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 2022للتسويق الدولي لعام  PressReader جائزة إفال

يورو من تكاليف السفر لحضور مؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات  3000اربح  - 2021نوفمبر  2
  اإلفال في جائزة rPressReadeقسم اإلفال لإلدارة والتسويق مع  تشارك! ي2022والمعلومات في عام 

PressReader .الدولية لتسويق المكتبات 

: "عندما تتعامل المكتبات في PressReaderاألول، في  قسم المكتباتيقول جيمس فيربوثام، مدير 
المبتكرة  االتصاالتهمية تزداد أ  بكوفيد،من التحديات اللوجستية المتعلقة جميع أنحاء العالم مع العديد 

والتسويق للمستفيدين". "يسعدنا أن ندعم مرة أخرى جائزة اإلفال للتسويق لالحتفال بأكثر الحمالت تأثيًرا 
 ."2021اعتباًرا من عام 

أو حمالت تسويقية إبداعية موجهة نحو النتائج.  مشروعاتمكتبة التي تنفذ بشكل أفضل جائزة للُتمنح ال
مبتكرة للتسويق في مجال المكتبات. المساهمات اليتم اختيار ثالثة من المرشحين النهائيين بناًء على 

والتسجيل لحضور مؤتمر اإلفال  ،واإلقامة ،من أجل السفر بالطائرةعلى نفقات المكتبات الفائزة  تحصل
 3000. يحصل المركز األول على 2022في يوليو  إيرلنداالعالمي للمكتبات والمعلومات في دبلن، 

 يورو. 1500يورو، والثالث  2000يورو، والثاني 

 .PressReaderمتميز من  عروض مع شهادات تقدير وحساب 10تكرم الجائزة أيًضا أفضل 

"من خالل برنامج الجوائز هذا، ال يمكننا فقط وتذكر رئيس قسم اإلفال لإلدارة والتسويق أنيا فيلترولتير 
التعرف على أفضل الحمالت التسويقية من جميع أنحاء العالم، بل يمكننا أيًضا تزويد مؤسسات المكتبات 

 ."باألفكار واإللهام لتحسين التسويق الخاص بهم

، حيث يمكنك iflapressreader2022.orgعلى موقع  2202 يناير 19يتم قبول الطلبات حتى 
 أيًضا العثور على مزيد من المعلومات حول معايير التقديم والجائزة. 

بر ع، جيريمايا والتر والتسويق إلدارةلبقسم اإلفال معلومات ال؟ يمكنك االتصال بمنسق لالستفسارات
jwalter@ppld.org. 
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 PressReaderحول 

PressReader  حيث يمكن لألشخاص اكتشاف  ايمكنك قراءتهالتى للصحف والمجالت منصة هو أكبر
 The Wall Street مثل إصدارات -موثوق به من أي مكان في العالم الصلة و المحتوى ذي ال

Journal ،وLa Vanguardia ،وThe Washington Post، وLos Angeles Times، وThe 

Globe and Mail، وThe Guardian، وNewsweek، وForbes، وLe Figaro، وVanity 

Fair ،.على سبيل المثال ال الحصر 

تحميل أو  تصفح المحتوى عبر اإلنترنتأو الكمبيوتر، يمكن للقراء  تابلت،أو ال ،باستخدام الهاتف
غير إتاحة يمكنهم االشتراك للحصول على . PressReaderتطبيق  كاملة باستخداماإلصدارات 

، أو الحصول على التجربة الكاملة برعاية أحد شركاء عالمتها التجارية. الشركات التي تستفيد ةمحدود
، مثل الخطوط الجوية البريطانيةمألوفة أسماء  -لتعزيز تجربة عمالئها من منصة المحتوى المتميز 

خطوط ي باسيفيك، وطيران كندا، وماريوت، وفنادق فيرمونت، و ، وكاث، والخطوط الجوية التركيةوإيبيريا
 سيبورن، وجامعة برينستون، ومكتبة نيويورك العامة.الرحالت البحرية 

 المتحدة PressReaderشركة  حول

هي مجموعة من شركات التكنولوجيا في مهمة لتغيير طريقة قراءة الناس  المتحدة PressReader ركةش
وتعلمهم في العصر الرقمي. تقوم الشركة ببناء منصة واحدة تعتمد على البيانات وتتمحور حول التجربة 

 ،وتوزيعه ،ى وشركاء األعمال في كل خطوة من خطوات إنشاء المحتو  ،والقراء ،لتمكين منشئي المحتوى 
 واستهالك المعلومات ومشاركة العالمة التجارية.

وتتعاون مع شركاء  ةتعليميإصدارات و  ،ومجلة ،صحيفة 14000تعمل الشركة مع ناشري أكثر من 
من كل ركن من أركان العالم بمحتوى عالي الجودة.  شخاصدولة لربط األ 150عالميين من العمال األ

 ةلبيع الصحف الرقميمنصة ، هي أكبر PressReaderمنصة القراءة عبر اإلنترنت الخاصة بالشركة، 
غة من أكثر من ل 64صحيفة ومجلة بـ  7000في العالم. توفر منصة "كل ما تستطيع قراءته" أكثر من 

 دولة. 125

موظف في  500في فانكوفر )كندا(، ومنذ ذلك الحين نمت الشركة إلى أكثر من  1999تأسست في 
(، مانيال )الفلبين( وفينيكس )الواليات المتحدة إيرلنداجميع أنحاء العالم مع مكاتب دولية في دبلن )

 األمريكية(.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2674767-1&h=2734901600&u=https%3A%2F%2Fwww.pressreader.com%2Fcatalog&a=browse+content+online
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2674767-1&h=1043395296&u=https%3A%2F%2Fpressreader.co%2Fgettheapp&a=PressReader+app
https://about.pressreader.com/

