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برنامج كƠƠوب القهƠƠƠوة



 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه الــذي يّســر ســبل تبليــغ دينــه وجعلهــا متعــددة، والصــاة 
والســام علــى نبينــا محمــد ‘ القائــل: ))بلغــوا عنــي ولــو آيــة(( 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ..

فهذا تقرير لمشروع دعوي ومبتكر وهو
حامل كوب القهوة

نأمــل أن نشــارك بــه الجمعيــات الدعويــة األخــرى لاســتفادة منه، وكذلك 
للمهتميــن بدعــم البرامــج المتميــزة حتــى يتــم تطويــره أكثــر مــن حيــث 
جــودة تقديــم المشــروع، وبمــا يحقــق االســتدامة الماليــة فــي القطــاع 

الخيــري.



فكرة المشروع:

البيئة لنا وألجيالنا:

ــرز محــات القهــوة فــي نطــاق المدينــة التــي يقــع فيهــا  التعــاون مــع أب
مقــر الجمعيــة، وذلــك بوضــع ملصــق دعــوي يحتــوي علــى شــعار الجمعيــة 
وماســح ضوئــي يوجــد بــه رابــط لتغريــدة فــي تويتــر لتعزيــز الهــدف المــراد 

تحقيقــه مــن قبــل الجمعيــة، وكان هــدف جمعيــة هدايــة فــي شــعبان:

فــكان هــدف الجمعيــة آنــذاك هــو الحفــاظ علــى البيئــة، ووضــع إحصائيــات 
بســبب تســاهل النــاس فــي عــدم وضــع النفايــات فــي ســلة إعــادة تدويــر 

النفايــات.





هدف المشروع:
يمكن إجمال هدف المشروع بالنقاط التالية:

ــن محــات القهــوة، يمــا  ــة وبي ــن الجمعي ــة بي الشــراكة المجتمعي
يعــزز مــن تحقيــق األهــداف المنشــودة بيــن الطرفيــن بمــا فيــه 

خدمــة الديــن والوطــن.

الوصــول للفئــة الشــبابية مــن الرجــال والنســاء، عبــر األماكــن التــي 
يرتادونهــا ومــن أبرزهــا المقاهــي.

تحقيــق الهــدف بتكلفــة قليلــة وجــودة متحققــة وذلــك بوضــع 
الملصقــات علــى كــوب القهــوة ممــا يضمــن وصــول الفكــرة إلــى 

ــة المســتهدفة. ــر مــن الفئ عــدد كبي

التسويق لبرامج الجمعية عن طريق هذه الفكرة المبتكرة.
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آلية تنفيذ المشروع

أواًل

خامسًا

ثانيًا

سادسًا

ثالثًا

سابعًا

رابعًا

ثامنًا

تم المشروع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، عن طريق اآللية التالية:

حصر المقاهي المشاركة

توصيل الملصقات 
للجهات المشاركة قبل 
موعد انطاق الحملة 

بيوم للتأكد من استيعاب 
الفكرة وآلية تطبيقها

- التعاقد مع شركة إعامية لتغطية الحدث.

المقاهــي،  مرتــادي  مــع  مقابــات  إجــراء   -
التــي تعــزز مــن  ومناقشــتهم حــول المقترحــات 

البيئــة. علــى  الحفــاظ 

طريــق  عــن  التنفيــذ  عمليــة  ســير  مــن  التأكــد   -
فــي  الموظفيــن  األشــخاص  مــن  مجموعــة 
كل  المقاهــي  علــى  المــرور  وذلــك  الجمعيــة، 
فتــرة، ومســاعدتهم علــى التنفيــذ بشــكل متميــز.

وقت التنفيذ الميداني

وضع مسابقة في 
الماسح الضوئي ووضع 
جوائز قّيمة للمشاركة.

تكريم المشاركين من 
المقاهي وكذلك الفائزين 

بالمسابقة.

إرسال تقرير عن برامج 
الجمعية ومميزات 

المشاركة مع الجمعية

طلب كمية المبيعات 
فترة الحملة، والتي كانت 
بالنسبة لجمعية هداية 
على مدى يومين في 
عطلة نهاية األسبوع

طباعة الملصقات وحامل 
الكوب طباعة فاخرة





نتائج المشروع

تم طباعة وتوزيع 19.000 ملصق وحامل لكوب القهوة وتوزيعها للمقاهي.

عقــد لقــاء مــع المقاهــي المشــاركة فــي مقــر الجمعيــة، وتــم ذكر ســبل تعزيــز التعاون 
بيــن المقاهــي والجمعيــة فــي البرامــج القادمــة، وتــم تكريمهــم وشــكرهم علــى 

التعــاون بيــن الجمعيــة ومــع قطــاع المقاهــي فــي الخبــر.

المشــاركة والتعــاون مــع 13 مقهــى فــي مدينــة الخبــر وتعتبــر مــن المقاهــي البــارزة 
واألكثــر شــهرة فــي المنطقــة.

تفاعــل النــاس فــي منصــات التواصــل حيــث زاد عــدد متابعيــن جمعيــة هدايــة فــي 
تويتــر بعــد الحملــة قرابــة 1500 متابــع.

تم توزيع 20 جائزة للمتفاعلين في منصات التواصل االجتماعي أثناء الحملة.



أبرز التوصيات 

يتــم  المشــروع، حتــى  انطاقــة  للفكــرة قبــل موعــد  التســويق 
للمشــروع. المســتهدفة  الشــريحة  اســتيعاب  مــع  التنفيــذ 

يتــم  حتــى  التطويــر  مــن  لمزيــد  بحاجــة  ولكــن  مميــزة  الفكــرة 
تميــًزا. أكثــر  بشــكل  تطبيقهــا 

الماســح  فــي  المتعاونــة  المحــات  مــع  الجمعيــة  شــعار  وضــع 
مقــر كل مقهــى. فــي  الضوئــي وكذلــك 

شــعار  يوضــع  حيــث  الداعمــة  للجهــات  مبتكــرة  الفكــرة  تعتبــر 
القهــوة. كــوب  مــع  الداعمــة  الجهــات 

يمكــن تطويــر الفكــرة مــن ملصــق وحامــل إلــى إنتــاج كــوب عليــه 
شــعار الجمعيــة والجهــة الداعمــة للمشــروع.
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تكريم الجهات المشاركة



تكريم الفائزين 

لمشاهدة العرض المرئي

لمشـــاهدة العــــــرض
امســــــح هـــــــــــنـــــــا

https://drive.google.com/drive/folders/1i3ywLNK5HhVObl4i40mYoboR4iKENXpn
https://drive.google.com/drive/folders/1i3ywLNK5HhVObl4i40mYoboR4iKENXpn


 للتواصل معنا


