لك نحقق حلمنا"
من
موقع هذا" :لم نستسلم أبدا ،دائما نتكيف ونستجيب ألي وضع ي
ي

البج بمحافظة دمياط.
السيدة/والء سليم والسيدة/رندة الفق ،رشيكتان ورائدتا أعمال ف أوائل األربعينيات من العمر من مدينة عزبة ر
التدريب بعنوان "إعداد خطط التسويق " الذي نظمته هيئة
البنامج
كانت السيدة/والء سليم والسيدة/رندة الفق من بي  13مشاركة ف ر
ر
التدريب من سلسلة من التدريبات تم تقديمها
البنامج
الب بمحافظة دمياط .ويتكون هذا ر
األمم المتحدة للمرأة ف مرص ف مدينة رأس ر
ر
ر
.
البج بهدف تزويدهن
سبتمب حب 24
خالل الفبة من 1
سبتمب  2020واستهدف التدريب صاحبات مشوعات صغبة من مدينة عزبة ر
ر
ر
بالمعرفة المطلوبة لوضع خطط تسويقية للمنتجات المختلفة المطورة محليا من قبلهن.
تحدثت معنا السيدة/والء سليم نيابة عن فريقهن حول ر
مشوعهن والتحديات الب جاءت بها جائحة كوفيد 19-وكيف يعبمن
التدريب للتوسع ف ر
مشوعهن.
البنامج
استخدام المعرفة الب اكتسبوها من خالل ر
ر

سبتمب .2020
التدريب ف 24
للبنامج
ر
السيدة/والء سليم (عىل اليسار) والسيدة/رندة الفق (عىل اليمي) أثناء تقديم خطة عملهما خالل ورشة العمل الختامية ر
ر
صورة :هيئة األمم المتحدة للمرأة  /محمد أيمن عبد الحميد

ُ
قبل عامي اعتدنا عىل بيع فوانيس رمضان والحظنا أن تقنية النقش باللبر تستخدم ف نقش التصاميم عىل الفوانيس .علمنا الحقا أنه
يمكننا استخدام نفس التقنية لنقش تصاميم مخصوصة لعدد ال يحىص من المنتجات ،لذلك تشاركنا مع ورشة للنقش باللبر لتصميم
وتقديم منتجات مخصوصة ً
بناء عىل طلب كل عميل/عميلة.
ال نملك متجرا لذلك نعتمد عىل المناسبات االجتماعية ووسائل التواصل االجتماع لعرض عينات من منتجاتنا واستقبال الطلبات من
العمالء والعميالت.
مشوع ف المدينة .رندة مسئولة عن اإلعالنات والمبيعات وأنا أدير الشؤون المالية ر
أعتقد أننا أفضل فريق ر
للمشوع وأتعامل مع الموردين.
كان عملنا يسب بشكل جيد حب جاءت جائحة كوفيد19-عندما انخفضت مبيعاتنا حب وصلت إىل الصفر تقريبا ،لكننا لم نستسلم أبدا،
دائما نتكيف ونستجيب ألي وضع لك نحقق حلمنا ،وللتعامل مع هذا الموقف قمنا بتصميم وإنتاج الكمامات .وقد كنا أول ر
مشوع ف
البج يبيع الكمامات وحققنا أرباحا كببة خالل فبة زيادة الطلب عىل الكمامات .وبعد ذلك ،زاد حجم المعروض من الكمامات
مدينة عزبة ر

وبحلول الوقت الذي حدثت فيه تلك الزيادة ،بدأت الطلبات الخاصة بمنتجاتنا المنقوشة باللبر ف العودة من جديد ،ولحسن الحظ
عدنا اآلن إىل ر
مشوعنا الرئيس.
نحلم بأن يكون لدينا محل دائم لعرض أعمالنا وأن نتمكن من رشاء آلة النقش باللبر ألننا ما زلنا نعتمد عىل ورشة للقيام بالعمل نيابة
التدريب "تصميم خطط التسويق" حب نتمكن من تعزيز معرفتنا ومهاراتنا التجارية واالستعداد
البنامج
عنا .لذلك ،قررنا التسجيل ف ر
ر
لخطواتنا التالية.
التدريب كان مفيد جدا بالنسبة لنا وقد حصلنا عليه ف الوقت المناسب تماما .عىل سبيل المثال ،قبل مشاركب ف التدريب ،كنت أخلط
بي مبانيب الشخصية ومبانية ر
المشوع ،مما جعلنا غب قادرات عىل حساب نفقاتنا وإيراداتنا وأرباحنا .من خالل التدريب ،تعلمت كيفية
المشوع بكفاءة .تعلمنا أيضا أفضل ممارسات البيع والتسويق ،بما ف ذلك التسويق عب اإلنبنت .أكبر
عمل مبانية وكيفية إدارة مبانية ر
ر
ً
ر
ر
البج بدال من التنافس معها .نحن
ما أحببته ف التدريب هو إدراك أهمية التعاون وإقامة شاكات مع المشوعات األخرى ف مدينة عزبة ر
مصممات عىل تطبيق جميع الدروس المستفادة من التدريب وعىل تحقيق حلمنا".

التدريب "إعداد خطط التسويق " يف إطار برنامج مدن وأماكن عامة آمنة
البنامج
تم تنظيم ر
ري
الجنس وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،
والذي يهدف إىل وضع حد للتحرش
ي
توفب األمان للمرأة وتسهيل حركتها واستخدامها األماكن العامة وتمكينها اقتصاديا.
مع زيادة ر
ر
ر
وتنفذ هيئة األمم المتحدة للمرأة يف مرص برنامج مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات يف دمياط بالشاكة مع العديد من الشكاء
القوم للمرأة وبالتعاون مع الجمعيات األهلية العاملة يف دمياط ،وبدعم من مملكة
الوطنيي بما يف ذلك محافظة دمياط والمجلس
ر
ي
البنامج يف تحقيق الهدف  1من أهداف التنمية المستدامة :القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان ،و
هولندا .يساهم هذا ر
وتمكي كل النساء والفتيات والهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع
الجنسي
الهدف  :5تحقيق المساواة ربي
ر
ر
تمكي المرأة اقتصاديا والتصدي
إىل
نامج
الب
يسع
حيث
للجميع
الالئق
العمل
وتوفب
والمنتجة،
والمستدام ،والعمالة الكاملة
ر
ر
ر
الصغبة ومتناهية الصغر.
الب تواجهها صاحبات األعمال
للتحديات المتعلقة بالنوع
ر
ي
االجتماع ي

