اجلدول التدريىب ملبادرة املليون مسوق إلكتروىن
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املحاضرة
العنوان  :الكلمات املفتاحية وتطوير املحتوى
keyword research & Content Creation
الوصف  :شرح لكيفية البحث عن الكلمات املفتاحية العربية واإلجنليزية وإضافتها إىل املحتوى وطرق ابتكار تدوينات ومقاالت
باللغتني غنية بالكلمات املفتاحية املتوافقة مع معايري التهيئة مع حمركات البحث
العنوان  :نظام إدارة املحتوى بلوجر
Blogger – Example of a CMS
الوصف  :شرح لكيفية إنشاء املدونات عرب نظام إدارة املحتوى املجاىن ووردبريس وكيفية استخدام قوالب وتصميمات قوية
متوافقة مع معايري حمركات البحث وإدارة املدونة احترافيا
العنوان  :نظام إدارة املحتوى ووردبريس
WordPress – Example of a CMS
الوصف  :شرح كامل إلنشاء مدونات ووربريس احترافية واستخدام العناصر واإلضافات الربجمية لتوفري كافة العناصر التسويقية
الالزمة لنشر املدونة وإشهارها عرب شبكة اإلنترنت وإضافة حمتوى متميز ومتجدد هبا
العنوان  :برامج مشاركة الربح مقابل البيع – التسويق بالعمولة عرب األفلييت
PPS Websites
الوصف  :شرح طرق التسجيل والتسويق ونشر املنتجات اخلاصة بالربح مقابل البيع عرب أشهر الشركات العاملية العاملة ىف هذا
املجال مثل أمازون  ،سى جى  ،وغريمها
العنوان  :برامج مشاركة الربح مقابل التفاعل – التسويق بالعمولة عرب األفلييت
PPA Websites
الوصف  :شرح طرق التقدم وإجراء اإلنترفيو والنجاح به والقبول ىف أكرب شركات التسويق مقابل التفاعل العاملية مثل بريفالى،
ماكسباونىت ،وغريمها وكيفية اختيار أفضل منتجاهتا وتسويقها إىل اجلمهور املستهدف للحصول على عموالت ضخمة
العنوان  :التسويق على املنتديات ومواقع اإلعالنات املبوبة
Forums & Classified Ads
الوصف  :شرح التسويق عرب إدراج مشاركات وموضوعات وإعالنات غنية وبالطريقة التسويقية الصحيحة ىف كل من مواقع
اإلعالنات املبوبة واملنتديات سواء العربية أو األجنبية
العنوان  :الربنامج الرحبى األشهر ىف العامل جوجل أدسنس
Google Adsense
الوصف  :شرح مفصل وحديث ألهم شروط وقواعد وسياسات الربنامج الرحبى جوجل أدسنس ألصحاب املواقع اإللكترونية
واملدونات باإلضافة إىل مناذج وتطبيقات عملية متميزة
العنوان  :التسويق بالفيديو وبرنامج مشاركة األرباح عرب يوتيوب
Video Marketing & YouTube Partner Program
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الوصف  :شرح كامل ألفضل وأسرع الطرق إلنشاء فيديوهات احترافية عالية اجلودة باستخدام جمموعة من أحدث الربامج
واألدوات ذات الفاعلية العالية باإلضافة إىل نشر الفيديوهات وتسويقها وهتيئتها ملحركات البحث وتفعيل برنامج يوتيوب ملشاركة
األرباح وربطه حبساب جوجل أدسنس وشرح الستالم األرباح الدورية للفيديوهات
العنوان  :مواقع العمل احلر عن بعد
Freelancing websites
الوصف  :نتناول بالشرح والتحليل أهم مواقع العمل احلر عرب اإلنترنت وكيفية إنشاء سرية ذاتية قوية تعكس خرباتك
وإمكاناتك واملنافسة هبا للحصول على مسعة قوية عرب الشبكة وتنفيذ مشاريع دورية لضمان دخل متميز
العنوان  :وسائل الدفع واحللول اإللكترونية – البنوك اإللكترونية
Online Banks
الوصف  :شرح جمموعة من أقوى وأهم البنوك اإللكترونية بدءا من باى بال ومرورا بسكريل وبايونري وكيفية التسجيل والدفع
واالستقبال والربط باملواقع واألسواق اإللكترونية لتطبيق معايري األمان كاملة ىف املدفوعات اإللكترونية
العنوان  :هتيئة املواقع اإللكترونية ملحركات البحث
SEO – Search Engine Optimization
الوصف  :رحلة ونظرة شاملة نستعرض فيها أهم األدوات والطرق لتحسني عالقة املواقع اإللكترونية واملدونات مبحركات البحث
من خالل كل من عناصر التهيئة الداخلية وعناصر التهيئة اخلارجية شاملة أحدث ما تضمنه هذا املجال من أساليب تسويقية
العنوان  :خدمات حتليالت جوجل اإلحصائية
Google Analytics
الوصف  :شرح إضافة واستخدام واختاذ القرارات التسويقية املناسبة وىف الوقت الصحيح باالعتماد على خدمات جوجل اإلحصائية
جلميع الصفحات واملواقع اإللكترونية بسرعة وفاعلية
العنوان  :أدوات جوجل إلدارة املواقع وربطها مبحركات البحث
Google Search Console
الوصف  :جمموعة ال غىن عنها لكل صاحب موقع إلكتروىن ىف العامل تشمل أدوات وطرق وأساليب رائعة لقياس مدى تقدم املوقع ىف
نتائج البحث وضمان استمراره ىف التقدم وعالج مجيع مشكالته وتوفري سبل احلماية بأسلوب سهل وميسر
العنوان  :التسويق عرب الربيد اإللكتروىن
Email Marketing
الوصف  :سواء كان عرب جتميع عناوين الربيد اإللكتروىن املستهدفة أو عرب القوائم الربيدية وسواء كان باستخدام الربامج أو
األدوات املجانية ،كل ما حتتاجه إلتقان فن التسويق عرب الربيد اإللكتروىن
العنوان  :التسويق عرب عمالق الشبكات االجتماعية فيسبوك
Facebook Marketing
الوصف  :ميتلك فيسبوك مئات السبل واخلفايا لالنتشار بسرعة وفاعلية ال مثيل هلا ،اتقن فنون التسويق عرب فيسبوك مثل
الصفحات واجلروبات واملناسبات باالضافة إىل جمموعة منتقاة من التطبيقات املتميزة ومعها أفضل األفكار واألساليب املتبعة لتحقيق
منو غري مسبوق عرب املزيد من وسائل التسويق عرب فيسبوك
العنوان  :التسويق عرب تويتر وإنستاجرام
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Twitter & Instagram
الوصف  :ألهنما يسيطران على جزء هائل من عامل الشبكات االجتماعية عرب األجهزة املحمولة (بشكل خاص) تعرف كيف تتعامل
مع العمالقني تويتر وإنستاجرام وأفضل السبل واألدوات التسويقية للحصول على متابعني مستهدفني بطرق علمية صحيحة
العنوان  :الشبكات واجلروبات التسويقية عرب لنكدإن وواتساب
LinkedIn & WhatsApp
الوصف  :عمالق الشبكات التوظيفية األشهر لنكدإن وأفضل تطبيقات التواصل عرب األجهزة املحمولة واتساب هلما الكثري من
الطرق واألساليب واألدوات لالنتشار بقوة وفاعلية عرب شبكة اإلنترنت ،هنا نتناول هذه األساليب
العنوان  :جوجل بلس وبنترست
Google+ & Pinterest
الوصف  :تعلم كيف تسيطر على نتائج البحث والبحث املخصص من خالل الشبكة االجتماعية جوجل بلس وكيف ميكنك اختيار
موضوعات قليلة املنافسة عالية البحث لالنتشار من خالهلا عرب بنترست واحلصول على آالف الزيارات املستهدفة عالية اجلودة
العنوان  :الربنامج اإلعالىن األشهر جوجل أدوورد
Google AdWords
الوصف  :إطالق احلمالت اإلعالنية الناجحة فن له قواعده وأصوله ،هنا نتناول كيفية استخدام الربنامج اإلعالين األشهر
إلطالق محالت إعالنية قوية وحتقيق عائد إجياىب على االستثمار لتكون حمترفا ىف فن اإلعالن عرب جوجل أدوورد
العنوان  :وسائل الربط بني املواقع اإللكترونية والشبكات االجتماعية تلقائيا
RSS Methods and Tools
الوصف  :أدوات اجلدولة والنشر التلقائى والربط بني مواقعك اإللكترونية وحساباتك االجتماعية جتعل كل شىء أكثر سهولة
وفاعلية وهذا ما نتناوله تفصيليا من خالل جمموعة من أقوى األدوات لتحقيق ذلك عرب الشبكة العنكبوتية
العنوان  :مواقع الربح مقابل استطالعات الرأى وقراءة رسائل الربيد اإللكتروىن
Get Paid To (GPT) jobs
الوصف  :جمموعة منتقاة من أفضل املواقع اإللكترونية املتخصصة ىف حتقيق أرباح بواسطة املشاركة ىف االستبيانات واستطالعات
الرأى اجلماهريية وقراءة عروض رسائل الربيد اإللكتروىن وغريها من األنشطة عرب شبكة اإلنترنت
العنوان  :التسويق بالعمولة بنظام الدروب شيبنج
Dropshipping
الوصف  :نتناول ىف هذا القسم واحدة من أقوى وسائل التسويق الىت تتيح لك البدء ىف بيع عدد ضخم من املنتجات دون امتالك
خمزن أو بضاعة عرب نظام الدروب شيبنج! النظام األفضل الذى ال يشمل أى خماطرة وحيقق أعلى عائد رحبى
العنوان  :إطالق احلمالت اإلعالنية املدفوعة على الشبكات االجتماعية
Paid Campaigns on Social Media
الوصف  :شرح استخدام أكرب وأقوى الشبكات االجتماعية (مثال :فيسبوك) إلطالق محالت إعالنية مدفوعة وحتقيق أعلى عائد
على االستثمار من خالل تعلم أحدث طرق إدارة احلمالت املدفوعة ومتابعة إحصائياهتا وتطويرها بنجاح
العنوان  :استراتيجيات التسويق بالفيديو وعرب الشبكات االجتماعية
Video & Social Media Marketing Strategy

الوصف  :كى تكون العقل املدبر ألى شركة فيما خيتص بإدارة أعمال الشركة عرب وسائل التواصل االجتماعى فيجب أن حتصل على
طرق وضع استراتيجيات وأسس العمل عرب هذه الشبكات ،هنا نتناول هذا املوضوع بشكل موسع وعلمى مائة باملائة
العنوان  :استراتيجيات التسويق اإللكتروىن
25
Emarketing Strategies
الوصف  :نضع لك رؤية علمية دقيقة وحمددة جبداول زمنية كى ميكنك رسم منهج وخطط التسويق اإللكتروىن سواء لألفراد أو
الشركات مما يضعك على اخلطوة الصحيحة كى تكون مستشارا وأخصائى استراتيجيات إلدارة محالت التسويق اإللكتروىن

ملحــوظة
متتد الفترة التدريبية ملبادرة املليون مسوق إلكتروىن مدة ثالثة أشهر بواقع حماضرتني أسبوعيا

سجل اآلن عرب هذا الرابط :
www.yallayamasry.com

