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ونيـة  ـروضــــع نتـــناإل ب  رــــــديــصـتـوالـق ـــلـتـسـويا و  التجــارة اإللكـتر    تر

نت  و    ن عـربيـــة  عىل  اإلنتر  أعـمالك :  أعرض كل إفــتـح  عـي 

اتككل   شـركـتـك  ,  مـصـنـعـك  ,  مكـتبـك : و   منتجاتك  و خدماتك  و ختر

 مـوسـوعـة  األعـمـال  
ن
ن  عـــربـيــــــــة   . ف ونيـــــة  . عــــي   سـوق  الـتجـــارة  اإللكـــتر

 Business Media  .  eCommerce   .   B2B Market   

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

 
ن
نت : متجـدد و  شـامـل  و مــــدائــ :   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

كـات    مـلـتـقر البيع و الـشـراء ,    مـلـتـقر الـعـروض  و الطـلبات  ,    مـلـتـقر المصـانـع و الـشر
 

للتسويـق والبيع والتصدير واالستثمار وفتح أسواق جديده ومبتكرة وعالمية واستخدم أدوات التبادل التجارى 

B2B  خطوط إنتاج , أالت ومعدات , مـواد خــام , خـردة ومستـعـمل , قطع غـيـار , مستلزمات إنتاج , أنظمة :

ونيات , محاصيل زراعية , منتجات  وبرامج , صفقات , مناقصات , إستشارات فنية , إبداع وإبتكار  , إلكتر

ات , مدونات ومنتديات , تأهيل للعمل توظيف وتدريب  شحن ونقل ,حيوانية , أطيان وأراضن ,  , مهارات وختر

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

 

 

     
ن
اك   ف ونيــــســـوق    الـتـجــــارة   اإللـك  :  خــطـــة   تـنـفـيـذ    اإلشــتر       ـــة  . ــــــتر

ونيةإنشاء وإدارة   -1 للعـميل ... تسجيل كافة البيانات التفصيلية بوسائل العـرض   صـفـحـة  التجـارة  اإللكـتر

نصوص ( وإنشاء مدونة متخصصة ألعـمال العـميل ... متابعة  -رسـوم  -فـيـديـو  -صوت  -المتعـددة  ) صور

اسبوعية لتجميع عروض وطلبات العـميل وتحديث معـلوماته عىل الموقع ... وإضافة عـروض وطلبات العـميل 

 كافة أنواع فـرص األعـمـال عىل الص
ن
 للتبادل التجارى مع أعضاء الموقع ...      B2Bفحة الرئيسية للموقع ف

ن عـربيـة وصل اىل  )    (  مشاهـدة  شهريا  مـلـيـون  4 مـوقـع عـي 

  info@AinArabia.com  - AinArabia77@yahoo.com-  10020111573555  الدعـم الـفـنن 

  01272146620  - 01068808541  أمام مركز القاهرة الدوىل للمؤتمرات -مدينة نرص  -الـقـاهـرة 
 

 

 : ( داــــج ـفـــثـــمكـ )   خامسالـالـمـستـوى 
اك   دوالر( 950جنيه  أو  15000) :  شهـرى  إشتر
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ن األعضاء   B2B  التبادل التجارىيستخدم العميل يوميا  خدمات  -2 ن عـربيـة .   بي   عىل موقع عـي 

نت اىل  -3  مواقع  األسـواق  الخارجـية  المستـهـدفة  التسويق باإلنتر
ن
 :  التواصل االجتماىعللعـميل ف

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

  AinArabia-B2Bلالعالن عن أحدث فرص العميل عىل تطبيق المحمول الخاص بالموقع   إشعارات فوريةإرسال -4

 اإلعالنات الكلمات الدالةاالتفاق مع العميل عىل  -5
ن
 لظهور خدماته عند البحث عنها  لمجال تخصصه للتسجيل بها ف

ة من  -6 ويــــج برسالة اعالنية قصت 
ونن + تليفون فعال. أسطـر وعنوان باالتفاق مع العميل + موق 3التر  ع وبريد إلكتر

اك العميل عىل  -7 ويــــج  بإشتر  ... msn و  المشهورة : جوجل و ياهــو و بينج محركات البحثالتسويق والتر

ي مواقع إعالنات مبوبة .          5000عـمل   -8
ن
ونية.   500عـمل  -9إعـالن ف ي مواقع التجارة اإللكتر

ن
اك ف  اشتر

10-  
ن
ويــــج ف  منتديات ومدونات متخصصة حسب األسواق المستهدفة للعميل .  5000التسويق والتر

ن
 مشاركة ف

 رسالة بالنصوص والصور والفيديو  5000عـدد   whatsApp التسويق عتر  قنوات االتصال   -11

ويــــج بحمالت  -12 ونن التر يد االلكتر اك الف  100 اىل فئات العـمالء المستهدفة وارسال  التر ة االشتر  بريد خالل فتر

ن عــربيــة  -13  لتسويق وترويــــج  أعـمال العـميل.  يوم  30لمدة اإلعـالن عىل الصفحة الرئيسية لموقع عـي 

ن عـربيـة لصفحة العميل  اسم فـرىعحجز  -14 ويــــج بها من عـي  ة   للتر  AinArabia.net / your-name مباشر

 الشبكات االجتماعية. خاص بالعميل  هاشتاجإشهار خدمات العميل بواسطة  -15
ن
 نتائج البحث ف

ن
 ف

ويجية واالعالنات اىل االسواق المستهدفه و  -16  للعميل.  الفئات المختارةتوجيه الحمالت التسويقية والتر

 لتحقيق الفائدة القصوى للعميل.    التواصل الفعالإعالن وسائل اتصاالت فعاله للعميل من تليفون وإيميل لضمان  -17

ويــــج  B2B  لتبادل التجارىل الخدمات التفاعليه خدمة الدعم الفنن ومتابعة العميل لتنسيق -18  . والتسويق والتر

  بالكـلمات الدالة  ممولة حـملة إعـالناتإدارة  -19
ن
انية يضعها العميل   google adwordsأو    Facebookف ن حسب مت 

 الفيس أو 
ن
 اليوم ( .  10جوجل ) مثال   ف

ن
 دوالر أو أكتر  ف

كة ومنتجها وخدمتها عىلي إنشاء و  -20
كة   Facebookإدارة صفحة وجروب للشر  لإلعالن عن منتجات الشر

يحة المناسبة لالسواق المستهدفة للعميل   Likeاليك    20,000زيادة    -21  لصفحة الفيس للشر

كة Linkedinاو   twitterعىلي  صفحاتإدارة إنشاء و  -22 كة للتسويق بأحدث أخبار الشر  باسم الشر

ي محركات البحث  YouTubeإدارة قناة عىلي إنشاء و  -23
ن
كة وزيادة معدالت الظهور ف  للتسويق بفـيديوهات الشر

 محركات البحث والشبكات االجتماعية ب  -24
ن
 هاشتجات خاصة بالعميل إشهار خدمات العميل بالكلمات الداللية ف

نت  backlinks 100عمل عدد  -25 ن رتبة الموقع عىل االنتر  مواقع متنوعة لتحسي 
ن
 للعميل ف

اك.  اعـالن 30عمل  -26 ن عربية خالل مدة االشتر  عي 
ن
يط اهم الفرص ف  شر

ن
 ف

كة باسم العميل  Instagramعىلي صفحات  إدارة إنشاء و  -27  . عتر الموبايل للتسويق بصور منتجات الشر

ويــــج بها   pinterestعىلي  صفحاتإنشاء وإدارة  -28  باسم العميل للتسويق والتر
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ويــــج بها  whatsappعىلي  جروب إنشاء وإدارة  -29  باسم العميل للتسويق والتر

ويــــج بها  Flickrعىلي  صفحاتإنشاء وإدارة  -30  باسم العميل للتسويق والتر

 إنشاء وإدارة  مدونة خاصة بالعميل  وكتابة موضوعات فنية وتسويقية لتشويق القراء  -31

 إنشاء وإدارة منتدى خاص بأعمال العميل واجراء مناقشات حول مزايا منتجات العميل وكيفية تطويرها  -32

 ها للعميل. عـن الحملة التسويقية النر قدمنا  أســـبــــوعالحصول عىل تقارير وإحصاءات كل   -33

 تقديم خدماتها  -34
ن
ن عـربيـة باالستمرار ف كة عـي  ة التالية حنر تتعهد شر  تحقق عائد للعـميل قبل التجديد للفتر

 

ن هذا المستوى ن موظف  2  عدد  بتخصيصالرابع  يتمت  تنفيذ للعمل لحساب العميل والتواصل معه يوميا و  ي 

حساباته عىل السوشيال  إدارة و وإنشاءتعليماته بتحديث الفرص والعروض والطلبات عىل صفحة العميل 
ن للعميل وصفحات وإعالنات عىل مواقع التجارة  ميديا المشهورة وإضافة مجموعات وعمالء مستهدفي 

ونية والمواقع المبوبة  مجال العميل  .....   االلكتر
ن
 المدونات و المنتديات المتخصصة ف

ن
 و المشاركة ف

 

ن  عــربـيــــة      -   مـوقـع   عـي 
ن
 :   الصفحة الرئيسيةعىل   :اإلعــالنـات   ف

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

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

  الـسـداد  كامال  عـند  التـعـاقــد                    :طـريـقـة   الـــدفـــع 

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

 ----www.AinArabia.net/offers     ----الـعـروض: 
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