
 

         

تركیا  في المضیفة والمجتمعات لالجئین المالیة المساھمة مشروع  
 

 

 

 

 

 
 نموذج تدریب التسویق والعالمات التجاریة 

  المحتوى 

  التسویق   استراتیجیة  باستخدام".  تسویق ال"  استراتیجیة  وإدارة  بإعداد  ما  شركة  تقوم  أن  للغایة  المھم  من  الخدمة،  منطقة   عن  النظر  بغض
في السوق التنافسي  .  المستھدف  الجمھور  احتیاجات  مراعاة  خالل  من  الطلب   إنشاء   ویتم  المناسب  المستھدف  الجمھور  تحدید  یتم  الصحیحة،

  الجمھور   إرضاء.  صحیح  بشكل  الطلب   إدارة  الغایة ھي.  الصحیحة  المستھدفة   المجموعة  إلى   المباعة  الخدمة   أو   المنتج  تسلیم  یكفي  الالیوم  
 .صحیح  بشكل   دةعَ مُ   تسویق   استراتیجیة  خالل  من  إال  بناؤھا  تم  التي  السمعة  على  الحفاظ   یمكن  ال .  التجاریة  العالمة  سمعة  یخلق  المستھدف

 
  توفر .  إنشاؤه  تم  الذي   الرابط  عمر  وطول  استمراریة   التسویق  یضمن.  المستھدف   جمھورھا  مع  وخدماتھا روابط  سلعھا  الشركات لبیع  تبني

.  فعالیة   الطرق  بأكثر  استثماراتھا  استخدامإمكانیة    والمؤسسات التجاریة  الشركات  التجاریة  العالمات  وأنشطة  المستدام  التسویق  إستراتیجیة
  لتحقیق   تسویقیة  اتصاالت  استراتیجیة  وإدارة  إعداد  ،  الكبیرة  الشركات  إلى  والمتوسطة  الصغیرة  الشركات  من   الجمیع،   على  یجب  الیوم،
 .النجاح

 
نموذج    صممناوفي إطار مشروع “المساھمة المالیة لالجئین والمجتمعات المضیفة في تركیا"؛    Sparkassenstiftung  كمؤسسةنحن  

التجاریة  تدریب  " التجاریة" من أجل تموضع األعمال  الحالیین والمحتملین  التسویق والعالمات    فعالیة   األكثر  بالطریقةلرواد األعمال 
 . وتلبیة احتیاجات زبائنھم بالشكل األصح

 وبناء   التجاریة  العالمة  موضعت   مثل  األساسیة  الخطوات  اتخاذ  كیفیة  ھو"  التجاریة   والعالمة  التسویق  نموذج تدریب"  من  الرئیسي  الغرض
 .التطبیقات من بعینة دعمھا  خالل من المستھدف للجمھور وفقًا تسویق استراتیجیة

  األساسیة   االتصال  عناصر  وتحدید   أعمالھم،  ستمثل  التي  التجاریة  العالمات   ھویات  كیفیة ابراز  المشاركون  سیتعلم  التدریب؛   نھایة  في
  بأمثلة   مختلفة  تطبیقات  تقدیم  سیتم  التدریب،  أثناء.  إلیھا  یحتاجون  التي  التسویق  الستراتیجیة  وفقًا  التخطیط  ثم  التجاریة،  لعالماتھم  المطلوبة

 . المجال ھذا في االعتیادي التعلیم تجاوز خالل من مختلف  بشكل للتفكیر المشاركین دعم وسیتم مختلفة

تدریب  سیتم نموذج  ألصحاب التجاریة   والعالمات   التسویق"  اعطاء    قبل   من  والمتوسطة  الصغر  والمتناھیة  الصغیرة  المشاریع  " 
 . التجاریة والعالمات التسویقیة االتصاالت في  خبرة ذوي ناختصاصیی 
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