اعقلهــا

ن�ستطيع خلق فر�ص جديدة وابتكار حلول �إبداعية ملن�ش�أتك
وحتقيق طموحاتك والو�صول لأهدافك من خالل من�صة
اجلل�سات الإ�ست�شارية ودرا�سة امل�شاريع .
اعقلها تقوم بدعم رواد الأعمال عن طريق تقدمي اال�ست�شارات،
ودعم الأفكار املبتكرة ،مما ي�ؤدي اىل ت�أهيلهم للعمل واالنتاج.

المؤسسة
أسرار العميري
رائدة �أعمال مدربة وم�ست�شارة يف تطوير امل�شاريع.
�سفرية االبداع وريادة االعمال يف �سان فران�س�سكو عام .٢٠١٥
امل�ؤ�س�س ل�شركة اعقلها.
املدير العام ل�شركة العوامل املتوازية.

الرؤية والرسالة

الهيكل التنظيمي

رؤيتنــا :

يف اعقلها ن�سعى لتطوير الأفكار ودرا�ستها للنهو�ض بامل�شاريع التي ت�ساهم يف منو العامل الريادي يف
اململكة العربية ال�سعودية.

الرئيس التنفيذي

�أ�سرار العمريي

رسالتنـا :

انطالقا من رغبتنا يف تقدمي يد العون لرواد املجتمع جاءت جهود اعقلها لتمهد الطرق للأجيال
ال�صاعدة من رواد االعمال.

أهدافنـا :
م�ساعدة الأفراد وال�شركات وامل�شاريع النا�شئة وتهيئتهم لدخول ال�سوق.
بناء �شبكة عالقات وا�سعه مكونه من امل�ست�شارين و�أ�صحاب الأفكار الريادية.

إدارة المحتوى

اإلدارة القانونية

إدارة العالقات العامة

اإلدارة المالية

إدارة التسويق

إدارة التخطيط والتطوير

الدعاية واإلعالن

ما نقدمه لك

خدماتنا..
جلسات استشارية في تطوير األفكار:
جل�سة لتنوير امل�شاركني وزيادة وعيهم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية يف تطوير الأفكار وحتويلها �إىل افكار
ذات قيمة مبتكرة.

خمت�صون يف تقدمي اال�ست�شارات والتوجيه للأفكار الإبداعية
وامل�شاريع الريادية املبتدئة عن طريق من�صة اعقلها للجل�سات
الإ�ست�شارية ودرا�سة امل�شاريع على �أيدي جمموعة من اخلرباء
وامل�ست�شارين.

جلسات إستشارية في االبتكار وبراءات االختراع:
جل�سة لزيادة وعي امل�شاركني باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية يف االبتكار واالخرتاع والتي متكنهم من تنميه
مهاراتهم يف التفكري وحل امل�شكالت وتطوير �أ�ساليب �أداء العمل الناجح.

جلسات إستشارية في العالمات التجارية:
العالمة التجارية لي�ست فقط اال�سم ،ال�شعار �أو الألوان اخلا�صة بتلك العالمة بل هي �أعمق
من ذلك ،لذلك ن�ساعدك يف عمل هوية مرئية والتي ت�شمل كل امل�شاعر والأفكار املرتبطة بتلك
اخلدمة �أو املنتج خللق جتربة مميزة وخا�صة للم�ستهلك.

جلسات استشارية في إقناع المستثمرين:
هنا ي�أتي دورنا بتقدمي اال�ست�شارات لإبراز امليزة التناف�سية لل�شركة وقوائمها املالية
ب�شكل ب�سيط ومقنع كما نعمل على تدريب رواد الأعمال املبتدئني على مهارات فن
العر�ض �أمام امل�ستثمرين وطريقة اقناعهم.

جلسات استشارية في دراسة الجدوى:
تهدف هذه اجلل�سة لت�أهيل رواد الأعمال املبتدئني لتقدير احتماالت جناح الفكرة اال�ستثمارية
قبل التنفيذ الفعلي و�إر�شادهم وتوجيههم لتحقيق �أهداف امل�شروع وجتنب املخاطر.

جلسات استشارية في نموذج العمل التجاري:
نقدم يف هذه اجلل�سة �أهم ا�سرتاتيجيات التخطيط مل�شروعك اجلديد ملواجهة حتديات
ال�سوق ،كما ن�ؤهلك لت�صميم منوذج العمل التجاري والذي يدر�س امل�شروع من جميع
زواياه حتى ينطلق لتقدمي منتج مبتكر �أو خدمة مميزة ،مع القدرة على تقييمه و�إعادة
بنائه عن طريق التغذية الراجعة.

جلسات استشارية في التسويق:
ً
الت�سويق واحد من �أهم الأن�شطة التي تهتم بها ال�شركات لذا نعمل معا لت�أهيل رواد الأعمال
املبتدئني لزيادة ح�صتهم ال�سوقية والتي تعتمد على اخلطة الت�سويقية املنا�سبة عن طريق
االرتقاء بامل�ستوى املعريف للت�سويق و�أ�ساليبه واكت�ساب اخلربات واملهارات التي حتقق �أهداف
ال�شركة الت�سويقية.

جلسات استشارية مالية:
ت�ساعدك هذه اجلل�سة على حتديد �إجمايل املال امل�ستثمر للم�شروع وكيفية تدبريه ،كما
تهدف �إىل تزويد رواد الأعمال املبتدئني باملهارات الالزمة التخاذ القرارات الإدارية
ال�صحيحة املتعقلة بالأمور املالية واال�ستثمار.

اطلب خدمتك

زيارة الموقع
اإللكتروني

اختيار جلستك
اإلستشارية أو
دراسة مشروعك

تعبئة نموذج
الطلب

تواصل فريق اعقلها
معك

يسعدنا التواصل معكم
لتحقيق رغباتكم

E-mail:info@e3qlha.com
www.e3qlha.com
0566489713

