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Marhaba w ahla fikoun!
مرحبـا واه$ بكم 
ان التجارة ا>لكترونية في تطور ف$ يتوجب 

عليك ان تعرف كل شيء 
ان  صف الجدارة للعام 2012 اLتخصص 

في التسويق في كلية لي روش الدولية للعلوم 
الفندقية في بلوغ في سويسرا يرحب بكم الى 
موقع رسالته ا>ع$مية ! فلقد صممت  هذه الرسالة  
من قبلنا جميعا كجزء  من واجب دراسي من 
حصة التسويق ا>لكتروني اLفروض علينا . ونود 
من خ$ل هذه الرسالة ان ننقل اليكم ما قد تعلمناه 
في صف التسويق ا>لكتروني ضمن الدراسة 
لدرجة الجدارة  با>ضافة الى تعريفكم  الى اهم 
الدروس في التسويق ا>لكتروني التي سنكتسبها  
من هذا الصف وسنطبقها في حياتنا اLهنية 
مستقب$ كمتعهدين ومتخصصj وعاملj في 
مجال التسويق . 

 jنصائح للمسوق
يمكن ان تبتكروا أفضل تصميم على الشبكة  

في العالم ا> ان هذا > يعني شيئا ان لم يزر أحد 
هذا اLوقع . فاليكم بعض النصائح ليزور الناس 
ويتعلم 

1 ـ استخدم اLلصقات الكبرى ) وهذه امور 
تكون في " الخلفية " كجزء من اLوقع ا>لكتروني ( 

اربط موقعك باماكن اخرى ) فان محركات   ـ  2
البحث ستظن ان موقعك اكثر اهمية ( 

3 ـادخل ضمن وسائل ا>ع$م ا>جتماعية 
) فان هذه الوسائل اكثر شعبية من أي وقت مضى 
وهي طريقة ممتازة للتأسيس Lاركتك ( 

قد يبدو لك ذلك معقدا ا> انه ليس كذلك 
فعليا  فنحن > ندعي أننا مصممو مواقع الكترونية 
ا> اننا نعرف كيف نجعل الناس يزورون مواقعنا ! 

أهمية التسويق ا>لكتروني 
ان أهم ما نريده من القارىء هو أن يعي 

أهمية التسويق ا>لكتروني في عالم ا>عمال 
اليوم .  فان ا>نترنت ووسائل ا>ع$م ا>جتماعية 
تتطور بسرعة و> يمكن لعالم ا>عمال ان يفّوت على 
نفسه  ا>ستفادة من فرص التسويق ا>لكتروني . 
ففي اLجتمع اليوم ، من اLهم استخدام  الوسائل 
ا>ع$مية ا>جتماعية وادوات التسويق ا>لكتروني 
من أجل الوصول الى العدد ا>كبر من الزبائن 
اLتصلj بشبكة ا>نترنت . كما ان التسويق 
ا>لكتروني هو اكثر الوسائل فعالية وا>وفر من 
حيث الكلفة للشركات التي تستخدمه من أجل 
الوصول الى العدد ا>كبر من الناس بينما هم في 
الوقت نفسه يوفرون اLال والوقت . 

لـذلـك، فاننا نشجعك على الغوص في عالم 
التسويق ا>لكتروني وزبادة حجم قدراتك في 
ا>عمال اليوم ! 
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