
 
 

 األزمات خالل لكعم تعديل خطة
 عناصر خطة العمل 

 .أو تجارتك بعيدة المدى لعملكاألهداف  تصف المهمة/الرؤية •

 الخاصة.  والترتيباتل سلسلة التوريد يتفصبتصف حيث   ،تصف كيفية إنتاجك لمنتجك/خدمتك خطة العمليات •

 . تصف المنتجات والخدمات التي تبيعها وكيفية بيعها والترويج لها الخطة التسويقية •

 تصف التكنولوجيا التي تستخدمها لتمكين التواصل. خطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

 لتسيير عملك.  الالزمةتصف األشخاص والمهارات  خطة الموارد البشرية •

 الالزمة لتنفيذ كافة الخطط وكيفية الحصول عليها من خالل المبيعات. ل الموارد المالية يتفصتحدد ب  المالية الخطة •

 تصف العمليات والسياسات التي تسمح باستمرار العمل في حال وقوع الكوارث.  العملياتخطة استمرارية  •

 ك على توجيه خطتك التسويقية خالل الجائحة ساعدتأسئلة  

يتطرق إلى   المنتج

المنتجات أو الخدمات  

 التي تبيعها. 

 لألزمة؟ أفضل بهذهجعل عرضي يستجيب بشكل أأن   كيف يمكن •

 الحصول على المواد الخام خالل األزمة؟  ما مدى سهولة •
 من عناصر عرضي ذات األهمية الخاصة خالل هذه األزمة؟ االستفادة كيف يمكنني •

 ؟استبعادها من أنشطتي التجارية بييجدر  هل هناك عروض أقل ربحا •
 يحتمل أن تصبح أقل أو أكثر أهمية بعد انتهاء األزمة؟ روضهل هناك ع •

يركز على البيئة   المكان

ك أو اتلمكان بيع منتج

 تك. اخدم

 إلى مكان عملي؟  هل يمكن للعمالء الذهاب •

 عمالئي؟ من  عملي تقريبهل يمكنني  •

 على عمالئي القدوم إلى مكان عملي؟   أن أسهل كيف يمكن •

 عملي إلى اإلنترنت؟ هل يمكنني نقل مكان •

 فعله لحماية عمالئي والعاملين لدي في مكان عملي؟  ما الذي يلزمني •

ما   يتطرق إلى السعر

يجب أن تتقاضاه مقابل  

 عرضك. 

 الطلب على عرضي؟  بسبب زيادةهل يمكنني فرض أسعار أعلى  •

 دون أن أبدو وكأنني أغالي في األسعار؟  ما هو أعلى سعر يمكنني فرضه •

 الربح؟هامش األسعار لجذب المشترين مع الحفاظ على   تخفيضيمكنني إلى أي حد  •

 ؟ مجانا   خدماتي/بعض منتجاتيهل ينبغي أن أقدم  •

يركز على زيادة   الترويج

اهتمام العمالء بمنتجك أو 

 بخدمتك أو بعملك. 

 لدى عدد أكبر من العمالء؟ معروفا   نشاطي التجاريكيف يمكنني أن أجعل  •

 اإلعالنات التي أضعها؟  هل يرى عمالئي •

 لجذب العمالء؟ منتجات عالية الطلب مجانا   علي تقديم يجبهل  •

 ؟ عالي الطلب لزيادة المبيعات عرضي مع منتجدمج كيف يمكنني  •

 بالتسويق التعاوني؟ كيف يمكنني القيام  •

يتطرق إلى   التغليف

العبوات التي تضع فيها  

 منتجك. 

 بالنسبة للعمالء؟  التغليف لجعلها أكثر أمانا  طريقة التعبئة و تغيير ينبغي منيهل  •

 والقواعد الجديدة؟ للمتطلبات لجعلها تمتثل التغليفالتعبئة وطريقة  تغيير ينبغي منيل ه •

 في ظل األزمة الحالية. العبوات  ةحمايتعزيز لالتغليف طريقة التعبئة و تغيير ينبغي منيهل  •

 األزمة الحالية؟ متطلباتف لتعكس الغالالعبوة أو شكل  تغيير ينبغي منيهل  •

  يتطرق إلى الشخص

الصورة التي تعكسها أنت  

 ن لديك. والعاملو

 ، بصفتي صاحب العمل، أن ينظر إلي عمالئي خالل هذه األزمة؟ كيف أريد  •

 أن ينظر العمالء إلى العاملين لدي خالل هذه األزمة؟ كيف أريد •

 إلظهار اهتمامنا باآلخرين ومساعدتهم خالل هذه األزمة؟ كذلكفعله الذي يمكننا  ما •

 صلة بالجائحة ذات الالبرامج والخدمات 

 ة إجراءات أو خدمات خاصة يوفرها البنك لعمالئه في إطار مواجهة الجائحة[]أدخل أي

 المصادر 

 أي رابط هنا[   أدخل ]

 :، يرجى االتصال بـمزيد من المعلوماتلل

 نقطة االتصال المناسبة[   وبيانات اسم    أدخل ]
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