( دتٍِٛح اٌرسٛيك اإلٌىررٔٚي )
 5خطٛاخ إلِرالن ِشرٚع اٌعّر
ٚصف اٌثرٔاِح

اٌرسٛيك اإلٌىررٔٚي

يؼزجش انزسٕيك اإلنكزشَٔي يٍ أكضش ٔسبئم انزسٕيك فبػهيّ ٔألهٓب ركهفّ.كًب أَّ يفزؼ انجبة نهكضيش
يٍ فشص انؼًم ٔيخهك يغبالد عذيذح نإلسزضًبسٔ.لذ رؼذدد انكزت انزي رزؾذس ػٍ انزسٕيك
اإلنكزشَٔي ٔنكٍ ثشكم َظشي .نزنك رى رظًيى ْزا انجشَبيظ نكي يكٌٕ ثًضبثّ ٔسشّ ػًم رجذأ
فٕس ثذء انجشَبيظ نزأخز ثيذ انًزذسة خطٕح ثخطٕح ثأسهٕة ػًهي رفبػهي ٔرُزٓي ثخشٔط
انًزذسة ٔلذ أَغض يششٔع يزكبيم انؼُبطش نيجذأ انؼًم ثّ فٕسٌا يسزخذيبٌ آنيبد انزسٕيك
اإلنكزشَٔي ٔفَُّٕ في رغييش ٔرطٕيش أسهٕة ػًهّ.

أ٘ذاف اٌثرٔاِح






ِسرٛي اٌثرٔاِح

ِيعاد اٌثرٔاِح
يعمذ في اٌفررج
/
ِٓ :
/
إٌي :

في ٔٙايح اٌثرٔاِح يى ْٛاٌّرذرب لادر عٍي :
انزفكيش ثئيغبثيخ ٔانجذء في ػًم يششٔع يجذأ انؼًم ثّ أصُبء ٔثؼذ انجشَبيظ.
انزؼشف ػهي طشق ٔأسبنيت انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔاَزمبء انًُبست يُٓب.
إسزجذال انطشق انزمهيذيخ ثبنطشق انؾذيضخ في انزسٕيك ٔانزشٔيظ نهًُزغبد ٔانخذيبد.
انزأْيم ٔانزذسيت ػهي أٌ يكٌٕ انًزذسة ْٕ انؼمم انًذثش نهًؤسسبد ٔرغييش األفكبس
انمذيًخ َٔجز يؼٕلبد انزفكيش اإلثذاػي.
يسبػذح انًؤسسبد ػهي ؽم يشكالد انزسٕيك ثأسخض االسبنيت انفؼبنخ.
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انًذَٔبد ( ٔسيهخ يغبَيخ نهشثؼ ).
انزسٕيك ثئسزخذاو يؾشكبد انجؾش.
ػهى انـ ٔ )Search Engine Optimization( SEOيذي اًْيزّ.
On Page SEO & Off Page SEO
رؾهيم يٕلؼك ثٕاسطخ ( ٔ )Google Analyticsرؾسيُّ ثئسزًشاس.
انزسٕيك ػجش يٕالغ اإلػالَبد انًغبَيخ ) ( Classified ads
انزسٕيك ػجش انًُزذيبد ) ( Forums Marketing
انزسٕيك ثئسزخذاو انظٕس ( )Photo Marketing
انزسٕيك ثئسزخذاو يٕالغ سفغ انًهفبد ٔششػ يٕالغ ( )4 shared
انزسٕيك ػجش انفيذيٕ ) ( Video Marketing
انزسٕيك ػٍ طشيك انًٕالغ اإلعزًبػيخ ( )Facebook
انزسٕيك ػٍ طشيك اإليًيم ) ( E-Mail Marketing
انزسٕيك ػٍ طشيك انطشق انًذفٕػّ ( )google Adwords – facebook CPC

ِذج اٌرذرية
عذد اٌساعاخ  24 : :سبػّ
اٌّساضرٖ  4 :سبػبد
االياَ  3 :أيبو اسجٕػيب

عذد اٌّساضراخ  6 :يؾبضشاد
ِذج اٌذٚرج :اسجٕػيٍ

(ِّيزاخ اٌذتٍِٛح)
ذعٍُ اٌيِ َٛا سيرعٍّٗ اآلخر ْٚغذاً
طرق اٌرذرية
تعذ اٌرذرية سرى ْٛلادر عٍي :
● أْ ذٕشئ شروره اٌخاصٗ عٍي
االٔررٔد تذ ْٚرأس ِاي.
● أْ ذعًّ ِٓ إٌّزي ٌرسمك
أرتاذ شٙريٗ عاٌيٗ.
● ذسرطيع رتاخ اٌثيٛخ أْ
ذعًّ ِٓ إٌّزي د ْٚاٌساخٗ
إٌي اٌخرٚج.
● أْ ذدعً ِٓ أتٕائه رخاي
اعّاي لادريٓ عٍي رسُ ِالِر
ِسرمثٍ.ُٙ
● زً ِشىالخ اٌرسٛيك في
شروره أِ ٚصٕعه تأتسط اٌطرق
ٚألٍٙا ذىٍفح.
● اٌٛصٛي ٌعّالء داخً ٚخارج
اٌثالد ٚذصذير ِٕرداذه تىً
س.ٌٗٛٙ
● أْ ذخرج ِ٘ٛثره ٌٍٕٛر
ٚذسرثّر٘ا في وسة األِٛاي
ٚخٍة اٌرأييذ ٚاٌرشديع.

انذساسّ رؼزًذ ػهي األسهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل ؽيش يمٕو انًذسة ثًسبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَشبء يششٔع فٕس ثذء انجشَبيظ صى يزى رطجيك يب يزى دساسزّ في كم يؾبضشح ػهي
ْزا انًششٔع ْٔ,كزا ؽزي يُزٓي انجشَبيظ يكٌٕ انًششٔع لذ اكزًهذ ػُبطشِ.

اٌرمييُ
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاسطخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اسزؼذادْى نسٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ طشيك رخظيض عضء يٍ انًؾبضشح نهُمبش انغًبػي ٔػٍ طشيك انزٕاطم
انًجبشش يغ انًذسة ػٍ طشيك اإليًيم يٍ َبؽيخ اخشي.

اٌسميثح اٌرذريثيح
يسصً اٌّرذرب عٍي :
 يؾزٕي انجشَبيظ انزذسيجي كبيالٌ.
 خطخ ػًم يزكبيهخ إلداسح انزسٕيك اإلنكزشَٔي .
 لبئًخ ثأْى األسٕاق انًظشيخ ٔانؼشثيخ .
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يؾزبعٓب انًزذسة أصُبء ػًهيخ انزسٕيك.
 1,000,000 إييم يغبَي إلسزخذايٓى في انزسٕيك ػجش اإليًيم.
 يغًٕػّ كجيشح يٍ انكزت انؼشثيخ ٔاألعُجيخ .
 يغًٕػّ يٍ يمبطغ انفيذيٕ انزؼهيًيّ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَغهيضيخ.

اٌّساضر
ِيعاد اٌثرٔاِح
يعمذ في اٌفررج
/
ِٓ :
/
إٌي :
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خجيش انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزغبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخظبئي رسٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انششكبد يضم :
 oانًظشيخ نألثٕاة انًظفؾخ.
 oاألؽالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزغغ انيبسًيٍ نؼالط اإلديبٌ.
َ oبدي أعيبد نهفشٔسيّ.
يؤسس ٔيذيش ششكخ عيذ نهزغبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزسٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤسس ؽًهّ (يال َظذس) ٔ ؽًهخ ( سسبنخ فكش ٔػًم ) .
يؾبضش في انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزغبسح اإلنكزشَٔيخ في :
يشكض انؾظشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o
Smart Center
o

