
 HCWW Digital Marketing الرد على االسئلة المطروحة بجلسة استفسارات مشروع 

 ؟  initial Digital Marketing Planماذا يعني بما ذكر في كراسة الطرح  •
التنفيذ بشكل آليات  موضح بها  لتنفيذ المهمة  مقترح لخطة اتجاه التسويق    االستشاري   يقدم ✓

 عام. 
 ما هي مدة العقد ؟  •

 عام واحد من تاريخ التعاقد  ✓
وماذا عن صفحات الشركات التابعة ؟ االستشاري ما هي الصفحات التي سيتم ادارتها من قبل  •

 للشركة القابضة؟ 
قنوات التواصل جميع الصفحة الرسمية للشركة القابضة، صفحة كل نقطة بتفرق،  ✓

   . التأثير الجماهيري االلكتروني واالجتماعي االخرى ذات 
مع وضع توصيات ومقترحات سيتم مراجعة الصفحات الرسمية للشركات التابعة وتقييمها،   ✓

 لتطويرها مع مراعاة توحيد هويتها. 
ليكون لها الصالحيات    partnerك   االستشاري سيتم ادخال     Inception phaseاثناء ✓

 من اداء المهام المطلوبة.  
ما هي انواع الفيديوهات المطلوبة ومواصفاتها، حيث ان عرض السعر يختلف من مواصفة  •

 ؟ الخرى 
يتم انتاج مواد فيلمية / فيديوهات بما يتناسب مع عرضها بجودة عالية على قنوات  ✓

 التواصل االجتماعي المختلفة 
 منتجويقابله سعر كل بالعرض الفني بالتفصيل على كل شركة وضع المواصفات الفنية  ✓

 بالعرض المالي. 
 المطلوبة .   media productionتم تطبيق ذلك على كافة ي ✓
والشركة القابضة  االستشاري وسيتم االتفاق على محاور ورسائل الفيديوهات بين  ✓

 واليونيسيف. 



 كيف سيتم تحديد السيناريوهات للفيديوهات المطلوبة؟   •
موضوعات المنتجات الفيلمية، على على واليونيسيف  سيتم االتفاق مع الشركة القابضة ✓

، ليتم انتاج المواد طبقا للموافقة النهائية من scriptان يقوم االستشاري بعمل مقترح 
 قبل الشركة القابضة واليونيسيف عليها.  

بالنسبة للجزء الخاص بقاعدة البيانات المذكورة في كراسة الطرح والتي تتطلب انشاء قاعدة  •
 مستخدم؟  500000بيانات صالح لعدد 

 هذه الجزئية تم ادراجها بالخطأ، وهي ملغية وغير مطلوبة في المشروع اطالقا. ✓
 عمل استراتيجية لكل شركة تابعة للشركة القابضة؟ هل سيتم   •

، فاالستراتيجية هي استراتيجية وكل له دوره الشركة القابضة وشركاتها التابعة كيان واحد ✓
االعتبار ان االستشاري مع األخذ في   كل فيما يخصه.موحدة على ان يتم تحديد االدوار 

    سوف يقدم الدعم الفني للشركة القابضة في إدارة منصات التواصل االجتماعي المختلفة.
 ستراتيجية ؟ االما هي مدة  •

  )تحدث بنهاية العقد(  االستراتيجية لمدة عام ✓
 ما المطلوب بالمشروع تجاه الموقع االلكتروني للشركة القابضة؟  •

اثناء البحث  rank المطلوب هنا في الموقع االلكتروني للشركة القابضة هو رفع مكانته  ✓
لموقع الشركة   rank، حيث ان هناك مفاتيح وكلمات للبحث مطلوب رفع googleعلى 

موقف الموقع االلكتروني وتقديم تقرير مفصل القابضة بها، وهنا على الشركة دراسة 
من خالل بعض مفاتيح وكلمات البحث التي  rankبارشادات تفصيلية عن كيفية رفع 

 ستحددها الشركة القابضة. 
 مالحظات عامة : 

ب وتقديم الدعم الفني لألفراد المقترحين من شركة القابضة في مجاالت )التوعية، تدري ✓
( متصمنة ادلة عمل تشغيلية للتنفيذ باالرشادات ITخدمة العمالء، االعالم، التصميمات، 

 والتوصيات، على ان يتم متابعة وقياس النتائج من قبل االستشاري. 



دقيقة لكل  45، وسيتم تخصيص technical proposalsبعد تقديم المقترحات الفنية  ✓
دقيقة،   15ملخص به العرض الفني المقدم لمدة     presentationاستشاري لعمل عرض

 دقيقة.    30قشة لمدة ومنا
 
 

Contractual Questions 
 

• Attaching the requested proposal to the email will be so difficult as files will 
exceed the limit of any email, can we send it in a WeTransfer link or any other 
way to avoid difficulties? 

• We have been receiving technical proposals by emails from several suppliers 
and they are either with proper size or maybe they use zipping files to share 
with us.  

• Please mention the address that we will deliver the sealed envelope to or will 
this be determined later on ?  

• As mentioned in the bidding document given the COVID 19 pandemic, 
responses should be only by email, no sealed envelopes    

• Tax section is not clear, for example; Do you mean UNICEF doesn't pay or 
exempted from the VAT? 
Please add your VAT separately in your financial proposals.  

 

 
 


