
سويق القمة العالمية االفتراضية للت

:تحت عنوان

7الى 6من 
2020نوفمبر  

"ريادة األعمال واالستدامة خالل األزمات"





ناجميعنحتاجاليومنعيشهاالتيالحرجةالظروفهذهمثلفي

يادةقمعومبتكرةجديدةأفكارلخلقأفضلبشكلالتفكيرإلى

رؤساءالعلىينبغيلذاأفضل؛مستقبلنحوقدما  للمضيملهمة

واردالمإدارةومسؤوليالتسويقمسؤوليوكبارالتنفيذيون

فيضعوايأنأشكاله،بكلالتسويقومختصيوالمهتمينالبشرية

أوقاتيففالمحتملة؛والتوقعاتالسيناريوهاتكافةاالعتبارعين

ثقةبكسفيكبيرا  دورا  والتسويقاالبتكاريؤديدائما  األزمات

.المستهلك

كوتلرفيليبالبروفيسور

الحديثالتسويقعلممؤسس

قللتسويالعالميةالقمةمؤسس

حولاألعمالقطاعفيوالعلماءالخبراءمننخبةبمشاركة

تهابنسخالعامهذاللتسويقالعالميةالقمةإعدادتمالعالم،

عمالاأللمستقبلالطريقخارطةوضعفيلتساهماالفتراضية

وناكورفايروسجائحةبسببالعالميةالظروفظلفيالواعد

واعدةفرصةتعتبرالقمةتلكفانلذلك؛"19-كوفيد"المستجد

لكوكذاألعمالوروادوالمحترفينوالمسؤوليناألعماللقادة

.ةكفاءوأكثرأفضلأعمالمستقبللبناءوالباحثين،الطالب

عبدالحي مقداد. د

رئيس مجموعة ميجا

ريقياالشريك االستراتيجي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أف



معالأسسهابكندا،تورنتومدينةفيمقرهايقعمستقلة،عالميةمنظمةهي”eWMS“للتسويقالعالميةالقمة

وعلماءوخبراءاألعمالقادةلتجمع،2010العاممنذكوتلرفيليبالبروفيسورالحديثالتسويقعلمومؤسساإلدارة

تحسينجلأمنالتسويقاستراتيجياتبتطويروذلك،"التسويقخاللمنأفضلعالمبناء"بهدفوالتسويقاإلدارة

.المواردواستدامةالمجتمعاتعلىايجابا  ينعكسبماالبشريالسلوك

حدثكـأضخم،2010العاممنذدوريبشكلللتسويقالعالميةالقمةفعالياتوشركاؤهكوتلرفيليبالبروفيسورينظم

المفكرينووالخبراءوالمسؤولينالقادةأميزسنويا  القمةهذهوتجمعوالتسويق،األعمالموضوعاتيناقشعالمي

علىمباشركلبشتؤثروالتيأهميةاألكثرالقضاياعلىالضوءوتسليطالجديدةاألفكارلتبادلالعالمأنحاءجميعمن

.والصحةالبيئةذلكفيبماوالمجتمعواألعمالاالقتصاد

قةالمتعلالجديدةواألفكارالمستجداتأحدثعلىباالطالعشغفا  أكثراليوموالمسؤوليناألعمالقادةأصبح

تقديمفيتساهم”eWMS“االفتراضيةالنسخةبهذهللتسويقالعالميةالقمةفإنلذلكاألعمال،وتطويربالتسويق

الظروفيجةنتالعالميةاآلثارومعالجةالتحدياتمواجهةفياألعمالقطاعتطلعاتتلبيةحولومباشرةمتكاملةحلول

.العالمحولالمهتمينجميعوتحفيزوتدريبالمعرفةمشاركةعبروذلكالمعقدة؛الحالية

لمحة عامة



تنطلق فعاليات القمة بنسختها الحالية بهدف الوصول لعالم أفضل وأكثر ربحية 

واستدامة خالل أوقات األزمات

الفرصنصنعأنجميعا  علينايتحتمفإنه"19–كوفيد"المستجدكورونافيروسجائحةظروفوبسببالحاليبالوقت

لتساؤالتامنالعديديثيرماوهذااليه؛للوصولطمحنالطالماالذيالمستدامالمشرقمستقبلناتخيلونعيد

لمناسبةاوالتوجهاتاالستراتيجياتهيومافعله؟نحتاجالذيومانتبناه؟أنيجبالذيالفكرماهيةحولالمهمة

علىطالعلالللغايةالمهمالحدثهذاانعقاديبررذلككل!الحرجة؟الظروفتلكلتجاوزوأعمالناشركاتناتالئمالتي

.التساؤالتهذهكلعلىلإلجابةالمبتكرةاألفكاروتبادلوالمناسبةالمالئمةوالحلولالمقترحاتكافة

لمدةاالفتراضيةابنسختهالعامهذاتنعقدالماضية،سنواتالعشرخاللللتسويقالعالميةللقمةالكبيرالنجاحفبعد

فينالعالمييوالخبراءالقادةمنمتحدثمائةمنأكثربمشاركةالجاري،نوفمبر7و6يوميخاللمتواصلةساعة48

االستراتيجيةوالحلولاألفكارلطرحوذلككوتلر،فيليبالبروفيسورالتسويقعراببقيادةواإلدارةالتسويقمجال

.الحاليةاألزماتظلفياألعمالقطاعيواجههاالتيالعالميةالتحدياتلمواجهة

دراءوالمالمسؤولينمنالعالمحولاآلالفمئاتومشاركةوبحضوردولةأربعونمنبأكثرالقمةبثوسيتم

.المجتمعقطاعاتكافةمنوالطالباألكاديميينوكذلكاألعمالورجالوالخبراءوالمهنيين



عادةإلوالمستدامةالفاعلةالحلولابتكارفيللتسويقاالستراتيجيالدورإبراز

.القادمةاألجيالأجلمناالستدامةتحقيقوضمانالمستقبلتخطيط

التحدياتلمواجهةالخبراتلتبادلالعالميينوالمسؤولينالقادةبينالتواصلتعزيز

.الحاليةاألزماتبسبباألعماللقطاعالعالمية

ناسبةالمالقراراتواتخاذالتسويقاستراتيجياتتطويرحولالقدراتوتحفيزدعم

.األزماتوبأوقاتالعاديةالظروفظلفياألعماللتطوير

لماذا الحضور ؟

واقعنمالمضافةقيمتهاللتسويقالعالميةالقمةتكتسب

االفتراضيةنسختهاخاللتطرحهاالتيالمواضيعأهمية

األعمالريادة"عنوانتحتستنعقدوالتيالقادمة،

تمثلقدالقمةهذهفان،لذا؛"األزماتخاللواالستدامة

لركباهذاإلىلالنضمامللجميعمناسبةاستثنائيةفرصة

القطاعاتجميعمنوالتسويقاألعمالمجتمعاتومشاركة

.المستدامالمستقبلتصوروإعادةاألفكارلتبادل

جاريةالتوالعالماتالجنسياتمتعددةوالشركاتالمنشآتمنوالعديدمتحدثمائةمنأكثرللغايةالمهمالعالميالحدثهذايضم

تأثيربببسالحاليةالصدماتإدارةحولالملهمةوأفكارهمخبراتهملمشاركةوذلككوتلر؛فيليبالتسويقعالمبقيادةالعالمية

.العالمحولالعقولوأنجحأميزمخاطبةعلىقادرونشكبالالخبراءمنالنخبةفهؤالء،"19-كوفيد"المستجدكورونافايروس

دعمفيللمساهمةومعارفهممهاراتهموتطويرابداعاتهملمشاركةالعالم،حولللجميعواعدةفرصةللتسويقالعالميةالقمةتعد

."التسويقخاللمنأفضلعالمخلق"للقمةالساميالهدف



المواضيع والمحاور

القيادة في ظل األزمات واألوقات الحرجة

تقديم وتطوير المنتجات الجديدة

الحلول المتكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مةالتسويق والمبيعات باستخدام التقنيات المتقد

التجارة االلكترونية والتسويق عبر االنترنت

إدارة البيانات وتجارة التجزئة االلكترونية

تسويق وبيع المنتجات الفاخرة والنفيسة

تسويق تنمية مشاريع ريادة األعمال 

تسويق خدمات اجتماعات األعمال

ُمَمكنات التشغيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

التحول الرقمي ــ الحلول والتحديات

المزيج التسويقي للخدمات



تنعقد فعاليات القمة بحضور نخبة من الخبراء وعلماء اإلدارة والتسويق ورواد األعمال، بحضور العديد من 

الشخصيات العالمية البارزة

البروفيسور فيليب كوتلر

مؤسس علم التسويق الحديث
مؤسس القمة العالمية للتسويق

مارشال جولد سميث

أستاذ اإلدارة واألعمال
الواليات المتحدة األمريكية

ساديا كيبريا

الرئيس التنفيذي
مجموعة القمة العالمية للتسويق

ماورو بوركيني

رئيس التصميم العالمي
بيبسي كوال، الواليات المتحدة األمريكية

عبيد العبدلي. د

خبير  سلوك المستهلك
المملكة العربية السعودية

مارك أوليفر

خبير  رقمي، جامعة لوبيك
ألمانيا

بروفيسور ديفيد أكير

خبير العالمات التجارية
الواليات المتحدة األمريكية

لورا رايس

TED متحدث رئيسي ــ مؤتمرات تيد
الواليات المتحدة االمريكية-اتالنتا 

روس كيلين

رئيس الجمعية األمريكية للتسويق
الواليات المتحدة األمريكية



أكثر من مائة خبير عالمي يشاركون األفكار والحلول الحديثة من أجل 
الوصول لحياة أفضل من خالل التسويق 

والمزيد من الخبراء

كوزو تاكاوكا

“سابقا  "الرئيس التنفيذي لشركة نستله 
اليابان

عبد الحي مقداد. د

رئيس مجموعة ميجا لالستشارات والتدريب
المملكة العربية السعودية

بروفيسور كيفن كيلر

كلية تاك لألعمال
الواليات المتحدة األمريكية

بروفيسور دومينيك توربين

“IMD”مدير أعمال ـــ معهد التطوير اإلداري
الواليات المتحدة األمريكية

بروفيسور جيف فرنس

كلية األعمال بجامعة برايتون 
المملكة المتحدة

فيرونيكا سيفييرو

مدير الحلول العالمية ــــ فيسبوك 
إيطاليا

الري اليت 

ماكدونالدز -" سابقا  "كبير مسئولي التسويق 
الواليات المتحدة األمريكية

خالد الراجحي. د

نائب رئيس مجموعة الراجحي القابضة
المملكة العربية السعودية

محمد حطحوط. د

مستشار تسويق
المملكة العربية السعودية

ديفيد ريبستين. بروفيسور

كلية وارتون لألعمال
الواليات المتحدة األمريكية

مايكل جيل

مؤلف إتقان فن الخطابة 
الواليات المتحدة األمريكية

روبرت وولكوت

“TWIN” شبكة االبتكار العالمية -المدير التنفيذي 
الواليات المتحدة األمريكية



لتطويراسبةالمنالقراراتواتخاذالتسويقاستراتيجياتتطويرحولوشركائهكوتلرمعالخبراتتبادل

.األعمال

.األزماتظليفالرقميللعالمالجديدةالمتطلباتمعااللكترونيةالتجارةتكييففيالقدراتتعزيز

.تقبليةالمسبالمؤشراتواليقينالتأكدعدمظروفظلفيالقيادةكفاءةرفعحولالمهاراتزيادة

.األزماتوقتفيبنجاحاالنترنتعبروالتفاوضاألعمالاجتماعاتتنظيمعلىالقدراترفع

.الحرجةاألوقاتفيالمستهلكتفضيالتتغيرعلىالتعرففيالقدراتتطوير

بعدهاومااألزماتبأوقاتأعمالهمتمويلعلىالحصولكيفيةفياألعمالروادمهاراترفع

.ألزماتاانتهاءبعدومااألزماتبوقتوالمبيعاتالتسويقفيالناشئةالمنشآتكفاءةتحسين

.المشاريعواألعمالإنجاحفيوأثرهابالرقمنةالالزمةبالمعرفةوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتتزويد

.ا  دوليبهامعترفتدريبيةشهاداتعلىوحصولهمالتدريبخاللمنالمهاراتالطالباكتساب

.للتسويقكوتلرمدرسةخريجيتجمعفيمجانيةعضويةعلىالمشاركينكافةحصول

.(هوشركائكوتللرتأثير)المتقدمالتدريبيالبرنامجحضورشهاداتعلىالمشاركينحصول

االستراتيجياتعلىوالوقوفالتسويقعالمفيالمستجداتأبرزعلىلالطالعفريدةفرصةللتسويقالعالميةالقمةتمثل
.ةوالحاليالجديدةالتجاريةاألعماللتطويرالالزمةالمهاراتتعزيزمعتزامنا  التسويق،فيالحديثةوالنظريات

عقب اختتام فعاليات القمة العالمية للتسويق سيحصل كافة المشاركون على شهادة حضور معترف بها 

موقعة من البروفيسور فيليب كوتلر ومعتمدة من جامعة أونينتونو بايطاليا

فوائد المشاركة



أوقات األزمات قد تنتج عنها فرص تسويقية جديدة ومبتكرة

هرغباتتتطورإذالعالم؛فيسوقأليالرئيسيالمكونهوالمستهلكأصبح...تحديدا  الحاليالوقتفي

الخياراتىعلتماما  مطلعمستهلكمعونتعاملنتصلاليومأصبحناإذسريع،بشكليومبعديوما  وتفضيالته

علىادرا  قباتبلفحسبوليسوالخدمات،المنتجاتمنالبدائلتلكتقييمعلىوقادرأمامه،المتاحةوالبدائل

.أمامهالمتاحةالتجاريةوالعالماتالشركاتتقييم

حولالحظاتمالضخمةالبياناتوكذلكاألشياء،بإنترنتالمتصلةاألجهزةوتلكالمحمولةاألجهزةتطبيقاتوُتِظهر

بشكلالتغيراتكتلمعنتعاملأنعلينايتحتمفإنهلذاباستمرار،وتتطورتتغيرالتيوتفضيالتهالمستهلكسلوك

منبل!فحسبذلكعلىالعمليتوقفوالوفاعليه؛كفاءةأكثرتجاريةخططإلىالوصولأجلمنوسريعدقيق

.االجتماعيةالمسؤوليةحيثمنأكثربالمجتمعاتالتجاريةالعالمةارتباطجدا  الضروري

البرامج التدريبة

VIPعند الطلب للمشاركين من فئة كبار الشخصيات

كوفيد"المستجدناكوروفيروسجائحةبسببالمستقبلية،التوقعاتمنوتأكديقينعدمحالةفياليوماصبحتوالشركاتالصناعاتجميعفإنذلك؛إلىباإلضافة

الصدماتبسببوذلكالنقدية؛والتدفقاتوالفعاليات،واالجتماعات،بالتوظيف،:مثال  يتعلقفيماالتعقيدشديدةقراراتعامبشكلالمنشآتتلكتواجهإذ،"19–

خاللنمأخرىمرةالنهوضثمالمالية،األزماتوإدارةالسوقمنالخروجتفاديفيحاليا  كليبشكلتفكرجعلتهاوالتيالجائحةتلكجراءلهاتعرضتالتي

.معهااالندماجاوأخرىمنشآتعلىاالستحواذأواستراتيجية،وتحالفاتشراكاتبناءأوجديدة،منتجاتابتكارأوجديدة،تسويقيةاستراتيجياتلبناءالتخطيط

االصطناعيالذكاء
نيمسنانسي
المانيا

االلكترونيالتسويق
كوفمانإيرا

األمريكيةالمتحدةالواليات

القيادة
كوتلرفيليبالبروفيسور

األمريكيةالمتحدةالواليات

االجتماعيالتواصلوسائلعبرالتسويق
اوليفرمارك
المانيا

االستدامة
شابيلحسيب

المتحدةالمملكة

السوقتقنيات
موتينهولويز

المتحدةالمملكة

األعمالريادة
كييرياساديا
كندا



الرعاة العالميين

شركاء الشرق األوسط وشمال افريقيا




