
  
 

 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(    اللجنة االقتصادية 

 
التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي، والترويج   حول "   ةالريفي  ةللسيد ورشة تدريبية

التي تعتمد على الطاقة المتجددة  للنشاطات المنتِ  " جة 
 

 لبنان  ،ارعكّ  ،الشقدوف
 2021  يوليو/تّموز  26-27

 
 البرنامج

 

 2021 يوليو/تّموز   26االثنين  

 الحضور  تسجيل 09:30  -09:00

  فتتاحيةالاالجلسة    10:00  -09:30
 

 كلمات ترحيبية:

،  المناخ واستدامة الموارد الطبيعية مجموعة تغيّر  ،  قسم الطاقة  رئيسة،  سداوي  ة راضيةالسيد •
  "REGEND" تقديم مشروع –  اإلسكوا

 والحضور  ةربالمحاض   التعريف •

 والخطوات الواجب اتخاذها قبل التخطيطالجتماعي  ا  صلالتوا  سائلو حولمقدمة ولى: ألاالجلسة  10:45  -10:00

 اإلسكوا  ،ةمستشار، السيدة ندى حمزة

 

 عالم التقليدياالجتماعي واإلالفرق بين وسائل التواصل  •

 بناء الشبكاتو   االستماع •

 ضع والرسالةالتمو   •

 القيمة المضافة ومميزات المنتج •

 قيَم:  تركيز علىالأهمية   •

o بين الجنسيَن  المساواة 
o تمكين الشباب 
o المسؤولية االجتماعية 

 تطبيق عملي: •

 و الفردأو المنظمة أكتابة فقرة تعريفية تتضمن الفكرة الكبيرة للمنتج   •

ومناقشة •  الصفحة الموجودة   عرض 

وفقا  إ •   القتراحات الحضور     نشاء صفحة بالتوازي مع الورشة 
 

 



 لخصوصية كل منصة  وفقاً اختيار المنصات المناسبة :الثانيةالجلسة  11:30  -10:45
 اإلسكوا  ة،مستشارالسيدة ندى حمزة، 

 

 غيرها -تويتر-انستاغرام-فايسبوك •

 ساسية على مختلف المنصاتالمعلومات األ •
 

 قهوة  استراحة 11:45  -11:30

والتواجد  التسويقية   والحمالتوسائل التواصل االجتماعي استراتيجية استخدام  :  الثالثةالجلسة  12:30  -11:45

 الة  بطريقة فع  على شبكة اإلنترنت  

 اإلسكوا  ة،مستشارالسيدة ندى حمزة، 

 وسائل التواصل االجتماعيفعالية استراتيجية   •

     الفرق بين الحملة والحملة االستراتيجية •

 الرسالة، األدوات، التنفيذ والقياس الهدف، الجمهور، •

 لكترونيةاإلالتسويقة   في دعم الحمالتوسائل التواصل االجتماعي دور   •

 لمنتجاتنا واألدوات األنسب   الجتماعيا  صلالتو ا سائلو  •

 وسائل التواصل االجتماعي  ربط •

  تطبيق عملي:

 وضع أهداف حمالت التسويق وصياغة الرسائل للجمهور المناسب  •

 التي تعتمد على الطاقة المتجددة  نتاجيةاإلللنشاطات  الترويج  •

 عرض بعض الخطط من قبل المجموعات   •
 

 يةالدورة التدريب  اليوم األول من ختام 12:30-13:00

 2021 يوليو/تموز   28 الثالثاء

 الحضور  تسجيل 09:30 -  09:00

 إدارة وصناعة المحتوى  ولى: ألاالجلسة  10:00 - 09:30
 اإلسكوا  ة،مستشارالسيدة ندى حمزة، 

 صورة، فيديو، غرافيك...النوع المحتوى/ نص،   •

 سرد القصص الرقمية من خالل المحتوى •

ومواد قديمة/ إ •  تدوير المحتوىإعادة عادة مشاركة معلومات 

جوبة، أنصائح، معلومات، أسئلة و )  وطريقة عرضه  عن صناعة المحتوىعملية تمارين   •
 لخ....(إو تحضير،عادات،  أمقابالت، فيديوهات، طريقة صنع  

 تطبيق عملي:  

والمشاركات   • اقتراحات من قبل المشاركين  والتعليق ، وتقديم  مشاركة المحتوى الموجود 

 من أجل التطوير 

بطرق وأساليب  تسويق وتسليط الضوء على أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في البلدة •
 نواع المحتوى المذكورة اعاله  أمن خالل   ومنصات مختلفة  مختلفة

 



 ات  عملية إدارة المنصّ :الثانيةالجلسة  11:30 -  10:00
 اإلسكوا  ة،مستشارالسيدة ندى حمزة، 

 ات والمحتوىتوزيع المسؤوليات إلدارة الحملة والمنصّ •

 كيفية التعامل مع االنتقادات والتعليقات السلبية   •

  يجابية وطريقة زيادتها  ات الفعل اإلوردّ  راءأهمية اآل •

واقتراح الحلول  •  مشاركة حاالت من الحضور 

 

 استراحة قهوة 11:45  -11:30

   اإلعالنات والمؤثرين وسفراء العالمة التجارية :  الثالثةالجلسة  12:30  -11:45
 اإلسكوا  ة،مستشارالسيدة ندى حمزة، 

 نين، والمشاهير، وسفراء العالمة التجارية في التسويقرين، والمدوّ ر المؤثّ دو   •

 عالنات على وسائل التواصل االجتماعي اإل •
 

12:30-13:00 
 ختام الدورة التدريبية

 المشاركةتوزيع شهادات  

 صورة جماعية

 
 


