
اعداد وتأهيل أخصائية المبيعات

نامج التدريبر   البر

كاريزمتك_ اصنع # 



نامج التدريبر   أهداف البر

ن والخدمات المقدمة. 1 التعرف عىل كاريزميديا ونوعية العمالء المستهدفي 

التعرف عىل كافة األدوات واالمكانيات المتاحة لكل أخصائية مبيعات. 2

التعرف عىل كافة التفاصيل المرتبطة بمهام واجراءات وأساليب العمل. 3

التعرف عىل مهارات وأساليب تحقيق كافة أهداف المبيعات الشهرية . 4

  منظم. 5
ن
اف اعداد وتأهيل أخصائية المبيعات لتمثيل كاريزميديا بشكل احبر

كاريزمتك_ اصنع # 



نامج  المحتويات الرئيسية للبر

كاريزمتك_ اصنع # 

الجزء الثالث الجزء الثاني الجزء األول اليوم 

م5:30–م 3:30 م3–م 1 م12:30–ص 10:30 التوقيت

1ورشة عمل رقم  الجزء األول: نبذة عن خدمات كاريزميديا  العمالء المستهدفين , كاريزميديا , التسويق الرقمي 
واالمتيازات

األول

2ورشة عمل رقم  الجزء الثاني: نبذة عن خدمات كاريزميديا  لرحلة الكلوزدي, علم النفس التسويقي , سلوك المستهلك  الثاني

3ورشة عمل رقم  الجزء الثالث: نبذة عن خدمات كاريزميديا  مهارات أخصائي المبيعات الناجح, مراحل البيع االلكتروني  الثالث

المجموعة األولى/ شروحات وتسليم أدوات وبرامج العمل : 4ورشة عمل رقم  الحصول على بيانات , مواصفات العمالء المستهدفين 
, العمالء 

تقديم وتنفيذ الخدمات, متابعة العميل 

الرابع

المجموعة الثانية/ شروحات وتسليم أدوات وبرامج العمل : 5ورشة عمل رقم  المستحقات واألهداف البيعية , اجراءات اوأوقات العمل  الخامس

:  تنوي  هات هامة 
م 5:30ص الى 10:30من : أوقات البرنامج التدريبي يوميا -أيام عمل من األحد الى الخميس 5: فترة البرنامج اتدريبي 1.
ورشة عمل ويجب حضور كافة أيام وأجزاء البرنامج التدريبي, تعريف الخدمات , موضوع تعريفي : أجزاء 3يتكون كل يوم تدريبي من 2.
ويتم التحضير بعد كل استراحة-م  3:30الى 3:00من : االستراحة الثانية , م 1الى 12:30من : االستراحة األولى  : أوقات االستراحة يوميا 3.
ييجب األلتزام بأوقات الحضور المحددة لليوم التدريبي وأوقات االستراحات لتحقيق االستفادة من كافة محتويات وأهداف البرنامج التدريب4.
جاح  المطلوب منك فهم واستيعاب المحتويات فقط وسوف يتاح لك الحصول على كافة محتويات البرنامج التدريبي بعد اختتامه بالكامل بن5.
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ظهور االنترنت 

والثورة 

التكنولوجية

تعريف واهم فوائد

التسويق الرقمي
التسويق الرقمي 

أنواع واهم 

احصائيات 

التسويق الرقمي

االعمال والتجارة واإلدارة 
االلكترونية

اهم مزايا وعوامل نجاح 
التسويق الرقمي

اهم الفروقات 
وأدوات التسويق 

الرقمي 
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 ظهور االنترنت والثورة التكنولوجية  :
oتصاالت االيتميز العصر الحالي بالتقدم التكنولوجي والمعرفي الهائل في شتى المجاالت من أبرزها التطورات الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات و
o على المستوى الشخصي أو في مجال المال واألعمال االلكترونية المختلفة سواءاأصبحت شبكة االنترنت أداة عولمة وتواصل سريع بين البشر
o سهل وسريع عبر األجهزة التقنية بأنواعهاباسلوبتعتبر شبكة االنترنت وسيلة اتصال جماهيري لنقل المعلومات واألخبار والصور والفيديوهات

 األعمال والتجارة واالدارة االلكترونية  :
o ل ضمنها ويدخرنتمدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة األعمال من خالل ربط األنظمة بالعمليات التي تنفذ من خاللها أنشطة األعمال باستخدام تكنولوجيا االنت: األعمال االلكترونية :
o التجهيز االلكتروني الخ , الهندسة االلكترونية , المصارف االلكترونية , البريد االلكتروني ,  التجارة االلكترونية , التسويق االلكتروني
o كثر بما في ذلك بيع وشراء المنتجات والخدمات وهي أحد أنواع األع:  التجارة االلكترونية لكترونية االمالاستخدام الوسائل االلكترونية لتمكين عمليات التبادل بين طرفين أو أ
o ال االلكترونية   وهي المفهوم األكثر شموال لألعم" الحكومة االلكترونية " األعمال التي تهتم بالعالقات بين الجهات الحكومية والمواطنين عبر االنترنت أو ما يسمى : االدارة االلكترونية
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 األعمال والتجارة واالدارة االلكترونية  :

تتحكم في أنظمة وتقنيات وتكنولوجيا األعمال االلكترونية: االدارة االلكترونية -

: تدير وتشرف على اتمام اجراءات األنشطة االلكترونية مثل : األعمال االلكترونية -
البريد االلكتروني الخ, المصارف االلكتروني, التسويق االلكتروني , التجارة االلكترونية 

االجراءات األنظمة

األعمال 

االلكترونية

التجارة 

نااللكترو

ية التسويق 

نااللكترو

ي
المصار

ف 

نااللكترو

ية

االدارة االلكترونية

األنشطة
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 ( :  االلكتروني ) تعريف التسويق الرقمي
العملية التي يمكن من خاللها تقديم الدعاية والترويج وتوزيع المنتجات عبر شبكة اإلنترنت-
عملية استخدام االنترنت للقيام بعمليات البيع أو الترويج للمنتجات أو الخدمات -
كافة أنواع التسويق التي تتضمن استخدام األجهزة االلكترونية أو شبكة االنترنت -

 ( :  االلكتروني ) أهم فوائد التسويق الرقمي
وقت والجهد الحصول على معلومات المنتجات أو شراءها عبر الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة وبالتالي توفير ال: راحة للمتسوق أو المشتري -

والتكلفة
مقارنة بطرق التسويق % 70–60يعتبر أقل تكلفة على البائع وبالتالي توفير الجهد والوقت والتكلفة بنسبة ال تقل عن : انخفاض التكلفة -

التقليدية  
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 ( :االلكتروني ) أهم مزايا التسويق الرقمي
امكانية تطوير العالقة والتفاعل المستمر مع العمالء والزبائن المحتملين أو الحاليين -
استخدامه كوسيلة لكسب والء العمالء والتسويق للمنتجات والخدمات الناجحة -
سهولة الحصول على معلومات المنتجات والخدمات وطلب السلعة بطريقة مباشرة-
سهولة عرض واستعراض منتجات وخدمات الشركة أو البائع على الموقع االلكتروني-
عدم االرتباط بوقت أو موعد محدد وامكانية الوصول الى مناطق جغرافية مختلفة  -
عدم حصر التسويق الرقمي على الشركات الكبرى فقط وأصبح األمر متاحا للجميع -

 ( :  االلكتروني ) أهم عوامل نجاح التسويق الرقمي
الميزانية المرصودة لعمليات التسويق عبر االنترنت                 . 2نوعية وطبيعة المنتج أو الخدمة                   1.
خبرة اخصائي المبيعات في مجال التسويق االلكتروني وكيفية االستفادة منها للوصول للعميل المستهدف. 3
مدى فهم أخصائي المبيعات الحتياجات وأهداف العميل وتقديم أفضل الحلول التسويقية المناسبة له  .  4
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 ( :االلكتروني ) أنواع التسويق الرقمي

البيع وتحقيق المنفعة  هو التسويق الذي يهتم باستخدام الوسائل االلكترونية سعيا وراء الوصول الى العمالء بغرض: التسويق االلكتروني الموجه للعميل النهائي -
لمنافع المشتركة بين الطرفين هو التسويق الذي يركز على انشاء عالقة تربط بين الشركات فيما بينها لتبادل المصالح وا: التسويق االلكتروني المطبق بين الشركات -
تروني المطبق بين الشركاتهو التسويق الذي يسعى الى تحقيق األهداف الخاصة بالتسويق االلكتروني الموجه للعمالء والتسويق االلك: التسويق االلكتروني المزدوج -
ؤسسات الحكومية هو التسويق الذي يعتمد على استخدام الوسائل االلكترونية لتوفير الخدمات لكل من مؤسسات األعمال والم:  التسويق االلكتروني الحكومي -

فيما بينها
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 ( :  االلكتروني ) أهم احصائيات ودراسات التسويق الرقمي

مبيعات التسويق االلكتروني 1.

البحث قبل الشراء 2.

أهمية الهواتف الذكية3.

ميزانية أدوات أتمتة التسويق 4.

حجم سوق الفيديو التسويق 5.

حجم قطاع التسوق االلكتروني6.
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :

 أهم الفروقات بين التسويق الرقمي والتسويق التقليدي  :
التواصل 1.
التكلفة 2.
حملة التسويق3.
عدد العمالء4.
المتابعة مع العمالء5.
استمرارية العمالء6.
النتائج 7.
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 علم وأهمية وأدوات التسويق الرقمي  :

 العلم واألهمية  :
 أهم الفروقات بين تسويق الخدمة والمنتج  :

كثر صعوبة من تسويق المنتج : التعليمات واألنظمة 1. ارتباط الحصول على الخدمة بمخاطر األنظمة والقوانين . 2صعوبة تقييم الخدمة قبل الحصول عليها  . 1: يعتبر تسويق الخدمة أ

الحصول على اهتمامه ومعرفة احتياجاته وتقديم الخدمة األنسب لتغطية االحتياج    . 2كسب ثقة العميل المستهدف   . 1: تسويق الخدمة يستلزم بناء عالقات طويلة األجل : بناء العالقات 2.

تسويق المنتج عن لوباستمتاز المنتجات بأنها ملموسة ويمكن للعميل رؤيتها ولمسها أو تذوقها أما في الخدمات يصعب على العميل رؤيتها أو مالمستها لذلك يختلف: أسلوب التسويق 3.
الخدمة

م  خدايمكن نقل ملكية المنتج بعد استخدامه الى شخص آخر أما الخدمة التي يتم استهالكها من قبل شخص يصعب نقل ملكيتها أو تغييرها بعد االست: نقل الملكية 4.

ذلك اعادة أو استرجاع الخدمة بمجرد حصول العميل عليها اليمكنعند شراء المنتج يمكن اعادته في حالة عدم تلبية التوقعات او المتطلبات بينما : االعادة أو االسترجاع 5.
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تهيئة محركات البحث 

ة المدونات والصحف االلكتروني

ثرينالتسويق عبر المشاهير او المؤ

الفيديوهات التسويقية اإلعالن عبر محركات البحث

اإلعالن عبر البريد االلكتروني

برامج اإلحالة او التعريف

ادلة وفهارس مواقع االنترنت

الملفات التعريفية 

االعالنية البانرات

المحتويات النصية اإلبداعية 

التسويق بالعمولة 

المنشورات االلكترونية 

وسائل التواصل االجتماعي 

( :االلكتروني)اهم أدوات التسويق الرقمي 
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من نحن

اهم التوجهات 

المستقبلية
كاريزميديا

يالهيكل التنظيم

نبذة وأرقام

اهم شركاء النجاح 

الموقع االلكتروني 
والتواصل االجتماعي



كاريزمتك_ اصنع # 

 من نحن  :

 في إعطاء قيمة إضافية الحتياجات العميل ناويكٌمن شغف" حب األفكار الجنونية واالبداعية"شركة تسويق رقمي تميزت في : من نحن"
 أن نكون المنصة المفضلة النطالق المؤسسات نحو النجاح في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة: رؤيتنا
 تصنيع األفكار اإلبداعية وتقديم الخدمات التي تتناسب مع مصلحة العميل: هويتنا
 بشكل فريد ومختلف  لعمالءنانؤمن بقدرتنا على اظهار العالمات التجارية , لالبداعنؤمن بالقوة المشتركة : رسالتنا
 االبتكار . 5السرعة        . 4الدقة       . 3االنجاز      . 2االبداع        . 1:  شغفنا
 االعالم أو التسويق أو االنتشار : ميديا ( + الشخصية أو الهوية أو الظهور أو التأثير ) كاريزما " :   كاريزميديا " ماذا تعني

كاريزميديا= ميديا + كاريز

(التأثير التسويقي ) \( الظهور التسويقي ) \( الهوية التسويقية ) \( الشخصية التسويقية ) 
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 محمد الحريصي .د: المؤسس والرئيس التنفيذي

 م2009مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة استشارات وتدريب منذ عام
حاصل على درجة الدكتوراة في ادارة األعمال تخصص االقتصاد الدولي
حاصل على درجة الماجستير في ادارة األعمال تخصص االدارة التنفيذية
 حاصل على شهادات محلل مالي معتمدCFA  ومحلل فني معتمدCFTe
 كثر من عاما في مجاالت المالية واالدارة وريادة األعمال 15خبرة عملية أ
مستشار ومراجع مال وأعمال معتمد لدى عدد من الشركات االستثمارية
 محاضر مال وأعمال معتمد من المؤسسة العامة و وزارة التربية والتعليم
 م  2005متدرب منذ 10,000يمتلك أرشيف استشارات وتدريب ألكثر من
شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المالية واالدارية محليا ودوليا
 عضو في عدة جمعيات دولية وجمعيات االقتصاد واالدارة السعودية
كاتب في المال و االعمال ويقدم محتنويات اعالمية في المال واألعمال
مستثمر مالئكي ومؤسس ورئيس تنفيذي لعدة مشاريع منها كاريزميديا

@Mohd_ALHaresi
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  نبذة وأرقام  :

  م 2019منتصف عام :  النشأة واالنطالقة
 مؤسسة فردية وشركة تجارية     250: + عدد العمالء
سجل تجاري ورقم ضريبي معتمد من هيئة الزكاة والدخل
 مدينة الرياض: السعودية : مقر العمل الحالي
 كثر من : عدد الموظفين موظف في كافة األقسام 15أ

الحمالت االعالنية 
حملة إعالنية  208+

إدارة حسابات التواصل االجتماعي 
حساب تواصل اجتماعي   204+

المحتوى اإلبداعي
محتوى ابداعي  2745+

محتوى بصري 
محتوى بصري  2909+

الهوية والعالمات التجارية
هوية وعالمة تجارية 85+
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كثر من :  أهم شركاء النجاح  شركة ومؤسسة خالل ثالثة سنوات 250أ
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 أهم التوجهات المستقبلية  :

 كبر وتقديم خدماتنا بجودة أعلى خالل الثالث سنوات القادم:  التوسع واالنتشار ة زيادة فريق العمل وتحقيق مبيعات مضاعفة وعدد عمالء أ
 كبر في مجال التسويق الرقمي بين المنافسين في المملكة العر : الهوية والعالمة التجارية بية السعودية فرض هويتنا واالستحواذ على حصة سوقية أ
 م  لاللتقاء بالعمالء المستهدفين  بشكل 2022عودة كافة فرق وأقسام العمل بالكامل الى مكتب الرياض و افتتاح مكتب جده في عام : المكاتب التسويقية

كبر  أ
 الرقمي بشكل علمي تصحيح المفاهيم ونشر ثقافة التسويق, المقاالت والمدونات , األكاديميات التدريبية , تقديم الندوات المجانية : الفعاليات التوعوية

ومنهجي 
 نشر ثقافة , هدف االلتقاء بالجمهور المست: المشاركة في الملتقيات الرسمية المباشرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية : المؤتمرات والندوات

التسويق الرقمي 
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يذيالرئيس التنف

التدريب
العملي

ات 
المبيعات

خدمات 

العمالء

الموارد 

البشرية

المالية 

واالدارية

العالقات 

العامة
الدعم الفني 

مدير 

العمليات

ادارة كاريزميديا–الهيكل التنظيمي الحالي 

الموقع االلكتروني وحسابات التواصل االجتماعي

www.CharisMediaksa.com: الموقع االلكتروني 

Charismediaksa: حسابات التواصل االجتماعي 
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سلوك العميل

االلكتروني 

شرائح العمالء 

المستهدفين

المنافسة في 

التسويق 

الرقمي 

العمالء المستهدفين  االمتيازات 

التنافسية 



كاريزمتك_ اصنع # 

 سلوك العميل االلكتروني  :

البيع مابعديتميز بسلوك شرائي متطور ويحرص على البحث عن أعلى جودة بأفضل سعر ممكن وأفضل خدمات 1.

استمرار تجدد وتطور حاجاته ورغباته وأذواقه بسبب توفر فرص البحث والمقارنة بين المنتجات بسهولة عبر االنترنت2.

االعتماد على نصائح وتوصيات الغير من األقارب واألصدقاء والمجموعات والمواقع االلكترونية لدعم اتخاذ قرار الشراء 3.

ارتفاع عدد المشترين االلكترونيين وزيادة حجم ومبالغ مشترياتهم عبر االنترنت مقارنة بأعداد وأحجام الشراء التقليدي4.

التغير المستمر في سلوك المشتري االلكتروني وارتفاع نسبة وحجم الثقة وتحسن النظرة االيجابية في الشراء عبر االنترنت5.

امتالك العميل االلكتروني لكمية كبيرة من البيانات والمعلومات حول المنتجات والخدمات المطروحة للبيع عبر االنترنت   6.

بحث متابعة مقارنة قرار

1                                         2                                      3                                 4
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 شرائح العمالء المستهدفين لدى كاريزميديا  :

B2B:  رواد األعمال والمبتدئين في مجال األعمال والمشاريع :  الشريحة األولى 1.

B2B: الشركات المتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة : الشريحة الثانية 2.

B2G: الجهات الحكومية والشبه حكومية  : الشريحة الثالثة 3.

من هو رائد االعمال 

 (يمتلك سجل أو ترخيص نشاط تجاري : ) كل صاحب أو مالك مشروع تجاري
:  أيا كان نوع النشاط التجاري : يعتبر من الشريحة األولى المستهدفة 

 مطاعم, فود ترك , مستوصفات , مخابز  , تطبيقات , مواقع , متاجر , محالت
  مشروبات الخ, أسر منتجة , عطور , مالبس ,  ألعاب , سيارات , كافيهات, استراحات



كاريزمتك_ اصنع # 

(  منشآت ) حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة * 

 كل مؤسسة أو شركة  تقدم منتجات أو خدمات للعمالء  :
:   الذي تعمل به الشركة القطاع أيا كان نوع : تعتبر من الشريحة الثانية المستهدفة 

الخ  , نادق ف, طيران , سياحة , زراعي , غذائي , صناعي , تدريبي , اعالمي , ترفيهي , بنكي , طبي , خدمي , تجاري * 
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 المنافسة في التسويق الرقمي  :

المنافسة في جودة وتصنيف وأسعار ورسوم المنتجات والخدمات 1.

المنافسة في االنتشار عبر شبكة االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي2.

المنافسة في تقديم خدمات أو امتيازات اضافية ما بعد البيع للعمالء 3.

المنافسة في حجم ميزانيات وتنويع استخدام وسائل التسويق الرقمي4.

المنافسة في تقديم العروض والخصومات للعمالء المحتملين والحاليين5.

المنافسة في تأهيل واعداد فريق التسويق والمبيعات والعمليات والتصميم6.

المنافسة في التوسع واالنتشار الديموغرافي والجغرافي للعمالء المستهدفين7.

المنافسة في   تقديم العروض والخصومات واستغالل األحداث والمناسبات8.

المنافسة في نشر التوعية والتعريف والتثقيف في مجال التسويق الرقمي 9.
المنافسة في بناء والمحافظة على الثقة والسمعة والعالمة التجارية الناجحة 10.
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 االمتيازات التنافسية لدى كاريزميديا  :

الخبرة والسمعة وأرشيف وسابقات األعمال 1.

التخصص الدقيق في مجال التسويق الرقمي2.

تقديم أهم خدمات وتصنيفات التسويق الرقمي 3.

الحرص على االبداع والتجديد والتنوع واالبتكار4.

الدمج بين جودة الخدمات والسعر المناسب للخدمة 5.

دراسة السوق وتحديد شرائح العمالء المستهدفين6.

تقديم الخدمات بأسلوب يلبي احتياجات العمالء7.

امتالك فريق مطورين ومصممين متفرغين ومحترفين 8.

امتالك فريق تسويق الكتروني محترف ومؤهل بالكامل9.
تقديم التوعية ونشر ثقافة ومفاهيم التسويق الرقمي      10.
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خدمات كاريزميديا

ترويج المتاجر االلكترونية. 5 الحمالت االعالنية. 1

خدمات قوقل االعالنية. 6 ادارة حسابات التواصل. 2

العالمة والهوية التجارية. 7 المحتوى االبداعي. 3

التعليق الصوتي. 8 المحتوى البصري. 4

التصوير والفيديوهات. 9

األبحاث واالستشارات. 10
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 أسباب تقديم الخدمات بشكل فردي  :

توفير حلول تسويقية بشكل فردي حسب رغبة واحتياج العميل1.

تقديم خيارات متعددة ومتنوعة حسب احتياجات وميزانية العميل  2.

في حال عدم رغبة العميل في الحصول على كافة محتويات الباقة3.

في حال عدم رغبة العميل في احدى الحلول التسويقية في الباقة4.

كبر من احتياجه الحالي5. في حال عدم رغبة العميل في سداد مبالغ أ

في حال رغبة العميل في تجربة حل تسويقي بشكل فردي ثم طلب الباقة6.

تمكين العميل من اختيار حلول تسويقية فردية حسب احتياجه وميزانيته7.

ت   توسيع نطاق العمالء المستهدفين والمساهمة في زيادة فرص المبيعات والخدما8.
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 خدمة الحمالت االعالنية    :

ماهي الحملة  االعالنية ؟ والهدف منها ؟
التصال التسويقي يُعد ا. التي تحمل فكرة أو موضوًعا واحًدا وتكّون اتصااًل تسويقًيا متكاماًل اإلعالنيةسلسلة من الرسائل

اعدة المتكامل المنصة التي يمكن لمجموعة من األشخاص فيها تجميع أفكارهم ومعتقداتهم ومفاهيمهم ضمن ق
وتقام الحملة االعالنية لتحقيق هدف معين أو مجموعة من األهداف, بيانات إعالمية كبيرة

 األدوات أو المنصات أو القنوات المستخدمة  :
فيس بوك, سناب شات , انستقرام, حمالت تويتر 1.
قوقل, يوتيوب , تيك توك , حمالت لينكد ان 2.
SEOتهيئة محركات البحث 3.
SMSارسال رسائل نصية 4.
ونيارسال رسائل بالبريد االلكتر5.
WhatsAppارسال رسائل الواتساب 6.
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 نبذة هامة عن هذه الخدمة  :
مجموعة أدوات تسويقية تصنف ضمن مجال التسويق الرقمي1.
لكل أداة حملة وصف وخصائص وامتيازات وقنوات استخدام  2.
لكل أداة حملة طريقة وأسلوب استخدام مختلف حسب الهدف   3.
لكل أداة حملة أسلوب وتقارير واحصائيات رسمية عن النتائج 4.
لكل أداة حملة طبيعة وفئات محددة ومستهدفة من العمالء5.

  أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة الى العميل  :
 نوعية المنتجات أو الخدمات , معلومات وبيانات النشاط التجاري
نوعية وطبيعة المحتويات المطلوب ظهورها في الحملة االعالنية
المنصة أو األداة أو القناة المطلوب استخدامها في الحملة االعالنية
 الغرض األساسي من الحملة االعالنية \االحتياج \الهدف  :
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة -
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة-
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين-
 فئات العمالء المستهدفين في الحملة االعالنية\نوعية \كمية
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:    خدمة الحمالت االعالنية 

حملة إعالنية على منصة تواصل اجتماعي

هاية تقرير اداء ن+ انشاء وادارة الحملة االعالنية : تشمل
,  ريال200الحد االدنى لميزانية الحملة , الحملة االعالنية

5فترة الحملة -مشاهدة 5000والوصول المستهدف 
ايام عمل

ملةغير شامل ميزانية الح-ريال شامل الضريبة 545

حملة اعالنية على سناب شات

ثواني 10فيديو فاصل إعالني مده + انشاء وادارة الحملة : تشمل
االدنى الحد, تقرير اداء نهاية الفترة ( + متحركة)صورة جرافيك + 

ألف 50والوصول المستهدف , ريال 1000لميزانية الحملة 
ايام عمل5فترة الحملة -مشاهدة 

غير شامل ميزانية الحملة-ريال شامل الضريبة 945

SMSحملة اعالنية بالرسائل النصية 

رساله 1000أرسال + كتابة المحتوى التسويقي 
يوم عمل30فترة الحملة - SMSنصية 

ريال شامل الضريبة1000
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:    خدمة الحمالت االعالنية 

حملة اعالنية على تويتر

ده فيديو فاصل إعالني م+ انشاء وادارة الحملة : تشمل
اية تقرير اداء نه( + متحركة)صورة جرافيك + ثواني 10

والوصول , ريال 400الحد االدنى لميزانية الحملة , الفترة 
ايام عمل5فترة الحملة -مشاهدة 5000المستهدف 

ةغير شامل ميزانية الحمل-ريال شامل الضريبة 945

حملة اعالنية على الفيس بوك

ثواني 10فيديو فاصل إعالني مده + انشاء وادارة الحملة : تشمل
االدنى الحد, تقرير اداء نهاية الفترة ( + متحركة)صورة جرافيك + 

مشاهدة 6000والوصول المستهدف , ريال 200لميزانية الحملة 
ايام عمل5فترة الحملة -

غير شامل ميزانية الحملة-ريال شامل الضريبة 945

حملة اعالنية بالواتساب

1000أرسال + ثواني 10تصميم فيديو فاصل اعالني 
ايام عمل5فترة الحملة -رساله واتساب 

ريال شامل الضريبة1000
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:    خدمة الحمالت االعالنية 

االنستقرامحملة اعالنية على 

فيديو فاصل+ انشاء وادارة الحملة : تشمل
(  ةمتحرك)صورة جرافيك + ثواني 10إعالني مده 

زانية الحد االدنى لمي, تقرير اداء نهاية الفترة + 
6000والوصول المستهدف , ريال 200الحملة 

ايام عمل5فترة الحملة -مشاهدة 
ية غير شامل ميزان-ريال شامل الضريبة 945

الحملة

لنكدأنحملة اعالنية على 

ل فيديو فاص+ انشاء وادارة الحملة : تشمل
صورة جرافيك + ثواني 10إعالني مده 

الحد, تقرير اداء نهاية الفترة ( + متحركة)
والوصول , ريال 1000االدنى لميزانية الحملة 

5فترة الحملة -مشاهدة 1000المستهدف 
ايام عمل

نية غير شامل ميزا-ريال شامل الضريبة 945
الحملة

حملة على تيك توك

فيديو فاصل+ انشاء وادارة الحملة : تشمل
(  ةمتحرك)صورة جرافيك + ثواني 10إعالني مده 

يزانية الحد االدنى لم, تقرير اداء نهاية الفترة + 
50والوصول المستهدف , ريال 1000الحملة 

ايام عمل5فترة الحملة -الف مشاهدة 
ية غير شامل ميزان-ريال شامل الضريبة 945

الحملة

صفحة الهبوط االعالنية

لة تصميم صفحة ويب مستق
وربطها بمنصات التواصل 

فترة التسليم-اإلجتماعي
ايام عمل3خالل 

ريال شامل الضريبة450



كاريزمتك_ اصنع # 

 خدمة ادارة حسابات التواصل االجتماعي    :

ماهي ادارة الحسابات ؟ والهدف منها ؟
المحاور الفعالة في التعريف والترويج عن منتجات وخدماتادارة حسابات التواصل االجتماعي منتعتبر

الشركات ووسيلة اتصال وانتشار بين الشركة وعمالءها ومتابعي صفحاتها عبر وسائل التواصل االجتماعي

 األدوات أو المنصات أو القنوات المستخدمة  :
ادارة حساب منصة تويتر1.
انستقرامادارة حساب منصة 2.
ادارة حساب منصة سناب شات 3.
ادارة حساب منصة فيس بوك4.
ادارة حساب منصة لينكد ان 5.
ادارة حساب منصة تيك توك 6.
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 نبذة هامة عن هذه الخدمة    :
ادارة حساب العميل على مجموعة من منصات التواصل االجتماعي1.
ادراج المحتويات المكتوبة والمرئية والرد على متابعين حساب العميل 2.
لكل منصة وصف وخصائص وامتيازات وتصنيف عمالء مختلف 3.
لكل منصة طريقة وأسلوب استخدام مختلف حسب الهدف منها  4.
لكل منصة فوائد وأهداف وتقارير واحصائيات رسمية عن النتائج 5.

  أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة الى العميل  :
معلومات وبيانات الحساب و النشاط والمنتجات أو الخدمات المقدمة
 كثر األسئلة شيوعا, نوعية وطبيعة المحتويات المطلوب ادراجها أ
 الغرض األساسي من خدمة ادارة الحسابات \االحتياج \الهدف  :
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة -
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة-
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين-
 فئات العمالء المستهدفين في األداة التسويقية المحددة\نوعية \كمية
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خدمة ادارة حسابات التواصل 
:    االجتماعي 

إدارة منصة حساب تواصل اجتماعي

في التفاعل+ شاملة الرد على االستفسارات 

+ طة النشالهاشتاقاتالمشاركة في + القصص 
الدارة فتره ا-تقرير اداره الحساب نهاية الفترة 

.يوم عمل30
ريال شامل الضريبة1250

انستقرامادارة حساب منصة 

ل مع التفاع+ شاملة الرد على االستفسارات 
+تفعيل القصص + الجمهور المستهدف 

ميم تص+ النشطة الهاشتاقاتالمشاركة في 
15شر كتابة ون+ البايووترتيب الهاياليت

ثابتة) صوره جرافيك 15تصميم + محتوى 
تره ف-تقرير اداره الحساب نهاية الفترة ( + 

يوم عمل30االدارة 
ريال شامل الضريبة1950

ادارة حساب منصة لنكدان

مع التفاعل+ شاملة الرد على االستفسارات 
المشاركة في + الجمهور المستهدف 

رتيب وتالهيدرتصميم + النشطة الهاشتاقات
15تصميم + محتوى 15كتابة ونشر + البايو

ساب تقرير اداره الح( + ثابتة ) صوره جرافيك 
يوم عمل30فتره االدارة -نهاية الفترة 
ريال شامل الضريبة1950
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خدمة ادارة حسابات التواصل 
:    االجتماعي 

ادارة حساب منصة تويتر

التفاعل مع+ شاملة الرد على االستفسارات 
اتالهاشتاقالمشاركة في + الجمهور المستهدف 

كتابة +البايووترتيب الهيدرتصميم + النشطة 
) صوره جرافيك 15تصميم + تغريدة 15ونشر 
فتره -تقرير اداره الحساب نهاية الفترة( + ثابتة 

يوم عمل30االدارة 
ريال شامل الضريبة1950

ادارة حساب منصة فيسبوك

التفاعل مع + شاملة الرد على االستفسارات 
الهاشتاقاتالمشاركة في + الجمهور المستهدف 

كتابة + والبايوترتيب الهاياليتتصميم + النشطة 
) صوره جرافيك 15تصميم + محتوى 15ونشر 

اب نهاية تقرير اداره الحس+ تفعيل القصص( + ثابتة 
يوم عمل30فتره االدارة -الفترة 

ريال شامل الضريبة1950
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 خدمة المحتوى االبداعي    :

المحتوى االبداعي ؟ والهدف منه ؟ ماهو
لمتلقي الذي يمثل عماًل عقلًيا في شكل مادة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة يتم تقديمها لهو المحتوى

لة تسويقية ألول مرة بدون تقليد أو تكرار أو بطريقة مبتكرة ومختلفة وتسعى الى ايصال فكرة أو رسا

ومبتكرةبطريقة سهلة 

 األدوات أو المنصات أو القنوات المستخدمة  :
تصميم محتويات منصات التواصل االجتماعي1.
تصميم صفحات ومحتويات البروفايل التعريفي2.
تصميم صفحات ومحتويات البروشور التعريفي3.
كتابة محتويات الموقع أو المدونة االلكترونية4.
اعداد وكتابة األبحاث والتقارير التسويقية لألعمال5.
( Ar/En(ترجمة النصوص والفيديوهات التسويقية 6.
اعداد وكتابة دارسة الجدوى التسويقية للمشاريع7.
(ثريدات) كتابة سلسلة تغريدات طويلة على تويتر 8.



كاريزمتك_ اصنع # 

 نبذة هامة عن هذه الخدمة  :
كتابة أو تصميم محتويات بشكل مختلف أو مبتكر أو مميز وغير مكرر 1.
بطرق مبتكرة نقوم بكتابة وادراج المحتويات النصية والمرئية للوسيلة2.
لكل وسيلة وصف وخصائص وامتيازات وقنوات استخدام خاصة 3.
لكل وسيلة طريقة وأسلوب استخدام مختلف حسب الهدف منها  4.
ادارة الحسابات , الحمالت االعالنية : غالبا يستخدم هذه األسلوب في 5.

أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة الى العميل

 المنتجات أو الخدمات المقدمة , معلومات وبيانات النشاط التجاري
نوعية وطبيعة األفكار المطلوب عرضها في المحتوى االبداعي المطلوب
 الغرض األساسي من خدمة المحتوى االبداعي \االحتياج \الهدف  :
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة -
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة-
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين-
 فئات العمالء المستهدفين في المحتوى االبداعي المطلوب\نوعية \كمية



كاريزمتك_ اصنع # 

:   خدمة المحتوى االبداعي 

ماعيمحتويات شاملة لمنصات التواصل االجت

صورة 15تصميم + محتوى 15كتابه : تشمل 
أيام عمل7خالل -التسليم ( ثابتة ) جرافيك 

ريال شاملة الضريبة1315

تصميم وكتابة محتوى الملف التعريفي

شامله النصوص اإلبداعية  A4صفحات مقاس 8تصميم 
أيام عمل8التسليم خالل -للملف التعريفي 

ريال شامل الضريبة1950

ه كتابة محتوى موقع الكتروني أو مدون
الكترونية

صفحات للموقع 5كتابة محتوى نصي لعدد 
أيام 5التسليم خالل -او المدونة االلكترونية 

عمل
ريال شامل الضريبة600
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:   خدمة المحتوى االبداعي 

ل كتابه محتويات نصية لمنصة التواص
االجتماعي

محتوى أبداعي لمنصة التواصل 15كتابة 
أيام عمل3التسليم خالل -االجتماعي 
ريال شامل الضريبة600

تصميم وكتابه محتوى البروشور التعريفي

شاملة كتابة النصوص  A5تصميم صفحتين مقاس 
أيام عمل3التسليم خالل-اإلبداعية للبروشور التعريفي 

ريال شامل الضريبة900

Ar/En) ترجمة النصوص والفيديوهات التسويقية  )

صفحات 5كتابة ترجمة عربيه إنجليزية أو العكس عدد 
أيام عمل7التسليم خالل -للمحتوى النصي أو المرئي 

ريال شامل الضريبة1200



كاريزمتك_ اصنع # 

:   خدمة المحتوى االبداعي 

ل تصميم صور جرافيك لمنصة التواص
االجتماعي

صوره جرافيك ثابتة لمنصة 15تصميم 
أيام 4التسليم خالل -التواصل االجتماعي 

عمل
ريال شامل الضريبة950

)كتابة سلسلة تغريدات طويلة 
(ثريدات

تغريدات ابداعية كل واحدة 5كتابة 
تغريدات طويلة 5تحتوي سلسلة 

أيام عمل5التسليم خالل -( ثريدات)
ريال شامل الضريبة850

كتابة محتوى ملف تعريفي

لف للمأبداعيةكتابة محتويات ونصوص 
أيام عمل5التسليم خالل -التعريفي 

ريال شامل الضريبة1000

تصميم ملف تعريفي

غير  A4صفحات مقاس 8تصميم 
شامله المحتويات النصية للملف 

أيام عمل8التسليم خالل -التعريفي 
ريال شامل الضريبة1200
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 خدمة المحتوى البصري    :

 ما هو المحتوى البصري ؟ والهدف منه ؟
الفيديوهات المحتوى البصري الرقمي هو الذي يجمع أشكال مختلفة من العناصر البصرية مثل الرسومات البيانية و

كثر استيعابا للعقل البشري بـ  مره مقارنة بالمحتوى النصي ومعيارا لجودة أي محتوى6000والصور ويعتبر أ

 أنواع المحتويات البصرية في هذه الخدمة  :
تصميم فيديو موشن جرافيك1.
(متحركة ) صورة جرافيك 15مجموعة 2.
تصميم فيديو فاصل اعالني3.
تصميم مونتاج فيديوهات4.
تصميم فيديو وايت بورد5.
تصميم فيديو رسوم متحركة6.
تصميم مقدمات فيديو7.
3Dتصميم فيديو ثالثي األبعاد 8.



كاريزمتك_ اصنع # 

  نبذة هامة عن هذه الخدمة  :
مجموعة أدوات تسويقية تصنف ضمن مجال التسويق الرقمي1.
بطرق مبتكرة نقوم بتصميم المحتويات المرئية والبصرية لألداة2.
لكل محتوى بصري وصف وخصائص وامتيازات وأسلوب تصميم3.
لكل محتوى بصري أسلوب استخدام مختلف حسب الهدف منه  4.
ادارة الحسابات  , الحمالت االعالنية : غالبا يستخدم في 5.

  أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل  :
 المنتجات أو الخدمات المقدمة , معلومات وبيانات النشاط التجاري
المحتويات واألفكار المطلوب ايصالها من تصميم المحتوى البصري
 الغرض األساسي من خدمة المحتوى البصري \االحتياج \الهدف   :
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة -
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة-
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين-
 فئات العمالء المستهدفين في المحتوى البصري\نوعية \كمية



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة المحتوى البصري 

تصميم فيديو موشن جرافيك

)  مدة الفيديو دقيقة واحدة فقط شاملة
ة كتاب+ التسجيل الصوتي + الفكرة 
أيام عمل5التسليم خالل -( السيناريو 

ريال شامل الضريبة1200

مونتاج فيديوهات

دمج مجموعة من الصور او مقاطع 
قصيرة على هيئة فيديو واحد مدة 

وتي التسجيل الص) دقيقة فقط شاملة 
3الل التسليم خ-( كتابة السيناريو+ 

أيام عمل
ريال شامل الضريبة450

فيديو مقدمات فيديو

ط دمج مجموعة صور مده ثالثين ثانية فق
اضافتها على+ محتوى + صوت ) شاملة 

أيام عمل3التسليم خالل –( فيديو سابق 
ريال شامل الضريبة450

(متحركة ) صورة جرافيك 15مجموعة 

–وى ثواني للصورة الواحدة شاملة كتابة المحت3
أيام 8التسليم خالل -العدد غير قابل للتجزئة 

عمل
ريال شامل الضريبة1500
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:    خدمة المحتوى البصري 

فيديو وايت بورد

+الفكرة ) مدة الفيديو دقيقة شاملة 
-( اريوكتابة السين+ التسجيل الصوتي 

أيام عمل5التسليم خالل 
ريال شامل الضريبة750

3Dفيديو ثالثي األبعاد 

–( محتوى + صوت ) دقيقة واحدة فقط 
أيام عمل10التسليم خالل 

ريال شامل الضريبة2500

فيديو فاصل اعالني

+ الفكرة ) ثواني شاملة 10مدة الفيديو 
-( وكتابة السيناري+ التسجيل الصوتي 

أيام عمل3التسليم خالل 
ريال شامل الضريبة450

فيديو رسوم متحركة

+ رة الفك) مدة الفيديو دقيقة شاملة 
( يناريو كتابة الس+ التسجيل الصوتي 

أيام عمل7التسليم خالل -
ريال شامل الضريبة1500
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 تعليمات الورشة   :

: قومي اآلن بما يلي B2Gو B2Bبناءا على ما تعرفنا عليه اليوم من شرائح العمالء المستهدفين 
كسل ) أدرجيهم في قائمة خارجية -رقم 25اليقل عن -افتحي جهات التواصل في هاتفك الجوال وابحثي عن أسماء وأرقام عمالءك المستهدفين لكاريزميديا 1. (  ملف ا
كسل ) أدرجيهم في قائمة خارجية –بريد الكتروني 25اليقل عن -افتحي بريدك وابحثي عن عناوين البريد االلكتروني لعمالءك المستهدفين لكاريزميديا 2. (  ملف ا
هل هم فعال من الشرائح المستهدفة ؟ ( : حجم العالقة / القوة الشرائية / االحتياج / النشاط ) أحصي عدد الموجودين في القائمة وتأكدي منها وراجعيها اآلن سريعا 3.
بريد الكتروني على األقل من الفئة المستهدفة125رقم على األقل و 125بحيث يجب ان يكون لديك -استمري بنفس اآللية والمنهجية يوميا الى نهاية البرنامج التدريبي  4.
ات    سب كافة التعليما حبعد استالم أدوات وبرامج العمل الرسمية يجب أن تكوني مستعدة للبدء مع هذه القوائم لمباشرة مهام عملك كأخصائية مبيعات في كاريزميدي5.

: تنويهات هامة •
االبجب مشاركة قوائم بيانات ومعلومات عمالءك المستهدفين في البرنامج التدريبي أو مع الغير اطالق-
دريبي احتفظي بكافة بيانات عمالءك المستهدفين وتابعي بقية التعليمات واالرشادات خالل البرنامج الت-

اعداد وتجميع بيانات العمالء المستهدفين : 1ورشة عمل رقم 



كاريزمتك_ اصنع # 

فهم المستهلكين

:  والسمات الشرائية

االفراد 

فهم المستهلكين 

:  والسمات الشرائية

الشركات
فهم سلوك المستهلكين

:  الخالصة والمقارنة

ت شراء االفراد والشركا



كاريزمتك_ اصنع # 

األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:التبادل وسلوك الزبائن 

عالقة تبـادلية:أساس العالقة بين الزبـون والبائـع فـي المقام األول دائما هي •
إلشباع كافة الحاجات والرغبات:تقوم على أساس تقديــر الفوائــد المتبادلة •
على تلبية االحتياج واشباع الحاجات والرغبات: تستند هذه الفوائد لدى الزبون •
على سياسات وأهداف واجراءات الشركة: تستند هذه الفوائد لدى المسوق •
يعتبر الزبون جزء رئيسي في عملية التبادل وبدونه الوجود للتبادل اطالقا•
معرفة حاجات ورغبات الزبون وتلبيتها بذكاء هي المحور الناجح في التسويق•
بدون فهم سلوك الزبون ال يمكن ايجاد عروض تسويقية مالئمة لتلبية رغباته•
عند عدم شعور العميل بالرضا تنهار عملية التبادل وتنتهي العالقة بين الطرفين•
عند انهيار عملية التبادل يعجز المسوق عن اغالق الصفقات واألهداف البيعية•
حرية االختيار بين العروض التنافسية: يعتبر الزبون هو المسيطر على السوق •
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األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:سلوك الزبائن وحل المشكالت 

الزبائن اللذين يشترون المنتجات أو الخدمات لغرض شخصي: سلوك المستهلكين •
يرتبط سلوك المستهلكين دائما بحل مشكلة ناتجة عن وجود حاجة غير مشبعة•
مواجهة مشكلة يجب معرفتها ثم حلها= وجود حاجة غير مشبعة لدى المستهلك •
:تنقسم الحاجات المسببة للمشكالت الى •

مثل الحاجة الى الطعام والشراب: حاجات مادية 1.

مثل الحاجة الى التقدير واالحترام:حاجات نفسية 2.
:يجب دائما التمييز بين الحاجات والرغبات •

األمن والهواء ونحو ذلك, الماء , مثل الطعام , تتعلق بأمر أساسي : الحاجات 1.

الرغبة في تناول طعام معين: مثل , المعايير الشخصية حول كيفية اشباع الحاجة : الرغبات 2.
شراء الماركات العالمية: مثال , التسويق يرتبط دائما بإشباع الرغبات وليس الحاجات •



كاريزمتك_ اصنع # 

األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:مراحل اتخاذ القرار 

وأهمية المشكلة أو الحاجةومايحتاجالفرق بين ما لديه : التعرف على الحاجة •
الهدف مساعدته في تقييم كافة البدائل المتاحة: البحث عن المعلومة واستيعابها •
على االستعدادات النفسية و الماديةبناءاالدراسة واتخاذ القرار : تقييم البدائل •
الخدمة\ترتبط بارتباط الزبون بالمتجر أو المنتج : المتجر \الخدمة \اختيار المنتج •
يعتمد على اقتراحات وتوصيات والحلول المقدمة من المسوق الذكي: قرار الشراء •
نفور المستهلك/ سعادة ورضا : تقييم المنتج , يهم المسوق دائما : الشراء مابعدسلوك •



كاريزمتك_ اصنع # 

األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:العوامل المؤثرة في سلوك المستهلكين

( :الظرفية ) العوامل المحيطية : أوال 
عروض السوق1.
السمات الديموغرافية2.
(الحاجة الشرائية ) أهمية القرار 3.



كاريزمتك_ اصنع # 

األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:العوامل المؤثرة في سلوك المستهلكين

:العوامل الخارجية : ثانيا 
الثقافة1.
الطبقة االجتماعية2.
المجموعات المرجعية3.



كاريزمتك_ اصنع # 

األفراد: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

:العوامل المؤثرة في سلوك المستهلكين

:العوامل الداخلية : ثالثا 
الدوافع1.
التعلم والتفاعل االجتماعي2.
الشخصية3.
االتجاهات4.
نمط الحياة5.
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الشركات: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

لماذا يجب أن نهتم ونتعرف على سلوك الشراء لدى الشركات ؟

الشركات التي توفر منتجات وخدمات لعمالئها تحتاج الى موارد لتشغيل النشاط•
موارد تسويقية, موارد تقنية , موارد بشرية , موارد فنية , موارد مالية : أهم الموارد •
معظم الشركات تبيع وتستهدف وتبيع للشركات فقط وال تبيع خدماتها لألفراد•
كافة الشركات تكمل خدماتها بالحصول على أهم احتياجاتها من شركات أخرى•
كثر سهولة من التعامل مع األفراد ألسباب متعددة• التعامل مع الشركات يعتبر أ
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الشركات: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

أهم السمات الشرائية لدى الشركات ؟

مشاركة العديد من األفراد في عملية اتخاذ قرار الشراء لدى الشركة•
تستند معايير الشراء الى معايير منطقية وكمية تتحكم في قرارات الشركة•
تنطوي قرارات الشراء على العديد من األبعاد الفنية والتقنية واالدارية المعقدة•
يمر بعدة مراحل واجراءات: يستغرق اتخاذ قرار الشراء لدى الشركات وقتا طويال •
قد يخلق تأخر اتخاذ قرار الشراء عند التواصل األول فجوة بين المسوق والشركة•
األولقد تتدخل العديد من العوامل وتتغير الظروف واألحداث بعد فترة التواصل•
في حال حدوث ذلك يجب على المسوق مراقبة األوضاع والتكيف مع كافة المتغيرات•

تؤثر نتيجة عملية الشراء األولى لدى الشركات على استمرار التعامالت مستقبال•
على أسعار السوق والجودة والمنافسينبناءايتأثر استمرار التعامالت بين الشركات •
تنشأ عالقات وقرارات الشراء لدى الشركات بالتواصل المباشر مع ممثلي التسويق•
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الشركات: فهم المستهلكين والسمات الشرائية •

مراحل الشراء لدى الشركات ؟

التعرف على المشكلة•
توصيف الحاجة أو الرغبة•
الخدمة\تحديد مواصفات المنتج •
(مزود الخدمة ) البحث عن المورد •
(عروض األسعار ) استدراج العروض •
(مزود الخدمة ) اختيار المورد •
تحديد مواصفات الطلبية•
(بعد الشراء ) تقييم األداء •
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شراء األفراد والشركات: الخالصة والمقارنة •

:شراء األفراد والشركات : الخالصة 

يعتبر فهم سلوك المستهلكين األفراد عملية معقدة تتأثر بسبب العديد من العوامل
خدمة دون أخرى/ يحتار المسوق كثيرا في فهم سبب تفضيل المستهلك الفرد لمنتج 1.
يجب على المسوق فهم سلوك المستهلكين ألنه يؤثر على المزيج التسويقي: في النهاية 2.
:لفهم سلوك الشراء لدى المستهلك يجب على المسوق االجابة عن سؤالين أساسيين 3.
كيف يتخذ المستهلكون قرارات الشراء ؟: السؤال األول •
ماهي العوامل المؤثرة على سلوك الشراء ؟ وكيف ؟: السؤال الثاني •
كثر ولكنه يحقق االستمرارية والربحية. 5 سلوك الشراء لدى الشركات قد يستغرق وقت وجهد أ
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شراء األفراد والشركات: الخالصة والمقارنة •

:شراء األفراد والشركات : المقارنة 

السلوك الشرائي
مراحل اتخاذ القرار1.
العوامل المؤثرة2.
الوقت والجهد3.
الربحية واالستمرارية 4.

األفراد المقارنة

كثر تحفظ أ أقل تحفظ السلوك الشرائي 1

ثمانية مراحل ستة مراحل مراحل اتخاذ 
القرار

2

المعايير المنطقية والكمية , الخارجية , المحيطية 
الداخلية

أهم العوامل 
المؤثرة

3

كثر وقت وجهد أ أقل وقت وجهد الوقت والجهد 4

كثر ربحية واستمرارية أ أقل ربحية واستمرارية الربحية 
واالستمرارية

5

الشركات م
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استراتيجيات علم النفس 
التسويقي 

اخصائية المبيعات : استراتيجيات علم النفس التسويقي 

العميل المستهدف: استراتيجيات علم النفس التسويقي 
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أخصائية المبيعات: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

اهم الصفات 

النفسية 

(الشخصية)

اهم المهارات 

النفسية 

(الشخصية)

اهم الصعوبات

والتحديات 

(النفسية)
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أخصائية المبيعات: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

للبائع الناجح( الشخصية ) أهم الصفات النفسية •

المنتج أو الخدمة, الشركة ,الدوافع, العقلية :األفكار والمعتقدات 
الشغف والرغبة واالصرار والطموح واألهداف والتوجهات المستقبلية1.
الوضوح وااللتزام و االنضباط والصبر وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات2.
التحدي وحب النجاح وتحقيق االنجازات, القدرة على االقناع , سرعة البديهة 3.
الثقة والشجاعة وااليجابية والقدرة على التكيف والمرونة واالبداع واالبتكار4.
(االجتماعي ) الطاقة والحماس والتفاعل والوقار والتعاون والذكاء العاطفي 5.

الروتين والهوايات والمهارات المتكاملة والسلوكيات االستراتيجية طويلة المدى6.



كاريزمتك_ اصنع # 

أخصائية المبيعات: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

للبائع الناجح ( الشخصية ) أهم المهارات النفسية •

رسم التصورات, التحليل واالستكشاف , القراءة السريعة , التركيز •
عدم التردد و تحمل الضغوطات, ادارة االجتماعات , ادارة الوقت •
كرة وسرعة الحفظ, اللباقة وثقافة الحوار , الفصاحة والبالغة • الذا
فن البحث واالستنباط, تحليل العواطف ,فن االقناع والمفاوضات •
فن الكتابة, تعليم اآلخرين , التواصل الفعال , وااللقاء فن الحديث•
اعطاء المالحظات والتغذية الراجعة, التعاون , فن االنصات الفعال •
قياس وتقييم النتائج, فهم البيانات والمقاييس , فن السرد القصصي •
القدرة على حل المشكالت, القدرة على التأثير , القدرة على القيادة •
اجراء وفحص االختبارات, التلخيص واالختصار , القدرة على التعاطف •
القدرة على المفاوضات واغالق الصفقات وتحقيق األهداف البيعية•
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أخصائية المبيعات: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

في المبيعات ( النفسية ) أهم الصعوبات والتحديات •

عدم أهمية أو جودة المنتج أو الخدمة أو عدم الحاجة له لدى المستهلك•
عدم توفر امتيازات تنافسية في المنتج أو الخدمة, المنافسة والمنافسين •
عدم اجادة وفهم أساليب وشخصيات وعقليات العمالء المستهدفين•
عدم اجادة كيفية التعامل مع األنماط واألنواع المختلفة من العمالء•
قلة أو انعدام تحقيق المبيعات واألهداف البيعية والمادية المطلوبة•
قلة أو انعدام التجاوب أو الرفض و عدم تجاوب واقتناع العمالء•
ضعف االدارة التنفيذية أو سمعة الشركة أو ادارة وفريق التسويق•
ارتفاع أسعار المنتجات أو الخدمات وعدم توفر قنوات سداد متنوعة•
عدم توفر دراسات وأبحاث وبيانات تواصل للعمالء المستهدفين•
عدم توفر خيارات أو حلول بديلة للمنتج او الخدمة المقدمة للعمالء•
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أخصائية المبيعات: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

في المبيعات( النفسية ) أهم الصعوبات والتحديات •

وجود الكثير من التجارب أو الخبرات السيئة سابقة لدى العمالء المستهدفين. 11
توفر ووضوح المتطلبات الوظيفية وفصل األدوار والمهام والمسؤولياتعدم. 12
عدم توفر االمكانيات واألدوات العملية الالزمة ألداء مهام التواصل والتسويق. 13
عدم وضوح اجراءات وأساليب ومراحل التعامل وطلب وتقديم وتنفيذ الخدمات. 14
المنتج أو الخدمة, الشركة , عدم توفر أو نقص المعلومات الالزمة عن السوق . 15
عدم وجود الحوافز أو العوائد المادية المجزية مقابل تحقيق األهداف البيعية. 16
عدم توفر فرص التطوير والتدريب والترقي مقابل تحقيق االنجازات البيعية. 17
عدم التقدير المادي أو المعنوي للنتائج او االنجازات البيعية المحققة في الشركة. 18
العشوائية وعدم التنظيم عدم توفر معايير تقييم النتائج واألهداف البيعية. 19
عدم االستماع الى األفكار واالقتراحات وعدم توفر بيئة ايجابية محفزة ومطورة. 20
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العميل المستهدف: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

ات اهم االستراتيجي

اتلتحقيق المبيع

اهم األساليب 

لتحقيق المبيعات

اهم الحيل النفسية 

لتحقيق المبيعات
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العميل المستهدف: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

؟(الصفقات ) ستراتيجيات علم النفس في تحقيق المبيعات الناجحة أهم ا#

معرفة نوعية الفئة أو الشريحة المستهدفة من العمالء
معرفة تفضيالت العمالء في المنتجات أو الخدمات
التواصل الدائم مع العمالء والقرب منهم باستمرار

استخدام وسائل متعددة في تسويق المنتج أو الخدمة
تقديم العروض التسويقية للعمالء بشكل سهل وجذاب
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العميل المستهدف: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

(  الصفقات ) تحقيق المبيعات الناجحة أهم أساليب علم النفس في # 

استمالة العواطف في الحمالت االعالنية1.

مشاركة آراء وشهادات العمالء األخرين2.

استخدام المحتويات المرئية الجذابة3.

تقديم المزايا ثم الحلول التسويقية4.

البساطة والعفوية في الحوار والتواصل5.

اثارة الفضول وتقديم الجديد دائما6.

تقليل الخيارات المقدمة للعميل7.

مكافأة العميل بالهدايا عند الشراء8.
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العميل المستهدف: استراتيجيات علم النفس التسويقي 

؟(الصفقات ) لتحقيق المبيعات الناجحة أهم حيل علم النفس # 

(الفرصة األخيرة ) استراتيجية الخوف من خسارة الصفقة 1.

(االنتباه التلقائي ) استراتيجية تكرار الوهم 2.

(واحصل على اآلخرى مجانا خدمةاشتر ) استراتيجية التحايل 3.

(المتابعين الوهميين / المشاهير ) استراتيجية الدليل االجتماعي 4.

(ربط الحصول على الخدمة بشعور معين ) استراتيجية االيحاءات 5.

(الندرة وأهمية الشراء قبل نفاذ الكمية) استراتيجية النفاذ 6.

(شركاء النجاح/ تجارب العمالء ) أستراتيجية القصة 7.



كاريزمتك_ اصنع # 

الكلوزديلرحلة 

البحث   -1

المتابعة -4اإلضافة -3

التواصل -2

( رحلة الكلوز ديل ) الحصول على العمالء •
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مواصفات العمالء الكالس ؟: عميل كالس •
اساليب البحث الذاتي ؟: بحث ذاتي •

الموقع االلكتروني1.

حسابات التواصل االجتماعي2.

التفاعل في حسابات التواصل3.

نوع المحتوى والصور داخل الحساب4.

االنتشار والوصول الى الفئة المستهدفة5.

الفيديو والمحتوى البصري داخل الحسابات6.

االيميل , االسم ، النشاط ، رقم التواصل: التجميع •

البحث   -1
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التواصل -2

عن طريق الموقع االلكتروني والحسابات الخاصة بنشاط العميل: دراسة االحتياجات•
االلمام بجوانب النشاط المختلفة قبل التواصل مع العميل: معرفة النشاط •
ع نشاط االطالع على اهم المنافسين لنشاط العميل ومعرفة نقاط القوة لديهم ومقارنتها م: معرفة المنافسين•

العميل
كاريزميدياالتسويقية المناسبة بناء على احتياج العميل من الباقات والخدمات التي تقدمها: تجهيز الحلول •

تحديد الفوائد التي ستعود علي العميل ونشاطه من هذه الخدمة المقدمة: الفوائد واألهداف

دقائق10ال يتجاوز الـ :الوقت المستغرق
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بعد التواصل والتأكد من اهتمام العميل ادارة عالقات العمالء في برنامج : توثيق البيانات •
بأول اوالفي برنامج ادارة عالقات العمالءحسب نتيجة التواصل في خانة المالحظات : توثيق المالحظات  •
حسب نتائج دراسة العميل واالحتياجات والحلول المعدة قبل اجراء االتصال االًول: التحضير والمراجعة •

اإلضافة  -3



كاريزمتك_ اصنع # 

عند التواصل مع العميل البد من تذكيره بسبب االتصال: التذكير بسبب وهًدف االتصال•
رة للطرفين في اإلجابة على جميع أسئلة العميل وإقناعه باالجتماع لما فيه فائدة كبي: موعد اجتماع/ اجابة االسئلة •

توضيح كافة التفاصيل
واذا كان مهتم بالحل التسويقي المقدم له: التأكد من رغبة العميل بالخدمة •

، ايقاف متابعة ، ارسال واتساب عند ٢رفع طلب ، تحديد موعد اجتماع ، متابعة رقم : يجب حسم نتيجة المتابعة 
عًدم الًرد

المتابعة   -4

دقيقة 30ال يتجاوز الـ: الوقت المستغرق
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خدمات كاريزميديا

ترويج المتاجر االلكترونية. 5 الحمالت االعالنية. 1

خدمات قوقل االعالنية. 6 ادارة حسابات التواصل. 2

العالمة والهوية التجارية. 7 المحتوى االبداعي. 3

التعليق الصوتي. 8 المحتوى البصري. 4

التصوير والفيديوهات. 9

األبحاث واالستشارات. 10
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 أسباب تقديم الخدمات بشكل فردي  :

توفير حلول تسويقية بشكل فردي حسب رغبة واحتياج العميل1.

تقديم خيارات متعددة ومتنوعة حسب احتياجات وميزانية العميل  2.

في حال عدم رغبة العميل في الحصول على كافة محتويات الباقة3.

في حال عدم رغبة العميل في احدى الحلول التسويقية في الباقة4.

كبر من احتياجه الحالي5. في حال عدم رغبة العميل في سداد مبالغ أ

في حال رغبة العميل في تجربة حل تسويقي بشكل فردي ثم طلب الباقة6.

تمكين العميل من اختيار حلول تسويقية فردية حسب احتياجه وميزانيته7.

ت   توسيع نطاق العمالء المستهدفين والمساهمة في زيادة فرص المبيعات والخدما8.
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:خدمة ترويج المتاجر االلكترونية •

ما هو ترويج المتاجر ؟ والهدف منه ؟
ووصولك للفئة المستهدفة باقل جهدترويج المتاجر تساعدك في زيادة مبيعاتك

وباستخدام جميع األدوات التي تساعد في الوصول

:في هذه الخدمة أنواع الخدمات
حملة اعالنية لمتجرك على سناب شات-1
اعداد وصف منتجات المتجر االلكتروني-2
اعالنية للمتجر االلكترونيبانراتتصميم -3
تصميم شعارات خاصة لمنتجات المتجر-4
تصميم صور جرافيك لمنتجات المتجر-5
اناليتكسربط متجرك مع قوقل -6
اعداد تصنيفات متجرك االلكتروني-7
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:نبذة هامة عن هذه الخدمة•
مجموعة أدوات تسويقية تصنف ضمن مجال التسويق الرقمي1.
نقوم بتصميم المحتويات خاصة بالمتجر تعكس هويته2.
لكل خدمة وصف وخصائص وامتيازات وأسلوب مميز3.
لكل خدمة أسلوب استخدام مختلف حسب الهدف منه4.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المحتويات واألفكار المطلوب ايصالها من خالل التصاميم•
:الغرض األساسي من خدمة ترويج المتاجر \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
فئات العمالء المستهدفين في الترويج\نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة ترويج المتاجر 

ناب حملة اعالنية للمتجر االلكتروني على س
شات

+ انشاء وادارة الحملة على منصة سناب شات 
اء نهاية تقرير أد( + ثابتة ) تصميم صورة جرافيك 

ريال 1000الحد األدنى لميزانية الحملة , الفترة 
فترة –مشاهدة 5000والوصول المستهدف 

أيام عمل5الحملة 
ة غير شامل ميزاني–ريال شامل الضريبة 445

الحملة

تصميم شعارات خدمات أو منتجات 
المتجر

( ة ايقونات خاص) ابتكار وتصميم شعارات 
خدمات أو 5بكسل لعدد 16بمقاس 
ي ادراجها في المتجر االلكترون + منتجات 

حسب التصنيف المطلوب للخدمة أو 
التسليم خالل يومين عمل–المنتج 

ريال شامل الضريبة245

ربط المتجر االلكتروني مع قوقل 
انالتيكس

بطها انشاء حسابك في احصائيات قوقل ور 
ضبط اعدادات+ مع المتجر االلكتروني 

جر الحصول على تقارير احصائيات المت
فترة -وخصائص الجمهور المستهدف 

التسليم يومين عمل
ريال شامل الضريبة450

ونياعداد وصف منتجات المتجر االلكتر

10كتابة وصف تعريفي ابداعي لعدد 
أسطر لكل منتج 3عن اليزيدمنتجات بما 

ادراجها في المتجر االلكتروني حسب+ 
ليم التس–التصنيف المطلوب للمنتج 

أيام عمل5خالل 
ريال شامل الضريبة345



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة ترويج المتاجر 

تصميم صورة جرافيك لمجموعة 
منتجات

500*500تصميم صورة جرافيك مقاس 
5دد بكسل تحتوي صور وامتيازات ورسوم ع

فترة التسليم يومين عمل-منتجات 
شامل الضريبة345

ترونياعداد تصنيفات منتجات المتجر االلك

تجات اعداد او إعادة ترتيب تصنيفات وأقسام من
–أقسام بحد أقصى 5المتجر االلكتروني لعدد 

التسليم خالل يومين عمل
ريال شامل الضريبة450

نياعالنية للمتجر االلكتروبانراتتصميم 

بثالثة ( ثابتة ) بانرات3تصميم موحد لعدد 
( + كبير , أفقي , عمودي ) مقاسات مختلفة 

ادراجها في المتجر االلكتروني حسب المساحة
يم التسل–اعالني بانروالمقاس المخصص لكل 

أيام عمل5خالل 
ريال شامل الضريبة745

تصميم صورة جرافيك لمنتج واحد

500*500تصميم صورة جرافيك مقاس
م بكسل تحتوي صور ة وامتيازات ورسو

مين فترة التسليم يو-منتج واحد فقط 
عمل

ريال شامل الضريبة145



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة قوقل االعالنية •

ماهي خدمات قوقل االعالنية ؟ والهدف منه ؟
كبر تدعم االنتشار الرقمي عن طريق قوقل بأكثر من قناة لتأكيد الوصول بشكل ا

كثر تنوعا وا

:في هذه الخدمة أنواع الخدمات
اضافة موقعك على خرائط قوقل-1
ادارة صفحتك على خرائط قوقل-2

-Google Analytics 3ربط موقعك مع 
موقعك على محركات البحث تهئية SEO 4-

أدزحملة اعالنية على قوقل -5
حملة قوقل يوتيوب والبريد االلكتروني-6



كاريزمتك_ اصنع # 

:نبذة هامة عن هذه الخدمة•
مجموعة أدوات تسويقية تصنف ضمن مجال التسويق الرقمي1.
نقوم بتصميم المحتويات خاصة بالمتجر تعكس هويته2.
لكل خدمة وصف وخصائص وامتيازات وأسلوب مميز3.
لكل خدمة أسلوب استخدام مختلف حسب الهدف منه4.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المحتويات واألفكار المطلوب ايصالها من خالل قوقل االعالنية•
:الغرض األساسي من خدمة قوقل االعالنية\االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
فئات العمالء المستهدفين في خدمة قوقل االعالنية \نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة قوقل االعالنية  

إضافة الموقع على خرائط قوقل

على النشاط التجاري( مقر)اضافة وتوثيق موقع 
قوقل ماب لتسهيل الوصول الى موقعك عن

لتنفيذ فترة ا–واحد طريق البحث في قوقل لفرع 
يوم عمل30

ريال شامل الضريبة650

 Googleربط الموقع االلكتروني مع 
Analytics

ه مع انشاء حسابك في احصائيات قوقل وربط
ات اعداد تقارير احصائي+ الموقع االلكتروني 

-الموقع وخصائص الجمهور المستهدف 
ايام عمل3التسليم خالل 

ريال شامل الضريبة450

حمالت قوقل يوتيوب

فيديو فاصل+ انشاء وادارة الحملة : تشمل
(  ةمتحرك)صورة جرافيك + ثواني 10إعالني مده 

زانية الحد االدنى لمي, تقرير اداء نهاية الفترة + 
والوصول المستهدف , ريال 2000الحملة 
عملايام 5فترة الحملة -مشاهدة 1000

ريال شامل الضريبة1600

إدارة صفحة الموقع على خرائط قوقل

إدارة الملف التجاري لصفحة موقعك على
نشر + قوقل شاملة اعادة ترتيب الملف 

الزوار الرد على تعليقات+ الصور ذات العالقة 
تره ف-تقرير نشاط الصفحة نهاية الفترة + 

يوم عمل30االدارة 
ريال شامل الضريبة950



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة قوقل االعالنية  

SEOتهيئة محركات البحث 

كثر  رك كلمات داللية وانتشارا وادراجها في مح10تحديد أ
90خالل -تقرير اداء الحملة شهريًا  + Googleالبحث 

يوم عمل
شامل الضريبة3500

(( Gmailحملة البريد االلكتروني 

نهاية تقرير اداء الحملة+ تصميم صورة جرافيك ثابتة + ادارة الحملة 
ايام عمل7فترة الحملة -الفترة 

شامل ميزانية الحملة-ريال شامل الضريبة 1000

أدزحملة اعالنية على قوقل 

محتوى+ اختيار مجموعة كلمات داللية + ادارة الحملة 
فترة -تقرير اداء الحملة نهاية الفترة+ نصي تسويقي 

يوم عمل14الحملة 
ملةغير شامل ميزانية الح-ريال شامل الضريبة 1950



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة الهوية والعالمة التجارية •

ماهي الهوية والعالمة التجارية ؟ والهدف منها ؟

نص أو رمز أو) صورة أو رسمة أو رمز يعطي فكرة أو مالمح عن نشاط الشركة : الهوية أو الشعار التجاري •
(كالهما 

عنهاالقصة التي تعبرأواألفكار والرؤية والرسالة التي تعكس صورة الشركة أو :العالمة التجارية •

:محتويات هذه الخدمة أنواع
اقتراح اسم مبتكر للنشاط التجاري1.
تصميم شعار خاص للنشاط التجاري2.
تصميم العالمات التجارية بأنواعها3.
تصميم العروض التقديمية لألعمال4.



كاريزمتك_ اصنع # 

:نبذة هامة عن هذه الخدمة •
مجموعة وسائل لتصميم الهوية والعالمة التجارية للنشاط التجاري1.
نقوم بتحويل فكرة المشروع الى هوية أو عالمة تجارية حسب النشاط2.
لكل وسيلة وصف وخصائص وامتيازات وقنوات استخدام خاصة3.
لكل وسيلة طريقة وأسلوب تصميم مختلف حسب الهدف منها4.
غالبا تستخدم هذه الوسائل في التعريف بالهوية والعالمة التجاري5.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المحتويات الرسمية المطلوب عرضها في الهوية أو العالمة التجارية•
:الغرض األساسي من خدمة الهوية التجارية \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
فئات العمالء المستهدفين في الهوية أو العالمة التجارية\نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة الهوية العالمة التجارية  

اقتراح اسم النشاط التجاري

نوع تقديم ثالثة أسماء مبتكرة مع فكرة الشعار حسب
أيام عمل5التسليم خالل -النشاط التجاري 

ريال شامل الضريبة945

بطاقة عمل

الل التسليم خ-( خلف/امام)تصميم نموذج للبطاقة للوجهين 
تسليم الملف بصيغة مفتوحة–يومين عمل 

ريال شامل الضريبة300

تصميم أظرف اعمال

-بأفكار مختلفة  A4تصميم نموذجين للظرف لمقاس ورق 
وحةتسليم الملف بصيغة مفت-التسليم خالل يومين عمل 

ريال شامل الضريبة500



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة الهوية العالمة التجارية  

تصميم شعار النشاط التجاري

نوع تصميم نموذجين للشعار بفكرتين مختلفة حسب
تسليم الملف -أيام عمل 5التسليم خالل -النشاط التجاري 

بصيغة مفتوحة
ريال شامل الضريبة750

تصميم مذكرة أعمال

التسليم خالل يومين عمل - A5تصميم نموذج للمذكرة 
تسليم الملف بصيغة مفتوحة–

ريال شامل الضريبة200

تصميم أوراق عمل

الل التسليم خ-بأفكار مختلفة  A4تصميم نموذج للورقة مقاس 
تسليم الملف بصيغة مفتوحة–يومين عمل 

ريال شامل الضريبة250



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة الهوية العالمة التجارية  

العروض التقديمية لقطاع األعمال

-( محتوى نصي جاهز عرض واحد ) شرائح باوربوينت 5تصميم 
أيام عمل5التسليم خالل 

ريال شامل الضريبة950

((menuتصميم قوائم 

أيام 3التسليم خالل - A4صفحات للقائمة مقاس 4تصميم 
تسليم الملف بصيغة مفتوحة–عمل 

ريال شامل الضريبة700

تصميم ملصقات منتجات

-ة نماذج للملصقات بأفكار مختلف3تصميم 
لف تسليم الم–التسليم خالل يومين عمل 

بصيغة مفتوحة
ريال شامل الضريبة150



كاريزمتك_ اصنع # 

:    خدمة الهوية العالمة التجارية  

تصميم مجلد

- A4تصميم نموذج للمجلد لمقاس ورق 
ملف تسليم ال–التسليم خالل يومين عمل 

بصيغة مفتوحة
ريال شامل الضريبة500

رسم شخصية للنشاط

–تصميم شخصية كرتونية للنشاط 
ايام عمل5التسليم خالل 

ريال شامل الضريبة500

تصميم سندات

(  ضقب/صرف)تصميم نموذج للسند 
ليم تس–التسليم خالل يومين عمل -

الملف بصيغة مفتوحة
ريال شامل الضريبة200

تصميم فاتورة

-تصميم نموذج للفاتورة 
–التسليم خالل يومين عمل 

وحةتسليم الملف بصيغة مفت
ريال شامل الضريبة150



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التعليق الصوتي•

ما هو التعليق الصوتي؟ والهدف منها ؟
ي عمل صوتي التعليق الصوتي هو فن ممارسة األصوات، يتعلق األمر بتوفير صوت الستخدامه ف 

لمقاطع الفيديو، أو للرسوم ”Voice Over“احترافي، يمكن أن يكون ذلك من التعليق الصوتي 
المتحركة، أو لإلعالنات التجارية

:محتويات هذه الخدمة أنواع•

أصوات مميزة بخبرات وتجارب عديدة-1
لهجة فصحى-تعليق رجال ونسائي -2
لهجة سعودية-تعليق رجال ونسائي -3
لهجة بيضاء-تعليق رجال ونسائي -4



كاريزمتك_ اصنع # 

:نبذة هامة عن هذه الخدمة •
إضفاء جمالية واحترافية للمقطع1.
كثر الخدمات طلبا وشيوعا2. من ا
كل خدمها من هذه الخدمات لها طابعها المميز3.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المحتويات الرسمية المطلوب عرضها في التعليق الصوتي •
:الغرض األساسي من خدمة التعليق الصوتي \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
فئات العمالء المستهدفين في التعليق الصوتي \نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

ثانية30رجالي او نسائي لهجة فصحى 

30لمدة باللهجة الفصحى( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
مناسب لالستخدام مع كافة أنواع , ثانية بحد أقصى 

الفيديوهات والصوتيات والمرئيات غير شامل كتابة
التسليم خالل يومين عمل–السيناريو 

ريال شامل الضريبة200

ثانية30رجالي أو نسائي لهجة سعودية 

ثانية 30باللهجة العامية لمدة ( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
ت مناسب لالستخدام مع كافة أنواع الفيديوها, بحد أقصى 

تسليم ال–والصوتيات والمرئيات غير شامل كتابة السيناريو 
خالل يومين عمل

ريال شامل الضريبة300

ثانية30رجالي أو نسائي لهجة بيضاء 

30اء لمدة باللهجة البيض( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
اع مناسب لالستخدام مع كافة أنو, ثانية بحد أقصى 

ابة الفيديوهات والصوتيات والمرئيات غير شامل كت
التسليم خالل يومين عمل–السيناريو 

ريال شامل الضريبة250

:خدمة التعليق الصوتي 



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التعليق الصوتي 

ثانية60رجالي او نسائي لهجة فصحى 

ثانية 60دة باللهجة الفصحى لم( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
ات مناسب لالستخدام مع كافة أنواع الفيديوه, بحد أقصى 

تسليم ال–والصوتيات والمرئيات غير شامل كتابة السيناريو 
خالل يومين عمل

ريال شامل الضريبة350

ثانية60رجالي أو نسائي لهجة سعودية 

ثانية بحد 60باللهجة العامية لمدة ( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
وتيات مناسب لالستخدام مع كافة أنواع الفيديوهات والص, أقصى 

ومين عملالتسليم خالل ي–والمرئيات غير شامل كتابة السيناريو 
ريال شامل الضريبة450

ثانية60رجالي أو نسائي لهجة بيضاء 

60اء لمدة باللهجة البيض( رجالي أو نسائي ) تعليق صوتي 
ع مناسب لالستخدام مع كافة أنوا, ثانية بحد أقصى 

بة الفيديوهات والصوتيات والمرئيات غير شامل كتا
التسليم خالل يومين عمل–السيناريو 

ريال شامل الضريبة400



كاريزمتك_ اصنع # 

 تعليمات الورشة   :

: بناءا على ما تعرفنا عليه اليوم في رحلة الكلوز ديل  
ة واصفات معينة هامومبداية سوف يتم أمامك استعراض وتطبيق عملي لكيفية البحث عن العمالء المستهدفين لكاريزميديا عبر وسائل التواصل االجتماعي حسب معايير1.
حساب تواصل اجتماعي 25المطلوب منك مباشرة بنفسك تطبيق البحث والدراسة بنفس الخطوات واالجراءات حسب المعايير والمواصفات والتعليمات لعدد اليقل عن 2.
(  ملف اكسل) في القائمة الخارجية المعدة مسبقا ( البريد االلكتروني / رقم الجوال  / اسم الشركة ) قومي بادراج البيانات ومعلومات االتصال الموضحة في حساب التواصل 3.
بريد الكتروني جديد على األقل من الفئة المستهدفة125رقم جديد على األقل و 125بحيث يجب ان يكون لديك -استمري بنفس اآللية والمنهجية يوميا الى نهاية البرنامج التدريبي  4.
شادات    سب كافة التعليمات واالر ا حبعد استالم أدوات وبرامج العمل الرسمية يجب أن تكوني مستعدة للبدء مع هذه القوائم لمباشرة مهام عملك كأخصائية مبيعات في كاريزميدي5.

: تنويهات هامة •
االبجب مشاركة قوائم بيانات ومعلومات عمالءك المستهدفين في البرنامج التدريبي أو مع الغير اطالق-
دريبي احتفظي بكافة بيانات عمالءك المستهدفين وتابعي بقية التعليمات واالرشادات خالل البرنامج الت-

بحث ودراسة العميل المستهدف عبر حسابات التواصل االجتماعي: 2ورشة عمل رقم 



كاريزمتك_ اصنع # 

مراحل البيع االلكتروني في كاريزميديا

: تم اعداد مراحل البيع االلكتروني في كاريزميديا على خمسة مراحل كالتالي 
مرحلة االعداد. 1
مرحلة التواصل. 2
مرحلة التبادل. 3
مرحلة مابعد البيع. 4
مرحلة التقييم. 5



كاريزمتك_ اصنع # 

:مراحل البيع االلكتروني في كاريزميديا •

تجميع المعلومات الضرورية حول العمالء المحتملين واألسواق المستهدفة: مرحلة االعداد . 1
وطبيعة المنافسة باستخدام كافة الوسائل وأدوات وبرامج االلكترونية المتاحة

:من العميل لتعريفه بخدمات وباقات كاريزميديا \االتصال بالعميل : مرحلة التواصل . 2
اتخاذ قرار الشراء. ثتكوين الرغبة . تاثارة االهتمام . بجذب االنتباه. أ

ثم استالم الرسوم وحصول العميل على الخدمة المطلوبة( طلب الخدمة رفع: ) مرحلة التبادل . 3

البيعالحصول على االمتيازات االضافية وأساليب المحافظة على العميل بعد: مرحلة مابعد البيع . 4

المبيعاتتقييم أداء أخصائية المبيعات ومتابعة تحقيق\تقييم العميل للخدمة : مرحلة التقييم . 5

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد
البيع 

5

التقييم



كاريزمتك_ اصنع # 

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم

( :مرحلة االعداد ) : الوصول الى العميل المستهدف •

:باستخدام كافة األدوات والوسائل والقنوات التسويقية المتاحة : التسويق واالعالنات . 1

البروفايل التعريفي, الموقع االلكتروني , بطاقة العمل , واتساب األعمال , البريد االلكتروني 

:االتصال بالعمالء المرشحين من خالل قائمة التواصل أو العالقات الشخصية :التواصل المباشر . 2
عبر ارسال رسائل البريد االلكتروني , عبر أرقام الواتساب الخاص بهم , عبر أرقام الجوال الخاصة بهم 

:االستفادة من كافة العالقات العامة ألخصائية المبيعات لتحويلهم الى عمالء جدد : العالقات العامة . 3
كاريزميدياخدماتاقناعهم بطلب , التأكد من اهتمامهم واحتياجهم , دراسة نوعيتهم وأنشطتهم التجارية 

:تكوين العالقات مع العمالء المحتملين الجدد عبر التواجد في أماكن الشرائح المستهدفة :بناء العالقات . 4
النترنت الخالبث المباشر عبر ا, التواصل االجتماعي , الموالت , السينما , الترفيه , الدورات , الندوات , المؤتمرات , المعارض 

:ا مرئية عن خدمات كاريزميدي, نصية , توعوية , تثقيفية , محتويات تسويقية , ادراج ونشر : المحتوى الجذاب . 5
ألعمال الختجمعات ا, المدونات المتخصصة , قروبات الواتساب والمنتديات المتخصصة , الواتساب , البريد االلكتروني 



كاريزمتك_ اصنع # 

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

ما بعد 

البيع 

5

التقييم

( :مرحلة التواصل ) :الربط بين النشاط واالحتياجات والمزايا •

:مثل : كاريزميديا خدماتالفوائد مقابل الحصول على \المزايا \ماهي األهداف 
ترويج أو تعريف خدمة  أو باقة مميزة•
خدمات لفئة مستهدفةخدمة أو بيع •
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•

اتخاذ قرار الشراء. ثتكوين الرغبة . تاثارة االهتمام. جذب االنتباه       ب. أ

:لعب الدور األهم 

استشارية مبيعات 



كاريزمتك_ اصنع # 

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل

4

مابعد

البيع 

5

التقييم

( :مرحلة التواصل ) : األنسب للعميل ( الباقة ) تقديم الحل •

لعمالءهالمنتجات أو الخدمات التي يوفرها , النشاط التجاري حسب. 1
فئات العمالء المستهدفين من الحل التسويقية المقترح\نوعية \كمية . 2

للحصول على عمالء جددالنفاقهاحسب الميزانية التي يمتلكها ومستعد . 3
ويحتاج الى حلول تسويقية عاجلة لمعالجتهايواجههاالتي الصعوياتحسب . 4
حسب تجاربه السابقة مع مزودين خدمات تسويقية أخرين في فترات سابقة. 5

اتخاذ قرار الشراء. ثتكوين الرغبة . تاثارة االهتمام. ب( رمي الطعم ) جذب االنتباه . أ

:لعب الدور األهم 

استشارية مبيعات 



كاريزمتك_ اصنع # 

1( :  مرحلة التبادل) : سداد رسوم الباقة المطلوبة \الطلب تقديم•

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم

طلب 

الخدمة 

تأكيد 

الطلب 

سداد 

الرسوم 

تنفيذ 

الطلب 

اختتام 

الطلب 



كاريزمتك_ اصنع # 

( :البيع مابعدمرحلة ) : االمتيازات االضافية وأساليب المحافظة على العميل بعد البيع •

التواصل المباشر و شكر العميل وطلب ترشيح أسماء وبيانات عمالء جدد: األخصائية -1
(خصومات الخ \عروض \دعم \هدايا ) تقديم امتيازات خاصة وحصرية : كاريزميديا -2

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم



كاريزمتك_ اصنع # 

( :مرحلة التقييم ) : تقييم أداء أخصائية المبيعات \تقييم العميل للخدمة •

شهادة حول رأي العميل بالخدمة المقدمة\الحصول على افادة : كاريزميديا -1
التقييم الدوري لألداء بشكل مستمر ألغراض التطوير واالحترافية: األخصائية -2

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم



كاريزمتك_ اصنع # 

( :الخالصة : ) مراحل البيع االلكتروني في كاريزميديا •

هل تتفقين مع أهمية تسلسل المراحل الخمسة ؟•
؟أجزاء كل مرحلة\تفاصيل \هل تؤيدين مكونات •
هل تؤيدين أهمية استغراق الوقت الكافي لكل مرحلة ؟•
برأيك هل يمكنك تنفيذ أي مرحلة قبل اتمام السابقة لها ؟•
تأثير عدم اتمام كل مرحلة على المرحلة التالية ؟ماهوبرأيك •
؟( ميداني \هاتفي ) هل تنطبق المراحل على البيع التقليدي •
ماهي برأيك أهم مرحلة من المراحل الخمسة للبيع االلكتروني ؟•
؟( الكالس ) هل اتضحت الصورة حول كيفية الحصول على العمالء •
هل اتضحت الصورة حول كيفية االنتشار وتحقيق األهداف البيعية ؟ •

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

لتقييما

الوصول الى العميل المستهدف
التواصل المباشر, التسويق واالعالنات 

المحتوى , بناء العالقات , العالقات العامة 
الجذاب

الربط بين النشاط 
واالحتياجات والمزايا

( الخدمة ) تقديم الحل 
األنسب للعميل

الطلبتقديم
الباقة / سداد رسوم الخدمة  

المطلوبة

االمتيازات االضافية
والمحافظة على 

العميل

تقييم العميل للخدمة
تقييم اخصائية المبيعات



كاريزمتك_ اصنع # 

Mystery Shopperالعميل الخفي  :الفكرة واألهمية واألهداف  :

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم



كاريزمتك_ اصنع # 

:  كيف يؤثر عدم االلتزام بمراحل رحلة الكلوز ديل في تحقيق المبيعات•

يق نتائج إيجابية عدم االلتزام بشرائح العمالء المستهدفين في كاريزميديا يؤدي الى عدم تحق: البحث بطريقة عشوائية 1.

ؤثر سلبا على عدم فهم احتياج العميل وتحديد الحلول التسويقية المناسبة مما ي: تقديم خطوة التواصل على البحث 2.
إقناعه

تؤدي الى نسيان نتيجة التواصل بالتالي التأثير على نجاح المتابعة  : اهمال خطوة اإلضافة او تأجيلها 3.

لمبيعات يقلل عدم االنتظام بالمتابعة وفق اإلجراءات الموضحة من نجاح الصفقة وتحقيق ا: عدم تنظيم المتابعة 4.



كاريزمتك_ اصنع # 

مهارات أخصائي المبيعات الناجح 



كاريزمتك_ اصنع # 

:البائع الناجح•
و من ع المحترف هإن شخصية البائع المحترف بعيدة كل البعد عن اليأس واإلحباط، فهي بالفطرة شخصية صبورة ومثابرة، والشخص الموصوف بكونه البائ

يمتلك سمات ذاتية تُمكنه من التميز في مجاله والتواصل مع اآلخرين باحترافية وإقناعهم بما يُريد بيعه لهم بسهولة وبساطة

:  أبرز صفات البائع الناجح •
:التالية من خالل المواصفاتالبائع الناجح لديه الكثير من المهارات والصفات التي يتمتع بها ويمكن التعرف اليها 

ويجب االستمتاع بالعمل مع زمالء المهنة. واألمانة هما المعيار الرئيسي في صفات البائع الناجحالصدق1.

.القدرة على التحدي والتنافس االيجابي مع الزمالء ألن هذا يساعد على تطوير النفس في مجال البيع وزيادة المبيعات2.

دالتحلي بالضمير الحي والشعور القوي بالواجب والمسؤولية وأخذ المهام الوظيفه وأهمية تحقيق األهداف على محمل الج3.

.عمل بهفي مجال البيع الذي يالنجاح المطلوبلتحقيقالثقة بالنفس هي من المهارات األساسية في صفات البائع الناجح4.



كاريزمتك_ اصنع # 

البيعيةاألهدافمساعدة العمالء واالستماع لهم وتلبية احتياجاتهم لفهم العميل بشكل كافي وزيادة فرص تعلمه وزيادة 1.
المطلوبة

بعيدعدم اخذ اعتراضات العمالء على محمل شخصي، والتعامل معها بشكل صحيح وبهدوء لالستفادة منها على المدى ال2.

تفادته منهاامتالك اللباقة وحسن التصرف عن طريق التقييم المبدئي للعميل قبل عرض الخدمة عليه للتأكد من مدى اس3.

كثر في البيع والتعرف الى أحدث اساليب البيع لكسب عمالء جدد وتلبية احتياجات4. العمالء بطريقة أفضلاالستمرار في التعلم أ

المدى البعيدللبائع الناجح بشكل كبير علىالمسيرة المهنيةامتالك وتطوير أهم المهارات القيادية واالدارية بهدف تعزيز5.

مكن من الخدمات المقدمة وتفاصيلها وأنواعها وايها أفضل وأنسب للعميل حسب أهدافه واحتياجاته للتبالمعرفة التامة 6.
شاط التجارياقناعه وعدم التسبب له في خسائر  والمساهمة في تحقيق المزيد من المبيعات لعمالئه المستهدفين في الن

أهم مهارات البائع الناجح•



كاريزمتك_ اصنع # 

خدمات كاريزميديا

المحتوى اإلبداعي  الهوية والعالمة التجارية

المحتوى البصري التعليق الصوتي 

ترويج المتاجر االلكترونية  التصوير والمونتاج 

خدمات قوقل االعالنية األبحاث واالستشارات التسويقية 

الحمالت االعالنية

إدارة حسابات سوشل ميديا



كاريزمتك_ اصنع # 

 أسباب تقديم الخدمات بشكل فردي  :

توفير حلول تسويقية بشكل فردي حسب رغبة واحتياج العميل1.

تقديم خيارات متعددة ومتنوعة حسب احتياجات وميزانية العميل  2.

في حال عدم رغبة العميل في الحصول على كافة محتويات الباقة3.

في حال عدم رغبة العميل في احدى الحلول التسويقية في الباقة4.

كبر من احتياجه الحالي5. في حال عدم رغبة العميل في سداد مبالغ أ

في حال رغبة العميل في تجربة حل تسويقي بشكل فردي ثم طلب الباقة6.

تمكين العميل من اختيار حلول تسويقية فردية حسب احتياجه وميزانيته7.

ت   توسيع نطاق العمالء المستهدفين والمساهمة في زيادة فرص المبيعات والخدما8.



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التصوير والمونتاج 

التصوير والمونتاج ؟ والهدف منها ؟ماهو
ناطيسي علم وفن التقاط الصورة عن طريق تسجيل الضوء أو االشعاع الكهرومغ: التصوير الفوتوغرافي •

لألشياء
أو  DVD , CD , Blue Ray: التقاط مقاطع الفيديو باستخدام الوسائط االلكترونية مثل : التصوير الفيديو •

غيرها
رسالة يصالالفن اختيار وترتيب مشاهد الفيديو وطولها الزمني , توليف أو تركيب شي على آخر : المونتاج •

محددة
ة محدده من يهدف التصوير الفوتوغرافي والفيديو الى توثيق األحداث أو المشاهد أو األشياء وايصال رسال

خاللها

:محتويات هذه الخدمة أنواع
تصوير فوتوغرافي بخلفيات مختارة أو بيضاء1.
(درون) تصوير فيديو أرضي أو فيديو جوي 2.
انشاء مونتاج للصور والفيديوهات المصورة3.



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التصوير والمونتاج •
مجموعة وسائل لتوثيق المنتج أو الخدمة الخاصة بالنشاط التجاري1.
نقوم بتوثيق منتجات أو خدمات العميل حسب متطلبات النشاط2.
لكل أسلوب تصوير وصف وخصائص وامتيازات وقنوات استخدام3.
لكل أسلوب تصوير طريقة وأسلوب مختلف حسب الهدف من التصوير4.
غالبا تستخدم هذه الخدمة في التعريف بالمنتجات أو الخدمات5.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المنتجات أو الخدمات المطلوب تصويرها أو تصميم مونتاج فيديو لها•
:الغرض األساسي من خدمة التصوير والمونتاج \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
التصوير والمونتاجفئات العمالء المستهدفين في\نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التصوير والمونتاج 

جلسة تصوير فوتوغرافي

جات تصوير منت/ استديو خاص -خلفيه مختاره : صورة 20عدد 
3م والتسليفترة معالجة الصور -فقط خالل ساعة عمل واحده 

أيام عمل
ريال شامل الضريبة1200

جلسة تصوير فوتوغرافي

ير تصو / أستديو خاص -خلفيه بيضاء : صورة 20عدد 
فترة معالجة الصور -منتجات فقط خالل ساعة عمل 

أيام عمل3والتسليم 
ريال شامل الضريبة950

جلسة تصوير فيديو أرضي

منتجات وخدمات أحداث / مقر العميل : مونتاج دقيقة 
دمة تسليم الخ-خالل ساعتين عمل ( تغطيات ) ومناسبات 

ايام عمل4خالل 
ريال شامل الضريبة2700



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة التصوير والمونتاج 

جلسة تصوير فوتوغرافي

جات تصوير منت/ مقر العميل-خلفيه مختارة : صورة 20عدد 
أيام 3فترة معالجة الصور والتسليم -فقط خالل ساعة عمل 

عمل
ريال شامل الضريبة1000

جلسة تصوير فوتوغرافي

تجات تصوير من/ مقر العميل -خلفيه بيضاء : صورة 20عدد 
3يم فترة معالجة الصور والتسل-فقط خالل ساعة عمل واحده 

أيام عمل
ريال شامل الضريبة800

جلسة تصوير فيديو جوي

منتجات وخدمات أحداث/ مقر العميل: مونتاج دقيقة 
م تسلي-خالل ساعتين عمل ( تغطيات ) ومناسبات 

ايام عمل4الخدمة خالل 
ريال شامل الضريبة3700



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة األبحاث واالستشارات التسويقية •

ماهي األبحاث و االستشارات التسويقية ؟ والهدف منها ؟
يات سواء كان الستشارات التسويقية هي خريطة النجاح للمشاريع الجديدة، على مختلف المستو وااألبحاث

اق منتج جديد لمشروع قائم بالفعل أو استهداف أسو/ مشروع أو شركة حديثة تحت اإلنشاء، أو خدمة 
.جديدة وكذلك شريحة عمالء مختلة وجديدة

:محتويات هذه الخدمة أنواع
تحليل النشاط التجاري-1
أبحاث وتقارير تسويقية لألعمال-2
استراتيجية وخطة تسويق المشروع-3
دراسة الجدوى التسويقية للمشروع-4
جلسة استشارة تسويقية للمشروع-5



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة األبحاث واالستشارات التسويقية •
نتج أو دراسة اتجاهات الطلب الفعلي خالل السنوات الماضية والطلب المتوقع خالل السنوات القادمة على الم1.

الخدمة
ين والوكالءآليات واستراتيجيات التسعير، سواء من حيث السعر أو طرق التحصيل والتسهيالت الممنوحة للموزع2.
.دراسة كفاءة وفعالية رجال البيع والتسويق الحاليين3.
.العروض الترويجية المختلفة للمنتجات والخدمات المنافسة أو البديلة4.

:أهم المتطلبات لتقديم هذه الخدمة للعميل•
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
النشاط المطلوب اعداد الدراسات واألبحاث لها •
:الغرض األساسي من األبحاث واالستشارات التسويقية \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
انتشار و زيادة متابعين وعمالء محتملين•
هذه األبحاث واالستشارات فئات العمالء المستهدفين في\نوعية \كمية •



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة األبحاث واالستشارات التسويقية 

تحليل النشاط التجاري

دمات تقرير لتحليل حجم الطلب على المنتجات أو الخ
معرفة والنشاط التجاري للمنافسين في نفس المجال ل
شاط نقاط القوة والضعف الحالية وكيفية تطوير الن

وم يشمل محتويات نصية ورس, التجاري مستقبال 
5التسليم خالل , صفحات 5وبيانات احصائية ويحتوي 

أيام عمل
ريال شاملة الضريبة2000

استراتيجية وخطة تسويق المشروع

احة في تقرير لمعرفة كيفية استغالل المصادر المت
النشاط التجاري لزيادة المبيعات والوصول الى

ة ميزات تنافسية واألدوات والحلول التسويقي
الل فترة األنسب لتحقيق األهداف البيعية المطلوبة خ

يشمل محتويات نصية ورسوم وبيانات, محددة 
أيام 5التسليم خالل , صفحات 5احصائية ويحتوي 

عمل
ريال شامل الضريبة3000

جلسة استشارة تسويقية للمشاريع

اعة جلسة عمل استشارية مع أحد خبراء التسويق لمدة س
تقديم لمعرفة االحتياجات والتحديات التي تواجه المشروع و

ختصر من الحلول التسويقية المناسبة لها مع تقديم تقرير م
ب صفحة واحدة يشمل أهم النصائح واالستشارات األنس

لتحقيق كافة األهداف التسويقية المطلوبة
ريال شامل الضريبة450



كاريزمتك_ اصنع # 

:خدمة األبحاث واالستشارات التسويقية 

األبحاث والتقارير التسويقية لألعمال

قديم منتج تقرير لتقييم مدى الجودة أو النتائج أو األهداف الممكن تحقيقها عند ت
ات نصية يشمل محتوي, أو خدمة جديدة للعمالء المستهدفين في النشاط التجاري 

أيام عمل5التسليم خالل , صفحات 5ورسوم وبيانات احصائية ويحتوي 
ريال شامل الضريبة2000

دارسة الجدوى التسويقية للمشاريع

يعية المتوقع تقرير لتقديم كافة المعلومات الالزمة حول النتائج التسويقية والب
ة الحصول عليها من المشروع أو النشاط التجاري أو المنتج أو الخدمة الجديد

سويقية المراد انشاءها او اطالقها في األسواق وتحديد كافة عناصر التكاليف الت
صفحات 5يشمل محتويات نصية ورسوم وبيانات احصائية ضمن , الالزمة 

أيام عمل10التسليم خالل  , PDFبصيغة ملف 
ريال شامل الضريبة4500



كاريزمتك_ اصنع # 

الباقات 

الشاملة 

باقات رواد 

االعمال 
باقات كاريزميديا 

لماذا نفضل

نظام الباقات

؟

مقارنات 

وتنويهات 

هامة 



كاريزمتك_ اصنع # 

الباقات

الشاملة

باقات

رواد األعمال

باقات 

كاريزميديا

 باقات كاريزميديا  :

:  الباقات الشاملة : النوع األول 
مجموعة أدوات تسويقية احترافية متخصصة 

:  باقات رواد األعمال : النوع الثاني 
مجموعة أدوات تسويقية احترافية متنوعة



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

باقة 

المحتوى االبداعي

باقة ادارة حسابات 

التواصل االجتماعي

باقة

الحمالت االعالنية

باقة

الهوية التجارية

باقة

المحتوى البصري



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

:أهم التفاصيل والمحتويات : باقة الحمالت االعالنية . 1

ريال فقط 4500



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

: أهم التفاصيل والمحتويات : باقة ادارة حسابات التواصل االجتماعي . 2

ريال فقط 5500



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

: أهم التفاصيل والمحتويات : باقة المحتوى االبداعي . 3

ريال فقط 5500



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

:  أهم التفاصيل والمحتويات : باقة المحتوى البصري . 4

ريال فقط3000



كاريزمتك_ اصنع # 

 الباقات الشاملة  :
تقدم في حزمة واحدة بخدمات متجانسة وأسعار تنافسية( متخصصة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

: أهم التفاصيل والمحتويات : باقة الهوية التجارية . 5

ريال فقط3500



كاريزمتك_ اصنع # 

 باقات رواد األعمال  :

م في موجهة لرواد األعمال والمبتدئين تقد( متنوعة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 
حزمة 
بخدمات ذات قيمة مضافة وأسعار تنافسيةواحدة 



كاريزمتك_ اصنع # 

:باقات رواد األعمال •

موجهة لرواد األعمال( متنوعة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 
بخدمات ذات قيمة مضافة وأسعار تنافسيةوالمبتدئين تقدم في حزمة واحدة

:أهم التفاصيل والمحتويات : الباقة االساسية . 1

الرد على االستفسارات والتفاعل مع الهاشتاقات النشطة في المجال: تشمل  30: ادارة حساب منصة واحدة على التواصل االجتماعي 

يوم

لى يوزع ع\مبلغ ميزانية الحملة من العميل 

الفترة

حسب أهداف الحملة( متحركة ) تصميم صورة جرافيك +ادارة الحملة  :  حملة اعالنية على منصة واحدة على التواصل االجتماعي

أيام5

ريال فقط1499



كاريزمتك_ اصنع # 

:باقات رواد األعمال •

موجهة لرواد األعمال( متنوعة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 
بخدمات ذات قيمة مضافة وأسعار تنافسيةوالمبتدئين تقدم في حزمة واحدة

:أهم التفاصيل والمحتويات : الباقة الفضية . 1

ترةجدولة ادراج التغريدات يوميا طول الف صورة 15تصميم+تغريدة 15كتابة ( + المشاركة \التفاعل \الرد ) ادارة الحساب 

(ثابتة ) جرافيك 

:ادارة حساب منصة واحدة على التواصل االجتماعي 

يوم30

يوزع\مبلغ ميزانية الحملة من العميل 

على الفترة

حسب أهداف الحملة( متحركة ) تصميم صورة جرافيك +ادارة الحملة  حملة اعالنية على منصة واحدة على التواصل 

أيام5: االجتماعي 

(محتوى \صوت \فكرة ) ثواني فقط 10مدة  أيام3: تصميم فيديو فاصل اعالني 

ريال فقط1999



كاريزمتك_ اصنع # 

:باقات رواد األعمال •

موجهة لرواد األعمال( متنوعة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 
بخدمات ذات قيمة مضافة وأسعار تنافسيةوالمبتدئين تقدم في حزمة واحدة

: أهم التفاصيل والمحتويات : الباقة الذهبية . 2

ترةجدولة ادراج التغريدات يوميا طول الف صورة 20تصميم+تغريدة 20كتابة ( + المشاركة \التفاعل \الرد ) ادارة الحسابين 

لكل منصة( ثابتة ) جرافيك 

30: ادارة حساب منصتين على التواصل االجتماعي 

يوم

يوزع\مبلغ ميزانية الحملة من العميل 

على الفترة

صةحسب أهداف الحملة لكل من( متحركة ) تصميم صورتين جرافيك +ادارة الحملتين  جتماعي حملتين اعالنية على منصتين على التواصل اال

أيام5: 

(محتوى \صوت \فكرة ) مدة دقيقة واحدة فقط  أيام3: تصميم مونتاج فيديو

ريال فقط2999



كاريزمتك_ اصنع # 

:باقات رواد األعمال •
موجهة لرواد األعمال( متنوعة ) مجموعة أدوات تسويقية احترافية 

بخدمات ذات قيمة مضافة وأسعار تنافسيةوالمبتدئين تقدم في حزمة واحدة

: أهم التفاصيل والمحتويات : الباقة الماسية . 3

ةجدولة ادراج التغريدات يوميا طول الفتر )  صورة جرافيك 30تصميم+تغريدة 30كتابة ( + المشاركة \التفاعل \الرد ) ادارة الحسابين 

لكل منصة( ثابتة 

يوم60: ادارة حساب منصتين على التواصل االجتماعي 

لى يوزع ع\مبلغ ميزانية الحملة من العميل 

الفترة

حسب أهداف الحملة لكل منصة( متحركة ) تصميم صورتين جرافيك +ادارة الحملتين  5: اعي حملتين اعالنية على منصتين على التواصل االجتم

أيام

(محتوى \صوت \فكرة ) مدة دقيقة واحدة فقط  أيام5: تصميم فيديو موشن جرافيك 

ريال فقط3999



كاريزمتك_ اصنع # 

باقات رواد األعمال  VSالباقات الشاملة : مقارنة •
كميات ثابتة و محددة, خدمات متجانسة من فئة واحدة : الباقات الشاملة 

الخ.. ثواني10فاصال اعالني , دقيقة موشن جرافيك: باقة المحتوى البصري : مثال •
الخصورة15بوست و15لنكد ان , صورة15تغريدة و15تويتر : باقة ادارة الحسابات : مثال •
تصميم وكتابة محتوى , صفحات 8تصميم وكتابة محتوى بروفايل تعريفي :باقة المحتوى االبداعي : مثال •

بروشور صفحتين

كميات مختلفة ومحددة, خدمات متنوعة من عدة فئات : باقات رواد األعمال 

خالل فترة محدده, خدمات فقط2: الباقة األساسية : مثال •

كميات مختلفة ومحددة لكل محتوى, خدمات فقط 4:الباقة الفضية: مثال •
كثر, خدمات فقط 4:الباقة الذهبية: مثال • من الفضية ومحددة لكل محتوى أيضاكميات مختلفة و أ
كثر, خدمات فقط 4:الباقة الماسية: مثال • من الذهبية ومحددة لكل محتوى أيضاكميات مختلفة و أ



كاريزمتك_ اصنع # 

باقات رواد األعمال / الباقات الشاملة : تنويهات هامـــــة •

:األسعار وآلية البيع 

يتم بيع كل باقة بكافة خدماتها بالكامل وغير قابلة للتجزئة أو تبديل أو تغيير الخدمات•
ـ • من أسعار المنافسين% 40تعتبر أسعار بيع باقات كاريزميديا بكافة خدماتها أقل بــــ
من سعر بيعه بشكل منفرد% 25يعتبر سعر بيع كل خدمة داخل الباقة أقل بـ •
%  15تشتمل رسوم بيع كافة باقات كاريزميديا على ضريبة القيمة المضافة •



كاريزمتك_ اصنع # 

لماذا نفضل نظام الباقات ؟•

توفير ميزات اضافية عبر تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للعميل المحتمل•
جاهزة محددة الكميات و المواصفات والتفاصيل( منتجات ) تحويل الخدمات الى •
تقديم حلول تسويقية متكاملة تلبي كافة احتياجات ورغبات وأهداف العميل•
توفير الوقت والجهد والتكلفة في اجراءات بيع وطلب الخدمة او الباقة وتنفيذها•
توفير الوقت والجهد على العميل في معرفة كافة تفاصيل الخدمات والباقات •
توفير وقت وجهد العميل في الحصول على عدة خدمات من مصادر مختلفة•
انهاء تصميم وتقديم محتويات الخدمات والباقات خالل الفترة الزمنية المحددة•
كبر كمية من الخدمات والباقات بأسرع وقت وخالل مدة زمنية محددة• بيع أ
الجمع بين الجودة في األداء ووقت التسليم والحصول على رضا وثقة العميل•
تحقيق عوائد مادية مستمرة لصالح كال من أخصائية المبيعات وكاريزميديا•



كاريزمتك_ اصنع # 

 تعليمات الورشة   :

يتم اجراء دور مكالمة هاتفية كتجربة لكيفية االتصال أو الرد من أخصائية المبيعات على العميل المستهدف. 1
يتم أداء دور أخصائية المبيعات و العميل ثم يتم تقييم المكالة: يتم تقسيم كافة المتدربات الى مجموعتين . 2
يتم أداء دور العميل وأخصائية المبيعات ثم يتم تقييم المكالة: يتم تبديل األدوار بين نفس المجموعتين  . 3

: تنويهات هامة •
الهدف من هذه الورشة بدء اتقانك السلوب وطريقة االفتتاحية والمحتوى واختتام المكالة مع العميل المستهدف-
يجب على كافة المتدربات القيام باألدوار المطلوبة حسب التعليمات واالرشادات المعطاة لها في ورشة العمل-
يجب االستفادة من كافة األخطاء والتنويهات واالستمرار في تطبيق الدور حسب كافة التعليمات واالرشادات-

لعب أدوار أخصائية المبيعات والعميل المستهدف: 3ورشة عمل رقم 



كاريزمتك_ اصنع # 

نمواصفات العمالء المستهدفي (الكالس)مواصفات العمالء المستهدفين 



كاريزمتك_ اصنع # 

:( الكالس ) أهم مواصفات العمالء المستهدفين 

(السلوكية ) أهم المواصفات الشخصية  (التجارية ) أهم المواصفات العملية  م

يظهر متحدث لبق وواضح بالرفض أو االيجاب و , مثقف , متعلم : عقلية متفتحة 
اهتمامه من عدمه

على وشك \جديد \نشاط قائم -شركة\مؤسسة : يمتلك نشاط تجاري ربحي 
االطالق

1

ار وتحقيق يدرك أهمية التسويق الرقمي وتأثيره على النشاط التجاري وزيادة االنتش
المزيد من المبيعات

يمتلك سجل تجاري و منتجات أو خدمات محددة األسعار وجمهور محدد 
ومستهدف

2

لول لديه تجارب سابقة سواءا جيده أو سيئة أو اطالع وخلفيات جيدة في أدوات وح
التسويق الرقمي

لجمهور يمتلك موقع الكتروني وموقع فيزيائي لتقديم المنتجات أو الخدمات ل
المستهدف

3

ريع يمتلك مهارات االلتزام باألوقات والمواعيد واالجتماعات والرد والتواصل الس
والفعال مع اآلخرين

لتواصل يمتلك أرقام تواصل للنشاط وبريد الكتروني وحسابات على منصات ا
االجتماعي

4

يعرف جيدا احتياجات نشاطه ورغباته وجمهوره المستهدف وأهمية منتجاته أو 
خدماته وسابقة أعماله

,  بشرية , نية ف, تقنية , مالية : يمتلك كافة االمكانيات أو الموارد التجارية للنشاط
الخ

5

كثر من الحرص على يحرص على معرفة الحلول التسويقية والفائدة المرجوه منها أ
معرفة رسوم الخدمة

لجمهور يمتلك أرشيف وسابقة أعمال في تقديم المنتجات أو الخدمات المقدمة ل
المستهدف

6

شغوف وطموح ويسعى الى تحقيق األهداف والمزيد من النجاحات وبناء عالقة 
تبادلية دائمة ومستمرة

كثر من اس تهداف يحرص في تقديم منتجاته أو خدماته على استهداف الشركات أ
األفراد

7



كاريزمتك_ اصنع # 

ية شخصيات وأنواع العمالء وكيف
التعامل معهم

تعريف العميل وأشهر أنواع العمالء

أنواع العمالء وكيفية التعامل معهم 



كاريزمتك_ اصنع # 

:العميل •

:تعريف وأهمية العميل 
لهايعرف العميل بأنه الشخص الذي تخدمه المنشأة لذلك يعتبر حجر األساس والمسؤول األول عن نجاحها أو فش-
طلبهامع طبيعة العميل وطبيعة الخدمات التي ييتالئمتسعى المنشآت التجارية لتحديد أهدافها وخدماتها بما -
كتساب مهارة التعامل مع كل نوع باحترا- فيةتوجد أنواع متعددة و كثيرة من العمالء مما يتطلب معرفتهم جيدا و ا

:أشهر أنواع العمالء •
العميل المتردد. 5العميل المغرور. 4العميل الثرثار . 3العميل المتشكك . 2العميل السلبي. 1
العميل المفكر الصامت. 10العميل العنيد. 9المترويالعميل . 8العميل المشاهد. 7العميل الغاضب . 6



كاريزمتك_ اصنع # 

:العميل السلبي 1.

:صفات العميل السلبي 
االتكالية والمزاجية والخجل•
طرح كثير من األسئلة واالستماع بانتباه•
سواء بالقرار أم باإلجابةالبطء في تحديد موقفه•
قلة التركيز وبطء االستيعاب النشغال عقله بالتفكير بأكثر من موضوع•
االعتقاد بأن تفاعل مقدم الخدمة معه يحد من خطورة قراره•

:كيفية التعامل مع العميل السلبي •
الصبر عند التعامل مع هذا الصنف من العمالء1.
محاولة سؤاله عن سبب تأخره في القرار2.
يفضل عدم إجباره على شيء ال يريده3.
ينصح بمسايرته ومساعدته لتحقيق ما يريده4.
يجب توفير األدلة واالثباتات إلقناعه5.



كاريزمتك_ اصنع # 

:العميل المتشكك 

:صفات العميل المتشكك 
يبدو شكاكاً وغير واثقاً من مزود الخدمة ويطلب األدلة•
يبدو ساخراً في طريقة حديثه ويصعب عليه تحديد ما يرغب به•
يبدو صعب المراس، مما يزيد صعوبة التعامل معه•

:كيفية التعامل مع العميل المتشكك •
تجنب مجادلته•
حاول معرفة أسباب شكه وفسرها له لتكسب ثقته•
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:العميل الثرثار 

:صفات العميل الثرثار 
يكثر من الكالم، وأحياناً دون فائدة•
يجامل ويبدو فكاهياً •
يحاول لفت االنتباه بكثرة حديثه•
يتحدث عن أشياء كثيرة في ذات الوقت•

:كيفية التعامل مع العميل الثرثار 
ينصح بالحذر أثناء التعامل معه1.
يفضل مسك زمام الحديث معه2.
ينصح بإعطائه وقتاً كافياً ليتحدث بما يريده3.
يفضل جذب حديثه نحو الموضوع4.
يفضل أن تبدي امتنانك القتراحاته5.
ينصح بالموافقة على آرائه في حال كانت صائبة6.
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:العميل المغرور 

:صفات العميل المغرور 
يرى أن اآلخرين مجبرين على انتظاره ال أن يجبر على انتظارهم•
صبورغالبايرى نفسه متميزاً وأنه األفضل والمسيطر ويبدو غير •
ال ينصت إلى الحديث ويحاول المقاطعة ويعيق استمرارية المفاوضات•

:التعامل مع العميل المغرور كيفية 
ينصح دائما بإنهاء الحديث واالجتماع معه في وقٍت قصير1.
يفضل عند بداية اللقاء إشعاره بأهميته وينصح بمجاملته2.
يفضل إبداء الموافقة بداية ثم الحديث له عن موقفك المعاكس3.
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:العميل المتردد 

:صفات العميل المتردد 
اتكالي في اتخاذ القرارات•
مترددٌ وغير حازم•
صعوبة أخذ الجواب منه•
صعوبة االستقرار على موقف أو رأي محدد•

:كيفية التعامل مع العميل المتردد 
يفضل دائما تحديد الخيارات المتاحة له من الباقات1.
ينصح بمناقشته بطريقة تبين له أن رأيه غير منطقي2.
يفضل إشعاره أن الحديث معه ليس مضيعة للوقت3.
يفضل دائما تقديم الشكر له في النهاية لرفع ثقته بك4.
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:العميل الغاضب 

:صفات العميل الغاضب 
يستفز بسرعة ويغصب بسهولة•
يرغب باإلساءة إلى اآلخرين ويستمتع بإلحاق الضرر بهم•
يواجه مزود الخدمة صعوبة في التعامل معه وفي محاولة إرضائه•
االدارة الخ, الموظفين , الشركة : يميل للتذمر والتهجم على األخرين •

:كيفية التعامل مع العميل الغاضب 
التعامل بحكمة وروية وصبر1.
محاولة استيعاب غضبه ان وجدت أو تفهم موقفه2.
االبتعاد عن مجادلته مع محاولة إثبات الرأي بالدليل والبرهان3.
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:العميل المتفرج 

:صفات العميل المتفرج 
ال يريد شيئاً محدداً •
يرغب بالتمعن في الخدمات أو البضائع المعروضة•
يفضل عدم مراقبته واالهتمام به في ذات الوقت•

:كيفية التعامل مع العميل المتفرج 
تجنب صب االهتمام والتركيز عليه دائما1.
احرص على محاولة إثارة انتباهه واهتمامه2.
الترحيب به وإشعاره بأن الخدمة التي يبحث عنها متوفرة3.
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:المترويالعميل 

:المترويصفات العميل 
يتميز بسرعته في اتخاذ القرارات•
يبدو عاطفياً بشكل كبير في قراراته•
كثر من المضمون• يهتم بالمظهر الخارجي أ
يختار ما يعجبه وما يريده شكليا وليس عمليا•

:المترويكيفية التعامل مع العميل •
تقديم المساعدة له ومحاولة تجنيبه الوقوع في الخطأ1.
تقديم نصائح قريبة من الخيار األفضل أو مشابهه له2.
يفضل عدم اإلطالة في الشرح له ألنه يختار ما يريده هو3.
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:العميل العنيد 

:صفات العميل العنيد 
يبدو نشيطاً وإيجابياً واستقالليا•
يتخذ قراره وحده ويتمسك به•
يتجنب تجريب األشياء الجديدة•

:كيفية التعامل مع العميل العنيد •
يتوجب معاملته باحترام وتقدير ذكائه1.
يفضل طلب مساعدته في تقديم اقتراحات جديدة2.
ينصح بإظهار التعاطف واالهتمام به دائما3.
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:العميل المفكر الصامت 

:صفات العميل المفكر الصامت 
يبدو هادئاً أثناء حديثه وينصت للحديث كثيراً •
يواجه مزود الخدمة صعوبة في تحديد أفكاره•
يجري مقارنات بين الخيارات المقترحة محاوالً تحديد موقفه•

:كيفية التعامل مع العميل المفكر الصامت •
تقديم بيانات صحيحة1.
الجدية في الحديث معه2.
تقديم الحقائق، واعتماد المنطق التحليلي3.
المعاملة باحترام ووقار4.
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إجراءات الحصول على بيانات 
العمالء 

دراسة وتحليل العمالء المستهدفين 

التعامل مع بيانات العمالء المستهدفين 



كاريزمتك_ اصنع # 

 معرفة العميل وخطوات دراسة وتحليل العميل  :

 ( :  المعلومة ثم المعلومة أوال : ) معرفة العميل
 الدراسات واألبحاث واألسئلة واالستقصاءات   : أهم أساليب معرفة العميل
 العمالء , المنتج أو الخدمة , القنوات البيعية , النشاط : اهم المعلومات المطلوبة
 نقاط الضعف, تحديد االحتياجات : الهدف من الحصول على هذه المعلومات

 الخطوات المنهجية لدراسة وتحليل العميل  :
بدء التواصل والمتابعة, تكوين الرغبة  , اثارة االهتمام , جذب االنتباه 1.
معرفة نقاط الضعف أو التطوير أو التوسع المطلوب, تحديد االحتياج 2.
على االحتياجبناءا: المناسبة ( الباقات ) الحلول البيعية ( اقتراح ) تقديم 3.
(اغالق الصفقة ) سداد رسوم الخدمة , رفع الطلب , تأكيد االتفاق : البيع 4.
كافة تفاصيل هذه الخطوات توضح خالل ورش العمل والتطبيقات العملية  5.

احصائيات تهمك 
80 % مكالمات متابعة بعد أول اجتماع5من المبيعات الناجحة تحتاج
44 %  من ممثلي التسويق والمبيعات يستسلمون بعد فشل المتابعة األولى
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 ملخص االجراءات  :

عميل مهتم على األقل لكل أخصائية25: عدد العمالء الجدد المطلوب االتصال بهم يوميا 1.

دفترةامج يجب على األخصائية اضافة بيانات العمالء الجدد المهتمين الخاصة بها بعد التواصل معهم  الى برن2.

دفترةيجب االلتزام بتوثيق نتيجة التواصل والمتابعة مباشرة مع العميل في برنامج 3.

يجب االلتزام بالتواصل والمتابعة وتحديث نتيجة التواصل خالل أوقات العمل المحددة4.



كاريزمتك_ اصنع # 

شروط وإجراءات متابعة العميل
المحتمل 

الشروط األساسية لبدء المتابعة 

اليات وإجراءات المتابعة 
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:  آليات واجراءات المتابعة مع العميل المحتمل 

اجراءات المتابعة مع العميل المحتمل م

دقيقة بحد أقصى30والتتجاوز( األول ) ساعة بعد االتصال 48يجب أن تتم خالل  1

(األول ) أيام عمل بعد اتمام االتصال 10مرات بحد أقصى خالل 3يجب أن تتم بعدد  2

3ساعة بحد أدنى بين كل متابعة وايقاف التواصل بعد المتابعة رقم 48يجب مرور  3

تذكير وتأكيد اهتمام: في حال عدم رد العميل يجب ارسال رسالة واتساب مباشرة  4

:قائمة خيارات : تحديث نتيجة المتابعة في برنامج ادارة عالقات العمالء فورا 
تابعةتم ايقاف الم–الخدمة \في الحصول على الباقة اليرغبالعميل : # متابعة رقم •
####العميل يرغب في الخدمة وتم تحديد موعد متابعة جديد بتاريخ : # متابعة رقم •
#########ألن ########ويرغب في ######## العميل لديه : # متابعة رقم •
حادثةمرفق صورة الم–تم ارسال رسالة واتساب للعميل: لم يتم الرد: # متابعة رقم •

5

اتخاذ قرار الشراء. ثتكوين الرغبة . تاثارة االهتمام. جذب االنتباه        ب. أ

1

االعداد

2

التواصل

3

التبادل 

4

مابعد

البيع 

5

التقييم
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 اجراءات تقديم طلبات الخدمات ومتابعة اغالق الطلبات  :

 الستقبال طلبات الخدمات أو الباقات ( الوحيدة ) األداة أو القناة البيعية الرسمية:

 لمطلوبة المخصص لكل خدمة أو الباقات بكافة المعلومات والكميات ا( الموقع االلكتروني ) يجب استالم طلب الخدمة أو الباقة عبر
 (ايل التعريفي مثل البروف)يستخدم البريد االلكتروني الرسمي لألخصائية فقط لغرض ارسال المزيد من المعلومات للعميل عند طلبه
عبر أيا من األدوات اليتم تسجيل  أو توثيق أي طلب باسم أخصائية المبيعات في كاريزميديا في حالة عدم استالمه من الموقع االلكتروني

األخرى
تخدام كودها اليحق ألخصائية المبيعات في كاريزميديا طلب الحصول على العوائد المستحقة في حال عدم استالم الطلب من خالل اس

الخاص 
 سوم خالل الفترة اليحق ألخصائية المبيعات في كاريزميديا لمطالبة بتسجيل المبيعات المحققة باسمها في حال عدم سداد العميل للر

المحددة  



كاريزمتك_ اصنع # 

 اجراءات تقديم طلبات الخدمات عبر الموقع االلكتروني  :



كاريزمتك_ اصنع # 

خطوات تنفيذ الخدمات 

األهمية واألسباب واالهداف 

الخطوات العامة لتنفيذ الخدمات 



كاريزمتك_ اصنع # 

األهمية واألسباب واألهداف•

لماذا يجب ايضاح كافة خطوات التنفيذ للعميل قبل سداد الرسوم ؟

ن دورك كأخصائية مبيعات ينتهي بمجرد سداد العميل للرسومأل. 1
لتفادي تأخير تقديم أو تنفيذ الخدمة المطلوبة للعميل بعد السداد. 2
لتكوين صورة واضحة وشاملة لدى العميل قبل سداد رسوم الخدمة. 3
للمساهمة في تعريف واقناع العميل الغالق الصفقة وسداد الرسوم. 4
لتفادي أي مشاكل أو صعوبات في التنفيذ بعد سداد العميل للرسوم. 5

طلب الخدمة 

(الموقع االلكتروني )

تأكيد الطلب 

مراسلة العميل من )

(العمليات 

سداد 

رسوم 

الخدمة 

ب بدء تنفيذ الطل

اعداد خطة )  

(التنفيذ 

ب اختتام تنفيذ الطل

ارسال رسالة اختتام) 

)

1                                     2                             3                        4                              5
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:الخطوات العامة •

(بعد تأكيد استالم الرسوم: ) الخطوات العامة لتنفيذ كافة خدمات كاريزميديا 

التواصل الهاتفي وااللكتروني مع العميل لتأكيد استالم الرسوم
:عبر البريد االلكتروني :طلب تزويدنا بكافة المعلومات المطلوبة لتنفيذ الطلب 1.
المنتجات أو الخدمات المقدمة, معلومات وبيانات النشاط التجاري •
المحتويات الرسمية المطلوب عرضها في الهوية أو العالمة التجارية•
:الغرض األساسي من خدمة الهوية التجارية \االحتياج \الهدف •
ترويج أو تعريف منتج أو خدمة جديدة•
بيع منتجات أو خدمات لفئة مستهدفة•
المستهدفين في الهوية أو العالمة التجاريةلعمالءمحتملينانتشار و زيادة متابعين وعمالء •
لمعرفة وتأكيد فهم كافة االحتياجات والمتطلبات الفنية( أون الين ) عقد اجتماع عمل فني مع العميل . 3
اعداد خطة التنفيذ وارسالها للعميل بالبريد االلكتروني للحصول على التعديالت و الموافقة النهائية. 4
للخدمةالموقعهبدء تقديم وتنفيذ الخدمة للعميل حسب الخطة المعتمدة والمحتويات واالتفاقية . 5

التواصل

طلب 

المعلومات 

اجتماع فني

خطة 

التنفيذ 

يذ بدء التنف
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 المجموعة األولى  :

البريد االلكتروني الرسمي 1.

واتساب األعمال2.

( Slack) برنامج ادارة فرق العمل 3.

( Zoom) برنامج ادارة االجتماعات 4.

: تنويهات هامة •
يجب الحرص على متابعة كافة الشروحات وتنفيذ التطبيقات العملية وعدم التردد في األسئلة واالستفسارات 1.
سوف يتم تزويدك الحقا بكافة هذه الشروحات عبر البوابة االلكترونية ألخصائية المبيعات في كاريزميديا 2.

شروحات وتطبيقات تسليم أدوات وبرامج العمل: 4ورشة عمل رقم 
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وقات العمل • إجراءات و ا 

مشرفة التسويق   :  المدير المباشر 

: أيام وساعات العمل 

مساءاً أو حسب االتفاق مع المشرفة 6صباحاً إلى 10من :  أيام العمل من االحد إلى الخميس 

المباشرة

:تصنيف أوقات مهام العمل  

 بحث وتجميع بيانات العمالء:  م 12ص إلى  10من.

  التواصل ومتابعة العمالء المحتملين  :  م 6م إلى 12من

 فوريا خالل االتصال : االدراج في نظام ادارة العمالء
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:الوصف الوظيفي 

 تحقيق والحصول على فرص مبيعات جديدة من خالل متابعة العمالء المستهدفين

اجراء االبحاث والدراسات للوصول إلى الجمهور المستهدف وفهم كافة احتياجاتهم

المحافظة على قاعدة البيانات الخاصة بالعمالء وسجالت العمالء المحتملين والحاليين

التعاون والمشاركة مع االدارة و فريق العمل لبناء شبكة عالقات قوية واتمام عمليات البيع.

 تقديم العروض والشروحات التعريفية وتوضيح تفاصيل ومزايا كافة الخدمات قبل البيع

إتمام عمليات وصفقات البيع وتحقيق كافة األهداف البيعية المطلوبة خالل الفترات المحددة

 ابقاء االدارة على اطالع بكافة النتائج والتفاصيل عبر التقارير والبرامج المخصصة لذلك

االستماع ونقل شكاوي واقتراحات العمالء بغرض تحسين وتطوير الخدمات واالجراءات
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Slackبرنامج  zoomقاعة  البريد االلكتروني 
إجراءات التواصل الداخلي 
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 برنامجSlack  : برنامج ادارة فرق العمل  :

مشاركة الملفات , فيديو , صوتية , كتابية : منصة تواصل متعددة األغراض 1.

لتواجد األخصائيات في أوقات العمل( المكتب االفتراضي ) المنصة الرسمية 2.

وكاريزميدياتوثيق كافة المراسالت والمحادثات واالتصاالت بين األخصائيات 3.

اسم مستخدم وكلمة مرور لدخول كل أخصائية مبيعات في كاريزميديا  4.

(   المكتب االفتراضي ) اظهار حالة التواجد في المنصة , تلقي اشعارات المحادثات 5.
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 برنامجZoom : برنامج اجتماعات فرق العمل  :

ورش العمل , الدورية أو الطارئة : االجتماعات التحضيرية 1.

االجتماعات مع ادارة كاريزميديا: االجتماعات االدارية 2.

اوقات وروابط وصالحيات محددة في االجتماعات3.
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 المراسالت الرسمية لفرق العمل : البريد االلكتروني  :

وسيلة المراسالت الرسمية بين أخصائية المبيعات  واألقسام األخرى1.

توثيق كافة المراسالت االلكترونية بين األخصائية واألقسام األخرى   2.

تتم المراسالت االلكترونية فقط في حاالت محددة حسب االجراءات 3.

جاهزة حسب الهدف من المراسلة االلكترونيةسكريبتاتتتوفر 4.

تمنع المراسالت االلكترونية العشوائية أو في غير الحاالت المحددة5.
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التواصل الهاتفي
التواصل باستخدام 

الواتساب

التواصل بالبريد 

إجراءات التواصل الخارجي االلكتروني 
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 مع العمالء المستهدفين والمحتملين : التواصل الهاتفي  :

باستخدام رقم العمل الخاص بأخصائية المبيعات في كاريزميديا1.

اسلوب مخصص للمكالمة   , وقت مخصص , عدد محدد من العمالء يوميا 2.

(دفترة) يجب توثيق نتيجة االتصال والمتابعة في برنامج ادارة عالقات العمالء 3.
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 مع العمالء المحتملين : التواصل باستخدام الواتساب  :

باستخدام رقم العمل الخاص بأخصائية المبيعات في كاريزميديا1.

يتم في حالة عدم رد العميل على االتصال الهاتفي أو في حال طلب العميل2.

يجب توثيق نتيجة االتصال والمتابعة في برنامج ادارة عالقات العمالء 3.
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 المراسالت االلكترونية لألخصائية  : البريد االلكتروني  :

وسيلة المراسالت الرسمية بين أخصائية المبيعات والعميل المحتمل1.

توثيق كافة المراسالت االلكترونية بين األخصائية والعميل المحتمل 2.

تتم المراسالت االلكترونية فقط في حاالت محددة حسب االجراءات 3.

جاهزة حسب الهدف من المراسلة االلكترونيةسكريبتاتتتوفر 4.

تمنع المراسالت االلكترونية العشوائية أو في غير الحاالت المحددة5.



كاريزمتك_ اصنع # 

إجراءات اجتماعات العمالء 

(اون الين ) االجتماعات عن بعد 

(المباشرة) االجتماعات الحية 
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 أهداف االجتماعات مع العمالء المستهدفين والمحتملين  :

رغبة العميل في الثقة وتأكيد المصداقية ومعرفة المزيد من المعلومات 1.

التعريف بخدمات كاريزميديا وتقديم العروض التعريفية للخدمات2.

تقديم الشروحات التعريفية واستعراض نماذج من أرشيف األعمال3.

تمكين األخصائية من تقديم كافة المعلومات واجابة كافة االستفسارات4.

تمكين األخصائية من اقناع العميل واغالق الصفقة مع العميل المحتمل 5.
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 مع العميل المحتمل ( أون الين ) االجتماعات عن بعد  :

تخصيص رابط اجتماع لكل أخصائية تسويق رقمي:  Zoomتتم في قاعة 1.

:  أهمها :  على اجراءات محددة بناءاتتم في أوقات محددة ضمن أوقات العمل 2.
 يجب أوال اتمام التواصل الهاتفي مع العميل قبل طرح فكرة عقد االجتماع أون الين
يجب تحديد موعد االجتماع مع العميل ثم طلب حجز القاعة االلكترونية بالبريد االلكتروني
    يتم توثيق كافة االجتماعات االلكترونية بين األخصائية والعميل المحتمل ألغراض التقييم
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 مع العميل المحتمل ( المباشرة ) االجتماعات الحية  :

الخبر, جده , الرياض : في لكاريزميدياقاعات اجتماعات ادارية : تتم في مكتب رسمي 1.

: أهمها :  على اجراءات وشروط محددة بناءاتتم في أوقات محددة ضمن أوقات العمل 2.
 يجب أوال اتمام التواصل الهاتفي مع العميل قبل طرح فكرة عقد االجتماع المباشر
   يجب تحديد موعد االجتماع مع العميل ثم طلب حجز قاعة االجتماع بالبريد االلكتروني
يتم توثيق كافة االجتماعات المباشرة بين األخصائية والعميل المحتمل ألغراض التقييم
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المستحقات المادية واالهداف البيعية وتحقيقها•
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( :مثلث النجاح ) : االستعداد لتحقيق األهداف البيعية •

:المعلومات . 1
,االمتيازات التنافسية , الباقات والخدمات , كاريزميديا , التصميم الرقمي , التسويق الرقمي 

ريادة األعمال الخ, ادارة المشاريع , العمالء المستهدفين , أرشيف األعمال , أنواع العمالء
:المهارات . 2

التخطيط والتنظيم, التحليل واألبحاث , التواصل الفعال , ادارة الوقت , التفاوض , االقناع 
القيادة والتأثير الخ, المرونة والتكيف , العمل تحت الضغوطات , ادارة الذات , التفكير االبداعي 

:العالقات . 3
بيئة العمل, مع ادارة الشركة , مع فريق العمل , مع العمالء الجدد والسابقين والحاليين 

امتالك وتحديث قاعدة بيانات العمالء المستهدفين باستمرار الخ , نظام واجراءات العمل 
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:خطوات تحقيق األهداف البيعية •

معرفة وامتالك المعلومات واألدوات والوسائل والخدمات والقنوات التسويقية المناسبة
بيانات التواصل, كيفية الوصول , ( الكالس ) الشريحة المستهدفة : معرفة العمالء المستهدفين 1.
أو كالهما( عمالء ) أو األهداف الكمية ( مبالغ ) حدد األهداف المالية : لتحقيق األهداف البيعية 2.
:جدولة تحقيق األهداف خالل فترات : توزيع األهداف البيعية حسب الفترة المحددة 3.
ريال اسبوعيا10000= أسابيع 4\( ريال 40000: ) مثال . يتم توزيع األهداف اسبوعيا : شهريا •
الف ريال شهريا30= أشهر 3\( ريال 100000: ) مثال . يتم توزيع األهداف شهريا : ربع سنويا •
أشهر3الف كل 100= أشهر 3كل \( ريال 400000: ) مثال . يتم توزيع األهداف ربع سنويا : نصف سنويا •
أشهر6ألف كل 500= أشهر 6كل \( ريال 1000000: ) مثال . يتم توزيع األهداف نصف سنويا : سنويا •
ية باستمرارأهمية االلتزام بالمنهجيات والتعليمات واستخدام كافة االمكانيات المتاحة وتطوير المهارات البيع. 5
طلعاتهم أهمية متابعة وتقييم األداء وقياس أنشطة المبيعات المحققة وقياس تجربة رضا العمالء وآمالهم وت. 6

(حد أدنى ) رسوم الباقة  (حد أدنى ) عدد الباقات  االسبوع

######### ######### االسبوع األول

######### ######### االسبوع الثاني

######### ######### االسبوع الثالث

######### ######### االسبوع الرابع

######### ######### اجمالي المبيعات المطلوبة خالل 

###شهر 

نموذج من توجيهات أخصائيات التسويق الرقمي
##########المبيعات المطلوبة خالل شهر : مثال ايضاحي 
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( : م  2022مايو , ابريل , مارس ) : األهداف البيعية خالل فترة التجربة 

األهداف البيعية خالل الشهر الشهر م

ريال40.000 مارس / فبراير 
م2022

1

ريال40.000 م2022ابريل  2

ريال40.000 م2022مايو   3

(حد أدنى ) رسوم الباقة  (حد أدنى ) عدد الباقات  االسبوع

ريال10,000 1–2 االسبوع األول

ريال10,000 1–2 االسبوع الثاني

ريال10,000 1–2 االسبوع الثالث

ريال10,000 1–2 االسبوع الرابع

ريال40,000 4-8 اجمالي المبيعات المطلوبة خالل 
م2022مارس 

خطة جدولة تحقيق أهداف المبيعات
م2022مارسأهداف المبيعات المطلوبة خالل شهر : مثال 

 تنويهات هامة:
م2022مارس 31فبراير الى 20من ( يوم عمل 40) يحتسب أول شهر تجربة . 1
وتصرف ربع سنويا % 10عند تحقيق كافة األهداف الشهرية تستحق العمولة .  2



كاريزمتك_ اصنع # 

(:  م 2022ابتداءا من يونيو الى نهاية عام ) : األهداف البيعية بعد فترة التجربة 

األهداف البيعية خالل الشهر الشهر م

ريال80,000 م2022يونيو  1

ريال 80,000 شهريا الى نهاية
م2022عام 

2

خطة جدولة تحقيق أهداف المبيعات
م2022أهداف المبيعات المطلوبة خالل شهر مايو : مثال 

(حد أدنى ) رسوم الباقة  (حد أدنى ) عدد الباقات  االسبوع

ريال 20,000 2–4 االسبوع األول

ريال  20,000 2–4 االسبوع الثاني

ريال  20,000 2–4 االسبوع الثالث

ريال  20,000 2–4 االسبوع الرابع

ريال80,000 8-16 يونيو اجمالي المبيعات المطلوبة خالل 
م2022

:تنويهات هامة 
م2022من شهر يونيو تستمر نفس األهداف البيعية الى نهاية سنة ابتداءا. 1
وتصرف ربع سنويا % 10عند تحقيق كافة األهداف الشهرية تستحق العمولة .  2
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 المجموعة الثانية  :

رفع طلب الخدمة عبر الموقع االلكتروني1.

CRMبرنامج ادارة عالقات العمالء 2.

( أرشيف األعمال ) حساب بيهانس 3.

محتويات بوابة أخصائية المبيعات 4.

: تنويهات هامة •
يجب الحرص على متابعة كافة الشروحات وتنفيذ التطبيقات العملية وعدم التردد في األسئلة واالستفسارات 1.
سوف يتم تزويدك الحقا بكافة هذه الشروحات عبر البوابة االلكترونية ألخصائية المبيعات في كاريزميديا 2.

شروحات وتطبيقات تسليم أدوات وبرامج العمل: 5ورشة عمل رقم 
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اختتام البرنامج التدريبي•

مراجعة عامة واجابة األسئلة واالستفسارات1.

الموارد البشرية–أهم التعليمات واالرشادات 2.

انطباعاتك واستفادتك من البرنامج التدريبي3.

فبراير 20األحد : خطة مباشرة مهام العمل 4.

الرئيس التنفيذي –شكر وتقدير وكلمة ختامية 5.



اعداد وتأهيل أخصائيات المبيعات

نامج التدريبر   البر
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