
 

  المقدمة خطاب
 

 [الترویسة]
 الطریقة. وإلیك دیربورن. لمدینة قویة تجاریة عالمة لبناء وتأثیرك القیادیة موھبتك استغل

 
 

 األساسیة] [الفقرة

 —المؤثرة وشخصیاتھ المجتمع قادة السادة
 

 بجني وتَِعدُ  مثیرة جھود وھي الجھود. ھذه لدعم واستعدادكم دیربورن لمدینة تجاریة عالمة بناء بمبادرة اھتمامكم على نشكركم
 لمدینتنا! وثابتة كبیرة أرباح

  الجھود: ھذه في وفعاًال  نشًطا مشارًكا تكون أن في لمساعدتك العناصر من عدد على الحزمة ھذه وتحتوي

 أخذھا من لتتمكن دیربورن لمدینة التجاریة للعالمة التجاریة األنشطة وأصحاب األفراد استبیانات من مطبوعة نسخ •
  والزمالء. واألصدقاء العائلة على وتوزیعھا

 التجاریة. العالمة استبیانات إلجراء والزمالء األصدقاء لدعوة رسالة نموذج •

 على التجاریة العالمة بناء مبادرة موقع ةوزیار االستبیانات بإجراء المبادرة إلى دعوة مع بریدیة بطاقات •
brandingdearborn.com 

 المبادرة. بشأن اآلخرین لدى أو لدیك تكون قد التي األسئلة عن ومباشرة واضحة إجابات مع الشائعة األسئلة •

 تشكل يالت ستبیاناتواال التجاریة العالمة بناء مبادرة إلى االنتباه لجذب االجتماعي التواصل وسائل على منشورات نموذج •
 منھا. جزًءا

 عالمةال بناء مبادرة بإبراز لھ یسمح وضع في شخص أي مع لمشاركتھ التجاریة العالمة بناء مبادرة لتقدیم صحفي بیان •
 والمؤسسیة. واالجتماعیة اإلعالمیة االتصال قنوات في دیربورن لمدینة التجاریة

 تنسیق إلى تحتاج التي المراسلة قنوات في التجاریة العالمة بناء مبادرة یقدم ةاإللكترونی للمراسالت إخباري لمقال نموذج •
 المطبوعات. أو اإللكترونیة اإلخباریة النشرات مثل قصیر

 لآلخرین. التجاریة العالمة بناء مبادرة وسبب قیمة لتقدیم ثانیة 15 مدتھا تعریفیة مقدمة •

 نةلمدی التجاریة العالمة بناء جھود لتعزیز بھا القیام یمكنك التي األشیاء عضب إلیك بدایة، كنقطة األدوات ھذه امتالك ومع
  دیربورن:

  إجرائھ. على اآلخرین وشجع االستبیان أجر •



BRANDINGDEARBORN.COM 
313-943-3141 

info@downtowndearborn.org  
  

   نطاق أوسع على brandingdearborn.com وھو المصغّر التجاریة العالمة بناء بمبادرة الخاص URL عنوان انشر •

   األقل. على زمالء أو أصدقاء ثالثة إلى الخطاب نموذج أرسل •

 أیًضا. المشاركة على وشجعھم والزمالء األصدقاء مع المبادرة عن تحّدث •

  تطویرھا. یتم بینما المبادرة عن منشورات مشاركة في واستمر االجتماعي التواصل وسائل منشورات أرسل •

 باستمرار. ورؤیاك رأیك مقدًما المبادرة تقدم تابع •

 ةالبریدی البطاقات قدّم أو االستبیان ملء الحضور من واطلب مؤسستك أو التجاري نشاطك أو حیك في اجتماًعا استضف •
 اإلنترنت. على نشرھا على لتشجیعھم

 

 لعالمةل االستشاریة واللجنة المجتمعیین، وشركائنا والغربیة، الشرقیة دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارتي عن ونیابة
 ومشاركتكم! دعمكم بشدة نقدر الجھود، ھذا في مشارك آخر شخص وكل دیربورن لمدینة التجاریة

 
 

   
 

 نیجوسیان كارین      میریت دان
 دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارتي رئیسة  الشرقیة دیربورن مدینة وسط تطویر ھیئة إدارة رئیس

 والغربیة الشرقیة
 Rugs Nigosian مالك    Comics Brain Green في شریك

 
 
 

   
 

 دیبونسكي دیف     االبن أوریالي، بي جون العمدة
 Land Ford لشركة التنفیذي والمدیر الرئیس      دیربورن مدینة
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