 GoDaddyتطلق برنامج تدريبي عبر اإلنترنت لتعزيز المعرفة والمهارات بين رواد األعمال السعوديين
البرنامج أقيم بالتعاون مع منظمة شركات ناشئة بال حدود ونجح بتدريب أكثر من  500مشارك من مختلف أنحاء الشرق
األوسط حول كيفية إطالق أعمالهم على االنترنت

جدة  -أعلنت  ، GoDaddyالشركة المتخصصة في تمكين رواد األعمال في جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك

تحت الرمز ( ،)NYSE: GDDYاليوم عن استكمال برنامجها التدريبي بعنوان "ابدأ عملك وانشئ موقعك مع " GoDaddy
الذي أقيم بمشاركة أكثر من  500شخص من رواد األعمال وأصحاب الشركات الصغيرة لمساعدتهم على بناء اعمالهم وتعزيز

حضورها على شبكة اإلنترنت.

ويندرج البرنامج التدريبي المكثف " ابدأ عملك وانشئ موقعك مع  " GoDaddyضمن إطار الجهود المشتركة بالتعاون مع منظمة
شركات ناشئة بال حدود ،المنصة المتخصصة بدعم ريادة األعمال ومواردها في المنطقة .ويهدف البرنامج التدريبي إلى مساعدة
رواد األعمال ،إلى جانب رواد األعمال الطموح ين في المجتمعات المحرومة ،على إطالق أعمالهم وتحسينها وتوسيع نطاق

حضورها في العالم الرقمي.

وتم تصميم البرنامج التدريبي خصيصاً لدعم رواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل تزويدهم بالمعارف

الالزمة إلطالق اعمالهم على شبكة اإلنترنت من خالل بناء مواقعهم اإللكترونية الخاصة .وبلغت نسبة الطالب المصريين
المشاركين في البرنامج  ،%55في حين شكل الطالب المقيمون في دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية نسبة  %12من

المشاركين في البرنامج.

وتعليقاً على الموضوع ،قالت فالنتينا بريمو ،المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة شركات ناشئة بال حدود" :يسرنا اإلعالن عن

نتائج البرنامج التدريبي الذي منح رواد األعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط األدوات الالزمة لبناء مواقعهم اإللكترونية
وتعزيز حضورهم على شبكة اإلنترنت .وتتمثل رسالة منظمة شركات ناشئة بال حدود في بناء منظومة عمل عابرة للحدود تتيح

لرواد األعمال إمكانية تحقيق االزدهار بصرف النظر عن دولهم ومناطقهم .ووفرت هذه الشراكة المثمرة مع  GoDaddyفرصة
رائعة لمئات رواد األعمال للمشاركة في هذه المنظومة المتميزة".

وأتاح البرنامج التدريبي لرواد األعمال فرصة تعلم كيفية إطالق اعمالهم على شبكة اإلنترنت .وتضمن البرنامج ورشة عمل تعليمية

مكثفة مدتها  4ساعات لمساعدة االعمال الصغيرة على بناء وإدارة حضورها الرقمي .كما تعلّم المشاركون كيفية استخدام مجموعة

أدوات  GoDaddyالرقمية الختيار وتسجيل أسماء النطاقات على شبكة اإلنترنت ،وبناء موقع إلكتروني ،وإعداد محتوى مناسب
لمحركات البحث الستقطاب العمالء وبيعهم المنتجات والخدمات عن طريق اإلنترنت في عالم اليوم الجديد والمتغير.

من جانبها ،قالت سيلينا بيبر ،المدير العام لشركة  GoDaddyفي منطقة الشرق األوسط وأفريقيا" :يسرنا أن يفسح برنامج

'ابدأ عملك وانشئ موقعك مع  ‘ GoDaddyالمجال ألكثر من  500مشارك للحضور واالستفادة من الخبرات والواسعة والمعمقة
للمدربين والموجهين من  . GoDaddyوساهم تعاوننا الوثيق مع منظمة شركات ناشئة بال حدود في منحنا الفرصة لتمكين الشباب

في المنطقة من التحلي بالجرأة وترك بصمتهم الرقمية في العالم بكل سهولة ويسر .ويمكن لرواد األعمال وأصحاب االعمال
الصغيرة االعتماد بشكل كامل على خبرات  GoDaddyالواسعة وتوجيهاتها لمساعدتهم على تحقيق هذه الهدف".

وتضمن محتوى البرنامج التدريبي االفتراضي ،الذي صممته  GoDaddyوأتاحته باللغتين العربية واإلنجليزية ،الكثير من المواضيع
ّ
المهمة ،مثل تحديد أشكال الحضور على شبكة اإلنترنت ،وعجائب العالم الرقمي ،وكيفية اختيار اسم النطاق ،وأهمية امتالك

البريد اإللكتروني المهني ،والتخطيط العملي لبناء وتأمين موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت .وأشاد المشاركون بالبرنامج وما

قدمه لهم من معارف وخبرات مهمة ،وأعرب الكثير منهم عن رغبته بحضور البرامج التدريبية المستقبلية التي تتضمن مواضيع

متقدمة.

وأدت الشراكة التعليمية مع منظمة شركات ناشئة بال حدود إلى تد ريب رواد األعمال من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا ليصبحوا من رواد األعمال ال رقميين ،وإرساء حضورهم على شبكة اإلنترنت باستخدام األدوات والمعارف التي توفرها

.GoDaddy
لمز ٍيد من المعلومات حول  ، GoDaddyيرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttps://ae.godaddy.com :
انتهى
لمحة حول شركة GoDaddy

تتخصص شركة  GoDaddyفي تمكين رواد األعمال في جميع أنحاء العالم عبر توفير جميع أشكال المساعدة واألدوات التي
تضمن لهم النجاح في العمل عبر اإلنترنت .وتعد شركة  GoDaddyالوجهة المثالية للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع

إلكترونية احترافية واستقطاب العمالء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وإدارة أعمالهم .وتهدف الشركة إلى منح العمالء األدوات والتحليالت
والموارد البشرية الالزمة لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح واقعي ملموس .لمزيد من المعلومات حول الشركة ،يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني .www.GoDaddy.com

