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عـروض التجــارة اإللكـرتونيـة و الـتـسـويـق باإلنرتنت
إفــتـح عـني عـربيـــة على االنرتنت و سـجل أعـمالك:
شـركـتـك  ,مـصـنـعـك  ,مكـتبـك  :و أعـرض كل منتجاتك و خدماتك و خرباتك

فى مـوسـوعـة األعـمـال  .عـني عـربيـــة  .سـوق الـتجـارة اإللكـرتونيــة
و أحـصل على  :أقـوى و أسـرع فـرص األعمـال  :و كل ما حتـتاجـه فى تنمية و تطـويـر أعـمالك

فى ســوق و مـعـرض و مـلـتـقى  :دائــم و شـامـل و متجـدد مع عمالئك على اإلنرتنت
. eCommerce Portal . Business Match

B2B

مـلـتـقى املصـانـع و الـشركـات  ,مـلـتـقى الـعـروض و الطـلبات  ,مـلـتـقى البيع و الـشـراء
للتسويـق والبيع والتصدير واالستثمار وفتح أسواق جديده ومبتكرة وعالمية واستخدم أدوات التبادل التجارى
 : B2Bخطوط إنتاج  ,أالت ومعدات  ,مـواد خــام  ,خـردة ومستـعـمل  ,قطع غـيـار  ,مستلزمات إنتاج  ,أنظمة
وبرامج  ,صفقات  ,مناقصات  ,إستشارات فنية وإبتكار  ,محاصيل زراعية  ,توظيف وتدريب  ,عقارات وسيارات
 ,فنادق ومطاعم  ,مستشفيات  ,شحن ونقل  ,معارض ومؤتمرات  ,مدارس وجامعات  ,سياحة ورحالت  ,تقارير
وإحصاءات  ,واستخدم وسائل التراسل بين أعضاء الموقع للتفاوض وعـقد الصفقات عبر اإلنترنت.

المستوى الـثـانى ( لألفــراد والمكاتب)  :إشتراك شهـرى  1500 ( :جنيه أو  100دوالر)
للخـبراء وأساتذة الجامعات واالستشاريين ومكاتب المحاسبة والمحاماة والترجمة
ومراكز الخدمة والصيانة والمهـن والحـرف

بـرنـامـج تـنـفـيـذ

اإلشـ ـرتاك

فى  :ســــوق

الـتـجــــارة

اإللـكــرتونيـــة

.

 -1إنشاء وإدارة حساب التجـارة اإللكـترونية للعـميل  ...تسجيل كافة البيانات التفصيلية بوسائل العـرض المتعـددة
(صور -صوت  -فـيـديـو  -رسـوم  -نصوص ) وإنشاء مدونة متخصصة ألعـمال العـميل ...ومتابعة اسبوعية لتنفيذ
طلبات العـميل المتجددة وتحديث معـلوماته ...وإضافة عـروض وطلبات العـميل للتبادل التجارى فى كافة أنواع
فـرص األعـمال  ...ومـوقـع عـين عـربيـة وصل الى  4مليون مشاهـدة شهريا.

 -2يستخدم العميل خدمات التبادل التجارى  B2Bبين األعضاء على موقع عـين عـربيـة يوميا .
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 -3التسويق باإلنترنت الى األسواق المستهدفة للعـميل على مدار مدة االشتراك فى مواقع التواصل االجتماعى :
Social Media : Facebook , Twitter , Linkedin , Google+ , Instagram , Pinterest ….
 -4االتفاق مع العميل على الكلمات الدالة لمجال تخصصه للتسجيل بها فى اإلعالنات لظهور خدماته عند البحث عنها
 -5عــمـل  500إعـالن في مواقع إعالنات مبوبة .

 -6عـمل  50اشتراك في مواقع التجارة اإللكترونية.

 -7التسويق والترويج فى  500منتدى ومدونة متخصصة حسب األسواق المستهدفة للعميل .
 -9التسويق عبر قنوات االتصال  whatsAppعـدد  500رسالة بالنصوص والصور والفيديو
 -10الترويج بحمالت البريد االلكترونى مع امكانيه تحديد فئات العـمالء وارسال  20الف بريد خالل فترة االشتراك
 -11اإلعـالن على الصفحة الرئيسية لموقع عـين عــربيــة لمدة  5أيـام لتسويق وترويج أعـمال العـميل.
 -12حجز اسم فـرعى من عـين عـربيـة لصفحة العميل للترويج بها مباشرة

AinArabia.net / your-name

 -13الترويج برسالة اعالنية قصيرة من  3أسطـر باالتفاق مع العميل  +موقع وبريد إلكترونى  +رقم تليفون فعال.
 -14إشهار خدمات العميل بواسطة هاشتاج خاص بالعميل فى نتائج البحث فى الشبكات االجتماعية.
 -15توجيه الحمالت التسويقية والترويجية واالعالنات الى االسواق المستهدفه والفئات المختارة للعميل.
 -16التسويق والترويج بإشتراك العميل على محركات البحث المشهورة جوجل و ياهــو و بينج و ... msn
 -17إعالن وسائل اتصاالت فعاله للعميل من تليفون وإيميل لضمان التواصل الفعال لتحقيق الفائدة القصوى للعميل.
 -18إستخدام الخدمات التفاعـليه للتبادل التجارى  B2Bمرة يوميا لكل فرصة.
 -19إدارة حملة إعـالنات بالكـلمات الدالة  google adwordsليكون العميل فى مقدمة نتائج البحث على جوجل حسب
ميزانية يضعها العميل فى جوجل مثال (  5دوالر فى اليوم او  150دوالر فى الشهر ) .
 -20الحصول على تقارير وإحصاءات كل أسبوعـين عـن الحملة التسويقية التى قدمناها لكم.

 اإلعــالنـات فى مـوقـع عـني عـربيـــة  :على الصفحة الرئيسية : البانر اإلعــالنى  300 :جنيه لليوم  -إعالن فى شريط أهم الفرص  300 :جنيه لليوم ويدعم بحملة ترويج مستهدف -إعالنات الفـرص والمصانع والشركات ومربع المنتجات  150 :جنيه لليوم  -إعالنات الوظائف  120 :جنيه لليوم

طـريـقـة الـــدفـــع :

الـسـداد عـند التـعـاقــد

إلشرتاك نصف سنوى خصم شهر جمانا  ,و إلشرتاك سنوى خصم شهرين جمانا
الـعـروض---- www.AinArabia.net/offers ---- :
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