
 

 

 

 عقد االجتماعات مع العمالء املحتملين جراءات ا
 (   , االجتماعات املباشرة  Zoomاالجتماعات عبر برنامج    (

  

 تنويهات هامة  :   

 في كاريزميديا    املبيعاتهذا امللف خاص فقط بأخصائيات  .1

 اطالقا للنشر أو املشاركة مع العمالء أو الغير هذا امللف غير قابل  .2

 يرجى تحميل امللف على جهازك واالحتفاظ به دائما في مكان آمن  .3

 يجب االطالع على كافة االجراءات أدناه ومتابعة آخر التحديثات  .4

 تواصلي مع املشرفة مباشرة        توضيحاتفي حال احتياجك ألي  .5

 

 

  

 :     Zoomعبر املحتملين   مع العمالء قاعة االجتماعاتحجز  تعليماتإجراءات و أوال :  

 
   ( جاهز سكريبت ) والتاريخ اليوم : لالجتماع املتاحة األوقات ملعرفة  التسويق دعم ولةمسؤ الى الكتروني بريد ارسال .1

 ( جاهز سكريبت ) املناسب الوقت الختيار بالواتساب بها العميل ويدتز يتم لالجتماع املتاحة األوقات على الحصول  بعد .2

 القاعة وحجز املوعد لتأكيد التسويق دعم ولةمسؤ من املستلم االلكتروني البريد على  الرد يتم العميل تأكيد بعد .3

 االجتماع موعد من دقيقة 15 قبل االلكترونية القاعة فتح لطلب  التسويق دعم مسؤولة مع بالواتساب  التواصل يتم .4

 ( قريبا ) اعاله االجراءات كافة اتقان بعد  نفسها األخصائية قبل من االلكترونية القاعة فتح اتاحة مستقبال يتم سوف .5

 
o عبر املحتملين  العمالء مع االجتماعات ومتطلبات ات تحضير : هامة تنويهات Zoom    :  

 العميل وجدية رغبة من والتأكد األقل على ( األولى املتابعة ) واتمام ( االنتباه جذب ) األول  الهاتفي التواصل بعد االجتماع يتم  أن يجب .1

  الخ أعمال أرشيف استعراض ,  فنية استفسارات اجابة , خدمة أو باقة  تفاصيل عرض : للعميل  مسبقا االجتماع هدف تحديد يجب .2

      فقط  م 5 الى م 12 من األوقات خالل أقص ى بحد واحدة ساعة ملدة الخميس الى األحد من االسبوع أيام لخال االجتماع يتم أن يجب .3

  لذلك املناسبة السماعات أو املايك جاهزية من والتأكد توب الالب باستخدام بك الخاص الرابط عبر االلكترونية القاعة دخول  يجب .4

 ( جاهز سكريبت ) البرنامج بتحميل وابالغه املوعد من فقط  ساعة قبل الواتساب عبر للعميل بك الخاص القاعة رابط ارسال يجب .5

 األقل على دقائق بخمس االجتماع موعد قبل عرضها سيتم التي األعمال ونماذج امللفات واعداد اللكترونيةا القاعة في تواجدك يجب .6

 ( جاهز سكريبت ) للعميل واتساب وارسال القاعة اغالق ثم أقص ى بحد دقيقة 20 االنتظار : لالجتماع العميل حضور  عدم حال في .7

   (  االجتماع تأكيد  , املتاحة األوقات , الكتروني بريد ) االجراءات نفس اتباع يتم علالجتما جديد موعد تحديد في العميل رغبة  حال في .8

 

o عبر املحتملين  العمالء مع االجتماعات عقد وآليات بروتوكوالت : هامة تنويهات Zoom  :  

  مسبقا االتفاق حسب االجتماع مواضيع أو ومحاور  نقاط كافة استعراض ثم أوال بنفسك والتعريف بالعميل الترحيب : االجتماع بداية .1

  الرغبة تأكيد سؤال طرح ثم االجتماع خالل ماتم لكل السريع والتلخيص املراجعة ثم العميل استفسارات كافة اجابة : االجتماع نهاية قبل .2

  الخدمة رسوم وسداد  الطلب لرفع جاهزيته مدى عن العميل سؤال يجب االجتماع خالل ماتم كل على بناءا : العميل رغبة تأكيد سؤال .3

  االجتماع نتيجة حسب العميل متابعة واستمرار بك التواصل معلومات وعرض اهتمامه على العميل وشكر باسمك التذكير  : االختتام .4

        )دفترة( العمالء عالقات ادارة برنامج  في النتيجة حديثت ثم االجتماع اختتام بتأكيد مباشرة الواتساب عبر  التسويق دعم ولةمسؤ وابالغ االلكترونية القاعة اغالق .5

        . 

  ( قريبا ) م  9 الى م 12 من األوقات خالل العمالء مع االجتماع امكانية اتاحة يتم سوف اعاله والتنويهات الجراءاتا كافةب  اللتزاما بعد ▪

 

 يرجى التواصل مع بشرى / مسؤولة دعم التسويق  :      Zoomفي حال واجهتك أي صعوبات في دخول أو استخدام برنامج  

 HD@charismediaksa.comالبريد االلكتروني :         966502630820واتساب :   

 

 



 

 

 مع العمالء  املحتملين :      Liveاالجتماعات املباشرة  تعليمات عقدإجراءات و ثانيا :  

 

 في مقرات كاريزميديا االدارية :   املباشر االجتماع  العميلفي حال طلب  ✓

   ( جاهز سكريبت ) االجتماع ومقر والتاريخ اليوم : لالجتماع املتاحة األوقات ملعرفة  التسويق دعم ولةمسؤ الى الكتروني بريد ارسال .1

 ( جاهز سكريبت ) والتاريخ اليوم حسب له املناسب الوقت الختيار بها العميل ويدتز يتم لالجتماع املتاحة األوقات على الحصول  بعد .2

 املباشر االجتماع قاعة وحجز املوعد لتأكيد التسويق دعم ولةمسؤ من املستلم االلكتروني البريد على  الرد يتم العميل تأكيد بعد .3

  االجتماع موعد نم دقيقة 15 قبل  االجتماع قاعة لفتح  التسويق دعم مسؤولة مع  التواصل يجب االجتماع مقر الى وصولك بعد .4

  املتبعة االجراءات حسب فقط Zoom برنامج عبر  االجتماع عقد وتنسيق له االعتذار يجب منطقتك خارج العميل تواجد حال في .5

 

 في مقر أو مكتب العميل :   املباشر االجتماع العميل في حال طلب ✓

   ( جاهز سكريبت ) االجتماع ومقر والتاريخ اليوم :  االتفاق حسب العميل مقر زيارة طلب لتأكيد العميل الى الكتروني بريد ارسال .1

 العميل زيارة على واملوافقة التأكيد وانتظار التسويق دعم مسؤولة الى البريد نفس ارسال جبي االلكتروني بالبريد العميل تأكيد بعد .2

  املحدد املوعد حسب االجتماع وحضور  الواتساب عبر العميل مراسلة يتم التسويق دعم مسؤولة من وافقةامل على الحصول  بعد .3

 املتبعة االجراءات حسب فقط Zoom برنامج عبر  االجتماع عقد وتنسيق له االعتذار يجب منطقتك خارج العميل تواجد حال في .4

  

o املباشرة االجتماعات ومتطلبات تحضيرات : هامة تنويهات Live  املحتملين  العمالء مع  :  

 العميل وجدية رغبة من والتأكد األقل على ( األولى املتابعة ) واتمام ( االنتباه جذب ) األول  الهاتفي التواصل بعد االجتماع يتم أن يجب .1

  الخ أعمال أرشيف استعراض ,  فنية استفسارات اجابة , خدمة أو باقة  تفاصيل عرض : للعميل  مسبقا االجتماع هدف تحديد يجب .2

 املباشرة االجتماعات عقد وتعليمات اجراءات حسب األقل على ساعة 24 بــ موعده قبل االجتماع موعد وتأكيد تنسيق يتم أن يجب .3

       فقط م 5 الى ص 11 من األوقات خالل أقص ى بحد  ساعتين ملدة الخميس الى األحد من االسبوع أيام خالل راملباش االجتماع يتم أن يجب .4

 االجتماع خالل عرضها سيتم التي األعمال ونماذج امللفات اعداد ويجب األقل على دقيقة 15 بـــــ  االجتماع قبل املقر الى الوصول  يجب .5

 ( جاهز سكريبت )  للعميل واتساب وارسال املقر مغادرة ثم أقص ى بحد دقيقة 20 االنتظار : لالعمي حضور  أو تواجد عدم حال في .6

   (  كاريزميديا موافقة ,  العميل تأكيد , الكتروني بريد ) االجراءات نفس اتباع يتم لالجتماع جديد موعد تحديد  في العميل رغبة حال في .7

 

o املباشرة االجتماعات عقد وآليات بروتوكوالت : هامة تنويهات Live  املحتملين  العمالء مع  :  

  واللوائح السياسات حسب كاريزميديا اسم وتمثيل التعامل و  االجتماع لعقد واملناسب الالئق واملظهر االحتشام أهمية : االجتماع حضور  .1

  مسبقا االتفاق حسب االجتماع مواضيع أو ومحاور  نقاط كافة استعراض ثم أوال بنفسك والتعريف بالعميل الترحيب : االجتماع بداية .2

  الرغبة تأكيد سؤال طرح ثم االجتماع خالل ماتم لكل السريع والتلخيص املراجعة ثم العميل استفسارات كافة اجابة : االجتماع نهاية قبل .3

  الخدمة رسوم وسداد  الطلب لرفع جاهزيته مدى عن العميل سؤال يجب االجتماع خالل ماتم كل على بناءا : العميل رغبة تأكيد سؤال .4

  االجتماع نتيجة حسب املتابعة واستمرار بك الخاصة التواصل بمعلومات وتزويده اهتمامه على العميل وشكر باسمك التذكير  : االختتام .5

          CRMالنتيجة في   حديثتثم تأكيد اختتام االجتماع بعبر الواتساب مباشرة  دعم التسويق  ولة مسؤ بعد مغادرة مقر االجتماع : ابالغ  .6

 

 

 مالحظات هامة :  

 , مدينة الخبر فقط   املناطق املستهدفة لعقد االجتماعات املباشرة مع العمالء املحتملين هي :  مدينة الرياض , مدينة جدهــ  ❖

 على األخصائية   الزاميةالثقة و توسيع دائرة العالقات لتحقيق األهداف البيعية وليست زيادة الهدف من االجتماعات املباشرة هو  ❖

 حاليا ( وسوف يتم السماح بها بناءا على شروط محددة الحقا   متوقفة) االجتماعات املباشرة مع العمالء املحتملين عقد اجراءات  ❖

 
 يرجى التواصل مع بشرى / مسؤولة دعم التسويق  :      املباشرة مع العمالءفي حال واجهتك أي صعوبات في عقد االجتماعات  

 HD@charismediaksa.comالبريد االلكتروني :         966502630820واتساب :   


