
سوق كافاشوب

������� ا���� ا���

الخدمات التسويقية للبائعين 

�ة����ل ���ت ا� �
�ا��� �����ح �



 ����ا��� ��ة ا�����ت ا����

خدماتنا التسويقية

 �
 �������� ا����ر�� و�� ��� أ��� ���� � ً � ��� ����� ���

ا���ق ا���ص ���.

 ����� ا����
 �������� ا���� 8 ���ت و��� ������ ���ًء ��� �

� ������ ����� ���� و����. ������ �����

 ،��� ا����ر����� ����� ����ء ا�
 ����م ا����� �
�� وا�� � أ�� ا���ء ا��� ���� �����ل ا����ر�� ا���م ���، ���� ا���ُ

� ��� ز��دة ا�����ت و���� ا����ل وإ��اك ا����ء.
ً

���© إ¨§ ¦�در أ

 ���ا��� �ات �¦  �  ��ا���  ���  �ً���  ���� �ى ��  ��� وا��»  وا���ا�©  ا¬����ر   ���  ����� ا�����   ����¨  �®¨

أ�م   ����  ��� و¯���ة  وا°®�   ��ا����ر  ���� أو   ������ أن   �  ������� �م �¨  �®¨ ا�������.  ا��¦�� 

�� ا�ُ����َ�
� ��� ا³¨��¨².��µا��

��ً�ا �� ا������ت ا���ى. ������ ��� ��د ¦ �� و��© ��������ك ����� ا���

 �����  ������ �ات �¦ �����م  و  ا�����  ��ل   ���
���ا  �����  ���ا���  ���
 �م ��

����� � © إ�� ����رك ا������ف.
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خدمات خارج السوق لجذب االهتمام

والناس إلى منتجك (منتجاتك) في السوق

خدمات في السوق تستهدف العمالء

الذين يتصفحون الموقع

�ر 
� ا� �®� ا������ ����


� ��®�ت ا��·�ت ��
¬

و°» ���� °�� ا������ت ا���� � ���


� ا����� �¸��إ��ن 

��
� ا���µة ا���³ر ¹ � ��¦

�ع ��� و���© ا���ا�© ا¬������
�إ��ن «� 

�����ك / ���
�ا¦» إ¨��¼�ام /  � 
ً

�� ��� ���
� ����

(SEO) ½®ت ا�����® ¾���¨ ��®� ����

يرجى االطالع أدناه على قائمة الخدمات

التي سيتم تقديمها لكم كجزء من خطتنا التسويقية:
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سوق كافاشوب

سوق

ا����� ����ق. ����ن ا��
�� ا����� ��  ��وج ������ ��� ا� �®�  ��� ��
�ر أ� ����� ����
��� دون ��² إ¨���ه  �� Á� §¨ق. إ���اه أي ����م ��� ز��رة ا�� �إ�� ��¨Ã ا��
��ت ا���ى �� أول 
 ��© ا��ا�� �� ��������ة ��¼���، و���ن را��  ������ ��� /§� �����ف ��� ��ض �
زا�� ا���ق، 

ا��
�� إ�� ��®� ا����¾.

�ت ���ا ا�¼�ض.�
�� ��ا�� و«�� ������¬ �� �� ����� ����� ا����
�م ��
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شريط صور في

الصفحة الرئيسية



�دة 
� ا���ء ا����ي � ��®�ت ا��·� ا����� ������¾. �� ��

�� أ¬

.������ أو ���� ا����ر ��
���وج ��ه ا��


� ���� ا������م ������ أ���ء ¦�م ا������م  ��
������ ��ه ا��

 ��� ���� ����� ��³دة ���¼�� ����
�Ã، و�� و��� ��¦» ا� Å� ��

ا���ق.
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سوق
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الفتة في

صفحات الفئات



 �®�� �
���� �� ا������ت ا����� ا�و��  ��Æ��ف �

ا��·� ا����� �§.

 

 ��  ½®���  ����  �� ا������ف  �رك ��� أن   ���� ��ا 

���� �� ا������ت ا���ى 
� ¨�Ç ا��·�.

منتج مميز

سوق كافاشوب

سوق

وضع منتجك ضمن

المنتجات األعلى تصنيفًا
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� ا����� أ���ء ������ ��Æ� ر���� ¦ �ة �ا��³ن ا����¸� �

�ا���� ا���ا��.�� ��ا����ا

 

 ©�� و���
ً
¸��م ا������ ����Èر ا������م ������¾ ا�ُ���ف �����

 � �®� ا����¾ ��� ا�����.
ً

ا������م ����ة

سوق كافاشوب

سوق

إعالن منبثق

في التطبيق

12:00
Tuh 11 Dec
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إ��   ��������� ��� ��ة ر���© إ���ر�� �© أ���ع و�� ���ا���  ���
 ©���

�� ��ه ا�����© ا���³ر�� ������ ��� ��� وا�Éع دا�� �� .�����µ������ و 

�م �§ ��� � � ا���ق �¨ � ©� « �������� و������ �� �� � ©��

ا����� ���.

�ت ��ل ����ي ��� أ���ر و�®� ���م �®�� ¦�� ��� ر������ ا���³ر���

 ������ إ��  ا��¦��  ا���µة  إر��ل  و���   ،��
  ��ا����ر  �����  /  ������

.Ã���ق إ�� �
 ������و���µ� ا�����© ا���³ر�� ����د إدراج 
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سوق

قسم مخصص في

النشرة اإلخبارية
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سوق

إعالن على وسائل

التواصل االجتماعي

ا�دوات  أ��   � وا��ة  ا¬������  ا���ا�©  و���©  أ��®² 

�د ���م ��¬��ن �� ���� ا�����، و���� ����� وا��������

 ���
� ا���ق � ��ل ¦��ات ا���ا�© ا¬������ ا������� ��

و   ������  «�� إ���ر  و���   ،(����و� وا¨��¼�ام  �ك، ��
)

����� ��� و���© ا���ا�© ا¬������ ��������.

��و°�،   «  ©������  ���
 �رك ��� �ات ��ا� ��ه   Å����

����� وإر��ل ا�����را���.��� ����و�
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سوق

حملة مدفوعة على 

قنوات التواصل االجتماعي

��� ��� و���© ا���ا�© ا¬������ 
��� ا����ام ا��³¨�ت ا���

.���ل إ�� ����ر ������ ����
و��� 

�ى ذي �® ����� ����� ،�����ك وإ¨��¼�ام و���
� ��ل 

 �ا������ ��³م   �����  ����Éو ��������ت   ���¦  ���

.������������ و ��و°� و ��

 Å�� ���¸�ات ا���ا�© ا¬������ �·� �¦ ��� ،©�¦ ���� ذ��¨� 

.�������� ا����ر�� و�� «�رك ا�����© ����
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سوق

حملة تحسين نتائج

 (SEO) محركات البحث

ا�®��ظ   �
  ���¼��  ��ً� دوًرا   (SEO) ا��®½  ®���ت   ¾���¨  ��®�  ����  Ã���

 ¾���¨ ��®�ت  ��ل   �  �� ا���ص  ا����¾  � �®�ت  ا������ة  ا����رات   ���

ا� �®�   ��Æ��  ����  ��  ©��®  ©�� أي   ½®��  ���� ا��®½.  ®���ت 

ا����� ������ °�� أ
�© ا�����¾.

 

.��
�� ��ن � �Ì ��®��� أ��� ��������ة ���ا���، ��®�ص ��� أن 

 

��� ��� ���� ا��®½، ������ ¨����� ��� ا���ى 
��� ��Ç ا�®��ت ا���

 �¨��È� ال���ا¨�ت � أ�© ا����ات، ¬  ² �� �� ¹�¦�ا���� - 
®�� إذا �

�ر أو أ��ام.�µ� ©�
���ة 
� ¦���� ا� �¨��أن �®�© 
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تنـويـه:

 �  ��¦��  ¾���¨  ��أ �ب �  �
��  � � إدارة   ����  ¬

�� ا������. و���� ¬ ������ °��ن أي ��ا����ت ا���

���� ر�®� � ��� ا����ت ا�����رة.

�م ��  �� ��®�دة ��ÉÈر ز ����» ا����ت ا����

��و¨§   �  ��� ���ء   Ã��إ�  «¦�  ��� �ن ����ا� ��ه �®��

�ل ��� أ
�© ا�����¾. ®�� �����

 ��ا�� ا���ول   Ã��  ���� �ن ��� ا����ت   «��

�� و���� ��Ã ا���ا¨� ا�����دة ��®��� ���� ا����

.����ا���



www.qavashop.com
info@qavashop.com

بوابتك للنجاح في مجال خدمات القهوة

سوق


