
 

  الشائعة األسئلة
 

 [مقدمة]
 عنھا. إجابات لدیك ستكون دیربورن، لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة حول أسئلة اآلخرون علیك یطرح عندما

 
 ومزید یةاإلضاف ولألسئلة دیربورن. لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة حول مشاركتھا یمكنك التي االساسیة المعلومات یلي وفیما

 یمكنك ال التي لألسئلة المشروع. موقع من األخرى واألجزاء /brandingdearborn.com/faq زیارة یمكنك التفاصیل، من
 اإللكتروني البرید عبر أو 313-943-3141 الرقم على دیساس-شیبرد یستیناكر مع التواصل یرجى عنھا، اإلجابة

csdecius@downtowndearborn.org. 
 

 الشائعة] [األسئلة
 

 أھدافھا؟ وما دیربورن لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة ما .1

 دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارتي من كل من األجل طویل التزاًما دیربورن لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة تُعد
 دیربورن في المصالح أصحاب من والمنظمات لألفراد واألھداف والرؤى األدوات من متین أساس لبناء والغربیة الشرقیة
  والسكان. والطالب والزوار التجاریة لألنشطة فعالیة أكثر بشكل المدینة لتسویق

  دیربورن: لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة ستدعمھا التي اإلستراتیجیة باألھداف قائمة یلي وفیما

 علیھا والمحافظة الكوادر أفضل جذب •

 اعاتس وبعد العمل، یوم طوال دیربورن في والبقاء الترفیھیة باألنشطة واالستمتاع العیش على العاملة القوة تشجیع •
 األسبوع. نھایة عطالت وفي العمل،

 المدینة. وسط رؤیة لدعم فیھا والعمل دیربورن أحیاء أماكن تحدید إلى التكمیلیة التجاریة األنشطة دفع •

    استثماراتھم. وتشجیع نوع كل من المصلحة أصحاب إشراك •

 المدینة. وسط في والسكنیة التجاریة العقارات قیمة رفع •

 ة.السیاح تنشیط •

 في تجاریةال العالمة جاذبیة تعزیز مع دیربورن في الترفیھیة باألنشطة واالستمتاع واإلقامة العیش على الطالب تشجیع •
  للطالب. السكانیة الكثافة وبین الكلیات منطقة

 
 دیربورن؟ لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة أھمیة ما .2
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 على التنافس في األخرى المدن عن حاسمة تنافسیة میزة اكتساب إلى لھا وتروج قویة تجاریة عالمة تطور التي المدن تمیل
 ویمكن .اإلستراتیجیة أھدافھا مع أكبر بشكل اتساقھا إلى باإلضافة المالیة واالستثماریة الموھوبة والكوادر التجاریة األنشطة

 وائرد بین الجمع إلى باإلضافة بالمدینة، ازاعتز بناء على المساعدة في مھًما دوًرا تؤدي أن أیًضا القویة التجاریة للعالمات
 من دعق من أكثر علیھ یمض لم الحدیث بالمعنى للمدن التجاریة العالمات بناء أن من وبالرغم المتنوعة. المدینة ومجتمعات

  المتحدة. الوالیات أنحاء جمیع في األحجام جمیع من لمدن النجاح قصص من العدید ھناك أن إال الزمان،
 

 دیربورن؟ لمدینة تجاریة عالمة بناء لمبادرة الداعمة الجھات من .3

 الغربیة،و الشرقیة دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارتي بقیادة مشترًكا جھدًا دیربورن في التجاریة العالمات مبادرة تُعد
 استشاریة لجنة یًضاأ الجھود وستشمل اآلخرین. المجتمعیین والشركاء Land Ford وشركة دیربورن مدینة من وبدعم
  والتعلیمیة. الثقافیة والمؤسسات الرئیسیین العمل أصحاب من تتكون

 members-brandingdearborn.com/committee/  إلى االنتقال یمكن لألعضاء،
 

 دیربورن؟ لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة من المستفیدة الجھات من .4

 عماالً أ یزاول أو مدرسة في مسجل أو یعمل أو یعیش من كل منھا لیستفید دیربورن لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة وضعت
 من كالً  تمثل التي والمنظمات األفراد مختلف مع التواصل االكتشاف في جھودنا تشمل الھدف، ھذا ولنعكس دیربورن. في
 المدینة. أنحاء جمیع من المجتمعات ھذه

 
 دیربورن؟ لمدینة تجاریة عالمة بناء ادرةلمب التطویر أعمال تقود التي الجھات من .5

appliedstorytelling.com Inc. Storytelling, Applied و octanedesign.com Design Octane شركتا تعمل
 ربورن.دی لمدینة تجاریة عالمة بناء لمبادرة اإلبداعي والتطویر اإلستراتیجیات ووضع األبحاث أعمال قیادة وتتولیان معًا .

 مترو يف االقتصادیة التنمیة مبادرات عن فضالً  للمدن، التجاریة العالمة تطویر في واسعة بخبرة الشركتین كلتا وتتمتع
 على ردھما أساس على المتعاقدین ھذین والغربیة الشرقیة دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارتا اختارت وقد دیترویت.

 جنةل االختیار عملیة وتضمنت دیربورن. لمدینة القیاسي البروتوكول اتبعت التي الرسمیة )RFP( اقتراح تقدیم طلب عملیة
  .دیربورن نجاح في المصلحة أصحاب من رئیسیة مجتمعیة مؤسسات من تألفت اختیار

 
 لمدینة تجاریة عالمة بناء مبادرة على تُبنى التي األخرى الترویجیة والجھود التسویقیة الحمالت مشاھدة نتوقع متى .6

 دیربورن؟

and-brandingdearborn.com/updates-  على اإلنترنت عبر علیھ االطالع یمكنك الذي لدینا، الحالي الزمني الجدول وضع تم
/timeline، قصیر. بوقت ذلك بعد التسویق أنشطة تبدأ أن على ،2019 یونیو 1 بحلول ترویجیة حملة أول تنفیذ تطویر یتم بحیث 

 وضعھ. على نعمل بینما timeline-and-brandingdearborn.com/updates/ على للمراجعة للحملة اإلبداعي التصمیم وسیتاح
 قابل الزمني الجدول أن مالحظة یرجى ولكن جاھزة. تكون عندما بنا الخاصة والتوعیة المراسالت لخطة ملخًصا أیًضا وسننشر
  للتغییر.

 
 المبادرة؟ من إیجابیة نتائج رؤیة في سنبدأ متى .7

 لصورة جاریةالت العالمة صیاغة لكیفیة للقیاس ابلةق معاییر سنضع األخرى، واألدوات التجاریة العالمات استبانات باستخدام
 فرید نمكا أنھا على دیربورن إلى یُنظر كان إن ما فھم على تساعدنا التي األخرى اإلجراءات إلى باإلضافة لدیربورن إیجابیة
 تطویرھا. على عملن بینما ]URL[ على معاییرنا وسننشر فیھ. الترفیھیة باألنشطة واالستمتاع والعمل العیش الجمیع یرغب
 التجاریة. العالمة تسویق بدء من تقریبًا عام بعد متابعة قیاس عملیة أول إجراء نتوقع

 
 المشاركة؟ یمكنني كیف .8

 لمدینة التجاریة للعالمة األفراد استبیان إجراء التطویر، مرحلة خالل فیرجى، المبادرة. في مھًما دوًرا تؤدي أن یمكنك
 مستوى على مواقع وفي timeline-and-brandingdearborn.com/updates/ على اإلنترنت عبر المتاح دیربورن،
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 أصحاب استبیان عن لإلجابة الوقت تخصیص فیرجى التجاریة، ةاألنشط أصحاب أحد كنت وإذا نوفمبر. 25 حتى المدینة
 brandingdearborn.com/surveys/ على اإلنترنت عبر المتاح دیربورن، لمدینة التجاریة للعالمة التجاریة األنشطة

 نوفمبر. 25 حتى المدینة مستوى على مواقع وفي
 

 التجاریة مةالعال وإستراتیجیة قصة تطویر على نعمل بینما التأثیر! على وقدرتك والعقلي البدني مجھودك إلى بحاجة أننا كما
 مھاودع التجاریة العالمة في االستثمار خالل من نشط دور ألداء المجتمعیین الشركاء من المزید إلى سنحتاج بنا، الخاصة

  ویقیة.التس وجھودك بجھودنا یتعلق فیما
 

ذلك. وإذا كنت ما إن تصبح قصة ورسالة العالمة التجاریة لمدینة دیربورن فعالة، یمكنك المشاركة من خالل العثور على فرص لمشاركة القصة حیثما أمكنك 
التسویق وبناء األعمال  مالكًا لنشاط تجاري، ففكّر في الكیفیة التي یمكن أن تدعم رسالة وأصول العالمة التجاریة لمدینة دیربورن التجاریة لجھودك في

  بمجرد تطوbrandingdearborn.com/assetsوالتوظیف، وأین یمكن ذلك. وسننشر أصول العالمة التجاریة على 
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