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الخطة التسويقية

عرض فني

أغسطس / 2022

بطاقة العمل :



رسالة :

ُهنـا كوميت ..

ا من اإلبداع والتمّيز في مجاِل اإلنتاج اإلعالمي ـً يسعدنا أن نقدم لكم روحـ

آملين بأن تكون شراكتنا نافذة نحو عالٍم من النجاح والتألق

2022
Aug



2022
Aug شركاء النجاح :

هم الحكاية التـي تتوارى خلـف كّل قّصـة نجـاح



بطاقة العمل :

تقديم ساعات استشارية 

الخطة التسويقية
تتضمن

إطالق ومتابعة الحمالت الترويجيةكتابة خطة تسويقية

2022
Aug



كتابة الخطة التسويقية : 

تتكون الخطة التسويقية من ثالث مراحل :

المرحلة األولى

تحليل البيئة التسويقية 
 ونقصد بها بيئة المشروع 

تحليل السوق
 ونقصد به المنافسين

 تحديد االستراتيجية
 المناسبة للتسويق 

الفئة المستهدفة
 ( العمالء الحاليين – العمالء المحتملين )

تصميم التجربة 
الكلية للعميل

2022
Aug



كتابة الخطة التسويقية : 

تتكون الخطة التسويقية من ثالث مراحل :

 المرحلة الثانية  : االتصاالت التسويقية

وضع سياسة واضحة لإلعالنات
( تسويق مباشر / تسويق الكتروني )

تحديد عدد الحمالت المناسبة 

وضع خطة تحسين محركات البحثتحديد أهداف الحمالت الترويجية 

2022
Aug



كتابة الخطة التسويقية : 

تتكون الخطة التسويقية من ثالث مراحل :

المرحلة الثالثة 

مراجعة استراتيجيات التسويق المستخدمةقياس نتائج الحمالت الترويجية  

 توجيه الموظفين إلنجاح 
االستراتيجيات التسويقية

تقديم استشارات 
في التواصل مع العمالء 

تحسين تجربة العميل 
و تشمل :

2022
Aug



الساعات االستشارية  : 

تشمل الساعات االستشارية ما يلي :

تقديم استشارات 
للمحتوى التسويقي على 

منصات التواصل االجتماعي  

متابعة الخطة التسويقية 

2022
Aug



آلية العمل للساعات االستشارية :

مكان تقديم الساعات 
االستشارية يعتمد على 

التحديد المسبق من الطرفين  

الحد األدنى للساعات
 االستشارية ساعتين

 في األسبوع 

2022
Aug



إطالق ومتابعة الحمالت التسويقية :

آلية العمل على الحمالت 

تقديم استشارات للمحتوى اإلعالنييتم تحديد المنصات المناسبةيتم تحديد عدد الحمالت  

تقديم تقرير  إطالق الحمالت ومتابعتها
مفصل بعد انتهاء كل حملة 

2022
Aug



بطاقة العمل :

تفعيل مواقع
التواصل االجتماعي

2022
Aug



خطة النشر لمواقع التواصل االجتماعي :

منشور شهريًا

تصميم

محتوى 

هاي اليت
يحتوي كل هاي اليت 

على بوست واحد

15 1515

ستوري

5 15

مالحظة : جميع تفاصيل إدارة المحتوى باللغة العربية.

2022
Aug



الخدمات المصاحبة لمواقع التواصل االجتماعي :

الرد على المتابعين في الخاص والتعليقات 

التفاعل مع العمالء 

تفعيل الهاي اليت 

تجديد البيو

2022
Aug



الخطة التنفيذية :

يتم كتابة المحتوى واعتماده من ِقبل العميل 

العمالء

تتم متابعة العمالء بشكل دوري والرد على استفساراتهم

المحتوى 

التصميم

جدولة النشر

بعد اعتماد المحتوى يتم البدء بالتصميم حسب رغبة العميل

بعد اعتماد التصاميم من ِقبل العميل يتم جدولة النشر بمواعيد متفق عليها

يتم اعتماد الخطوات السابقة قبل شهر التفعيل , ويؤخذ بعين االعتبار فترة التنفيذ.

2022
Aug



آلية النشر :

بداية الشهر

123

ستوريمنشور

456

789101112

131415161718

192021222324

252627282930

نهاية الشهر

2022
Aug



2022
Aug

rahatystoremaonaa.marketalmoatamercom

من أعمالنا :

انقر على اإلسم لعرض الحساب .

https://www.instagram.com/almoatamercom/
https://www.instagram.com/maonaa.market/
https://www.instagram.com/rahatystore/
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شكرًا

THANK YOU


