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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني , نبينا حممد  احلمد هلل رب العاملني , وال�سالة وال�سالم على 

وعلى اآله و�سحبه ومن واله .. وبعد :

التوا�سل مع  ومازالت حتث اخلطى نحو كل ما هو جديد يف  فاإن اجلهات اخلريية كانت 
املتربعني والداعمني لدعم منا�سطها وبراجمها ليكون العمل فيها على اأمت وجه , ولتحقق 

غاياتها املن�سودة .

وم�ساهمة من اإخوانكم يف املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد بحي الرو�سة فاإنه يطيب لهم اأن 
يقدموا جتربة نح�سبها ناجحة بف�سل اهلل تعاىل يف اأحد اأنواع ذلك التوا�سل وهو  الت�سويق 
اللكرتوين لبع�ض م�ساريع املكتب , وكلهم اأمل اأن تكون تلك التجربة �سمعة ت�سيء ملن اأراد 
من اجلهات اخلريية الدخول يف هذا النوع من الت�سويق , ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفق اجلميع 

ملا فيه خري لالإ�سالم وامل�سلمني واأن يرزقنا الإخال�ض يف القول والعمل .

مدير املكتب 
بتوفيق بن قا�سم ال�سرهان
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احلمد هلل الكرمي العزيز على اأف�ساله ونعمه و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وبعد فمما 
ل �سك فيه اأن اجلهات اخلريية تعاين يف جمال التربعات وجمعها .

وقد ي�سر اهلل  ملكتبنــا اإقـامـة حمـالت  ت�سـويقيـة جلمـع تبـرعـات الكتـرونيـة مل�سـروع حمــدد 
وبكلفـه حمـدده اأي�سـًا حيـث نفـذنـا حملتني كل واحدة متت تغطيتها والنتهاء منها يف اأربعة 
اأيام وهلل احلمد وكل حملة بتكلفة ) 200000 األف ريال تقريبًا ( ولعلنا يف هذه الوريقـــــات 

نو�سح اآلية املكتب يف العمل .
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احلملة الت�سويقية اللكرتونية هي الرتكيز على ت�سويق منتج معني غالبًا ما يكون بعيدًا عن اأنظار املتربعني عرب 
و�سائل الن�سر اللكرتوين فقط .

ماذا نقصد بالحملة تسويقية الكترونية ؟

هو كل ما ميكن اأن يتكفل املتربع بتغطيته من خالل تربعه �سواء اأكان بذاته عمال خرييًا كطباعة الكتب اأو �ساعات 
احلوار مع غري امل�سلم اأو انتاج مقاطع دعوية اأو تغطية حملة دعوية اأو كان و�سيلة خلدمة الدعوة ك�سراء با�ض اأو 

اأجهزة حا�سب اأو راتب داعية وغري ذلك . 

وميكن اأن نو�سح هنا اأن املنتج قد يكون ظاهرًا وا�سحًا مثل كفالة دار�ض اأو هدية دعوية وميكن اأن يكون خفيًا مثل 
ت�سغيل اجلهة اخلريية ملدة دقيقة مثاًل اأو ترميم وقف اأو قيمة ا�ستئجار حمل ملحفل دعوي .

ويكمن اإبداع اجلهة اخلريية يف تغيري املنتج املعروف والروتيني اإىل منتج اأو منتجات مميزة و جديدة ونوعية اإما 
اإىل من يحب بحيث يعطى عليها  املتربع  الداعية عبارة عن هدية يهديها  بعر�سه بطريقة جديدة كجعل كفالة 
�سهادة من اجلهة اخلريية با�سم املهدي واملهدى اإليه , اأو تق�سيم املنتج بطريقة اأخرى كتق�سيم منتج الوقف اإىل 
مرت ون�سف مرت وقدم , اأو تق�سيم املنتج بذاته اإىل منتجات اأ�سغر كتق�سيم منتج كفالة داعية اإىل كفالة حما�سرات 
وكفالة تاأليف و ترجمة كتب و كفالة �ساعات حوار , اأو تق�سيم منتج امل�سلم اجلديد اإىل كتيب لغري امل�سلمني و�ساعات 
حوار وهدية م�سلم جديد وتعليم مبادئ الإ�سالم , اأو بتمييز املنتج من خالل خدمات تقدمها اجلهة للمتربع كدروع 

الوقف وخدمات ما بعد التربع .

ماذا نقصد بالمنتج ؟ 
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1- عر�ض املنتج بطريقة وا�سحة ومفهومة .
2- اإمكانية حتقيق الهدف من احلملة يف الوقت املحدد .

3- اختيار ا�سم امل�سروع وعبارته اجلاذبة .
4- الرتكيز على م�سروع معني وقت احلملة لعدم ت�ستت املتربع .

5- الرتكيز على ما ي�ستفيده املتربع من تربعه .
6- التفاعل مع املتربعني بالردود املبا�سرة على ال�ستف�سارات .

7- اإدخال املتربعني يف جو احلملة عن طريق ر�سائل مرغبة وحتفيزهم عرب كم غطي من امل�سروع وكم بقي 
باأ�سلوب جذاب .

8- خدمات ما بعد التربع حيث ير�سل للمتربع �سكر با�ستالم تربعه وتقرير ب�سيط عنه بعد اإجناز العمل ويف�سل 
دعمه بال�سور .

9- التقيد بالوقت املحدد لكل مرحلة .
10- اختيار الوقت املنا�سب لإطالق احلملة كمراعاة وقت نزول الرواتب , ومراعاة الوقت الأف�سل للتوا�سل مثل 

بعد �سالة اجلمعة , ومراعاة منا�سبة املنتج مثل ت�سويق منتج العمرة يف �سهر رم�سان .

10 نقاط مهمة ينبغي مراعاتها عند 
التسويق االلكتروني :
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المهام 
إيضاحاتتفاصيلالرئيسية

المنتج  اسم 
 سعر  المنتج

 عدد لوحدات 

اجر ال ينقطع
•	400 × 400
م�سروع كفالة دار�ض 	•
عدد الدرا�سني 400	•
تكلفة الدار�ض الواحد 400	•

و�سعره  دقيق  ب�سكل  املنتج  حتديد  به  ونعني 
ووحداته ول بد من اأن يكون املنتج جيد و�سعره 
التكلفة  اإجمايل  يكون  واأن  لالأفراد  معقول 

معقولة

مميزات 
المنتج 

للمستفيد

الميزات المقدمة للدارس
ف�سول تعليمية مهيئة .	•
مناهج درا�سية ) 75 ح�سة تعلمية (	•
نقل من واإىل املكتب .	•
وجبة ع�ساء .	•
�سهادات اجتياز بعد الختبارات .	•

حتديد امليزات املقدمة للم�ستفيد بعد التن�سيق 
مع الق�سم املخت�ض

ميزات 
للمتبرع

اجر ل ينقطع فلك اأجره كلما عمل مبا تعلم	•
�سدقة جارية كما جاء يف احلديث اأو علم ينتفع به	•
حتى احليتان ت�ستغفر ملعلم النا�ض اخلري	•

�سيجنيها  التي  امليزات  حتديد  على  يركز 
املتربع لكي نحفزه على التربع والتي �سي�ستفاد 

مها يف �سياغة الر�سائل

التبرع آلية 
اجلوال	• على  ر�سالة  ار�سال  من  بد  ل  التربع  وعند  املكتب  حل�ساب   التحويل 

 ) .......... ( . با�سم املتربع وعدد الكفالت التي متت .

مع  �ستدمج  لأنها  التربع  طريقة  نحدد  ها 
حتديد  املنا�سب  من  ولعل  الر�سالة  حمتوى 
هل ميكن ار�سال مندوب ل�ستقبال التربع من 
اللكرتوين  الت�سويق  هي  الفكرة  ان  مع  عدمه 
فيف�سل عدم و�سعها هنا واإمنا ميكن اأن ترتك 

للحمالت الكربى ال�ساملة .

صياغة 
الهدف

جمع 160000 ريال قيمة كفالة 400 دار�ض لف�سل درا�سي واحد يف مدة ثالثة 	•
اأ�سابيع .

ويالحظ  احلملة  من  حتقيقه  املرجو  الهدف 
ميكن  ومعقول  ب�سيط  الهدف  يكون  ان  هنا 

حتقيقه يف �سهر مثال

خطوات مقترحة لحملة كفالة دارس

يتم التخطيط للحملة وفق منوذج قام فريق العمل باإعداده لي�سهل عملية التخطيط لت�سويق ومتابعة التنفيذ وفيما 
يلي عر�ض النموذج مع تنفيذ حملة كفالة دار�ض التي قمنا بها  وكل جزء من النموذج مهم ويجب عدم اإغفاله لأنه 

�سيفيد عند اإعداد الر�سائل وعند التنفيذ :

التخطيط للحملة :
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المهام 
إيضاحاتتفاصيلالرئيسية

الحملة نقرتح ان ل تزيد  احلملة عن اأربعة ا�سابيعثالثة اأ�سابيعمدة 

الحملة 02 / 6 / 5341 هـبداية 

صياغة 
الرسائل

ما مت ب�ساأنهاملهمة التف�سيلية

الر�سالة الأوىل 

�سياأتي
 منوذج لها 
بعد اجلدول

يف  وتن�سر  �سرت�سل  التي  الأوىل  الر�سالة  وهي 
بداية احلملة

الر�سالة التعقيبية املتكررة
من  تغطيته  متت  كم  عن  معلومة  على  حتتوي 
ن�سبة  بح�سب  وتكون  املتبقي  وكم  امل�سروع 

التغيري ويف�سل ان يرفق معها ر�سم بياين

بعد اإمتام احلملة وي�سكر فيها اجلميع ونعدهم الر�سالة اخلتامية
مب�ساريع متنوعة قادمة

الر�سالة البديلة
ت�سويق  �سعف  حالة  يف  بديلة  ت�سويقية  ر�سالة 
يتم  ل  هذه  الأوىل   الر�سالة  من   امل�سروع 

اإر�سالها  اإل اإذا ف�سلت املرحلة الأوىل

لتصميم  ا

�سفحة على النرتنت )تف�سيلية عن امل�سروع ( يف موقع املكتب 

نعني فيه اإعداد الت�ساميم اخلا�سة بامل�سروع 
ويكتب  التقنية  الو�سائل  امل�سروع عرب  ن�سر  ثم 

امام كل نوع هل مت تنفيذه اأو ل

ت�سميم تويرت وفي�سبوك ووات�ض اب
ت�سميم ان�ستجرام

فيديو تعريفي اأو كلمة ل�سخ�سية م�سهورة ) اختياري ( 

النشر

الن�سر عرب تويرت 
الن�سر عرب في�سبوك

الن�سر عرب ان�ستجرام 
الن�سر عرب وات�ض اب

الن�سر عرب بالك بريي
الن�سر عرب املجموعات الربيدية 

ل نن�سح به اإل بعد ا�ستنفاذ اخلطوات ال�سابقة الن�سر عرب  ر�سائل اجلوال ) اختياري (
لأن فيه تكلفة مادية

قاعدة 
البيانات

اإعداد قاعدة بيانات املتربعني 

بيانات  قاعدة  يف  املتربعني  بيانات  ادخال 
املتربعني ويف حالة عدم وجودها ين�سئ قاعدة 
بيانات خا�سة للمتربعني حتتوي على الأقل ) 
التربع  التربع - جمال  ال�سخ�ض - مبلغ  ا�سم 
- رقم اجلوال - الربيد اللكرتوين .......... 
وميكن اإ�سافة اأي بيانات اأخرى مفيدة ( وهذه 
طلب  لهم  �سرن�سل  من  اول  هم  فهوؤلء  مهمة 

تربع لكفالة دار�ض العام القادم اإن �ساء اهلل

خدمات ما 
التبرع بعد 

�سكر مبا�سرة بعد التربع 
ونعني به حتديد اليات التوا�سل مع املتربع بعد 
التربع واأي اأفكار اإبداعية اأخرى لنبلغه مبا مت 
حيال تربعه وكيفية متابعتها وحتتاج لو�سعها 
كما يف اجلدول  لكل حملة–  يف جدول خا�ض 
امللحق -  فيه ا�سم املتربع وما مت التوا�سل به 

معه ح�سب البنود التي تو�سع لكل حملة

ار�سال ا�سم الدار�ض وجن�سيته 
ار�سال ن�سخة من �سهادة الدار�ض 

ار�سال �سورة الدار�ض 
مل تنفذار�سال ر�سالة خا�سة من الدار�ض ملن كفله   بخط يده

�سورة  يكون  لكي  �سكر  ت�سميم  لهم  ير�سل  اب  وات�ض  جروب  تربع  لو 
اجلروب لهم
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اأ -تعبئة منوذج احلملة الإلكرتونية .

ب - اإعداد الر�صائل والت�صاميم  ) الأوىل وكذلك الثانية واخلتامية بحيث تكون جاهزة ل يتبقى اإل تعبئة الأرقام (. ) طالع 
منوذج الر�صائل والت�صاميم يف اآخر امللف (

ت - حتديد رقم اأو اأرقام اجلوالت وال�صخ�ص امل�صوؤول عن ا�صتقبال الر�صائل .

 - – بالك بريي  – ان�صتجرام  – تويرت  اب  وات�ص   ( التقنية  الو�صائل  والت�صاميم عرب جميع  الأولية  الر�صالة  اإر�صال  ث - 
الوات�ص اب  الثانية لنا كانت تقريبا عرب  اإن احلملة  اأثبت جناح باهر بل  اأن نركز هنا على وات�ص اب لأنه  في�صبوك( ونحبذ 

وجتدون يف اأخر الدليل حمتوى ومناذج احلملة الأوىل والثانية .

ج - ا�صتقبال الردود وحتديد املغطى من احلملة يف خالل يومني  وتعبئتها يف اجلدول اخلا�ص بالبيانات .

ح - اإعداد الر�صالة الثانية والت�صاميم واإر�صالها . وال�صتمرار يف الإر�صال كل يومني حتى تتم تغطية امل�صروع .

خ - بعد تغطية امل�صروع اإر�صال الر�صالة اخلتامية والت�صميم اخلا�ص بها .

د - بعد النتهاء من احلملة يتم تنفيذ خدمات ما بعد التربع ح�صب اجلدول اخلا�ص بذلك – انظر امللحق -  وهذه املرحلة 
هي  من اأهم املراحل وحتتاج لفريق عمل .

ذ - يف العام القادم عندما تقيم نف�ص احلملة ل تر�صلها ب�صكل عام ولكن ابداأ قبلها مبرا�صلة نف�ص املتربعني ال�صابقني قبل 
الإعالن واأخربهم اأنك اأر�صلت لهم قبل الإعالن وترتك جمال لهم قبل الإعالن العام ) وبهذا تك�صب ولئهم وا�صتمرارهم 
اأكرث ( وكرر هذه العملية لكل حملة متخ�ص�صة يف جمال معني  �صتكت�صف بعد عام اأن لديك قاعدة بيانات ملتربعني منا�صبني 

لكل م�صروع .

خطوات تنفيذ الحملة:
) مالحظة في آخر الدليل نماذج ومحتويات كل حملة (

اأرقام لديهم للن�صر عرب الوات�ص اب والرد  اأ - من خالل النقا�ص مع الكثري من اجلهات اخلريية يتحدثون عن عدم وجود 
دائما يكون بنقطة واحدة لو تعاون جميع العاملني يف اجلهة واملتعاونني القريبني يف الن�صر لوجدنا اأننا نتملك عدد كبري من 
الأرقام حيث اأن العاملني واملتعاونني لو كانوا فقط ع�صرة اأ�صخا�ص وكل واحد منهم ار�صل جلميع امل�صافني لديه يف الوات�ص اب 

وللمجموعات امل�صرتك فيها �صن�صل على اأقل تقدير لعدد يفوق خم�صة اآلف جوال �صرن�صل له هذا اإذا مل يكن اأكرث .

 راجع دليل وات�ص التطوعي اخلا�ص باملكتب

مالحظات مهمة : 
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ب - بالن�صبة لتويرت نن�صح بعمل ح�صاب غري احل�صاب الرئي�صي للجهة وان يتم عمل من�صن لأ�صحاب احل�صابات الكبرية 
للتغريدة ليقوموا بعمل ريتويت لها والطريقة كالتايل : 

1. اإن�صاء ح�صاب جديد ويكون غري ر�صمي ول ميت للجهة باأي �صله .

2. يف�صل اأن يحتوي على تغريدات بحيث يكون احل�صاب حي ويكون به متابعني كي ل يتوقع اأن يكون احل�صاب وهمي وتك�صب 
ثقة النا�ص مبا تن�صر ومتن�صن لهم .

3. يتم ن�صر اإعالن امل�صروع يف ح�صاب اجلهة الر�صمي وتقوم بن�صخ رابط التغريده من احل�صاب الر�صمي وعمل من�صن من 
احل�صاب اجلديد الذي قد قمت باإعداده م�صبقا .

4. جتهيز �صياغة معينه مرفق معها الرابط مثل : 

)@dr_almuqbilال�صالم عليكم .. نتمنى منكم عمل رتويت للتغريدة الأ�صلية لهذا العمل اخلريي وفقكم اهلل رابط 
)… https://twitter.com/arrawdah/status/459685448206782465 : التغريدة

 والهدف من احل�صاب غري الر�صمي هو عدم اإزعاج متابعي احل�صاب الر�صمي بكرثة املن�صن لأ�صحاب احل�صابات الكربي 

ال�سخ�ض امل�سهور 
الذي تعمل له من�سن 

يف التغريده 

رابط التغريدة 
املن�سوخة مع ح�ساب 

اجلهة الر�سمي 

تن�سر هذا التغريدة اإىل امل�ساهري يف تويرت واأ�سحاب امل�سافني الكرث كي يدخلوا على 
الرابط املرفق ويقوموابعمل ريتويت للتغريدة املتواجدة يف ح�ساب اجلهة الر�سمي .
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5.بعد مرور يوم اأو يومني يف حال ورد تربعات مل�صروعك  يتم �صياغة ر�صالة اأخرى مثل : 

)@dr_alhabdanذهب الكثري ، وتبقى القليل فقط .. �صاهم معنا يف ن�صر هذا العمل اخلريي املوجود يف هذه التغريدة 

 ) …  https://twitter.com/arrawdah/status/460477970746834944

ال�سخ�ض امل�سهور 
الذي تعمل له من�سن 

يف التغريده 

رابط التغريدة 
املن�سوخة مع ح�ساب 

اجلهة الر�سمي 

تن�سر هذا التغريدة اإىل امل�ساهري يف تويرت واأ�سحاب امل�سافني الكرث كي يدخلوا على 
الرابط املرفق ويقوموابعمل ريتويت للتغريدة املتواجدة يف ح�ساب اجلهة الر�سمي .

6. يتم عمل من�صن من ح�صاب نف�ص العاملني يف نف�ص اجلهة للم�صهورين حيث اأن الأغلبية متتلك ح�صابات �صخ�صيه يف تويرت 

7. يتم الت�صال مبا�صره بال�صخ�ص امل�صهور وتطلب منه عمل ريتويت للتغريده املتواجدة يف ح�صاب اجلهة . 
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النماذج والمحتويات :  للحملة األولى 

أوال : الحملة األولى
حملة كفالة دارس :

الرسالة األولى 

م�صروع كفالة دار�ص  400 × 400 

عمٌل ل ينقطع .. 
واأجٌر ل ين�صب 

بـ 400 ريال فقط تكفل دار�ًصا لف�صٍل درا�صي 
ليتعلم العلم ال�صرعي فيكون لك اأجر علمه وعمله 

وتعليمه لغريه طول عمره

لدينا 400 دار�ص ينتظرون من يكفلهم فبادر واجعل اأحدهم م�صروعك 
وتذكر اأن النملة يف جحرها واحلوت يف البحر ي�صلون على معلم النا�ص اخلري.

للتربع يف امل�صروع: 

1- حتويل مبلغ 400 ريال اإىل ح�صاب رقم: 204608010109084
2- اإر�صال ر�صالة للرقم:

0556138040   تبني فيها عدد الكفالت وا�صم املتربع. 

�صرتى ثمرة تربعك عن طريق تزويدك بالتايل: 
1- ا�صم الدار�ص وجن�صيته واأيام ح�صوره للدرا�صة.

2- �صور اأثناء الربنامج الدرا�صي.
3- �صوره ل�صهادة الدار�ص. 

4- �صورة ا�صتالم الدار�ص ل�صهادة اإمتام الدار�صة.
5- ميكنك زيارة الدار�ص اأثناء ح�صته الدرا�صية. 

وملزيد من التفا�صيل عن الربنامج: 
http://bit.ly/1jHwYff

اإذا مل ت�صتطع امل�صاهمة بنف�صك فال اأقل من اأن تدل عليها غريك فلرمبا كتبت لك واأنت ل تعلم ...
مكتب الدعوة بحي الرو�صة
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النماذج والمحتويات :  للحملة األولى

أوال : الحملة األولى
حملة كفالة دارس :

الرسالة الثانية 

ب�صراكم يا خري اأمة 
بف�صل اهلل متت كفالة ) 272 (  دار�ص اىل الن ومل يتبقى ال ) 128 (  دار�ص 

فبادر واجعل اأحدهم م�صروعك وتذكر باأن لك اأجر علمه وعمله وتعليمه لغريه طول عمره
عرب م�صروع  400 × 400 لتعليم م�صلم الِعلم ال�صرعي 

• و�صنزودك ب�صورملن كفلت اثناء الدرا�صة	
• ونزودك ب�صهادة الدورة	
• و�صورة ل�صتالم الدار�ص لل�صهادة	
• وتقريركامل) ال�صم واجلن�صية وايام احل�صور(	
• ميكنك زيارة الدار�ص اأثناء ح�صتك الدرا�صية	

خطوات م�صروعك: 
1- حول 400 ريال اإىل ح�صاب املكتب:  بنك الراجحي : 204608010109084

2- اإر�صال ر�صالة :   0556138040   تبني فيها عدد الكفالت وا�صم املتربع. 

وملزيد من التفا�صيل عن الربنامج: 

http://bit.ly/1jHwYff
اإذا مل ت�صتطع امل�صاهمة بنف�صك فال اأقل من اأن تدل عليها غريك     فلرمبا كتبت لك واأنت ل تعلم

 
مكتب الدعوة بالرو�صة 

www.arrawdah.com
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النماذج والمحتويات : للحملة األولى

أوال : الحملة األولى
حملة كفالة دارس :

الرسالة الثالثة 

لك احلمد ربي ل نح�صي ثناءاً عليك ..
بف�صل اهلل

متت كفالة 400 دار�ص
يف م�صروع 400*400

خالل 4 اأيام

�صكرا ملن �صارك مباله .. براأيه .. بن�صره

امل�صاريع القادمة بانتظار تفاعلكم املعهود

مكتب الدعوة بالرو�صة 
www.arrawdah.com
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نماذج التصاميم :

جوالهالمتبرع

س
ار

لد
م ا

س
ا

ته
سي

جن

ما تم بشأن البنود التي سيتم تنفيذها 
للمتبرع سواء رسائل او غيره

�سكر 
مبا�سرة

بيانات 
الدار�ض

�سهادة 
الدار�ض

�سورة 
الدار�ض

ت�سميم 
جلروب وات�ض

مل ينفذمل ينفذمل ينفذنفذ نفذ0500000000حممد عبداهلل
مل ينفذينفذينفذنفذ نفذ0500000000فاعل خري

نموذج جدول متابعة ما بعد التبرع :

) هذا جمرد مثال (
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النماذج والمحتويات : ) للحملة الثانية (

 : الحملة الثانية
ً
ثانيا

حملة حياتك حياتين وأجرك مرتين ) إرسال الحقيبة الدعوية(
الرسالة األولى 

يف �صرق الأر�ص و غربها ...   �صمالها وجنوبها  ...هناك �صخ�ص اأ�صلم عرب موقعنا
www.islamreligion.com

ينتظر اأن ت�صله #حقيبة_امل�صلم_اجلديد التي حتتوي على :
• 15كتاب ال�صالم لتعليم الإ�صالم	
• م�صحف بلغة امل�صلم اجلديد.	
•  قر�ص dvd  فيديو لتعليم ال�صالة.	

�صاركونا ليعبدو ربهم على علم وب�صرية  ..
عرب م�صروع : حياتك حياتني ...   واأجرك مرتني ...

هدفنا اإر�صال :2000 حقيبة
تكلفة اإر�صال الواحدة : بـ  75 ريال 

ينقطع  ل  اأجر  فلك   .. بلدانهم  يف  امل�صلمني  من  عدد  منها  ي�صتفيد  قد  #حقيبة_امل�صلم_اجلديد 
مبا تعلموا .. وما علموا به غريهم .

�صرتى ثمرة تربعك عن طريق تزويدك بالتايل :
• ا�صم امل�صلم اجلديد.	
• دولة القامة .	
• جن�صيته .	
• تاريخ ا�صالمه .	
• �صبب ا�صالمه ان وجد .	
• تاريخ الر�صال له .	

خطوات م�صروعك : حول 75 ريال اإىل ح�صاب املكتب: الراجحي : 204608010003956
اإر�صال ر�صالة :0556138040 تبني فيها املبلغ والبنك املحول عليه .

اإذا مل ت�صتطع امل�صاهمة بنف�صك  .. فال اأقل من اأن تدل عليها غريك.. فلرمبا كتبت لك واأنت ل تعلم 

مكتب الدعوة بحي الرو�صة
arrawdah.com

اعد ن�صرها لتك�صب اجر غريك
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النماذج والمحتويات :  للحملة الثانية

 : الحملة الثانية
ً
ثانيا

حملة حياتك حياتين وأجرك مرتين ) إرسال الحقيبة الدعوية(
الرسالة الثانية 

يف اأق�صى الغرب .. اأ�صلمت �صريينا الأمريكية عرب موقعنا 
www.islamreligion.com  

وهي تنتظر اأن ت�صلها #حقيبة_امل�صلم_اجلديد 
والتي حتوي :

• 15كتاب ال�صالم لتعليم الإ�صالم	
• م�صحف بلغة امل�صلم اجلديد.	
•  قر�ص dvd  فيديو لتعليم ال�صالة.	

كي تعبد ربها على علم وب�صرية .. 
 

�صاركنا عرب م�صروع : حياتك حياتني ...  واأجرك مرتني ...
هناك 2000 �صخ�ص مثل �صريينا ينتظرونك .. 

فبادر .. واغتنم عبادة �صاعه كل يوم على الأقل يوؤديها امل�صلم اجلديد ب 75 ريال فقط
ونب�صركم متت تغطية قيمة اإر�صال ) 657 ( حقيبة اىل الأن 

ومل يتبقى ال ) 1343 ( حقيبة  .. 
خطوات م�صروعك : 

حول 75 ريال اإىل ح�صاب املكتب: الراجحي : 204608010003956 اإر�صال ر�صالة :0556138040
تبني فيها املبلغ والبنك املحول عليه .

مكتب الدعوة بحي الرو�صة
arrawdah.com

Twitter.com/arrawdah تويرت
instagram.com/arrawdah ان�صتقرام

باإعادة ار�صالك لهذه الر�صالة .. �صتكون �صريكا يف تعليم #امل�صلم_اجلديد
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 : الحملة الثانية
ً
ثانيا

حملة حياتك حياتين وأجرك مرتين ) إرسال الحقيبة الدعوية(
الرسالة الثالثة 

مت الكتفاء باإر�صال ت�صميم عن انتهاء احلملة مع �صكر 

النماذج والمحتويات : ) للحملة الثانية (

نماذج التصاميم :

جوالهالمتبرع

م
سل

م
 ال

م
س

ا

ته
سي

جن

مه
سال

خ إ
ري

تا

ل
سا

إلر
خ ا

ري
تا

ما تم بشأن البنود التي 
سيتم تنفيذها للمتبرع 

سواء رسائل او غيره

�سكر 
مبا�سرة

بيانات 
الدار�ض

�سور من 
عملية 

التغليف 
والر�سال 

مل ينفذنفذنفذ0500000000حممد عبداهلل
ينفذنفذنفذ0500000000فاعل خري

نموذج جدول متابعة ما بعد التبرع :

) هذا جمرد مثال (
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كيف تقيم حملة تسويقية إلكترونية 
لجمع التبرعات  بدون تكاليف


