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AFRICA PLACE MARKETING فضاء للتبادل والحوار حول :  منتدى
 التسویق الترابي بالدار البیضاء

 
 

 بلورةالتي تشرف على  ،والتظاھراتالدار البیضاء للتنشیط أعلنت شركة التنمیة المحلیة  - 2018ینایر  16الدار البیضاء، 
ینایر الجاري، عن  16، یوم الثالثاء 2020ـ  2015استراتیجیة الجاذبیة المعتمد في إطار مخطط تنمیة الدار البیضاء الكبرى 

، وتم تصمیم الترابي . المخصصة للتسویق"AFRICA PLACE MARKETING"إطالق النسخة األولى من تظاھرة 
 محلیین في إفریقیا والعالم.ھذا المنتدى كمنصة للتبادل بین الخبراء والفاعلین ال

 
مقاوالت ومدن كبرى وأعضاء المجتمع  ممثليالذي یجمع  "AFRICA PLACE MARKETING"ویأتي حدث 

 فضاء ال محید عنھ للتبادل والحوارحول التسویق الترابيالمدني، لیترجم مرة أخرى طموحات الدار البیضاء بأن تصبح 
 تسویق العالمة الترابیة و تخطیط الفضاء الحضري من خالل التطرق إلى مواضیع مثل  وذلك

 
للعالم"، سیتم عقد النسخة  كملتقى	، التي تموقع الحاضرة ""حنا كزابالنكا"وفي سیاق توجھات وأسس استراتیجیة جاذبیة 

تحت شعار "من التعبئة الداخلیة إلى الجاذبیة الخارجیة  " AFRICA PLACE MARKETING "األولى من 
، فضال  الحاضراتإشعاع  على  تأثیرهرابیة". ویؤكد ھذا الخیار على أھمیة وضع نھج جاذبي یركز من خالل للمجاالت الت

 .المجال الترابيعن الرھانات الناجمة عن ذلك: جذب األفراد واالستثمارات الخارجیة عن طریق تعبئة القوات الحیة في 
 

الجدید، من خالل أحدث  الترابي للتسویق الممارساتوستنكب الجلسة العامة في الصباح على تقدیم واستعراض أفضل 
، ویتعلق األمر ھنا بإشراك األطراف المعنیة، وخاصة السكان والمقاوالت، في مشروع جماعي ومشترك للجاذبیة. توجھاتھا

مع إبراز أمثلة عن أمستردام،  ،االستراتجیة ھذهة لمشاركة العموم في الناجح األوروبیة وسیتم تسلیط الضوء على التجارب
التي جمعت بین الفاعلین االقتصادیین في نادي أمستردام متروبولیتن وشبكة أمستردام للشركاء، فضال عن برلین، التي نجحت 

 التظاھرات. تنظیم، التي تحشد الفاعلین المحلین لزیادة جاذبیتھا من خالل لندن وكذافي تمویل نھج جاذبیتھا من قبل مقاوالتھا، 
 
 

فضاء یتیح إمكانیة إعادة اكتشاف مفاھیم تعبئة العموم في المناطق  " AFRICA PLACE MARKETING "وسیكون 
قبل من أجل  ین المحلیین مناإلفریقیة. وفي فترة ما بعد الظھر، ستنظم مائدة مستدیرة حول موضوع "تعبئة المواطنین والفاعل

جاذبیة المجاالت الترابیة ". كما سیجري عقد مائدة مستدیرة ثانیة حول "استراتیجیة التظاھرات، عامل جاذبیة للمجاالت 
 الترابیة "، وسیشكل ھذا اللقاء مناسبة لتوضیح كیف تكون األحداث الكبرى محركات لتعزیز جاذبیة الحواضر الكبرى.

 
 

قطبا للتفكیر حول جاذبیة المجاالت الترابیة، مع قیم مضافة  " AFRICA PLACE MARKETING" ویأتي حدث 
المنتدى  . وسیكون"حنا كزابالنكا"ملموسة مرتبطة بتقاسم الخبرات واإلثراء المتبادل، بعد حوالي سنة تقریبا على إطالق 

البیضاء مكانا حقیقیا للقاء وتقاسم التجارب حول  الدولي فرصة حقیقیة إلعطاء بعد جدید لنھج جاذبیة المدینة وجعل الدار
 التسویق المجاالت الترابیة في إفریقیا.

 
 
 

 



	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 

 
 

 -انتھى-
 

 حول الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات

. وتكمن مھمتھا في بلورة وتفعیل 2015 )  سنةCEAتأسست الشركة المحلیة الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات (

 استراتیجیة الجاذبیة الشمولیة الترابیة للعاصمة االقتصادیة على الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي.

وتنجز الدارالبیضاء للتظاھرات والتنشیط مشاریع مھیكلة وتسھر على ضمان تدبیر البنیات التحتیة الریاضیة والثقافیة 

 سعة النطاق في المجال الثقافي والریاضي واالقتصادي.وتنظم التظاھرات وا

) شركة مساھمة خاضعة للقانون الخاص وذات رسامیل عمومیة. المساھمون ھم مجلس جھة الدارالبیضاء CEAوتعد (

 سطات، جماعة الدارالبیضاء ومجلس عمالة الدارالبیضاء.

 
 

 


