
 

 

 
 تكوينية ةندو 

 

  

 

 مارس 4و 3 والصناعة يوميتنظم الغرفة الجزائرية للتجارة 

موضوع:ندوة تكوينية بالحضور حول  2021

خطة االتصال االستراتيجي في 

 املؤسسات
 

 

في بعض األحیان الى تشتت الوجھات  الرقمیة، لدینا مجموعة واسعة جدا من أدوات االتصال األمر الذي یؤدي التكنولوجيامع تطویر  

وتستھدف ھذه الدورة التكوینیة أولئك الذین یرغبون في مراجعة مناھج ممارساتھم، ویتساءلون عن أھمیة أعمالھم، ویسعون إلى 

ین عملیة للتنسیق ب وتوجیھات  تحقیق أفضل تالحم بین وسائل اإلعالم املستخدمة والجمھور املستھدف وسوف تزودھم بأسالیب 

 .املنھج التقلیدي وقنوات االتصال الجدیدة على شبكة اإلنترنت
  

 

 
 كيفية املشاركة

 

  

  cacidade1@gmail.com : يرجى تأكيد مشاركتك عن طريق إرسال استمارة التسجيل وأمر بالشراء الى البريد اإللكتروني على

 0660 84 99 48  /    0660 84 99 45  بالهاتف:لالتصال  مع التذكیر بعدم قبول املدفوعات املؤجلة.
 

 .(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

 

  .........................................................................................................................: النشاط.  ...............................................................................................................الشركة 

 .............................................. الهاتف: ......................................................... اكس:الف ............................................................................................. االلكتروني:البريد 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................النشاط           

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

1. .................................................... .................................................. 

 امضاء وختم المؤسسة

2. .................................................... .................................................. 

3. .................................................... .................................................. 

4. .................................................... .................................................. 

5. .................................................... .................................................. 
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  تكوينية ندوة

   

 
 املكون  بطاقة تقنية  

 

 :األهداف

  بیان أھداف واضحة وواقعیة وقابلة للقیاس 

  تحدید الجماھیر ومستوى أولویاتھا 

  خیارات بین أدوات االتصال واستراتیجیات الجمھور بیان 

  بناء خطة اتصال متناسقة وكافیة مع مشروعك 

  ترویج املشاریع ملجموعة متنوعة من الجماھیر 

 التعرف على كیفیة استخدام الشبكة كأدوات اتصال تقلیدیة 

 

 :التسليم
 وثيقة التكوين PDF 

 شهادة مشاركة. 

  

 شناز كشرود السيدة

 ستشارة اتصال م 

  تحقیق استراتیجیة االتصال للمعلنین مختصة في

تنسق تطویر إجراءات االتصال عن طریق تعبئة 

 املوارد واحترام الجدول الزمني واملیزانیة
 

 الفئة املعنية
  مدیر عام 

 مسیر شركة 

 مسؤول اتصال 

 مسؤول تسویق 

 كيفية التدريس
 

 ديناميكية املجموعة عن طريق املحاكاة 

 التفاعل مع املشاركین 

 التطبيق وتبادل الخبرات 
 

 

 سعر املشاركة

 50.000.00 دج باحتساب كل الرسوم )شيك / تحويل( ليومین 

 50.500.00 دج باحتساب كل الرسوم )نقدا( ليومین 

 مجموعة وثائقية / استراحة قهوة / غداء 

 .نموذج التسجيل راجع شروط املشاركة وشروطها في

 

  

 

 

 

 

 

 

  cacidade1@gmail.com/ - 48 99 84 0660   0660 84 99 45 : لالتصال

 

 مارس  - 

                          االستراتيجيخطة االتصال 

 في املؤسسات


