
TANWEIR FOR TRANSLATION 
SERVICES
التسويق اإللكتروني



حول شركة التنوير للترجمة

تم تأسيس . شركة التنوير هي شركة عامة عادية مسجلة تحت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

لتكون إحدى الشركات الرائدة على مستوى الوطن في مجال تقديم خدمات الترجمة 2018الشركة عام 

.والتدقيق اللغوي وكتابة المحتوى لألفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية والمنظمات الدولية



خدمات الشركة

الترجمة-1

اإلنجليزية، )تقدم شركة التنوير خدمات ترجمة احترافية عالية الجودة بين العديد من اللغات مثل 

(. العبرية، اإلسبانية، الفرنسية، اإليطالية، الروسية، التركية وغيرها

تقدم الشركة خدمات ترجمة النصوص والوثائق واألبحاث والكتب والروايات والمواقع اإللكتروني، 

.وتطبيقات الهواتف الذكية باإلضافة إلى ترجمة الفيديو واألفالم



خدمات الشركة

التدقيق اللغوي-2

حيح يشمل التدقيق اللغوي مراجعة وتص. تقدم شركة التنوير خدمات التدقيق اللغوي في مختلف اللغات

األخطاء اإلمالئية والنحوية وعالمات الترقيم، وتحسين الصياغة، ومراجعة وضبط التوثيق وفق 

.المعايير األكاديمية المطلوبة من قبل الجامعات

نقدم خدمات تدقيق األوراق البحثية، رسائل الماجستير والدكتوراه، الكتب والروايات وغيرها من 

.المطبوعات



خدمات الشركة

كتابة المحتوى-3

كة المحتوى الذي تقدمه الشر. تقدم شركة التنوير خدمات كتابة المحتوى للمواقع اإللكترونية والمدونات

بذلك يضمن صاحب الموقع تصدر موقعه في . متوافق مع قواعد تحسين الظهور في محركات البحث

.محرك البحث وبالتالي يوفر على نفسه إنفاق الكثير من المال على اإلعالنات

.تقدم الشركة خدمات كتابة المحتوى باللغتين العربية واإلنجليزية



خدمات الشركة

إدارة الحمالت اإلعالنية على فيسبوك-4

تقدم شركة التنوير خدمات إدارة الحمالت اإلعالنية على فيسبوك ألصحاب المصالح التجارية أفرادا 

. كانوا أو مؤسسات

، باإلضافة إلى إنشاء اإلعالنات الممولة الفيسبوكتقوم الشركة بإنشاء وإدارة ومتابعة صفحات 

. باستهداف الجمهور األنسب لخدمات الشركة صاحبة اإلعالن



قنوات التسويق

مثل النشر على الحساب الشخصي وفي المجموعات التي قد يهتم أفرادها بالترجمة: فيسبوك•

.الخ، باإلضافة إلى النشر على الصفحات...مجموعات الجامعات، والجاليات، ومجموعات األعمال

.إنستغرام•

.من القنوات المهمة ال سيما الستهداف الجمهور من منطقة الخليج العربيتويتر: تويتر•

.لنكدإن•

.تيليغرام•

واتساب•



الفئات المستهدفة من التسويق

مكاتب الخدمات الطالبية (.ماجستير ودكتوراه-الدراسات العليا)طالب الجامعات 

مكاتب السياحة والسفر .المؤلفين والكتاب والروائيين

مكاتب الخدمات العامة .دور النشر

مكاتب المحاماة .المؤسسات اإلعالمية

مكاتب التصاريح والعمال .المنظمات الدولية

الجمعيات األهلية والدولية .الشركات الخاصة

مكاتب التأمين .البلديات والقطاعات الحكومية



المناطق الجغرافية المستهدفة

الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل•

اإلمارات•

السعودية•

الكويت•

قطر•

البحرين•

الجزائر•

.باإلضافة إلى العرب في دول أوروبا وأمريكا•



نسبة مندوب التسويق اإللكتروني

(الخ...ترجمة كتب، أبحاث، روايات،)خدمات الترجمة المكتوبة •

:كلمة، تكون نسبة مندوب التسويق هي8000ترجمة بحث مكون من : مثال. سنت للكلمة1

8000X0.01 =80دوالر  .

.شيكل للصفحة10(: الخ...شهادة ميالد، عقد زواج)ترجمة الوثائق الرسمية 

.دوالر للدقيقة1: ترجمة الفيديو

.شيكل للصفحة1.25: التدقيق اللغوي

.دوالر للمشروع100: كتابة المحتوى للمواقع اإللكترونية والمدونات

.شيكل على كل زبون50: إدارة الحمالت اإلعالنية على فيسبوك



نموذج مشاريع يمكن تحقيقها بسهولة خالل شهر واحد

(دوالر200: النسبة. )كلمة5000أبحاث كل بحث 4ترجمة •

(دوالر15: النسبة. )كلمة300ملخصات ماجستير 5ترجمة •

(دوالر60: النسبة. )دقيقة60ترجمة فيديو •

(شيكل150: النسبة. )وثيقة رسمية15ترجمة •

(دوالر100النسبة . )مشروع كتابة محتوى•

(شيكل250: النسبة. )صفحة لكل رسالة100تدقيق رسالتين ماجستير •

(شيكل150النسبة . )مشاريع إدارة حمالت إعالنية على فيسبوك3•

شيكل1731: مجموع الدخل لهذا الشهر بالشيكل



في حال تواصل الزبون مباشرة معنا بعد أول اتصال مع مندوب 
التسويق

تم تسجيل بمجرد أن يقوم مندوب التسويق بالتواصل معنا وإبالغنا بالعميل ومعلومات اتصاله، سي•

فيذه لنفس العميل العميل تحت اسم مندوب التسويق في قاعدة بياناتنا، وبالتالي فإن أي مشروع يتم تن

.يحصل مندوب التسويق على نسبته



آلية الدفع

و شيك بنكي يتم الدفع لمندوبي التسويق مرة واحدة في الشهر لجميع المشاريع المكتملة عبر حوالة أ•

.فوري



ميزات إضافية

دوالر فسيحصل 3000في حال استطاع مندوب التسويق تحقيق مشاريع للشركة تتجاوز قيمتها الكلية 

.شيكل إضافة إلى نسبته500على مكافئة قيمتها 



الحصول على عروض سعر رسمية فورية

ل من أجل الحصول على عروض سعرية رسمية وفورية حول أي من خدماتنا المختلفة، يمكنكم التواص•

:مباشرة مع شركة التنوير على أحد أرقامها التالية

092591475: المكتب•

00972523934853: الشركةواتس•

00972597159330: المديرواتس/جوال•

info@tanweir.net: اإليميل•

•Aya.d@tanweir.net

mailto:info@tanweir.net
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