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طبقت هذه المساحة االستراتيجية الثانية بنجاح

قدمت عضويات مميزة لعدد من رواد األعمال المعروفين 

في منطقتهم

قام هؤالء بعقد اجتماعاتهم وأنشطتهم في المساحة

في المقابل تمكنت المساحة بمرور الوقت من بناء 

سمعة قوية في مدينتها

المصدر

المصدر

المصدر

تجارب ناجحة

Link Coworking
مدينة أوستن بوالية تكساس - أمريكا 

"عندما أسسُت  Link Coworking خصصت عضوية لعدد 

من األشخاص المعروفين في عالم ريادة األعمال في 

أوستن، وبالتالي حصلوا على عضوية مجانية في مساحتنا، 

وأقاموا اجتماعاتهم هناك. كان األمر مكسبًا للطرفين، هم 

حصلوا على مكان رائع للقاء الناس ومساحة إلنجاز أعمالهم، 

ونحن حصلنا على مصداقية وزيارات أكثر"

هل سبق وقمت بتطبيق إحدى هذه االستراتيجيات أو 

غيرها في مساحات العمل الخاصة بكم؟ 

شاركونا تجاربكم على إيميل الشبكة

ask@sian.sa

Link Coworking مؤسسة - (Liz Elam) ليز إيالم

حاضنات ومسرعات السعودية خالل 2021

دائمًا ما تمثل البدايات الجديدة فرصة للتطلع نحو آفاق أوسع وفرص أكثر، لذا نسعى 

خالل العام القادم لتحقيق المزيد من اإلنجازات في قطاع ريادة األعمال في المملكة 

شاركونا هذا الطموح وأرسلوا إلينا آرائكم وتعليقاتكم 

واقتراحاتكم على إيميل الشبكة 

ask@sian.sa

أخبــــــار الـــــــــشبكة 

حاضنة ومسرعة أعمال ومساحة عمل في المملكة 

200+

شركة ناشئة مسجلة في موقع الشبكة 

400+

تقرير مختص ونشرة بريدية تم إعدادها ونشرها خالل العام 

15+

متابع للشبكة على مواقع التواصل االجتماعي 

20K+

من الخيارات االستراتيجية للتسويق لمساحة العمل، منح عضويات بعروض حصرية لعدد 

من رواد األعمال أو المستقلين أو الفنانين المعروفين

يشجعهم ذلك على عقد اجتماعاتهم ولقاءاتهم في المساحة، مما يتيح لضيوفهم 

اإلطالع على مساحة العمل المشتركة الخاصة بك، وبذلك تكون قمت بالترويج لمساحتك 

في وسط جمهور مهتم مقابل تكلفة العضوية فقط

ابحث عن سفراء لمساحة العمل 2

الفعاليات المفتوحة فرصة لجذب المزيد من العمالء المحتملين، قم بتنويع الفعاليات 

لجذب شريحة أوسع من الجمهور 

مثل الجلسات الحوارية مع رواد األعمال، أو فعاليات مناقشة الكتب، أو يوم لعرض 

مشاريع الحرفيين اليدويين

وسع دائرة الفعاليات التي تقيمها 3

من المهم لمساحات العمل امتالك موقع ذي تصميم جيد وسهل االستخدام 

كما يجب أن يضم جميع المعلومات التي يحتاجها العمالء المحتملون، بما في ذلك 

موقع المساحة، ساعات العمل، األسعار وباقات االشتراك المتاحة، القدرة على حجز 

موعد للقيام بجولة في المساحة، باإلضافة إلى صور من المساحة ومعلومات التواصل

من المفيد أيضًا تضمين محتوى عن مساحات العمل لتحسين ظهور الموقع في محركات 

البحث، باإلضافة إلى تقديم مساحة العمل في صورة الخبير في المجال  

ابدأ برفع جودة الموقع 1

أهم 3 نصائح في التسويق لمساحات العمل المشتركة  
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