اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ملف صحفـ ــي

ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻔﺎوة واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
 24و  25ﻧﻮﻧﺒﺮ 2021
ﻓﻨﺪق ﺣﻴﺎة رﻳﺠﻨﺴﻲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺷﺮﻛﺎء اﻹﻋﻼم

اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن

اﻟﻤﻨﻈﻢ
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كلمة
المدير العام
إنــه فــي ظــل الرهانــات الجديــدة التــي تعرفهــا الحواضــر الترابيــة ،لــم تعــد الجاذبيــة الترابيــة مجــرد كماليــات ،إنمــا
ضــرورة ملحــة للمــدن التــي ترغــب فــي أن تخصــص لنفســها مكانــا فــي الســاحة العالميــة.
وهــذا بالضبــط مــا دفــع شــركة «الــدار البيضــاء للتنشــيط والتظاهــرات» إلــى إطــاق أول عالمــة ترابيــة بالمغــرب
وافريقيــا « »WECASABLANCAمــن أجــل تعز يــز الجاذبيــة الترابيــة لمدينــة الــدار البيضــاء .ومــن أجــل تحقيــق
ذلــك ،ننظــم اليــوم النســخة الثانيــة مــن منتــدى  ،Africa Place Marketingتحــت عنــوان «جميعــا فاعلــون مــن
أجــل تعز يــز جــودة الحفــاوة والجاذبيــة الترابيــة».
وســتعرف هــذه التظاهــرة مشــاركة مجموعــة مهمــة مــن الباحثيــن واألخصائييــن والمهنييــن ،الذيــن اشــتغلوا
فــي  14حاضــرة ترابيــة ويمثلــون توجهــات مختلفــة ،كمــا يشــكل هــذا الحــدث منبــرا مــن أجــل إشــعاع مدينــة الــدار
البيضــاء التــي تفــرض نفســها اليــوم كمنصــة رائــدة وأساســية للتفاعــل والتفكيــر فــي الرهانــات والممارســات
والتطــورات فــي مجــال التســويق الترابــي بأفريقيــا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســيتم بــث مجر يــات المنتــدى عبــر الرابــط اإللكترونــي ،www.africaplacemarketing.com
ويمكــن للمشــاركين متابعــة مختلــف النــدوات مجانــا بشــرط التســجيل المســبق.

السيد محمد الجواهري
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« : »WECASABLANCAرؤيتنا
• من نحن؟
تعد الدار البيضاء أول مدينة أفريقية تطلق عالمتها الترابية « »WECASABLANCAسنة  ،2016بفضل الرؤية
المتبصرة التي وضعتها شركة «الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات» ،حيث راهنت على عالمة مشتركة تجمع
مختلف مجاالت الجاذبية (االقتصاد ،اإلشعاع الدولي ،البحث واالبتكار ،السياحة ،الثقافة والرياضة ،المرافق
األساسية والمشاريع الكبرى) من أجل تعزيز الجاذبية والحفاوة الترابية للمدينة وتسخير جميع الجهود في هذا
االتجاه ومن أجل نفس الهدف.
وتحتفل عالمة " ،"WECASABLANCAاليوم ،بعامها الخامس ،وتعتبر حجر األساس لبرنامج التسويق والترويج
الترابي لمدينة الدار البيضاء .وهي المناسبة التي ستعرف تنظيم العديد من الفعاليات ،من قبيل :مهرجان
" "WECASABLANCAومهرجان الرياضات الحضرية ومنتدى  Africa Place Marketingو"كازا موجة"
ومنتدى "."FORUM WECASABLANCA
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برنامج التسويق والترويج الترابي
لعالمة «»WECASABLANCA
أهم اإلنجازات التي حققها برنامج التسويق والترويج الترابي لعالمة « »WECASABLANCAبين  2016و:2021
•

إنشاء آلية كاملة للتواصل :تواصل رقمي (منصة ،مواقع إلكترونية ،شبكات التواصل االجتماعي ،تطبيقات

الهاتف) وحمالت التواصل بواسطة األدوات المطبوعة والسمعية البصرية.
• إنشاء برنامج سنوي يضم مجموعة من المناسبات والتظاهرات الكبيرة بمدينة الدار البيضاء ،مثل الماراطون
الدولي للدار البيضاء و مؤتمر  Casablanca Smart City Africaواليوم العالمي للموسيقى ومهرجان
" "WECASABLANCAوكازا موجة ومهرجان التسوق ومنتدى  Africa Place Marketingوبطولة " 24ساعة
للكرة الحديدية" ،الخ .باإلضافة إلى المشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات (المهرجان الدولي للمسرح والثقافة
و  Jazzablancaو  Stud Liveوغيره من الفعاليات األخرى).
• المشاركة في اإلشعاع الوطني والدولي لمدينة الدار البيضاء من خالل تطوير الشراكات الدولية.
ويضم جدول األعمال الخاص بهذه السنة ،مجموعة من الفعاليات:
•
•
•
•

مهرجان الرياضات الحضرية الذي نظم بمركب األمل ،أيام  19و 20و 21نونبر 2021
انطالق النسخة الثانية من منتدى  ،Africa Place Marketingيومي  24و 25نونبر 2021
النسخة السادسة من كازا موجة (أكتوبر – دجنبر)
منتدى «»WECASABLANCA
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منتدى Africa Place Marketing
إن منتدى  Africa Place Marketingهو عبارة عن تظاهرة دولية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والذكاء الترابي
بين المختصين والجهات الفاعلة ،وكذا تبني أفضل الممارسات فيما يخص التسويق الترابي وتطوير رؤية تالئم
خصوصية الحواضر األفريقية.
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السياق
لقد أعطت األزمة الوبائية ،المرتبطة بكوفيد ،19-دفعة قوية للتسويق الترابي ،حيث جعلت الحواضر تهتم أكثر
برعاية ودعم الفاعلين االقتصاديين النشيطين فوق ترابها ،بما فيهم الساكنة المحلية والمستثمرين والشباب
ّ
والسياح والطالب ،الخ ...وتطوير آفاق ترابية جديدة.
وفي هذا السياق ،تنظم شركة "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات" ،الرائدة في مجال تعزيز الجاذبية الترابية بعد
إطالقها ألول عالمة ترابية بالمغرب وافريقيا " ،"WECASABLANCAالنسخة الثانية من منتدى Africa Place
 ،Marketingتحت شعار "جميعا فاعلون من أجل تعزيز جودة الحفاوة والجاذبية الترابية" ،التي ستجرى فعالياتها
يومي  24و 25نونبر بفندق حياة ريجنسي الدار البيضاء ،في صيغتين حضورية وافتراضية في اآلن نفسه.

الموضوع
سيتم التطرق خالل النسخة الثانية من منتدى  Africa Place Marketingإلى موضوع االنخراط الشامل لجميع
الجهات الفاعلة في تعزيز الجاذبية الترابية ،تحت شعار «جميعا فاعلون من أجل تعزيز جودة الحفاوة والجاذبية
الترابية» .ولم يأتي اختيار موضوع المنتدى من فراغ ،إنما تحت هدف تحقيق تسويق ترابي شامل ،ألن مفتاح نجاح
هذه المقاربة يعتمد بالدرجة األولى على مشاركة جميع الجهات المعنية ،بما فيهم المنتخبين ووكاالت التنمية
واإلدارات العمومية واألخصائيين والمهنيين والباحثين وهيئات المجتمع المدني ،الخ...
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المتدخلون
سيعرف المنتدى مشاركة متدخلين بارزين (خبراء وباحثون ومهنيون) سيسلطون الضوء على أهم الرهانات التي
تواجه مدينة الدار البيضاء وعوامل النجاح والحوافز واإلمكانيات التي تزخر بها المدينة .كما سيعملون معا على
تطوير رؤية مشتركة حول قدرتها على اإلشعاع والتألق وكذا السعي لبلوغ األهداف المسطرة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التظاهرة ،ستعرف مشاركة العديد من المهن والقطاعات ذات الصلة بالتسويق الترابي،
فضال عن مجموعة بارزة من المختصين والمتدخلين الدوليين.

من بين المتدخلين:

لقــد شــارك كريســتوف أالو فــي العديــد مــن األنشــطة العلميــة ،بشــراكة مــع الســلطات المحليــة
والمنظمــات غيــر الربحيــة ،التــي تعمــل فــي مجــال التســويق الترابــي والثقافــي وإدارة العالقــة بيــن
المســتخدمين والزبنــاء .باإلضافــة إلــى كونــه محاضــر وباحــث فــي التســويق العــام فــي المجــال الترابــي
والخدمــات العموميــة وســلوك المصلحــة العامــة ،كمــا شــارك أيضــا فــي تأليــف كتــاب «التســويق الترابــي/
كيفيــة تنميــة الجاذبيــة والحفــاوة الترابيــة ؟» وكتــاب «مــن الجاذبيــة إلــى التنافســية الترابيــة» ،فيمــا ينشــر
أيضــا مقــاالت علميــة فــي أبــرز المجــات المختصــة والمؤتمــرات الدوليــة وغيــره.

كريستوف ألو

CHRISTOPHE ALAUX
مدير مؤسسة «منبر الجاذبية والتسويق
الترابي الجديد» ،بجامعة ايكس مرسيليا
بفرنسا

لقــد واكــب مــارك مارينــور قرابــة  30حاضــرة (جهــات ،عواصــم ،مــدن متوســطة الحجــم ،شــوارع وغيــره)
باعتبــاره خبيــرا فــي التســويق الترابــي .وســتعرف مداخلتــه الحديــث عــن تجربتــه فيمــا يخــص الحواضــر مــع أهــم
المشــغلين الحضرييــن الكبــار وشــركات التنميــة االقتصاديــة والســياحية.

مارك مارينور

MARC MARYNOWER
خبير استشاري في مجال التسويق الترابي
واستراتيجية الجاذبية والتواصل العام
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شاميســو ناميســا هلشــوايو هــي محللــة ومستشــارة ذات خبــرة ،تفــوق ســت ســنوات ،فيمــا يتعلــق
بالمخاطــر السياســية واالســتخباراتية فــي القطــاع الخــاص والعــام مــع الحكومــة والمنظمــات متعــددة
الجنســية مثــل شــركات االتصــاالت والمنظمــات العالميــة.

شاميسو ناميسا
هلشوايو
SHAMISO NOMSA
HLATSHWAYO
نائبة المدير العام ،المتخصصة بقسم
األبحاث للعالمة الترابية الخاصة
بجنوب أفريقيا

عمــل فريدير يــك ريمونــد لمــدة عشــرين عامــا فــي مجــال التنميــة الجهويــة والمــوارد الطبيعيــة ولــه معرفــة
عميقــة بمقاطعــة كيبــك بكنــدا وأهــم الرهانــات والفــرص التــي تعرفهــا المنطقــة.

فريديريك ريموند

FRÉDÉRIC RAYMOND
المدير العام لمؤسسة
Place aux jeunes en région
بمقاطعة كيبك بكندا

لقد درس فينســينت جولين منذ أكثر من  25ســنة التحوالت االقتصادية ،كما واكب مختلف االســتراتيجيات
والسياســات الترابيــة .كمــا يعــد متخصصــا معترفــا بــه فــي مجــال الجاذبيــة والتســويق الترابــي بعــد توليــه
العديــد مــن المهمــات الناجحــة بفرنســا وباقــي مناطــق العالــم.

فينسينت جولين

VINCENT GOLLAIN
مدير القسم االقتصادي بمعهد جهة
باريس
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لقــد شــارك ليونيــل فالســور فــي مغامــرة  Lastminute.comبعــد أن تلقــى تدريبــا أكاديميــا في مدرســة
 .Mars Alimentaireولــه خبــرة فــي مطــارات ليــون وإنشــاء وكاالت األســفار والترويــج لمدينــة ليــون
علــى المســتوى الدولــي قبــل أن يتولــى إدارة مؤسســة أوفيــن-رون ألــب للســياحة ،كمــا يتولــى أيضــا
رئاســة مؤسســة  Essentiemوإدارة العديــد مــن المنظمــات األخــرى ،مثــل Handicap International
و.France Montagnes

ليونيل فالسور

LIONEL FLASSEUR
المدير العام لمؤسسة أوفين-رون
ألب للسياحة

يمتلــك جــان فيليــب جولــد صفــة «خبيــر التجربــة االقتصاديــة» مــن Strategic Horizons (Minneapolis
 )USA - 2013وحاصــل علــى ماجســتير فــي مجــال األعمــال االســتراتيجية (برنامــج ،)CPA Lille - 2013
باإلضافــة إلــى ماجســتير فــي التســويق االســتراتيجي (المعهــد الفرنســي للتســيير –  )1997وخبــرة كبيــرة
فــي مجــال العلــوم والتقنيــات الســياحية (جامعــة .)Blaise Pascal Clermont-Ferrand – 1986
ويتــرأس الســيد جــان فيليــب جولــد اللجنــة الجهويــة للســياحة والمؤتمــرات بمنطقــة أعلــى فرنســا.
ولمواجهــة التغيــرات التــي تؤثــر علــى االقتصــاد الســياحي ،يمتلــك جــان فيليــب جولــد مقاربــة متعــددة
التخصصــات ،تعتمــد علــى ســياحة تجمــع بيــن التســويق وعلــوم االجتمــاع والنفــس بالمنطقــة.

جان فيليب جولد
JEAN-PHILIPPE
GOLD
مدير مهمة تعزيز جاذبية منطقة أعلى فرنسا
مع اللجنة الجهوية للسياحة والمؤتمرات

لقــد حصــل بــول فنســنت مارشــاند علــى ديبلومــات فــي مجــال التخطيــط الترابــي والرياضــي ،كمــا نجــح فــي
الجمــع بيــن هذيــن الميدانيــن خــال أهــم مناســبتين عرفتهمــا فرنســا فــي العقــد األخيــر ،همــا دورة األلعــاب
العالمية للفروســية ،التي نظمت ســنة  ،2014وتكلف الســيد فنســنت بمســؤولية اإلدارة اللوجســتيكية،
ومديــرا ،ســنة  ،2016لعمليــة .Grand Départ du Tour de France

بول فنسنت مارشاند
PAUL-VINCENT
MARCHAND
مدير مؤسسة الجاذبية Attitude Manche
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تتولــى لورانــس أولوفســكي مهمــة التنســيق وإشــعاع التواجــد الفرنســي بالمحافــل الدوليــة ،مثــل
الســوق الدولــي للعامليــن فــي مجــال العقــارات  MIPIMبمدينــة كان الفرنســية مــع وكالــة Choose
 ،Paris Regionالتــي ترافــق الشــركات العالميــة فــي مراحــل التأســيس والتطويــر بمنطقــة إيــل دو فرانــس.

لورانس أولوفسكي
LAURENCE
OULOVSKY

المسؤول عن مهمة تسويق المناسبات
بمؤسسة Choose Paris

الســيد أوريليــن تشــاربيل هــو مديــر المكتــب الســياحي منــذ مــا يقــارب  20عامــا ،ولــه تجــارب كبيــرة فــي
منتجعــات الرياضــات الشــتوية والمنتجعــات الصحيــة وموقــع اليونســكو ،الــخ .وباإلضافــة للســياحة
الترفيهيــة ،لــه تجــارب كبيــرة فــي مجــال الســياحة الروحيــة فــي جميــع أنحــاء فرنســا .ويتولــى اليــوم منصــب
المديــر العــام لمؤسســة  ،Brive Tourismeالتــي تضــم  57مــن األعضــاء الدائميــن ،وتعــد مــن منظمــات
التســويق للوجهــات الســياحية التــي باتــت تملــك مهمــة كبيــرة فــي تحقيــق الجاذبيــة بمفهومهــا الواســع.

أوريلين تشاربيل
AURÉLIEN CHARPILLE
المدير العام لمؤسسة
Brive Tourisme

الســيدة جين برادي هي مؤسســة شــريكة لمركز  Bioregional Learning Centreوالمكلفة بمهمة
التنظيــم والتنســيق بمجموعــة  .Devon Doghnutولهــا خبــرة واســعة فــي مجــال فــي مجــال التصميــم
المبــدع ،بمــا فيــه مــن قيــود وعمليــات متكــررة ،يجعــل منــه مهمــا ألنــه يعلــم كيفيــة الحفــاظ علــى الطاقــة
والثقــة وااللتــزام .وهــي العناصــر الكفيلــة بإنشــاء بيئــة حضر يــة وقرويــة مالئمــة.

جين برادي

JANE BRADY
مؤسسة شريكة لمركز
Bioregional Learning Centre
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تمتلــك الســيدة ســمية دانــا خبــرة مهنيــة تفــوق  20عامــا داخــل المجموعــات الدوليــة ،منهــا  10ســنوات
مـ�ع القطـ�اع العـ�ام لخدمـ�ة التنميـ�ة المحليـ�ة للحاضـ�رات والبلديـ�ات التابعـ�ة للمنطقـ�ة االقتصاديـ�ة �Aix Mar
 .seille Provenceوتتولــى حاليــا مهمــة تحديــد الرهانــات التــي تحــد مــن الجاذبيــة االقتصاديــة والتوظيــف،
كمــا تنخــرط بشــكل كبيــر فــي األوســاط األكاديميــة مــن خــال تقديــم دورات تدريبيــة فــي عــدة مؤسســات
للتعليــم العالــي مثــل Aix Sciences Poومعهــد اإلدارة العامــة وGouvernance Territoriale
 d’Aix en Provinceوجامعــة .Avignon

سمية دانا

SOUMIA DANA
سمية دانا ،المسؤولة عن مهمة إشعاع الجاذبية
االقتصادية لمدينة فيترول والمنطقة الفرنسية
االقتصادية Aix Marseille Provence

	•رئيس مجلس مقاطعة كاوالك منذ 2014
	•رئيس الشبكة السنغالية للجماعات اإلقليمية للميزانيات التشاركية منذ 2017
	•رئيس مجلس الرقابة بالوكالة الوطنية لتشييد المباني والمنشآت العامة منذ 2013
	•رئيــس اللجنــة المواضيعيــة للشــباب والتدر يــب والثقافــة واللغــة الفرنســية بالجمعيــة الدوليــة للمناطــق
الناطقــة بالفرنســية منــذ 2016

بابا ندياي

BABA NDIAYE
خبير في اإلدارة والتنمية المستدامة وحاصل على الدكتوراه
في مجال العالقات الدولية في  CEDSبباريس

أســس الســيد ميــكا ســافنس مؤسســة  Lift Interactiveســنة  ،2002مكنــت مــن خلــق تجــارب رقميــة
مبتكــرة وجذابــة لألماكــن والوجهــات والشــركات .كمــا يتولــى مهمــة تنفيــذ المشــاريع الرقميــة وتطويرهــا
علــى نطــاق واســع ،ويتكلــف الســيد ميــكا أساســا بالمجــاالت التــي تخــص االســتراتيجية والتخطيــط والقيــادة
اإلبداعيــة ،فضــا عــن التنميــة االقتصاديــة .ويمتلــك حســا قويــا فيمــا يخــص التصميــم ،ممــا يجعــل عملــه
مفيــدا ،مبتكــرا ومنعشــا .ولقــد اكتســب الســيد ميــكا ســافنس خبــرة كبيــرة فــي العديــد مــن التخصصــات،
بمــا فيهــا تصميــم تجربــة المســتخدم وهندســة المعلومــات وشــبكات التواصــل االجتماعــي وتصميــم
الواجهــات .وحصلــت مؤسســة  ،Lift Interactiveتحــت قيادتــه ،علــى عــدة جوائــز وأوســمة بالمحافــل

ميكا سالفنس

المحليــة والدوليــة للتصميــم.

MICAH SLAVENS
مدير عام
Lift Interactive

السيدة موا بيورنسون هي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة  Træna 365والمسؤولة عن تطوير بلدية
 Trænaبالنرويج .كما عملت في مجال التنمية الحضرية والقروية في السويد والدنمارك والنرويج
وأسست مؤسسة    Træna Artist Residenceورئيسة مجلس المكتب التنفيذي لمتحف �Helge
 landوعضو مجلس إدارة مؤسسة  Artica Svalbardوعضو المكتب التنفيذي للمجلس النرويجي
للبحوث واالبتكار والديمقراطية.

موا بيورنسون
MOA BJÖRNSON
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة
Træna 365والمسؤولة عن
تطوير بلدية Træna
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الحواضر المشاركة
يرتقب مشاركة مجموعة مهمة من الباحثين والمهنيين الذين اشتغلوا في  14حاضرة ترابية عالمية ،يمثلون
توجهات مختلفة ،سيحاولون معا ،بعد العديد من المناقشات والتأمالت ،تقديم مقترحات كخطوة مشتركة
موجهة نحو خلق رؤية لتسويق ترابي يالئم خصائص الحواضر األفريقية.

برنامج منتدى
Africa Place Marketing
 1الندوات:ندوة  :1مكانة التسويق الترابي لتعزيز حفاوة والجاذبية الترابية«ما هو التسويق الترابي؟ ولماذا من المهم القيام به؟»
إن الهدف من هذه الندوة هو تحديد مفاهيم التسويق الترابي والمقاربة التي يجب اتباعها لتطوير فكرة قوية
حول الحفاوة والجاذبية بالحواضر.
 ندوة  :2جميعا فاعلون من أجل تعزيز جودة الحفاوة والجاذبية الترابية«كيفية وضع مقاربة للتسويق الترابي من أجل حفاوة وجاذبية مستدامة؟»
تتطرق هذه الندوة للموضوع الرئيسي للمنتدى وتهدف إلى استكشاف فكرة الحفاوة ،التي تتعلق باحتفاظ
الحاضرة على مواردها المكتسبة من قبل.
 ندوة  :3التطورات واألزمات التي ترافق الحواضر بين اإلشعاع والصمود"كيف يمكن لمقاربة التسويق الترابي أن تساهم في صمود وتجديد الحواضر؟"
لقد أصبح الصمود والتجديد والتحوالت الترابية كلمات رئيسية بالنسبة ألي فكرة تخص مستقبل الحواضر ،وذلك
بفعل األزمة الوبائية المرتبطة بكوفيد 19-وما لحقها من تأثير.
 ندوة  : :4الهوية والشعور باالنتماء الترابي ،شخصية الحاضرة«ما هو الدور الذي تلعبه عناصر الهوية واالرتباط في مقاربة التسويق الترابي؟»
تمثل الهوية انعكاس ما أصبحت عليه الحاضرة اليوم ،وما كانت عليه أمس وما ستكون عليه في الغد ،لكونها
عنصر في حالة تغير وتحول مستمر.
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 2ورشات العمل: ورشة  :1العوامل األساسية من أجل نجاح التسويق الترابي مستقبال«ما هي عوامل النجاح الرئيسية لمقاربة التسويق الترابي؟»
ستتطرق هذه الورشة إلى عوامل النجاح الكفيلة بتحقيق مقاربة ناجعة في مجال التسويق الترابي ،من خالل
االستفادة من الخبرة الكبيرة التي سيشاركها الخبراء والباحثون والمهنيون مع المشاركين في الورشة ،فيما
يتعلق بجودة الحياة استراتيجيات التنمية الشاملة والتحول الرقمي والمدينة الذكية...

 ورشة  :2تنشيط العالمة الترابية«كيفية تنشيط العالمة الترابية؟»
بمجرد نشر مقاربة التسويق الترابي ،تظل مسألة التطبيق قيد التساؤل .هذه الورشة ستجيب على مختلف
التساؤالت المرتبطة بمسألة تطبيق هذه المقاربة.

 3حلقات للنقاش والتأمل:«أي تسويق ترابي للحواضر اإلفريقية؟»
تعد حلقات النقاش والتأمل جديد هذه النسخة ،حيث تسمح للمشاركين بفتح نقاش من أجل تبادل اآلراء وطرح
مختلف األفكار المتعلقة بمالءمة ممارسات التسويق الترابي مع خصائص الحواضر األفريقية.

 4مسابقة :Africa Place Marketing Competitionتعد مسابقة  Africa Place Marketingمفهوما جديدا يدفع الطالب ،باعتبارهم قادة المستقبل ،إلى تبني
تفكير يخص إشعاع الجاذبية والتسويق الترابي .ويشارك في هذه المسابقة الطالب الذين يمثلون الجامعات
والمدارس العليا المختصة في مجال التسويق الترابي .وتكافؤ المسابقة مجموعتين من الطالب الذين وصلوا إلى
المرحلة النهائية وتمكنوا من االستجابة بفعالية مع القضايا التي طرحتها نسخة هذه السنة من المنتدى.
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الشراكة مع
CHAIRE A&NMT
مؤسسة الجاذبية والتسويق الترابي الجديد ،هي أول مؤسسة ترابية متخصصة في الجاذبية والممارسات
الجديدة التي تخص التسويق الترابي في جميع أنحاء العالم ،من األكثر كفاءة إلى األكثر ابتكارا ،وتنظم منتدى
 Place Marketing Forumفي نسخته الثامنة هذه السنة.
ويعد منتدى  ،Africa Place Marketingالنسخة األفريقية منه ،حيث تستلهم من هذه المنصة الدولية روح
المواكبة والتبادل والتطوير والتنفيذ والبناء المشترك والترويج الستراتيجيات ومقاربات تالئم الحواضر اإلفريقية.
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اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻔﺎوة واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
 24و  25ﻧﻮﻧﺒﺮ 2021
ﻓﻨﺪق ﺣﻴﺎة رﻳﺠﻨﺴﻲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
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Mohamed Belfass
+212 6 64 777 513
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