
الدليل التطبيقي
لقاف بوكس التسويق

لتفعيل الكورس والملفات الصوتية 
يمكنك عمل  Scan بالموبيل على هذا 
الكود سيفتح لك صفحة انترنت اتبع 

الخطوات الموجودة بها

اذا لم يعمل الكود قم بزيارة 
الصفحة التالية من اي متصفح واتبع 

الخطوات:

https://businessbelarabi.com/Qafboxmarketing



مقدمة

منذ أن بدأنا في بزنس بالعربي ونحن نطمح 
بتقديم محتوى عربي قيم ومفيد في مجال 

األعمال وتطوير الذات وصممنا قاف بوكس 
ليحقق ما نطمح إلية

قاف بوكس
قاف بوكس هو مفهوم جديدة للقراءة من أجل 

التعلم، كان السؤال الدائم هو كيف نستفيد 
مما نقرأه؟ كيف نسد الثغرة بين القراءة 

والمهارات المكتسبة؟
من خالل قاف بوكس سوف تتمكن من دراسة 

كتب بعينها مختارة حسب جودتها والقيمة 
التي تقدمها في كل مجال 



خطة
التسويق

تقنيات
نفسية

صناعة 
المحتوى

قاف بوكس التسويق

يهتم قاف بوكس التسويق بتطوير مهارات بعينها 
وهي العناصر االساسية في عملية التسويق مثل:

بعض المهارات التي يدعمها البوكس:

استهداف وعي المشترين
صناعة العالمات التجارية

استكشاف اهتمامات العمالء
صناعة المحتوى

سيكلوجية العمالء
المعاني التسويقية

تطوير المنتج والمؤسسات
تسعير المنتج

مواجهة المنافسة
تصميم العروض والترويج

قواعد نجاح العالقات العامة
عوائق نجاح رواد األعمال



ما ستحصل عليه في باقة
قاف بوك المبيعات:

 1- 5 تلخيصات لكتب للمبيعات:

  أ- تحليل عملية الشراء

ب- خطة تسويقية في صفحة واحدة  

ج- التسويق  

د- التسويق بالمحتوى  

هـ- التكيف مع وضع السوق  

2- 5 ملفات صوتية لكل ملخص
3- 5 خرائط ذهنية لكل ملخص

4- 9 انفوجراف مساعدة للدراسة
5- كورس خاص بالبوكس
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نحن لن نتركك
في بزنس بالعربي نحن نرفع شعار CEO_حياتك لذا قاف بوكس 

اكثر من مجرد منتج او كورس فهو بمثابة اسلوب حياة فستحصل 
على

دخول كامل لمجموعات خاصة بأعضاء و مشترين قاف بوكس
دعم كامل ما بعد الشراء 

تواصل معانا مباشرة لتقديم المساعدة خالل رحلتك في دراسة 
البوكس

ستحصل على إصدارات محدثة بالتعديالت الالزمة والمفيدة لكل 
قاف بوكس 

 راسالنا مباشرة على البريد اإللكتروني:

AHMED.ELBADRY@BuisnessBelarabi,com

ألي تعديالت او اقتراحات

أحمد البدري
مسئول العمليات والتسويق

بزنس بالعربي



قبل البدأ

- أعرف ما بين يديك
بين يديك باقة فريدة مصممة لتعلم ودراسة وليس مجرد 

قراءة خمس كتب محددين هم من أفضل الكتب في المبيعات

- ثابر وتعلم
كل شئ يحتاج الى التعلم المستمر والتطبيق العملي حتى 
تحصل على فائدته فبدون بذل الجهد واالستمرار لن يكون 

هناك محصلة نهائية

- المصادر الخارجية
ستجد خالل دراسة قاف بوكس المبيعات مهارات يجب ان 
تتواجد في كل بائع - ارسم لنفسك خطة لكل مهارة ودونها 

خارجيا وجهز لها مصادر اضافية لتعلمها وتطبيقها المصادر 
الخارجية قد تكون مقاالت او كورسات او كتب

- قيم نفسك
في كل شئ تكتشفه سواء مهارة أو معلومة قم بتقييم 

نفسك فيها مدى مهارتك الحالية  ) الوضع الحالي( - وحدد ما 
تريد ان تصل له  ) الوضع المرغوب( ثم حدد خطة لتطوير كل 

مهارة على حدا 

- ما لن تجده في قاف بوكس
رغم تكامل قاف بوكس اال انه ال يقدم لك تعلم المهارات 
المطلوبة بشكل تطبيقي لذا ستحتاج الى اتباع التوصيات 

الموجودة هنا في الدليل الخاص بالبوكس



خطة دراسة
1- قم بقراءة الملخصات قراءة سريعة وال يشترط 

التركيز الكامل اثناء القراءة األولى

2- اطلع على الخريطة الذهنية واالنفوجراف الخاص 
بكل ملخص

3- اقرأ الملخص لمرة الثانية ستجد نفسك 
بإستيعاب وتركيز أكبر

4- استعمل الملفات الصوتية لسماع نفس 
الملخص في االوقات الضائعة كأوقات المواصالت 

أو لعب الرياضة او ما قبل النوم 

5- أهتم دائما بالسماع والقراءة المتكررة، قاف 
بوكس مصمم إلستغالل األوقات الضائعة 

6- شاهد الكورس الخاص بالبوكس 

7- أهتم بكتابة الملحظات دائما وقسم المهارات 
التي تكتشفها وتحتاج الى تطويرها

8- شارك زمالئك من قاف بوكس على المجموعات 
الخاص بكل التأمالت والخواطر التي تكتشفها اثناء 

دراستك للبوكس

9- ال تبخل على زمالئك بالمشاركة - التعليق على 
مشاركاتهم









































لمزيد من الملخصات والكورسات 
زور موقع بزنس بالعربي

www.businessbelarabi.com

لمزيد من المحتوى القيم الخاص بالبزنس 
وتطوير الذات تابع قنواتنا المختلفة

@BusinessBelarabi

تابع بودكاست بزنس بالعربي واسمع قصص 
نجاح وتعلم من اصحابها مباشرة - تجد قنوات 

البودكاست على:

Buzzsprout
Soundcloud
Itunes

Google Podcast
Spotify
Anghami


