
 
 

 ندوة تكوينية
 

 

ندوة  2021 جوان 3و  2 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

 :موضوعتكوينية بالحضور حول 

 التسويق الرقمي

 

سيسمح لك هذا التكوين باستيعاب جميع املفاهيم األساسية للرقمية، من أجل مالءمة أدواتها الجديدة، وفهم تأثيرها على 

 .ونموذج عملكم وكذلك خطتكم االستراتيجية ومؤسستكم،السوق الخاص بكم 

 كيفية املشاركة
 

 63 71 43 021:  يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى الفاكس

   cacidade1@gmail.com : أو البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 48  /    0660 84 99 45لالتصال بالهاتف : 
 

 .(نقدا)للشخص الواحد  دج 50.500 )شيك( وللشخص الواحد  دج 50.000 تكاليف املشاركة واملقدرة ب

 تدفع نقدا أو عن طريق شيك مصرفي باسم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو عن طريق التحويل املصرفي.

 . 40 مفتاح 00100/  599 0300 351 732 رقم :BNA البنكي  لحسابا
 

 استمارة التسجيل

 الشركة النشاط

االلكترونيالبريد  الهاتف الفاكس  

 املشاركين: ووظائفأسماء   ............   /........../  ......................... بـ: في: .......حرر 

  امضاء وختم المؤسسة

__________________________   _______________________________ .1 

__________________________   _______________________________ .2 

__________________________   _______________________________ .3 

__________________________   _______________________________ .4 

__________________________   _______________________________ .5 
 

 

 

 

 



 
 

 ندوة تكوينية

 

 املكون  بطاقة تقنية
 

 :األهداف
  عمل تشغيلية لتعزيز صورة عالمتكم التجارية والوصول إلى هدفكم  وتنفيذها كخطةوضع استراتيجية اتصال رقمي فعالة

 األساس ي

  اكتساب األدوات واملنهجية لتصميم وإدارة إجراءات االتصال على الشبكة وعلى وسائل التواصل االجتماعي وعلى جميع

 وسائط االعالم الرقمية

 وتقييم فعالية إجراءات االتصاالت الرقمية املنشورة قياس 

  :البرنامج

I. تعرف على التطورات في النظام البيئي الرقمي 
 

  (4.0 – 2.0الويب )تطور الشبكة  التسويق الفيروس ي أو التسويق الطنان 

 ما هو التسويق الرقمي؟  كل ش يء عن التسويق الداخلي 

 أهداف التسويق الرقمي   الوظائف الرقمية الجديدةالتركيز على 
 

II. كيفية تطوير استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بكم؟ 

 مراقبة وتشخيص السمعة اإللكترونية  ممارسات تسويق املحتوى الجيد 

   موقع الكتروني، أداة تسويقية ال غنى عنها  وضع خطة العمل 
 

III.  كيفية ادارة استراتيجية التسويق الرقمي 

  تحسين املراجع املجانيةSEA)) ( واملدفوعةSEO) 

  : تعزيز املراجع الطبيعية بــــNETLinking  تحديد استراتيجية ناجحة للتسويق بالبريد االلكتروني 

 بناء استراتيجية تسويق فعالة على مواقع التواصل االجتماعي   العرض واالنتساب، مع املواقع االخرى 

  الشبكيبناء استراتيجية للتسويق   االستفادة من التسويق بالهاتف املحمول 

 التسويق بالفيديو في الخطة التسويقية الرقمية  قياس وتقييم إجراءات تسويقك الرقمي 

 ادراج الفيديو في الخطة التسويقية الرقمية   أدوات قياس األداءKPI 

 وضع برنامج تسويقي للتاثير  تحليل جمهورك على االنترنت 
 

 

 
 

 ليندة شاوش السيدة

  خبيرة في التسويق الرقمي 

  أستاذة مدرسة سابقا في االتصال الرقمي في املدرسة

 (   Ex INIااللي ) لإلعالمالوطنية 

 مكونة في مدارس التكوين املعتمدة 
 

 املعنية الفئة
 

 

كلفون امل واالتصال والعالقات العامةمهنيين في التسويق 

بالتسويق الرقمي / مدير مشروع عبر االنترنت / مسؤول 

االتصال عبر االنترنت / مسوق عبر االنترنت / مستشار في 

مجال االعمال التجارية االلكترونية / مكلف باملراجع / 

مدير التحرير عبر االنترنت / مدير البريد االلكتروني / أي 

 شخص لديه شغف بالرقمي

 كيفية التدريس
 

 

تحديد  ميدانية:تمارين قصيرة وورش عمل وحاالت 

املمارسات التجارية املختلفة على الشبكة واختتام 

 استراتيجياتها
 

 التسليم 
 

 

 وثيقة التكوين  PDF 

 شهادة مشاركة. 

 

   سعر املشاركة
 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومين 

 50.500.00  الرسوم )نقدا( ليوميندج باحتساب كل 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 
  راجع شروط املشاركة وشروطها في

 .نموذج التسجيل

 
 

 

 
 

 التسويق الرقمي

 
 جوان  - 

 


