
Speed Up Your Startup

 ينظم فريق عمل عرب نت جولة عربية على سبعة بلدان ( لبنان- سوريا- األردن- السعودية- قطر-
اإلمارات- مصر ) وذلك ملساعدة روّاد األعمال الشباب وأصحاب األفكار اخلالقة

 
 سيتنقل الفريق في األسابيع الثالثة األولى من شهر كانون األول، ٢٠١٠ في "باص عرب نت"  بني

 هذه الدول لتنظيم ورش عمل متخصصة ملساعدة روّاد األعمال الطامحني في دخول مجال صناعة
 األعمال على اإلنترنت، وذلك بالتعاون مع املؤسسات احمللية في كل من هذه الدول.للمزيد من

املعلومات ميكنكم زيارة املوقع التالي
 وستنظم هذه الورش على نسق ورشة العمل الناجحة التي سبق  تنظيمها في بيروت وستتضمن

 نقاش حول دراسة اجلدوى
٢٠ دقيقة

 هل الفكرة جديدة  وعملية - ما هي السوق املستهدفة وحجمها - ماهية املنافسة املتوق حتديد
-البنى األساسية املطلوبة إلطالق املشروع  و إستمراريته - حتديد واقعي للتكاليف- كيفية

  التسويق و حتصيل اإليرادات

 حلقات نقاش تتضمن احملاور العملية التالية
١٠ دقائق لكل محور

محور قانوني لإلطالع على التشريعات الني تنظم عمل الشركات       

محور مالي ملناقشة مصادر التمويل، وماهية  األمور التي يبحث عنها املستثمرون

محور تطوير الشركات، وكيفية نسج عالقات عمالنية متينة للمحافظة على الكفآت فيه

 محور الشركات الكبيرة : التحديات التي تواجهها، باإلضافة إلى ما هو رائج في قطاع اإلنترنت وما 
 يجب التركيز عليه

 طاوالت عمل مستديرة
٦٠ دقيقة

 سيلي الورشة طاولة عمل مستديرة لكل محور حيث ميكنكم اإلجتماع من خاللها مع احملاضرين 
 للرد على أسئلتكم املتعلقة بكل محور

ورشة عمل مجانية
لرواد األعمال الشباب و أصحاب األفكار اخلالقة

ً في  األحد ٥ كانون األول ٢٠١٠- ٦:٠٠ - ٩:٠٠ مساءا
املركز الثقافي العربي - كفرسوسة - دمشق

إغتنم هذه الفرصة واجعلها نقطة اإلنطالق ألعمالك

تعلم كيف حتول فكرتك إلى خطة عمل، استشر اخلبراء واعرف رأيهم فيها 

كوّن فكرة عن القوانني التي يجب مراعاتها في إطالق املشاريع اجلديدة
 

ا يبحث عنه املستثمرون تعرف على عملية متويل املشاريع، وعمّ

اجتمع بروّاد أعمال ذوو خبرة وتعلم كيف قاموا بتطوير أعمالهم، وكيف أطلقوا شركاتهم

تعرّف على ما هو رائج في قطاع اإلنترنت وما الذي يجري التركيز عليه في هذا اجملال

استشر اخلبراء كي يكون ملشروعك اجلديد انطالقة فعاّلة

تسجل اآلن  في ورشة عملنا اجملانية

استشر اخلبراء كي يكون ملشروعك اجلديد انطالقة فعاّلة

تسجل اآلن  في ورشة عملنا اجملانية

!!
!!

http://arabnet.me/roadshow :

تتشرف اجملموعة الدولية املتحدة لألعمال بدعوتكم حلضور

بالتعاون مع الشركاء اإلستراتيجيونتنظيم

طوّر مهاراتك كي ينجح
!عملك املستقبلي

قطر
مصر

السعودية
األردن

سوريا

اإلمارات املتحدة

كل األحداث
 تنطلق
!من هنا

هاتف: ٧٥١١٨٠/١/٢ www.arabnet.me/roadshow٠٠٩٦١١للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة


