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ونيـة  ـروضــــع نتـــناإل ب  رــــــديــصـتـوالـق ـــلـتـسـويا و  التجــارة اإللكـتر   تر

ن عـربيـــة    نت عىل  اإل  إفــتـح  عـي   : أعـمالك كلأعرض  و  نتر

اتك و خدماتك  و منتجاتك  كل و: ك ـتبـمك  , عـك ـنـصـم  , ك ـركـتـش    ختر
ن
 ف

ن ــــع  . ال ـمـاألع ة ـوعـوسـم ونيـــاإللك ارة ـــتجـال وق ـس  . ةــــــــيـربـــع  ي   ةـــــتر

Business Media  .  eCommerce   .   B2B Market   

 تنمية و تطـويـر  أقـوىأحـصل عىل و  
ن
 أعـمالك  و أسـرع  فـرص األعمـال : و كل ما تحـتاجـه ف

 
ن
نت : متجـدد و  شـامـل  و ــمـــدائ :  مـلـتـقر  و  مـعـرض و  ســوق ف   مع عمالئك عىل اإلنتر

ن عربية تضمن تحقيق النتائج  كتك  عي  نتالىل تحددها شر اك بكل وسائل االنتر ة االشتر   خالل فتر

كـال و عـانـقر المصـتـلـم   ءرا ـشـال قر البيع وـتـلـم   ,  لبات ـو الط  روضـالـع لـتـقر ـم   ,  ات ـشر
 

م أدوات التبادل التجارى استخداللتسويـق والبيع والتصدير واالستثمار وفتح أسواق جديده ومبتكرة وعالمية و 
B2B  نتاج , أنظمة إ: خطوط إنتاج , أالت ومعدات , مـواد خــام , خـردة ومستـعـمل , قطع غـيـار , مستلزمات

ونيات وإبتكار , إبداع وبرامج , صفقات , مناقصات , إستشارات فنية  , منتجات , محاصيل زراعية , إلكتر
ات , مدونات ومنتديات , تأهيل للعمل توظيف وتدريب  شحن ونقل , أطيان وأراضن ,, حيوانية  , مهارات وختر

نت تواصللاو  تقارير وإحصاءات , , معارض ومؤتمرات متخصصة , ورش عـمـل ,   .…  وعـقد الصفقات عتر اإلنتر
 

 

 

اك   تـنـفـيـذ    خــطـــة        اإلشــتر
ن
ونيـــةـــــــــــــارة   اإللـكـــــســـوق   الـتـج     :    ف       .  ــتر

ونيةـاإللك ارة ـالتج  ةـحـفـص  إنشاء وإدارة -1 تسجيل كافة البيانات التفصيلية بوسائل العـرض  ... ميلـللع  تر

متابعة ...  ـميلالع مالـ( وإنشاء مدونة متخصصة ألعنصوص  -رسـوم  - فـيـديـو  -صوت  -صور )  المتعـددة

 ميلـروض وطلبات العـ... وإضافة عاسبوعية لتجميع عروض وطلبات العـميل وتحديث معـلوماته عىل الموقع 

 كافة للموقع عىل الصفحة الرئيسية 
ن
   ... للتبادل التجارى مع أعضاء الموقع    B2Bاألعـمـال رص ـفأنواع ف

ن عـربيـة وصل اىل  )    (  مشاهـدة  شهريا  مـلـيـون  4 مـوقـع عـي 
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ن
اك  : (المكاتبو  لألفــراد  ) المستوى الـثـان  (دوالر 100جنيه أو  1500) :   شهـرى إشتر

جمة  ن ومكاتب المحاسبة والمحاماة والتر اء وأساتذة الجامعات واالستشاريي   للخـتر
 ومراكز الخدمة والصيانة والمهـن والحـرف
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ن األعضاء   B2B  التبادل التجارىخدمات يوميا  يستخدم العميل  -2 ن عـربيـة .   بي   عىل موقع عـي 

نت والتصدير  التسويق -3  مواقع للعـميل  دفة ـهـالمست ية ـالخارج واق ـاألس اىل باإلنتر
ن
  : التواصل االجتماىعف

Social Media Facebook , Twitter , Linkedin , youtube , Instagram , Pinterest , Blogs , Forums… 

 اإلعالنات للتسويق هلمجال الكلمات الدالةاالتفاق مع العميل عىل  -4
ن
 لظهور خدماته عند البحث عنها  بها ف

ة من  -5 ويــــج برسالة اعالنية قصت 
ونن + تليفون فعال. بلغات متعددة أسطـر  3التر  باالتفاق مع العميل + بريد إلكتر

,  AOL, إيه أو إل  ASK, اسك  Yahoo, ياهو  Bing, بينج  Googleجوجل : المشهورة محركات البحثعىل  التسويق -6
  yandex, ياندكس  archive, ارشيف  DuckDuckGo, دك دك غو  Wolfram Alpha, ولفرام الفا  Baiduبايدو 

    500 عـمل  -7
ن
ونية.  25عـمل   -8     قع إعالنات مبوبة .   امو  إعـالن ف   مواقع التجارة اإللكتر

ن
اك ف   اشتر

9-  
ن
ويــــج ف  منتدى ومدونة متخصصة حسب األسواق المستهدفة للعميل .  500مشاركة  التسويق والتر

 رسالة بالنصوص والصور والفيديو  500عـدد   whatsApp التسويق عتر  قنوات االتصال   -10

  AinArabia-B2B  فرص العميل عىل تطبيق المحمول الخاص بالموقعأحدث لالعالن عن  شعارات فوريةإإرسال  -11

ن عــربيــة  -12  ميل. ـلتسويق وترويــــج  أعـمال الع يوم  6  لمدةاإلعـالن عىل الصفحة الرئيسية لموقع عـي 

ن عـمن ع اسم فـرىعحجز  -13 ويــــج بها ة لصفحة العميل ـربيـي  ة للتر  AinArabia.net / your-name   مباشر

ويجية واالعالنات توجيه الحمالت التسويقية  -14  للعميل.  الفئات المختارةاىل االسواق المستهدفه و والتر

 لتحقيق الفائدة القصوى للعميل.    التواصل الفعالإعالن وسائل اتصاالت فعاله للعميل من تليفون وإيميل لضمان  -15

ويــــجوا  B2B  لتبادل التجارىل التفاعليهخدمات ال لتنسيقومتابعة العميل خدمة الدعم الفنن  -16  . لتسويق والتر

   بالكـلمات الدالة ممولة ملة إعـالناتـحإدارة  -17
ن
انية يضعها العميل   google adwords  أو  Facebookف ن حسب مت 

 
ن
 اليوم ( . أو أكتر  دوالر  10مثال  ) جوجل  الفيس أو ف

ن
 ف

  .لحملة التسويقية النر قدمناها للعميلعـن ا  وعــــبـــأس  كلالحصول عىل تقارير وإحصاءات   -18

ن عـربيـة  -19 كة عـي   تقديم خدماتباال تتعهد شر
ن
ة التاليةـتحقق عائد للع حنر  هاستمرار ف   ميل قبل التجديد للفتر

   اإلعــالنـات     -
ن
ن  ع  ع ـوقـم ف  :   الصفحة الرئيسيةعىل   : ـة ـــيــربـعـي 

 ــبانر إع -
ن
يط  إعالن  -لالسبوع  جنيه 200الن     مستهدف ويدعم بحملة ترويــــج لالسبوعجنيه  200 أهم الفرصشر

كاتو  المصانع و رصـالفإعالنات  -      ا ـانـجـم الوظائفإعالنات   -سبوع ال ل جنيه 100 المنتجاتومربــع  الشر

  التـعـاقــد  عـندكامال   داد ـسـال                    : الـــدفـــع   ةـقـريـط

ا   اك سنوى خصم شهرين مجانا   و ك نصف سنوى خصم شهر مجانا إلشتر  إلشتر

 ----   www.AinArabia.net/offers  ----: أخرى  عـروض    
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