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تخطيط حمالت العالقات العامة

Program Code : R19

برنامج تدريبي



تخطيط حمالت العالقات العامة

مقدمة

" لكي تتخاطب مع اآلخرين بطريقة فعالة، جيب عليك أن تدرك أننا مجيعا خمتلفون يف الطريقة اليت نفهم هبا العامل، وحنن نستخدم هذا الفهم كدليل يرشدنا إىل اإلتصال 
باآلخرين" رومني روالند هذه العبارة تدل علي أن العالقات العامة هي املزيج االبداعي ملهارات االتصال والعرض واالقناع والتفاوض ليس فقط ملجرد رسم صورة ذهنية طيبة وامنا 

لزيادة احلصة السوقية والعقلية للمؤسسات يف ظل عامل ميوج باخلالفات واملشكالت والصراعات وتزداد فيه حدة املنافسة لتصبح العالقات العامة مبثابة طوق النجاة الذي ميكن 
املؤسسات من بناء صورهتا الذهنية الناجحة... هذه الدورة ستضع املشاركون يها على بداية الطريق يف ختطيط محالت عالقات عامة مبهنية وابداع.

األهداف 

املشاركون من:  الدورة سيتمكن  بنهاية 
العامة وأمهيتها العالقات  - فهم 

العامة العالقات  استيعاب خصائص   -
- فهم وتطوير محالت العالقات العامة

العامة العالقات  الشبكات االجتماعية يف  - استخدام 
العامة العالقات  املراحل املختلفة لتخطيط محالت  - فهم 

المحتويات : 

• مقدمة: المفاهيم والخصائص 
 

- كيف تعمل الصحافة؟ 
- هيكلية اإلعالم اجلديد وخصائصه 

• ماذا تتوقع منك الصحافة !!
 - فهمم توقعات الصحافة يزيد من معدل النجاح تلقائيا 

- التواصل بشكل فعال مع الصحافة 
 

• تصميم استراتيجية إعالمية
 

- مع من تتصل؟ 
الوقت الصحيح  - اختيار 

يومية  للجمهور - تصميم خطة  تبعا  الصحفية  البيانات  - تفصيل 

• إنشاء شبكة من االتصاالت الصحفية واإلعالمية
 

لبناء قائمة األمساء والعملية  الفعالة  - األساليب 
- احلفاظ على العالقات اجلارية 
- توزيع البيان الصحفي اخلاص

الصحفي  البيان  لتوزيع  املختلفة  الطرق   -
فعالة  الغري  والكلمات  الفعالة  الكلمات   -

- ميت تكون املكاملات التروجييه وماذا تقول؟ 
البيان الصحفي اخلاص  - متابعة 

- بناء الثقة 
 knockbacks كيفية التعامل مع ردة الفعل السلبية -

مناسبة اإلستمرار بطريقة   -
الثقة بنفسك - بناء 

• تنظيم إطلق حملة إعالمية
 

الصحفية  التخطيط إلطالق احلملة   -
- استهداف وسائل االعالم اخلاصة 

 (soft launch) إطالق محلة إعالمية جلمهور حمدد -
االجتماعية  الشبكات  مواقع   -

 (Event) التخطيط إلطالق محلة إعالمية ناجحة يف حفل -
- متابعة إطالق احلملة 

- ماذا تفعل عندما تنطلق احلملة اإلعالمية
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 تقديرا معنا لعمالء الكرام الذين يقومون بترشيح املشاركني يف كثري من األحيان يف الربامج العامة اليت تقدمها  األكادميية العربية الشرق األوسط، سيتم منح خصم خاص
 للترشيح املتكرر على النحو التايل :

خصم %10 على رسوم الدورات يف حال ترشيح 10 مشاركني أوأكثر سنويًا لرباجمنا التدريبية الداخلية او اخلارجية .

خصم %25 على رسوم الدورات يف حال ترشيح 25 مشاركني أوأكثر سنويًا لرباجمنا التدريبية الداخلية أو اخلارجية .
خصم %35 على رسوم الدورات يف حال ترشيح 100 مشارك أو أكثر سنويًا لرباجمنا التدريبية الدخلية أو اخلارجية .

خصم %40 على رسوم الدورات يف حال ترشيح مشارك واحد على أكثر من 4 دورات يف نفس العام .

 باإلضافة إىل اخلطة املذكورة أعاله، يتم تقدمي مكان مقعد إضايف جماين للمجموعات املكونة من 3 مشاركني على نفس الربنامج التدرييب .

* متنح األكادميية العربية الشرق األوسط خصم مقداره %20 من قيمة فاتورة التدريب يف حال مت تسديد رسوم الربنامج التدرييب قبل إنعقاد الربنامج عرب التحويل
  حلساب األكادميية املصريف أو الدفع النقدي أثناء انعقاد الدورة

* متنح األكادميية العربية الشرق األوسط خصم مقداره %10 من قيمة فاتورة التدريب يف حال مت تسديد رسوم الربنامج التدرييب عرب البطاقة الإلئتمانية خالل الدورة

* ماعدا الربنامج التدريبية اليت تتطلب مؤهالت خاصة لألنضمام إىل الربنامج التدرييب فتقبل مجيع الترشيحات عن طريق كتاب إعتماد رمسي من جهة العمل يفيد بترشيح 
املشارك / املشاركني يف الربنامج  قبل مدة كافية حلجز املقعد التدرييب للمشارك الترشيحات الذاتية للربامج العامة لدينا تكون عن طريق  الدفع املقدم باستخدام خيارات الدفع 

عن طريق التحويل املصريف أو عرب استمارة التسجيل على االنترنت. وسيصدر رد مرة أخرى إىل العميل يف حالة  قبول أو إلغاء الربنامج أو عدم توفر مقعد.

* تأكيد التسجيل خيضع ملراجعة إدارة األكادميية العربية الشرق األوسط  لطلب التسجيل ولتوفر املقاعد.

* اليتوجب دفع أي رسوم إلغاء يف حال مت إستالم كتاب إلغاء للترشيح قبل فترة أسبوع على األقل من بداية الربنامج
* تستحق كامل فاتورة التسجيل يف حال مت التسجيل و ختلف املشارك عن اإللتحاق بالربنامج بدون إشعار مسبق أو اإلعتذار عن الربنامج قبل مدة أسبوع من الربنامج .

* تستحق مجيع فواتري التدريب بعد 45 يومًا كحد أقصى بعد إنتهاء الربنامج
* تفرض األكادميية العربية الشرق األوسط رسوم إدارية بقيمة %15 شهريا من قيمة الفاتورة يف حال تأخري السداد أكثر من 45 يومًا من إنتهاء الدورة .

* حتتفظ األكادميية العربية الشرق األوسط حبقها بتغيري املحاضر و مكان اإلنعقاد قبل إنعقاد الدورة .

املتكرر  الترشيح  خطة 

الربنامج الترشيحات على نفس  عدد 

اإلئتمانية البطاقة   / النقدي  الدفع  خصومات 

التسجيل  شروط 

شروط اإللغاء 

التدريب  فواتري  مستحقات 

 ملزيد من املعلومات حول السياسات اإلدارية مثل استرداد والشكوى املقدمة من العمالء ، يرجى خدمة العمالء على الرقم 0097143974700 أو عرب صندوق الربيد 187095 ديب

برنامج األسترداد وشكاوي و سياسات القرار

واألحكام الشروط 


