( انرسٕيك اإلنكررَٔي نطهثح انًذارس )
في تيرُا عثمرياً

انرسٕيك اإلنكررَٔي نطهثح انًذارس

ٔصف انثرَايح

ييعاد انثرَايح
يعمذ في انفررج
يٍ 2013 / / :
إني 2013 / / :

يكاٌ انرذرية

طهجخ انًذاسط في انًشزهزيٍ اإلػذاديخ ٔانثبَٕيخ ْى يٍ أكثش انفئبد إعزخذايًب نهكًجيٕرش
ٔاإلَزشَذ ٔنكُٓى ال يؼشفٌٕ كيف يغزخذيَّٕ اإلعزخذاو األيثم فيًب يؼٕد ػهيٓى ثبنُفغ ٔيسمك
نٓى أسثبزبً يبديخ ثطشق طسيسّ ٔيششٔػّ  .نزنك رى رظًيى ْزا انجشَبيح نيششذ طهجّ
انًذاسط إني انطشيك انظسير إلعزخذاو اإلَزشَذ ٔيذسثٓى ػهي انطشق انشثسيّ انًخزهفّ يٍ
خالل اإلَزشَذ ٔيضسع في كم ٔازذ يُٓى ثزسح سخم أػًبل لبدس ػهي سعى يالير يغزمجهّ.

أْذاف انثرَايح






في َٓايح انثرَايح يكٌٕ انًرذرب لادر عهي :
انزؼشف ػهي طشق انشثر انًخزهفخ ٔانزًييض ثيٍ انطشق انًششٔػخ ٔانغيش يششٔػّ.
انؼًم يٍ خالل اإلَزشَذ ٔرسميك أسثبذ يبديخ شٓشيخ.
اعزخذاو طبلبرّ ٔإيكبَيبرّ في انؼًم يٍ خالل اإلَزشَذ .
سعى يالير يغزمجهّ ٔرسميك دخم يبدي .

يسرٕي انثرَايح









رأعيظ يششٔع يٍ انًُضل ٔانؼًم ػهي رطٕيشِ.
انًذَٔبد ٔكيفيّ إداسح يششٔع خبص يٍ خالنٓبBlogs Marketing .
انزغٕيك ػٍ طشيك اإلػالَبد انًدبَيخ Classified Ads
انزغٕيك ػجش انًُزذيبد ) ( Forums Marketing
كيفيّ ػًم فيذيٕ اززشافي ٔانشثر يٍ خالنّ Video Marketing
انزغٕيك ػٍ طشيك انًٕالغ اإلخزًبػيخ ( )Facebook- twitter- linked in
انشثر ػٍ طشيك انجشايح انًشبسكّ .Affiliate Marketing

سعر انثرَايح
خُيّ نهفرد
نهسدز
Tel:
(+20) 01111 32 42 16
Website:
www.tarekhosny.com
E-mail:
info@tarekhosny.com

يذج انرذرية
عذد انساعاخ  8 : :عبػبد
انًساضرِ  :عبػزيٍ
االياو  :يٕييٍ اعجٕػيب

عذد انًساضراخ  4 :يسبضشاد
يذج انذٔرج :اعجٕػيٍ

(يًيزاخ انذتهٕيح)
ذعهى انيٕو يا سيرعهًّ اآلخرٌٔ غذاً

تعذ انرذرية سركٌٕ لادر عهي :
● أٌ ذُشئ شركرك انخاصّ عهي
االَررَد تذٌٔ رأس يال.
● أٌ ذعًم يٍ انًُزل نرسمك
أرتاذ شٓريّ عانيّ.
● ذسرطيع رتاخ انثيٕخ أٌ
ذعًم يٍ انًُزل دٌٔ انساخّ
إني انخرٔج.
● أٌ ذدعم يٍ أتُائك رخال
اعًال لادريٍ عهي رسى يالير
يسرمثهٓى.
● زم يشكالخ انرسٕيك في
شركرك أٔ يصُعك تأتسط انطرق
ٔألهٓا ذكهفح.
● انٕصٕل نعًالء داخم ٔخارج
انثالد ٔذصذير يُرداذك تكم
سٕٓنّ.
● أٌ ذخرج يْٕثرك نهُٕر
ٔذسرثًرْا في كسة األيٕال
ٔخهة انرأييذ ٔانرشديع.

ييعاد انثرَايح
يعمذ في انفررج
يٍ 2013 / / :
إني 2013 / / :

يكاٌ انرذرية
سعر انثرَايح

طرق انرذرية
انذساعّ رؼزًذ ػهي األعهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل زيث يمٕو انًذسة ثًغبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَشبء يششٔع خبص فٕس ثذء انجشَبيح ثى يزى رطجيك يب يزى دساعزّ في كم يسبضشح
ػهي ْزا انًششٔع ْٔ,كزا ززي يُزٓي انجشَبيح يكٌٕ انًششٔع لذ اكزًهذ ػُبطشِ.

انرمييى
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاعطخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اعزؼذادْى نغٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ طشيك رخظيض خضء يٍ انًسبضشح نهُمبػ اندًبػي ٔػٍ طشيك انزٕاطم
انًجبشش يغ انًذسة ػٍ طشيك اإليًيم يٍ َبزيخ اخشي.

انسميثح انرذريثيح
يسصم انًرذرب عهي اسطٕاَّ ذشرًم عهي :
 يسزٕي انجشَبيح انزذسيجي كبيالٌ.
 يدًٕػّ يٍ انجشايح انٓبيّ .
 لبئًخ ثأْى األعٕاق انًظشيخ ٔانؼشثيخ .
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يسزبخٓب انًزذسة أثُبء ػًهيخ انزغٕيك.
 1,000,000 إييم يدبَي إلعزخذايٓى في انزغٕيك ػجش اإليًيم.
 يدًٕػّ كجيشح يٍ انكزت األخُجيخ .
 يدًٕػّ يٍ انكزت انؼشثيخ .
 يدًٕػّ يٍ يمبطغ انفيذيٕ انزؼهيًيّ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَدهيضيخ.

انًساضر

أ .طـــارقحـــــســـــــين
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خجيش انزغٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخظبئي رغٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انششكبد يثم :
 oانًظشيخ نألثٕاة انًظفسخ.
 oاألزالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزدغ انيبعًيٍ نؼالج اإلديبٌ.
َ oبدي أخيبد نهفشٔعيّ.
يؤعظ ٔيذيش ششكخ خيذ نهزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزغٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤعظ زًهّ (يال َظذس) ٔ زًهخ ( سعبنخ فكش ٔػًم ) .
يسبضش في انزغٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ في :
َجغ انسظشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o
Smart Center
o
o

