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 ألهدافا

  واالستخدام   لممنتجات الجديدة التسويق وسياسات استراتيجياتتزويد المشاركين بالميارات والكفاءات والتطبيقات الالزمة في
، مما يتيح بينة عمى احدث الممارسات المينيةوالمبنقاط البيع ليا في عمميم  لتحسين وتعظيم زخم المبيعات  األمثل

 ومشرفي  لممشاركين فرصة استكمال والبناء المستقبمي عمى ىذا البرنامج وبما يتوافق مع احدث التطبيقات العممية  لمدراء 
 في القرن الحادي والعشرين الشركات 

 البرنامج نياية عند يمي ما عمى قادرين المشاركين يكون أن المتوقع ومن: 
 12في القرن  والمزيج التسويق  التعرف عمى المفاىيم الحديثة في التسويق. 
 .تطبيق االسس العممية لموصول الى العمالء والحصة السوقية المستيدفة لممنتجات الجديدة 
  التسويق لممنتج الجديد.تمكين المشاركين من تطبيق استراتيجيات 
 واستراتيجياتيا التعرف عمى مفيوم دورة حياة المنتج. 
 .تطبيق استراتيجيات التسعير واختيار نقاط البيع والترويج لممنتجات الجديدة 
 فيم المنافسة ودراسة االسواق لزيادة زخم المبيعات. 
 .تحفيز ذواتيم وتعزيزىا لتحقيق أىدافيم 
  لدى العاممين .تعزيز القيم المؤسسية 

 المحتويات

 الحديث واثره في نجاح الشركات  تعريف مفيوم التسويق. 
 .المزيج التسويقي التقميدي والحديث واثره في زيادة زخم المبيعات  
 التسويق التقميدي والتسويق الرقمي في عصر انترنت االشياءIOT. 
  التحميل الموقفي لمشركة من خالل جمع المعمومات وتحميميا قبل انتاج المنتج الجديدSWOT. 
 .تطوير السمع والخدمات واسس اختيار المنتجات الجديدة 
 .الميارات االساسية لفريق تطوير المنتجات واالعتماد عمى دراسات وابحاث السوق بالتعاون مع الفريق 
  . تحديد مكانتك وقوتك بالسوق 
 .تحديد الزبائن المحتممين ووضع اسس ومعايير لتحديدىم بدقة والعمل عمى بناء قاعدة معمومات عنيم 



 .التموضع والتركيز عمى االسم التجاري لبناء الوالء لدى الزبائن الجدد 
  عمى اسس محدده باستراتجية المنتج الجديد. وتجزئتوالتعريف بالسوق 
 .استخدام نموذج بورتر لتحميل المنافسين 
 لممنتج الجديد مفيوم استراتيجية التسويق وكيفية صياغتيا. 
  تطبيق وتنفيذ استراتيجيات التسويق.كيفية 
 .االستراتيجيات التسويقية المستخدمة في السوق المستيدف 
 .استراتيجيات المزيج التسويقي المختمفة 
 خطوات تصميم برنامج تسويقي فعال  . 
  الزبائن المحتممين ودور التسويق في قيادتيا والتاثير عمييامراحل القرار الشرائي لدى. 
  واثره في تسريع وزيادة زخم المبيعاتدراسة سموك المستيمك. 
 .دراسة العائد من التسويق وقياس اثره عمى الزبائن من خالل بحوث التسويق التقميدي والرقمي 
 باالستفادة من االنشطة التسويقية لمشركة اعداد خطة البيع المحمية. 
  ادارة العالقة مع العمالءCRM  .لزيادة وتحسين المبيعات 

 المشاركون

يم التعامل المباشر او غير تقتضي طبيعة عمممن  وكل   وموظفي البيع المباشرمبيعات التسويق وال  ومشرفي وموظفي مدراء     
 .العمالءالمباشر مع 

 لغة التدريب

 .طمحات بالمغة االنجميزية لمتوضيحالمغة العربية مع استخدام بعض المص    

 
 


