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 بدأت فکرة املرکز يف عام 2013 ومنذ ذلك الحین وهو یقوم بعمل الدراسات

 واألبحاث الخاصة باإلضافة إلی قراءة التجارب العاملیة عن قرب لالستفادة

من وتحویلها  العربیة  و  املحلیة  السوق  مع  یتوافق  بما  تطویرها  و   منها 

 فکرة إلی مشروع قائم یلع أرض الواقع و ذلك يف عام  2014 , لتمثل مختبرًا

الفریدة مع فریق و  اإلبداعیة  التجارب  الکثیر من  استیعاب  له   کبیرًا یمکن 

ما کل  نقدم  ,حیث  اإلبداع  و  التمیز  لتحقیق  جاهًدا  یسعی  متکامل   عمل 

 نمتلکه من خبرات لدى املؤسسین وفریق العمل ونضعها بین یدي العمیل

 حتی یصل ملا یریده عند تصمیم املوقع اإلکتروني أو العمل یلع تسویق

 املنتجات أو تسویق شرکته يف السوق اُملستهدف

للتدریب واإلستشارات

.
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اإللکتروني الترویج  يف  اإللکترونیة  التسویق  بخدمات  املرکز  یعمل             کما 

خبراء وبواسطة  مدروس  وعلمي  احترايف  بشکل   ( منتجات  أو  خدمات   ) 

العصریة میدیا  السوشیال  باستخدام  التسویق  وسائل  يف   ومتخصصین 

. یلع االنترنت

إدارة صفحات التواصل اإلجتماعي إنشاء الهویة البصریة  حمالت التسویق اإللکتروني

برمجة املواقع اإللکترونیة
حمالت التسویق عبر

إدارة حمالت Google-Ads البرید اإللکتروني

تحسین محرکات البحث

WEP
S E R V I C E S

خدمات املوتناج واملرئیات خدمات التصمیم الغرافیکي

M O N I T O R G R A P H I C  D E S I G N

Google-Ads
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2017 و انطالقًا من ثقة عمالئنا بنا و تلبیة الحتیاجاتهم و  مع بدایة عام 

 احتیاجات سوق العمل قمنا بإطالق خدمة االستشارات املحاسبیة واإلداریة

 لنکون بذلك من أهم الشرکات الرائدة يف تقدیم الخدمات املتکاملة و یلع

. مستوى عالي من الجودة و املصداقیة يف الشرق األوسط و شمال آسیا

خدمات محاسبیة ونظم إدارة تأسیس القسم املالي املنشأ حدیثًا

خدمات الشرکات العقاریة  االستشارات اإلداریة
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DERMADENT
A D V A N C E  T R A I N I N G  
T H E R A P Y  T O U R I S M

عمالؤنا
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 لم نکتِف بذلك ففي عام 2016 أطلقنا أکادمیتنا التقنیة و التدریبیة املتخصصة بتدریب 

 العلوم التقنیة کالتسویق اإللکتروني و النظم املحاسبیة و اإلداریة حیث إننا نسعی دائمًا

 ملشارکة و نشر خبراتنا العلمیة و العملیة املکتسبة من واقع تجاربنا و خبراتنا املتراکمة

یلع مدى السنوات السابقة لتعم الفائدة یلع الجمیع

الخدمات التدریبیة

.

استضافة البرامج التدریبیةعروض خاصة للتعاقدات السنویة
وورش العمل يف املرکز

مدربین مختصین يف مختلف
املجاالت التدریبیة

موقع متمیز یسهل الوصول الیه
(اسطنبول - میدان تقسیم)

تنظیم الدورات وورش العمل
يف أفضل الفنادق حسب الرغبة

 استقبال املتدربین من املطار ومرافقتهم
عند االنتهاء من الدورة

خدمات السکرتاریا واإلشراف اإلداري

کادر إداري ممیز

Wi� (available)
إنترنت (متوفر)

Co�ee Break
استراحة ووجبات سریعة



+90 - 553 501 3815 info@marketing-google.com www.marketing-google.com

دبلوم التسویق اإللکتروني املستوى األول والثاني

  دبلوم التصمیم الغرافیکي املستوى األول والثاني

دبلوم محتوى املونتاج املرئي املستوى األول والثاني

دورة الـ

دورة إدارة نظم املعلومات

دورة السکرتاریا اإللکترونیة

مدیر انظمة حجوزات الطیران

 الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي

                                                                    3d max

                              ICDL

التدریب التقني والتطبیقي

دورة املحاسبة لغیر املحاسبین

دورة محاسبة التکالیف

ورشة عمل نظام الضرائب الترکیة

ورشة عمل مایکروسوفت إکسل متقدم

ورشة عمل الحسابات الختامیة والتقاریر املالیة

النظم املتقدمة يف املیزانیات والقوائم املالیة

 تصمیم البیانات املالیة باستخدام اإلکسل
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التدریب املالي واملحاسبي
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صور القاعات التدریبیة



+90 - 553 501 3815 info@marketing-google.com www.marketing-google.com



+90 - 553 501 3815 info@marketing-google.com

Address:         Gumüşşuyu Mahallesi, Osmanlı Sk. No:18 D:3, 34367 Beyoğlu/İstanbul

www.marketing-google.com


