
 

 

 

 

 
 

خبراء شركات /   / مستشارون    

  للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ACTإعالن صادر عن مؤسسة 
خطة إعالمية  اعداد  

Communication, media and public relations plan 
ذ فيوبتنية االسالمي للتنم بإدارة البنكو ضمن مشروع دعم المؤسسات االهلية في القدس والممول من صندوق النقد العربي 

اضحة و خطة إعالمية في اعداد للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات(،  ACT"، ترغب )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 . أدناه والشروط المذكورةجدول المهام  حسب وأهداف المؤسسةتهدف الى نشر ثقافة 

 . عن المؤسسة 1
عمل في مجال التحكيم بيت حنينا ت -لة لحل النزاعات مقرها مدينة القدسهي مؤسسة للدراسات والوسائل البدي ACTمؤسسة 

سلم نة والوالوساطة باإلضافة الى إعداد الدراسات وابحاث السياسات القانونية والمجتمعية التي تهدف إلى ترويج قيم المواط
حقوق جاالت قانونية متعددة تتعلق باألهلي وسيادة القانون. إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتقديم خدمات استشارية في م

 الملكية والتسجيل العقاري والعقود المدنية والتجارية والشركات في القدس. 
 جدول المهام: . 2

Services  Description  Period  

Marketing Strategy & 

Planning   

Outline of specific actions that ACT  needs to 

deliver their services to interested potential 

customers and clients . 

One Time 

Social Media Management Create, analyze, and engage with content posted 

on social media platforms, like Facebook & 

Instagram.  

12 months 

Website content 

Management 

Create content that is engaging and increase 

conversions for the organization  

12 months 



 

 

 

 

 
 
 

Video Marketing 

Production 

Produce videos that meet the organization’s 

marketing needs. video production consists of 

writing, shooting, and editing  

Per 

Request 

Design & Printing Services Ability to offer a wide range of printed 

marketing materials to fit ACT needs. Whether 

for simple business cards or a customized 

brochure, presentation folder or direct mail 

piece. 

Per 

Request 

Event Coverage Cover ACT monthly or yearly events. (e.g.) event 

teaser, social media coverage, video  

Per 

Request 

  3 .Special conditions:  

- Please provide details of your understanding of the Strategic Marketing (media) Plan 

and an outline of its main contents.  

- The social media management shall include the following: 

- Manage multiple accounts across various platforms (Facebook & Instagram,linkedIn) 

- Collaborate with team members on content 

- Campaign strategy depend on the organization's goals 

- Create content marketing- 30 posts/until 30/04/2019  

- Design content marketing posts -10 posts/ until 30/04/2019 

- Manage Facebook page community  

- Design cover photo for Facebook page 

- Analyze social engagement 

- Monitor comments and respond efficiently 

- Monthly Marketing Campaign Report  



 

 

 

 

 
 

- Ads Management and monitoring 

وطوفيما . 4 ي  يلي الشر
 يرغب بتقديم عروض االسعار:  كل منلدى   أن تتوفر يجب الت 

يبية المورد  أن يكون .1  صفرية ويتوفر لديه براءة ذمة وشهادة خصم مصدر.  قادر عل اصدار فاتورة ضر

يبة القيمة المضافة.  وغير شاملبالدوالر االمريكي أن يكون السعر  األسعار:  .2  لضر

 المطلوبة.  االسعار بالمواصفاتأقل سوف تتم اإلحالة عىل مقدم العرض الذي يقدم  العقد:  إحالة أمر  .3

ر المؤسسة لمن يرسو عليه العرض  يتم الدفع .4 م الحقا بير  . والمورد حسب العقد المير

اعات للدراسات ACT)مؤسسة  .5 ر  غير ملزمه بأقل األسعار.  (والوسائل البديلة لحل النر

بحيث تكون  باليدالمذكور أعاله ؤسسة المإىل عنوان  السعر حسب المتطلبات المذكورة ادناهعرض يسلم  .6

 حسب األصول.  معبأة ومختومةنسخة العطاء 

 من تاري    خ استالم العروض.  حتى شهر سارية المفعول السعر أن تكون عرض  يجب العرض: رسيان مفعول  .7

 . 2019 أولشهر كانون  منصفة الممتدة حتى خالل الفيى  المواصفات سيكون حسبالخطة .إنجاز 9 -

-  .  سيتم الدفع من خالل شيك بنكي وبالدوالر األمريكي

وقبل الساعة  16.11.2019 االثنينهو يوم  وبالظرف المختومعرض السعر المختوم  الستالمآخر موعد . 10 -

ة ظهرا.   الثانية عشر

اعاتوالوسائل ا للدراسات ACTالمعلومات )لالستفسار ولمزيد من  - ر  يرجر االتصال عىل: ( لبديلة لحل النر

ي عىل ، (025459777) رقم: هاتف  ،(قصي عباس) -
ونر  العنوان: أو ارسال بريد الكيى

[act.adr.studies@gmail.com] 

ام،وتفضلوا بقبول فائق   االحن 

 

 



 

 

 

 

 
 

The Video Marketing Production shall include  

- The video scenario 

- Camera men 

- DSLR cameras 

- Stabilized Video shooting 

- Still photos 

- (minimum: 5 videos) 

Event Coverage shall include:  

● 1 Cameraman  

● Stabilized Video Shooting 

● Videography  

● Still Photos 

● Press release  

● (minimum: 5 Events) 

 

 

 
 


