
 

 

 

 

 

 

 

 نرحب بك باسم ،ضيفنا العزيز               

 (مجلة الجودة الصحية )

ونقدم لك خدمات النشر والتغطية والرعاية 

اإللكترونية والرعاية اإلعالمية مرفقة 

 .بالتفاصيل

 

 شاكرين لكم ثقتكم وتعاونكم . 
  



 :النشرعن فعالية 

الموقع ووسائل نشر االعالن او الخبر الخاص ب الفعالية في 

 التواصل االجتماعي .

 

  :الشروط 

 –المجلة )االدارة الصحية  أن تكون الفعالية ضمن محاور .1

 –االبتكار الصحي  –الصحي  التثقيف –الجودة الصحية 

 –المعلوماتية الصحية  –الطب الوقائي – سالمة المرضى

 الخدمة االجتماعية الطبية(. -النفسية الصحة

 مخالفة لألخالقيات واألنظمة والقوانين. أن ال تكون الفعالية .2

 

 : الخدمات  المقدمة 

 نشر اإلعالن أو الخبر على موقع المجلة . .1

نشر اإلعالن أو الخبر على وسائل التواصل االجتماعي  .2

 التابعة للمجلة . 

 

  : التغطية االعالمية 

مراسل من المجلة يقوم بالتغطية والتصوير للفعالية وكتابة التقرير 

 عنها.

 

  : الشروط 

 –المجلة )االدارة الصحية تكون الفعالية ضمن محاور أن  .1

 –االبتكار الصحي  –الصحي  التثقيف –الجودة الصحية 



 –المعلوماتية الصحية  –الطب الوقائي – سالمة المرضى

 .الخدمة االجتماعية الطبية( -النفسية الصحة

 تقديم دعوة رسمية للتغطية بخطاب أو ايميل.  .2

 مراسل المجلة.استقبال  .3

 

 :الخدمات المقدمة 

 نشر تقرير عن الفعالية على موقع المجلة . .1

 نشر التقرير على كافة وسائل التواصل االجتماعي . .2

 

    : الرعاية اإللكترونية 

رعاية متكاملة على الموقع ووسائل التواصل االجتماعي قبل و 

 أثناء و بعد الفعالية .

  : الشروط 

 –المجلة )االدارة الصحية تكون الفعالية ضمن محاور أن  .1

 –االبتكار الصحي  –الصحي  التثقيف –الجودة الصحية 

 –المعلوماتية الصحية  –الطب الوقائي – سالمة المرضى

 الخدمة االجتماعية الطبية(. -النفسية الصحة

ارسال خطاب رسمي باعتماد المجلة كراعي إلكتروني  .2

 االطالع على الخدمات المقدمةوالموافقة بعد 

وضع شعار المجلة كراعي إلكتروني في جميع البوسترات  .3

 .االعالنية 

تقدير مبلغ مالي للرعاية االعالمية بين المجلة ومنفذ  .4

 الفعالية 

 



 :الخدمات المقدمة 

نشر كل ما يتعلق بالفعالية بالتعاون مع الطرف الثاني على  .1

 الفعالية .موقع المجلة  قبل وبعد و أثناء 

نشر كل ما يتعلق بالفعالية على مواقع التواصل االجتماعي  .2

 الخاصة بالمجلة.

خدمة   -الفيس بوك   -حسابات مختلفة على تويتر  4) 

سنابشات ( قبل   -اإلنستاقرام   -قناة التليجرام   -الواتساب 

 وأثناء وبعد الفعالية .

في  في حال توفر اإلمكانية سوف يتواجد ممثل للمجلة .3

 الفعالية .

 في حال توفر اإلمكانية سيتم إقامة ركن للمجلة في الفعالية . .4

تقديم تقرير شامل عن الرعاية االلكترونية وعدد المشاهدات  .5

والتفاعل على الموقع ووسائل التواصل االجتماعي بعد 

 .انتهاء الفعالية يرسل لمنفذ الفعالية

 

  : الرعاية اإلعالمية 

للفعالية يقدم  جميع  الخدمات االعالمية والدعم راعي اعالمي 

 والتسويق للفعالية .

  : الشروط 

)االدارة  لةالمج ن الفعالية ضمن محاورتكو أن  .1

 –الصحي  التثقيف –الجودة الصحية  –الصحية 

 –الطب الوقائي – سالمة المرضى –االبتكار الصحي 

الخدمة  -النفسية الصحة –المعلوماتية الصحية 

 االجتماعية الطبية(.



ارسال خطاب رسمي باعتماد المجلة كراعي إلكتروني  .2

 والموافقة بعداالطالع على الخدمات المقدمة.

وضع شعارالمجلة كراعي إعالمي في جميع  .3

 .البوسترات االعالنية

تقديم شهادة من قبل منفذ الفعالية بإثبات دور المجلة  .4

 .في الفعالية كراعي إعالمي

المية بين المجلة ومنفذ مالي للرعاية االعتقدير مبلغ  .5

 .الفعالية

 

 :الخدمات المقدمة 

نشر كل ما يتعلق بالفعالية بالتعاون مع الطرف الثاني  .1

 على موقع المجلة قبل و بعد و أثناء الفعالية

نشر كل ما يتعلق بالفعالية  على مواقع التواصل  .2

 االجتماعي الخاصة بالمجلة

خدمة  -فيس بوك   -ويتر حسابات مختلفة على ت 4)   .3

سنابشات (   -إنستاقرام   -قناة التليجرام  -الواتساب 

 قبل وأثناء و بعد الفعالية .

توفير مراسل من المجلة لكتابة  تقرير شامل عن  .4

 .الفعالية 

 معتصوير فوتوغرافي للفعالية ،تصوير فيديو  .5

 المونتاج.

تقديم تقرير شامل موثقاً بالصور مع التفاعل على  .6

الموقع ووسائل التواصل االجتماعي بعد انتهاء 

 الفعالية، و  يُرسل لُمنفذ  الفعالية.

 


