عرض تأسيس قسم تسويق اإللكتروني

إعداد
وكالة البركان للدعية واالعالن

المحترمين

السادة /
عناية األستاذ /

الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
باإلشارة إلى دعوتكم الكريمة لنا لتقديم عرض لتأسيي سميم للتميويال االلكتروميم لتمفلية يم
تدريب الكوادر التم يتم ترشيحهم لن سبلكم م إمشاء وإدارة حمالت تمويال الكترومم لمنشئتكم.
مود أن مغتنم هذه الفرصة لنعبر عن عميال التنامنا وتقديرما لفقتكم الغالية بنا وإتاحة هيذه الفرصية
لنا لتقديم خدلاتنا المهنية لكم ،لؤكدين استعدادما لوضع كل لا مملكه لن كفاءات علمييه وخبيرات
عمليه لتنفيذ هذه المهمة و ال أ ضل لمتوى لهنم لمكن.
ويمرما أن متقدم بهذا العرض والخاص بتقديم خيدلات تأسيي سميم التميويال االلكتروميم ،ومحين
على استعداد لتقديم كا ة الشروح و اإليضاحات المتعلقة ببنود هذا العرض.

لتمنيين لكم لزيدا لن التقدم واالزدهار ،،،،
وتفضلوا بقبول ائال االحترام ،،،،

وكالة البركان للدعاية واإلعالن
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فرص التسويق االلكتروني

بناء على االجتماع الذي تم بيننا  ،ولا تم بيامه لن الخطط واألهداف التم تمعون لتحقيقها لن
لنطلال أن الوست الحالم يشهد إعادة هندسة عملية التمويال والتوجه المتزايد محو التمويال
االلكترومم وتحرك لعظم الشركات باتجاه الموق االلكترومية لالستفادة لن إلكاميات ولزايا
التمويال االلكترومم وخاصة أن الشركات التم تبنت كرة التمويال االلكترومم سد استطاعت
أن ترسم لعايير تنا مية جديدة .

ولن ماحية أخري إن التمويال االلكترومم سد أوجد بيئة تمويال لتطورة تحقال للعمالء لزيد
لن الر اهية والمتعة م البحث عن احتياجاتهم وإشباعها .

ويمكن تحديد أهم الفرص والمنا ع التم تحققها حمالت التمويال االلكترومم لكل لن الشركات
والعمالء م ظل العولمة وبيئة األعمال المتغيرة يما يلم :

 -1إلكامية تصدير وتمويال لنتجاتك إلم األسواق العالمية
 -2تقديم الملع والخدلات و قا الحتياجات العمالء
 -3الحصول علم لعلولات لرتدة لتطوير المنتجات
 -4تخفيض التكاليف واستخدام سياسات التمعير المرن
 -5استحداث أشكال وسنوات جديدة للتوزيع
 -6استخدام أساليب ترويج تفاعلية لع العمالء
 -7دعم وتفعيل إدارة العالسات لع العمالء
 -8تحقيال لميزات تنا مية ولواسع إستراتيجية م األسواق االلكترومية
 -9تحويل كل وسيلة اتصال داخل شبكة اإلمترمت إلى خدلة عالة
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وإشارة إلى لا سبال ،إن أكفر لن  % 99لن الشركات والمصامع والمؤسمات لي بها هذا
القمم الهام جدا والذي يعتبر العنصر الرئيمم لتمويال المنتجات والخدلات وهذا القمم يعتبر
البنية الرئيمية لتمويال المنتجات والخدلات باستخدام شبكة اإلمترمت حيث أن التمويال
اإلليكترومم تقنية رضت مفمها بقوة وأصبح لزالا على جميع الشركات والمصامع
والمؤسمات استخدالها لزيادة المبيعات.

فوائد التسويق اإللكتروني
 )1تخفيض التكلفة وزيادة األرباح ( إعداد لوسع إلكترومم وتمويقه إلكتروميا أسل تكلفة لن
التمويال التقليدي ).
 )2توسيع األسواق الممتهد ة ( بوجود خدلة اإلمترمت اختفت الحواجز الجغرا ية لع األسواق
البعيدة ) وبالتالم ازدياد حجم األعمال وتضاعف عدد العمالء.
 )3الدسة المتناهية والمرعة م مقل المعلولات.

لماذا يعتبر التسويق اإللكتروني طريقة ال غنى عنها؟
احصائيات و ارسام حول التجارة اإللكترومية واإلمترمت م الوطن العربم :
•عدد لمتخدلم االمترمت م العالم  3.2لليار (المصدر  :لوسع ) BBC
•عدد لمتخدلم االمترمت م الوطن العربم  157لليون لمتخدم ( .المصدر  :الشبكة العربية
لمعلولات حقوق االممان)
•عدد لمتخدلم يمبوك م المعودية  11لليون  3.2لنهم وا دون ( المصدر the online
)project
•عدد لمتخدلم تويتر م المعودية  9لليون لمتخدم ( المصدر) the online project
•عدد لمتخدلم اممتقرام م المعودية  8.8لليون لمتخدم (المصدر) the online project
• عدد  60%لن لمتخدلم االمترمت المعوديون يشترون عبر االمترمت (المصدر  :لدومة
الموق المفتوح )
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• م المعودية  %49لن الشراء عبر االمترمت يتركز على الجواالت و االكممورات المصدر
 :جريدة الرياض)
•ممبة المتموسين  %71شباب  %29مماء (المصدر  :جريدة الرياض)
•تحتل المعودية و لصر لقدلة الدول العربية م لجال التجارة االلكترومية تليهما االلارات ( .
المصدر): payfort
•الموق المصرية بها اكبر عدد المتموسين  ( .المصدر( payfort
•يوجد  39لليون لتموق على االمترمت لن الوطن العربم (المصدر  :سوق كوم )
•حجم سوق التجارة االلكترومية م العالم العربم  7لليار دوالر لوزعة كالتالم  ( :المصدر :
)payfort
 .1المعودية  1.5لليار
 .2االلارات  2.3لليار
 .3لصر  1.4لليار
 .4الكويت  9.56لليار
 .5لبنان  9.28لليار
 .6االردن  9.21لليار
•يتوسع الخبراء و صول حجم سوق التجارة االلكترومية م العالم العربم م عام  2929الى
 13.4لليار دوالر  ( .المصدر): payfort
•الهاتف المحمول أعلى لنتج لبيعا م الوطن العربم بحمب لدير سوق كوم  ( .المصدر (
)payfort
•عدد لمتخدلم االمترمت م المعودية  17.4لليون  ( :المصدر ) payfort) 1.
 .1االلارات  8.2لليون
 .2لصر  49.7لليون
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 .3الكويت  2.6لليون
 .4لبنان  3.2لليون
 .5االردن  2.9لليون
•المشترون عبر االمترمت  ( :المصدر): payfort
 .1المعودية  19.6لليون
 .2االلارات  6.8لليون
 .3لصر  15.2لليون
 .4الكويت  2.4لليون
 .5لبنان  2.6لليون
 .6االردن  1.6لليون
•األ راد الذين تتراوح اعمارهم بين  35-25هم أكبر سوق للتجارة االلكترومية م العالم
العربم (.المصد ) payfort

آلية العمل :
يتم تأهيل المنتمبين عدد ( لن  4إلى  ) 5لن خالل ورشة عمل لباشرة بنظام التطبيال العملم
إلتقان المهارات المطلوبة ولن ثم لشاهدة وسياس النتائج كل ذلك تحت اإلشراف المباشر وال
يتم تخريج المنتمبين اال بعد التاكد لن التالكهم كا ة القدرات والمهارات الالزلة للعمل
كمموسين الكتروميين لحتر ين .

أهداف تأسيس قسم التسويق اإللكتروني :
إعداد أخصائم تمويال الكترومم بحيث يصبح لموسا الكتروميا ماجحا يمتطيع تمويال لنتجاتكم
وخدلاتكم ولعلولاتكم بأكفر الطرق عالية لن خالل شبكة اإلمترمت.

بعد االمتهاء لن تأسي

سمم التمويال اإللكترومم :

يحصل المتدربون على دعم نم لمدة ثالثة شهور.
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ما هي الخدمات التي سوف يقدمها هذا القسم للشركة ؟
( محاور الورشة )
التمويال باستخدام الصفحات الوسيطة
تعلم لهارات امشاء صفحة  Lnding pageعلى بلوجر
تعلم لهارات امشاء صفحة landing pageعلى GetResponse
التمويال باستخدام Facebook
التمويال باستخدام instagram
التمويال باستخدام Twitter
التمويال باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ios/Android
التمويال باستخدام الفتحات اإلجبارية
التمويال باستخدام Pop-Under / Pop-Up
التمويال باستخدام Interstitial
التمويال باستخدام لحرك البحث Google
التمويال باستخدام شركاء  googleالمواسع والمنتديات والمدومات
التمويال باستخدام Youtube
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مبادئنا في إعداد قسم التسويق اإللكتروني
 -1المحا ظة على سرية المعلولات
يتم التعالل بمرية تالة لع كا ة المعلولات الخاصة بالشركة  ،وتمتعمل قط ألغراض البحث
والدراسة م تأسي سمم التمويال اإللكترومم الخاص بالشركة .
 -2لمئوليتنا المهنية
مظرا لطبيعة أعمال سمم التمويال االلكترومم المتجددة إمنا مبقى على تواصل دائم لع المتدربون
لمدة ثالثة أشهر م تقديم االستشارات الالزلة لهذا القمم حتى يتمكن لن أداء لهاله على أكمل
وجه .
 -3التزالاتنا المهنية واألخالسية واألدبية
امطالسا لن إيمامنا بأن الخدلات التم يتم تقديمها لعمالئنا هم وسيلة لتمويال أعمال المنشأة
الكتروميا لتحقيال أهداف ورسالة المنشاة وبالتالم إن حرصنا على تطبيال وتنفيذ أ كارما
ولقترحاتنا ال يقل عن حرص العميل م تحقيال أهداف المنشأة ولذلك محرص على الحصول
على متائج للموسة وعملية وسريعة لن سمم التمويال اإللكترومم.
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المتطلبات األساسية لتأسيس قسم التسويق اإللكتروني
لكم تكون خدلة تأسي سمم التمويال اإللكترومم ذات ائدة ولها لردود إيجابم على مشاط
الشركة إمنا منصح إدارة الشركة بمراعاة تو ر األلور التالية سبل البدء م تأسي سمم التمويال
اإللكترومم:
 .1سناعة اإلدارة بالتمويال اإللكترومم :
إن مجاح سمم التمويال االلكترومم ألي الشركة يعتمد أوال وأخيرا على دعم اإلدارة العليا
ورغبتها الحقيقية لهذا الخدلة وبدون هذا الدعم وهذه الرغبة لن تتحقال الفوائد المرجوة لنه.
 .2تطبيال التوصيات واالستشارات :
يجب أن يكون لدى اإلدارة العليا بالشركة سناعة تالة بأن أي عملية تمويال إلكترومم لهما كامت
جودته وسوته ال تماوي شمء إذا لم يكن هناك رغبة حقيقية لدى اإلدارة العليا م تطبيال
توصيات الجهة المؤسمة للقمم.
 .3كفاءة العناصر الممئولة عن القمم لدى الشركة :
إن تطبيال عملية التمويال اإللكترومم وتحويله لواسع عملم تنفيذي يعتمد على كفاءة الجهة
الممئولة لدي الشركة وأي سصور م كفاءة هذه الجهة سوف ينعك سلبا ً على سمم التمويال
اإللكترومم.
 .4لتطلبات عملية التمويال اإللكترومم :
 )1لوسع إلكترومم لعرض المنتجات والخدلات ولعلولات تفصيلية عنها.
 )2التصميمات الجذابة.
 )3الواجهات األلالية االلكترومية .
 )4تو ير لعلولات تفصيلية عن الخدلات.
 )5توظيف تقنيات حديفة لتلبية الطلبات التجارية.
 )6وسيلة اتصال سهلة و عالة.
لنهجية العمل Methodology
تطبيييال عالليييات العقاريييية لييينهج عميييل شعيييال إلمشييياء أسميييام التميييويال اإللكتروميييم للمؤسميييات
والشركات ،وحرصا ً على زيادة الفاعليية إمنيا مركيز يم بيادر األلير عليى تقمييم لنهجيتنيا إليى
ثالثة لراحل وذلك على النحو التالم:
المرحلة األولى
مرحلة التحليل

المرحلة الثانية
مرحلة التدريب والتأهيل

المرحلة الثالثة
مرحلة اإلشراف و المتابعة
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الفترة الزلنية

 .1الفترة الزلنية للتدريب :
تييم تقييدير الفتييرة الزلنييية الالزليية لتأسييي
بالجدول الزلنم أدماه .
م

سمييم التمييويال اإللكترومييم كمييا هييو لوضييح

المدة

المرحلة

يوم

 .1المرحلة ( )1لرحلة التحليل
 .2المرحلة ( )2لرحلة التدريب والتأهيل

 7-5أيام

 .3المرحلة ( )3لرحلة اإلشراف و المتابعة

 99يوم

 .2البدء م التنفيذ:
سوف يتم البدء بالتدريب ور اعتماد خطة العمل و استالم الد عة األولى لن األتعاب بعيد
توسيع العقد.
 .3احتماب الفترة الزلنية:
يتم احتماب الفترة الزلنية بعد توسيع العقد و ال الجدول المابال.
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األتعاب المهنية

تكاليف تأسيس قسم التسويق اإللكتروني :
التكاليف المد وعة لتأسي سمم التمويال اإللكترومم شالل االستشارات والمتابعة والتقييم
الممتمر لمدة ثالثة أشهر قط لبلغ (  39999لاير ) .ثالثون ألف لاير ال غير .

آلية الدفع :
وإشارة إلى لا سبال ،إن إجمالم أتعابنا للقيام بهذه المهمة والموضحة يم هيذا العيرض ييتم
تمديده على النحو التالم:
الد عة

النمبة

األولى
الفامية
المجموع

%59
%59
%199

المبلغ
(لاير سعودي)
15999
15999
39.999

لوعد استحقاق الد عة
لقدلا ً عند توسيع العقد
بعد لرور مصف ترة التدريب
قط ثالثون ألف لاير ال غير

مألل أن ينال هذا العرض لوا قتكم الكريمة واستحمامكم
وتفضلوا بقبول ائال اإلحترام والتقدير ،،،
{ م الممتقبل سيكون هناك موعين لن الشركات ،شركات تدير
أعمالها على االمترمت و الشركات األخرى خارج الخدلة }
وكالة البركان للدعاية واإلعالن
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