
 
 

 Social Marketing & Marketing Ideas العنوان باللغة اإلنجليزية فكارألا تسويق وابداع االجتماعي التسويق العنوان باللغة العربية

  .( ساعة تدريبية23مدة البرنامج: )

 .22/4/3122-9االربعاء، -االثنين
 .ظهرا   13:11 إلى صباحا   21:11أوقات البرنامج: من:

 .واجراء البحوث التسويقية وتحميل المنافسين التسويق جتماعية كالفيسبوك وتويتر ولينكدإن فيستخدام المواقع اإلإيفية تعريف المشارك بك  األهداف

 المحتويات

  األفكار تسىيق وابداع االجتماعي التسىيقمفهىم: 

 .ِثادئ اٌتسىيك اإلٌىتزوني اٌفعاي 

 .ويفيح إعذاد خطح استزاتيجيح فعاٌح ٌٍتسىيك اإلٌىتزوني 

 .تحذيذ واستهذاف شزائح اٌعّالء 

 ه اٌّستهذفين تأفضً اٌطزق.ئسٍىن اٌعّيً أونالين، وويف تصً إًٌ عّال 

 .ويفيح إجزاء اٌثحىث اٌتسىيميح، وطزق تحٍيً اٌّنافسين 

  عثز ِىالع اإلعالَ االجتّاعي.ويفيح تناء وتطىيز عٍّه 

 .ويفيح إنشاء ِحتىي ليُ تىافح أشىاٌو اٌّختٍفح، واٌتسىيك ِن خالٌو ٌجٍة اٌّزيذ ِن اٌعّالء، ووسائً لياس فعاٌيتو 

 .ويفيح إعذاد اٌتماريز اإلحصائيح ولياس ِذي فعاٌيح ِجهىداته اٌتسىيميح 

  التسىيق عبرFacebook : 
o .إعذاد اٌثنيح اٌتحتيح 
o .استزاتيجياخ اٌتسىيك عثز اٌصفحاخ واٌّجّىعاخ 
o .ويف تنشئ حٍّح إعالنيح ناجحح 
o .ويف تطٍك عزوضه اٌتزويجيح، وتجذب إٌيها اٌعّالء 
o .ويف تنشئ تطثيماخ ٌٍتسىيك عًٍ صفحاته 
o .أفىار واستزاتيجياخ جذيذج في اٌتسىيك 
o .دراسح حاٌح ٌٍعذيذ ِن اٌشزواخ في استخذاِها ٌٍّىلع تسىيميا 

 ىيق عبر التسTwitter : 
o .اٌثنيح اٌتحتيح وإعذاد اٌحساب تسىيميا 

o .ويف تثني عالِته اٌتجاريح وتجذب إٌيها اٌّتاتعين 
o .ِىالع تساعذن في إدارج حساته تاحتزافيح 
o .أفىار واستزاتيجياخ جذيذج في اٌتسىيك 

  التسىيق عبرYouTube : 
o .ويف تعذ لناته تسىيميا تاحتزافيح 
o ذيى.ويف إنشاء وتعذيً اٌفي 
o .ويفيح اٌتسىيك تاٌفيذيى 

  التسىيق عبرGoogle: + 
o .إنشاء حساب وإعذاده تسىيميا 
o  االستفادج ِن أدواخGoogle .اٌّختٍفح في اٌتسىيك 
o .اٌتسىيك تاستخذاَ اٌصفحاخ واٌّنتذياخ واٌّناسثاخ 

  التسىيق عبرLinkedIn : 
o .ويفيح تناء صفحح شخصيح احتزافيح 
o .اٌتسىيك تاستخذاَ اٌّجّىعاخ 
o .استزاتيجياخ وأفىار تسىيميح 

  استراتيجيات التسىيق عبرPinterest . 

  استراتيجيات التسىيق عبرInstagram . 

  استراتيجيات التسىيق عبرWhatsApp . 

 باإلضافة للراغبين بتطوير وصقل خبراتهم . جميع العاملين في مجال التسويق، المدراء وأصحاب األعمال المشاركون

.انجليزي –عربي  لغة التدريب  

 


