
 

 للمنتجات المحلية  التونسيةمن المناظرة  الثانيةبالغ إلى الفائزين بالدورة 
 

 دورة تكوينية حول:تنظيم  

  تقنيات تسويق وترويج المنتجات
 

 / بسوسة2019ديسمبر  12-13
 

                  اق، بالتعاون مع مشروع نفاذ المنتجات المحلية لألسوالفالحيةالنهوض باالستثمارات  تعتزم وكالة

PAMPAT Tunisie  ، دورة تكوينية في تقنيات تسويق وترويج المنتجات لفائدة المهنيين المتوجين بالدورة الثانية   تنظيم

  بسوسة. 2019 ديسمبر 13و 12والجمعة الخميس يومي مناظرة التونسية للمنتجات المحلية وذلك من ال

I. أهداف الدورة: 

 ،التواصل مع الحرفاءتحسين مهارات وسبل  ▪

 الحرفاء، شبكةتوسيع تطوير و ▪

 ،المحلية والدوليةفهم كيفية االستعداد للمشاركة في المعارض والصالونات  ▪

   حاجيات المستهلك،فهم متطلبات السوق و ▪

 المحلية،المنتجات وخاصيات تثمين وتعزيز جودة معرفة كيفية  ▪

 تطوير وسائل اإلقناع، ▪

 الطلب،فهم طبيعة الحرفاء لتشخيص  ▪

 ،الحرفاء وتعزيز ثقتهم بالمنتجات رضاءكسب  ▪
 

II. :المنتفعون بالدورة 

 منتجا من الفائزين بالدورة الثانية من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية  30تنظم هذ الدورة التكوينية لفائدة       

 وذلك وفقا للشروط التالية:      

 اختيار ممثل واحد فقط عن كل مؤسسةيتم  - 

 يتوجب على كل مشارك حضور الدورة التكوينية كاملة - 

 مشاركا قاموا بالتسجيل  30يتم فقط اختيار أول  البقاع محدودة وبالتالي - 

III. المدرب: 

 وخبيرة في التسويق. أمال صفار، أستاذة جامعية بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج دكتورةال      

IV. :المنهجية 

واقع وذلك قصد تعزيز قدرات المهنيين في مجال ال تتطابق مع عملية مقاربةترتكز هذه الدورة التكوينية على 

 وضعيات  مع  التفاعلعلى    الترويجية والتدرب  لوسائلتقديم نماذج عن االتواصل وأساليب التحاور واالقناع من خالل  

 وإيجاد حلول لبعض الصعوبات التي تعترض المهنيين في تسويق وبيع منتجاتهم. معينة

 

 

 
 



V.  التكوينية:تكاليف الدورة 

  بتغطية المصاريف التالية:  PAMPAT Tunisieمن الوكالة ومشروع تتكفل كل

 خبيرة في مجال التسويق -        

 لوازم الدورة حجز قاعة وتوفير  -        

  2019ديسمبر  12 الخميس مشاركا في الدورة ليلة 30 نصف إقامة )فطور+عشاء( لفائدة  -        

 2019ديسمبر  13و 12استراحة قهوة يومي  -        

 2019 ديسمبر 13و 12غداء ليومي  -            

 شهائد المشاركة في الدورة  -        

 يتكفل كل مشارك في الدورة بـ:

 (سوسة) مكان الدورةتحمل مصاريف التنقل من وإلى  -

 ي تغطية جزء من مصاريف الدورةفدينار للمشاركة  100ع معلوم رمزي بقيمة دف -

 

VI. المشاركة:   طريقة  

 التالي:البريد االلكتروني    عبررسالها  إو  المشاركةعلى الراغبين في المشاركة في هذه الدورة التكوينية، تعمير بطاقة  

concoursterroir@apia.com.tn  ال يتم تأكيد المشاركة إال مع العلم أنه ، 2019ديسمبر  06في أجل أقصاه

 للوكالة:  دينار( بإيداعها على الحساب الجاري100دفع معاليم المشاركة )بعد 

 تونس - سافاري آالن فرع االمان بنك
                                   RIB : 07 30 9007 5103 3000 1455 
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