
مشــروع شركــة دعايــة واعالن مــع توضيــح كافــة
التفاصيل

مشروع شركة دعاية واعالن مع توضيح كافة التفاصيل
 

يعتبر مجال الدعاية واالعالن هو احد اهم االنشطة الت تخدم كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية
والتجارية والثقافية وغيرها وهذا المجال ال غن عنه حيث انه يعمل عل التسويق لمختلف المشروعات
االنتاجية والخدمية ويون سببا ف تحقيق هذه المشروعات ألرباح طائلة، لذلك يمن تأسيس مشروع
شركة دعاية واعالن وهو من المشاريع الت تحقق ارباح جيدة خاصة لمن لديهم اساليب جديدة وابتارات
مختلفة ف هذا المجال لمسايرة التقدم الهائل الذي يحدث اآلن وفيما يل تفاصيل مشروع شركة دعاية

واعالن .
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فرة المشروع :
ه عمل شركة متخصصة ف مجال الدعاية واالعالن والطباعة وكروت الدعوات والالفتات و اعالنات

الصحف والمجالت.

موقع ومساحة مشروع شركة دعاية واعالن :

منطقة يتواجد بها كثير من المشاريع والشركات المختلفة مما يساعد عل ن اختيار موقع المشروع فيم
خلق عمالء جدد ما بالنسبة للمساحة يمن ان توت ف حدود 50 متر ف حجم شقة صغيرة.

التجهيزات المطلوبة للمشروع :
يمن عمل ديورات داخلية للشركة تدل عل نشاطها ف مجال الدعاية واالعالن ويتم وضع متب صغير
ف االستقبال وانترية إلستقبال العمالء وجهاز كمبيوتر يون متصل باالنترنت لعمل التصميمات الخاصة
بالدعايــة واالعالن وجهــاز طابعــة لطباعــة المشروعــات الخاصــة بالشركــة وميــف هــواء يناســب مساحــة

المان.

العمالة الالزمة لمشروع شركة دعاية واعالن :
يقوم صاحب المشروع بمهام االدارة واالشراف عل الموظفين فيما يتم تعيين موظفين تيل ماركتينج
وذلك لتقديم العروض المختلفة للعمالء من خالل الهاتف كما يتم تعيين مصمم جرافيك وذلك حت يقوم
بعمل التصميمات المختلفة إلعالنات الشركات وتعيين اكثر من مندوب بيع وذلك بغرض اتمام الصفقات

بين الشركة والعمالء ويمن تعيين محاسب ليقوم بالعمليات المحاسبية المختلفة للشركة.

إقرأ ايضا دراسة جدوى مشروع متب دعاية واعالن.
اقرأ ايضا مشروع متب تسويق عقاري بالمدن الجديدة.

كيفية بدء العمل ف المشروع :
يتم ذلك عن طريق توفير عالقات عامة ال بأس بها حت يتم تقديم عروض لألشخاص المعروفين. ويتم ذلك
مـن خالل مـوظفين التيلـ مـاركيتنج ( تسويـق عـبر الهـاتف) فـ مقـر الشركـة. ووظيفـاتهم هـ االتصـال
بالشركات والمحالت كما يمن  توفير ارقام المحالت والشركات من خالل مواقع البحث مثل جوجل
ويلو بايدج ودليل وبعد االتصال وتحديد موعد مع العميل يتم ارسال مندوب المبيعات المسؤول ف

الشركة ال العميل إلتمام الصفقة.

https://baytdz.com/مكتب-دعاية-واعلان/
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اساليب تسويقية لمشروع شركة دعاية واعالن :
يتم التسويق للمشروع عن طريق موافع التواصل االجتماع المختلفة.

يتم عمل بانرات للشركة ف اكثر من منطقة تجارية كبيرة.
توزيع الروت الخاصة بالشركة عل االصدقاء والمعارف والعمالء.

البحث عن الشركات والمحالت والتواصل معهم وتقديم خدمات الشركة وعروضها.

عوامل نجاح مشروع شركة دعاية واعالن :
اختيار الموقع المناسب إلقامة المشروع.

اقامة عالقات عامة كبيرة ومتشعبة.
عدم المبالغة ف االسعار.

حسن معاملة العمالء.
االستجابة لشاوى العمالء بالنسبة للسلبيات الت تواجههم.

المطلوب من المستثمر ف مشروع شركة دعاية واعالن :

يجب عل المستثمر ف هذا المشروع ان يقوم بعمل دراسة جدوى شاملة جميع جوانب المشروع من
تاليف والتزامات شهرية من ايجارات ومرافق ومرتبات العاملين وأية تاليف اضافية مع حساب االرباح
الناتجة من المشروع كما يتم دراسة السوق المستهدف جيدًا ومعرفة متغيرات العرض والطلب ودراسة

المنافسين ف المجال وذلك لضمان استمرارية المشروع وتحقيقه للنجاح.
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