برنامج ALX Small Biz Website Program
يسعد مركز تنمية المشروعات الصغيرة بمدينة اإلسكندرية ( )Alexandria SBDCأن يعلن عن برنامج جديد لمساعدة
صغيرا في مدينة اإلسكندرية وتحتاج إلى
المشروعات الصغيرة على إنشاء موقع إلكتروني مجانًا! وإذا كنت تملك مشروعًا
ً
إنشاء موقع إلكتروني بسيط لنشاطك ،فإن هذا البرنامج سيساعدك.
التعريف بالبرنامج :يوفر مركز  Alexandria SBDCالفرصة إلنشاء موقع إلكتروني بسيط يعتمد على WordPress
وذلك لعدد من أعضاء المركز ،مع إعطاء األولوية للمشروعات الصغيرة التي يمتلكها أبناء الفئات المحرومة واألقليات ،من
أصحاب المشروعات الموجودة في مدينة اإلسكندرية .فالحضور على شبكة اإلنترنت مهم للمشروعات الصغيرة لزيادة فرص
تواصلهم مع العمالء الحاليين والمحتملين ،كما أنه يزيد من مصداقية تلك المشروعات ومن فرصها في الظهور.
ما الخدمات التي سيقدمها مركز SBDC؟ سيدفع مركز  Alexandria SBDCتكلفة تطوير الموقع اإللكتروني ،وذلك
بالتعاون مع  ، W3 Consultingوهي من الشركات االستشارية التي تعمل معنا ،لمساعدة المشروعات الصغيرة على إنشاء
موقع إلكتروني بسيط .وسيتولى المركز التنسيق بين المسؤول عن تطوير الموقع ( )W3 Consultingواألعضاء الذين
سيقع عليهم االختيار .كما سيتولى االستشارات والتعليم والجوانب الفنية إلعداد الموقع اإللكتروني ،وسيتعاون مع صاحب
المشروع أو الشخص المسؤول في المشروع طوال الوقت.
ما مسؤوليات صاحب المشروع؟ يجب على صاحب المشروع استيفاء طلب تقديم حتى يمكن النظر في ضمه لالستفادة من
ً
مسؤوال عن:
هذا البرنامج .وفي حالة اختيار مشروع معين ،فإن صاحب المشروع أو المسؤول عنه سيكون
-

تقديم اسم المشروع وشعاره
تقديم صور لك ولمشروعك (ويُفضل مقطع فيديو قصير)
تقديم المحتوى :فقرات قليلة عنك وعن مشروعك وقائمة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها (وقائمة باألسعار إذا كانت لك أسعار
موحدة) ،وبيانات االتصال بك للعمالء
حضور جلسات تعليمية لتتعلم طريقة إدارة الموقع اإللكتروني الجديد
الرد في خالل وقت معقول على طلب المحتوى وأي تواصل مع مركز Alexandria SBDC

شروط االستفادة من البرنامج:
يمك نك االستفادة من البرنامج إذا كانت الشروط التالية تنطبق على مشروعك:
-

المقر في مدينة اإلسكندرية
التسجيل لمباشرة النشاط في والية فيرجينيا ورخصة تجارية من مدينة اإلسكندرية
عدم وجود موقع إلكتروني للنشاط حاليًا
من أعضاء مركز ( Alexandria SBDCيمكنك أن تنضم لعضوية المركز مجانًا باالشتراك هنا(
مشروع صغير يهدف للربح
عدد الموظفين ال يزيد عن  100موظف
عدم وجود أي إجراءات إلشهار اإلفالس
استيفاء جميع االلتزامات القانونية بموجب قوانين مدينة اإلسكندرية

-

ألي أسئلة أو لطلب المساعدة بخصوص تقديم طلبك ،يُرجى التواصل بالبريد اإللكتروني help@alexandriasbdc.org
أو االتصال على رقم .703-778-1292

