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٘زا اٌجشٔبِظ يزؾذس ػٓ طشق اٌشثؼ اٌّخزٍفٗ ٚويفيخ صيبدح دخً اٌفشد ِٓ خالٌٙب ِغزخذًِب
ؽجىخ االٔزشٔذ.وّب يزيؼ ٌٍؾجبة اٌفشفٗ العزضّبس طبلبرٗ ِٛٚا٘جٗ ٚإِىبٔيبرٗ ٚرؾٛيً ٘زٖ
اٌمذساد ٌطشق ٌغٍت األسثبػ اٌّؾشٚػٗٚ.يؼذ ٘زا اٌجشٔبِظ فشفٗ ٌشثبد اٌجيٛد ٚاٌؾجبة
ٚطٍجٗ اٌّذاسط ٌ ِٓٚذيٚ ُٙلذ فشاؽ ٌىي يغزخذِٛا ؽجىخ االٔزشٔذ فيّب يؼٛد ػٍي ُٙثبٌٕفغ.

أْذاف انثرَايح





في َٓايح انثرَايح يكٌٕ انًرذرب لادر عهي :
اٌزؼشف ػٍي طشق اٌشثؼ اٌّخزٍفٗ ػٓ طشيك االٔزشٔذ.
اٌشثؼ ػٓ طشيك االٔزشٔذ ِٓ خالي اٌجشاِظ اٌشثؾيخ اٌّخزٍفٗ.
رطٛيش ِٙبسارٗ ِٛٚا٘جٗ ٚاعزضّبس٘ب في عٍت أسثبػ ؽٙشيٗ.
اخزقبس اٌٛلذ في ػذَ اٌّؾبسوٗ في طشق اٌغيش ؽميميٗ ؽزي ال يزؼشك ٌؼٍّيبد اٌغؼ.

يسرٕي انثرَايح


















رأعيظ ِؾشٚع ِٓ إٌّضي ٚاٌؼًّ ػٍي رطٛيشٖ.
اٌّذٔٚبد ٚويفيٗ إداسح ِؾشٚع خبؿ ِٓ خالٌٙبBlogs Marketing .
ويفيخ رؾٛيً اٌٛٙايٗ ٚاٌخجشح اٌؾخقيخ إٌي ٚعيٍخ ٌغٍت األسثبػ.
اٌشثؼ ػٓ طشيك وزبثٗ اٌّمبالد اٌؼشثيخ ٚاإلٔغٍيضيخ .Article Marketing
ؽشػ اٌـ ٚ Drop Shippingويف رجيغ ٚرغٛق ِٕزغبد اٌغيش ِمبثً ػّ.ٌٗٛ
اٌشثؼ ػٓ طشيك اٌجشاِظ اٌّؾبسوٗ .Affiliate Marketing
ؽشػ أُ٘ ِٛالغ اٌذفغ ِمبثً اٌجيغ ِ pay per saleضً CJ , Clickbank , Amazon
ؽشػ عٛعً أدعٕظ ٚ Google Adsenseويف يؼًّ ِٛلؼه ٚيذس أسثبػ ؽٙشيٗ.
اٌشثؼ ػٓ طشيك ٚضغ إػالٔبد ثّٛلؼه ٚويفيٗ اٌزغٛيك ٌٙب.
اٌشثؼ ػٓ طشيك اٌزغٛيك ثبإليّيً.
ويفيٗ ػًّ فيذي ٛاؽزشافي ٚاٌشثؼ ِٓ خالٌٗ Video Marketing
Forums
اعزخذاَ إٌّزذيبد في عٍت اٌضٚاس ٚرؾٛيٍ ُٙإٌي ػّالء يؾزشِٕ ْٚزغبره
Marketing
اٌزغٛيك ػٓ طشيك اإلػالٔبد اٌّغبٔيخ Classified Ads
ؽشػ ِٛالغ اٌشثؼ ػٓ طشيك اٌزغغيً pay per register
ؽشػ ِٛالغ اٌشثؼ ػٓ طشيك اإلعبثٗ ػٍي اعزفبءاد pay per survey
ؽشػ اٌجٕٛن اإلٌىزشٔٚيخ ٚطشق اٌذفغ اٌّخزٍفٗ.
وزبثٗ اٌغيشح اٌزاريٗ ٚإيغبد آالف اٌٛظبئف ِٓ خالي ِٛالغ Freelancers

يذج انرذرية
عذد انساعاخ  32 : :عبػٗ
انًساضرِ  4 :عبػبد
االياو  :يِٛيٓ اعجٛػيب

عذد انًساضراخ ِ 8 :ؾبضشاد
يذج انذٔرج 4 :اعبثيغ

(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.
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طرق انرذرية
اٌذساعٗ رؼزّذ ػٍي األعٍٛة اٌؼٍّي في اٌّمبَ األٚي ؽيش يم َٛاٌّذسة ثّغبػذح اٌّزذسثيٓ في
اٌؼًّ ػٍي إٔؾبء ِؾشٚع خبؿ فٛس ثذء اٌجشٔبِظ صُ يزُ رطجيك ِب يزُ دساعزٗ في وً ِؾبضشح
ػٍي ٘زا اٌّؾشٚع ٘ٚ,ىزا ؽزي يٕزٙي اٌجشٔبِظ يى ْٛاٌّؾشٚع لذ اوزٍّذ ػٕبفشٖ.

انرمييى
يزُ رمييُ أػّبي اٌّزذسثيٓ أٚالً ثأٚي ثٛاعطخ اٌّذسة ٌٍزأوذ ِٓ ِذي اعزؼذادُ٘ ٌغٛق اٌؼًّ
ٚ.رٌه ػٓ طشيك رخقيـ عضء ِٓ اٌّؾبضشح ٌٍٕمبػ اٌغّبػي ٚػٓ طشيك اٌزٛافً
اٌّجبؽش ِغ اٌّذسة ػٓ طشيك اإليّيً ِٓ ٔبؽيخ اخشي.

انسميثح انرذريثيح
يسصم انًرذرب عهي اسطٕاَّ ذشرًم عهي :
ِ ؾزٛي اٌجشٔبِظ اٌزذسيجي وبِالٌ.
ِ غّٛػٗ ِٓ اٌجشاِظ اٌٙبِٗ .
 لبئّخ ثأُ٘ ِٛالغ اإلػالٔبد اٌّغبٔيخ ٚإٌّزذيبد.
 لبئّخ ثأُ٘ اٌّٛالغ اٌزي يؾزبعٙب اٌّزذسة اصٕبء ػٍّٗ.
 1,000,000 اِيً ِغبٔي العزخذاِ ُٙفي اٌزغٛيك ػجش اإليّيً
ِ غّٛػٗ وجيشح ِٓ اٌىزت االعٕجيخ .
ِ غّٛػٗ ِٓ اٌىزت اٌؼشثيخ .
ِ غّٛػٗ ِٓ ِمبطغ اٌفيذي ٛاٌزؼٍيّيخ اٌؼشثيخ ٚاالعٕجيخ.

انًساضر
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خجيش اٌزغٛيك اإلٌىزشٔٚي ٚاٌزغبسح اإلٌىزشٔٚيخ
خجيش اٌـ SEO
اخقبئي رغٛيك إٌىزشٔٚي ٌؼذد ِٓ اٌؾشوبد ِضً :
 oاٌّقشيخ ٌألثٛاة اٌّقفؾخ.
 oاألؽالَ ٌضشة ٚرؼجئخ االسص.
ِٕ oزغغ اٌيبعّيٓ ٌؼالط اإلدِبْ.
ٔ oبدي أعيبد ٌٍفشٚعيٗ.
ِؤعظ ِٚذيش ؽشوخ عيذ ٌٍزغبسح اإلٌىزشٔٚيخ ٚاٌزغٛيك اإلٌىزشٔٚي.
ِؤعظ ؽٍّٗ (يال ٔقذس)  ٚؽٍّخ ( سعبٌخ فىش ٚػًّ ) .
ِؾبضش في اٌزغٛيك اإلٌىزشٔٚي ٚاٌزغبسح اإلٌىزشٔٚيخ في :
ٔجغ اٌؾقشي
Orange Center
يٛرٛثيب ٌألٔظّٗ
o
Smart Center
o
o

