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EMERALD مجموعةالنشر المحدودة 
   
 الدوليالمؤتمر  إلىالتسجيل والسفر و... اأمريكي ادوالر 1000ربح ا

 )فنلندا( هلسنكي في اإلعالمللمكتبات و 
  
 

   2012 لعام IFLAلية للتسويق ل الدو قدم اقتراح للجائزة       
 
 
 

 النيعأن  Emerald بالتعاون مع IFLA ل قسم اإلدارة والتسويق يسر
 . 2012 لعام IFLAل لتسويق ل ةجائزة الدولين الع
 
المنظمات التي نفذت  مكريتقوم بت الدولي للتسويق IFLAجائزة  

على النتائج و حمالت المشاريع  ةكزترم اتإبداع
و من بين . حسب إنجازاتهم يتم الثالثة فائيزين تقاءالإن.يةتسويقال

 على تذكرة حصلالذي سيتسيتم اختيار الفائز الثالثة الفائزين، 
هلسنكي  في IFLA 2012 78 لمؤتمرلللسفر جوا ، والسكن ، والتسجيل 

الواليات ( دوالر 1000، فضال عن الجائزة النقدية من  )فنلندا(
في  هالمعترف ب م لتعزيز جهود التسويقالتي يجب أن تستخد )المتحدة
 .المنظمة

 
 األولالفائز  يختار .2012 يوليوثالثة في ال نالنهائيي يتم اإلعالن عن

وسوف يعلن اسم الفائز رسميا . االثنينالتمييز للمتنافسين نح يمو
 .)فنلندا(هلسنكي  IFLA مؤتمرالصحافة ل مؤتمر إثناء

 
  أهداف الجائزة

 
أنحاء في جميع  و هادا مكتبةفي تسويق مشروع  فضلأل سنوية مكافأة• 

  .مالعال
 تشجيع التسويق في المكتبات • 
  التسويق في خبراتالإعطاء المكتبات الفرصة لتبادل • 
   
 اتتوجيه 
  

 :علىاستمارات تقديم الطلبات متاحة • 
section-and marketing-management the-n/abouthttp://www.ifla.org/e  

  
في جميع  التوثيقية ق المنتجات أو الخدماتيسوبت تقومأي مكتبة  •

 . مؤهلة الستالم الجائزة ،أنحاء العالم
كون تقد  .IFLAلغات  سبعمكتوب في واحدة من  تطبيقال كونييجب أن • 

 . النسخة مطبوعة أو إلكترونية
 إلى ) ةمع المواد المرفق( 2012يناير  15قبل  يجب تقديم الطلب• 
 :التاليلعنوان ا

  
   
 
 

http://www.ifla.org/en/about-the�
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  :المقترحات يجب أن تكون
 
   .مكتبةألي لتسويق في ا عرض مشروع أصلي • 
  األسئلة الموجودة في إستمارة التقديماإلجابة على كل • 
 إعطاء شرح عن فوائد هذا المشروع من منظور محلي • 
 إستمارة التقديمي وصف مكونات المشروع على النحو المبين ف• 
 مستهدفينال المستعمليناحتياجات  و تحديد التعبير• 
 إعطاء وصف كامل لالستراتيجية التسويق • 
   تلخيص المشروع• 
 

 كل النقاط يجب أن تعكس  لتسويق الدوليل IFLAلجائزة كل اإلقتراحات 
جانب الالمكتبات و المؤسسات لوصف جميع  تشجع. المذكورة أعاله

 . من هذه المشاريع يواإلبداع يالخيال
 

 : معايير االختيار
 

 : سيحكم على مقدمي الطلبات على النحو التالي
   
لتقديم  البحث مراحل لمشار إليه فيانهج االستراتيجي للتسويق مال. 1

 ؛  روعمش
 حلول لتحدياتالمن خالل أصالة  تبينت اإلبداع واالبتكار ، كما . 2
  التسويق؛   
 المكتبات،توليد الرؤية العامة على نطاق واسع ودعم ى القدرة عل. 3

  المستخدمة؛بغض النظر عن نوع أو كمية الموارد 
 أساليب تقييم؛ وقابلة للقياس الهداف األ من خاللفعالية تتضح ال. 4
 .االلتزام المستمر ألنشطة التسويق. 5
 
 

مل التي تشبالمقترحات أيضا  امهتم IFLAالتسويق ل التسيير و قسم 
  :تسويق

 
 الموارد التي هي في التغطية الدولية  -
 ر، ناشعلى سبيل المثال المجالت اإللكترونية إلكترونية،موارد -

 ومستودعات المؤسسية البيانات،قواعد 
 في الفضاء اإللكتروني  -
  2.0مكتبة الو األنترنت شبكة -
 معلومات التحكم في ال -
 . جديدةالخدمات و منتجات  -
جائزة التسويق الدولي  ة من طرف لجنةرضستعم المقترحات تكون -

IFLA  وهناك . المعايير المذكورة أعالهتطبيق على أساس مدى حسن
مثل وضوح التخطيط والوعي ستأخذ بعين اإلعتبار عوامل أخرى 



 ،الموظفون(كفاءة تخصيص الموارد . للعالقات مع هيئات خارجية
 ).المواد، الوقت

 
 
يير االنتقاء قصد تسهيل الفهم بمراجعة معا  لجنة التحكيم تماق -

 .المستنتج من التسويق و مشاركة أكبر عدد من الدول
المكتبات في  بمجهداتتم بلوغ هدف جديد متمثل في اعتراف  قد -

مجال التسويق بالنسبة للدول النامية التي ليست لديها 
   .  الموارد الكافية

 
           

 
  :لجنة التحكيم  أعضاء

• Dinesh K. GUPTA  )لهندا(     dineshkg@sancharnet.in 
• Ludmila ZAYTSEVA ) روسيا(                      lzai@rsl.ru 
• Nadia TEMMAR (الجزائر)                                    nadiatemmar@yahoo.fr 
• Nancy E. GWINN )الواليات المتحدة(        gwinn@si.edu 
• Antonia ARAHOVA   (نانويلا )                               arahova@nlg.gr  
 
 
 
Publicité:  
 
• Christie KOONTZ  ckoontz@ci.fsu.edu )الواليات المتحدة(   

 
اإللكتروني أو  البريداتهم عن طريق ملفإرسال يرجى من المترشحين 

 .البريد التقليدي
 
  2012 يناير 15 :النهائيالموعد  !تذكر 
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