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ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
تعترب “هنرت بيفان” وكالة رائدة ومبدعة يف مجال التسويق ويقع
مقرها يف اململكة املتحدة ،وهي تقدم خدمات خاصة لرشكات
السياحة العالجية واملستشفيات والعيادات العاملية ملساعدتها
عىل ترويج العالج والخدمات للعمالء سواء كانوا من اململكة
املتحدة أو من أوربا أو من أماكن أخرى يف العامل.
ومع النمو الرسيع واالهتامم اإلعالمي املتزايد بالسياحة العالجية ،باتت

الرتويج للهوية املؤسسية وتصميم الشعار

سنحرص عىل صياغة أفكار رائعة وتطوير هوية مؤسسية
قوية ملنظمتكم.

بروشورات ،منشورات ،بيانات وقائع ،ونرشات إعالنية

مواد تسويق ورقية مكتوبة بأسلوب يعطي املرىض املستهدفني
الثقة يف عالجاتكم.

املنظامت بحاجة اىل تطوير اسرتاتيجيات تسويق قوية وأدوات مبتكرة
للتنافس بشكل فعال يف السوق العاملي.

تصميم وتطوير مواقع الويب

وكثريا ما نجد أن مواد التسويق تركز عىل العالج واملرافق لكنها ال تروج
للتجربة ككل للعميل املستهدف .فعدم أخذ االختالفات الثقافية بعني
االعتبار واستخدام ألوان ولغة وصور ال تتناسب مع السوق املستهدف قد
ال يحفز املريض عىل االستفسار عن الخدمات بغض النظر عن مدى جودة
املرافق والعالج.
إننا نحرص عىل توصيلكم للرسائل بطريقة صحيحة إىل أسواقكم املستهدفة
بشكل يحول أصحاب االستفسارات والزوار املهتمني إىل مرىض وضيوف
جاهزين للدفع مقابل االستفادة من جراحة اختيارية أو عالجات تجميلية
أو لحاالت أكرث تعقيدا.
بفضل الخربة الواسعة التي يتمتع بها فريقنا يف شاسع قطاعات السوق
وعملنا يف مجاالت الطب والعلوم والصيدلة والرتفيه والسياحة ،نحن
قادرون عىل تطوير مفاهيم أصلية ومبتكرة لجعل عملية التسويق الخاص
بكم تتميز عن باقي املنافسني وتحقق نتائج إيجابية.

التسويق الرقمي ووسائل التواصل االجتامعي

تطوير مواقع ويب مبتكرة والتسويق عىل اإلنرتنت لبناء الثقة
واملصداقية وتحفيز االستفسارات.
اسرتاتيجيات عرب اإلنرتنت موجهة للتواصل بشكل فعال مع
األسواق املوجودة واملحتملة.

تصميم ورسومات املعارض

تصميم مبتكر لخلق اهتامم لدى العمالء املحتملني وإخبارهم
وتوعيتهم وتشجيع االستفسارات من جانبهم.

التكييف اللغوي املحيل لألسواق العاملية

نتبنى أسلوبا عامليا يشمل الكتابة اإلعالنية والرتجمة وهي مواد يتم
تصميمها وفقا الحتياجات األسواق املستهدفة.

االسرتاتيجية والدعم والتدريب الخاص بالتسويق

اإلدارة الخارجية للتسويق الخاصة بكم  -حلول مبتكرة مبنية
عىل اسرتاتيجية مدروسة.

ملعرفة كيف ميكننا مساعدتكم ،يرجى االتصال بنيل بيفان.
+44 (0) 7971 545401

neil@hunterbevan.co.uk

+44 (0) 1691 682566
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الفريق الرئيسي
هيلني كولشو -ماجستري

نيل بيفان ،عضو معهد القيادة واإلدارة -مدير

تهتم هيلني وفريقها بتحسني نتائج محركات البحث وتسويق
محركات البحث .وتتوفر لدى هيلني خلفية يف تسويق الرعاية
الصحية وهي متحدثة دولية حول التسويق عرب اإلنرتنت يف
مؤمترات السياحة الطبية.

يتخصص نيل -الذي لديه أكرث من  30سنة خربة يف مجال
االبتكار والتسويق -يف العمل مع العمالء لتطوير اسرتاتيجيات
وحلول تسويق قابلة للتطبيق من الناحية التجارية والتي تولد
حلوال يف التسويق الورقي والتسويق الرقمي.

ديفيد كودمان

كريسنت بيفان – مديرة

ديفيد هو رسام ومصمم جرافيك ومطور مواقع ويب متخصص
يف تطوير تطبيق ووردبريس .كام يتمتع أيضا مبهارات يف تطوير
مفاهيم ترويج الهوية املؤسسية والجرافيك للمطبوعات الورقية
والرقمية.

كريسنت هى مديرة العمليات والتسويق ،و لها مهارات
وخربة يف العمل مع العمالء من كافة أنحاء العامل لتطوير
اسرتاتيجياتهم وأنظمتهم التشغيلية والتأكد من تحقيق
نطاق العمل واألهداف.

جميلة شعيب  -دكتوراه

روان غريفيتس ،شهادة بكالوريوس

ترشف جميلة وفريقها عىل الرتجمة والتحرير وتقدم استشارات
حول التواصل بني الثقافات .وهي أستاذة زميلة يف مدرسة
وورويك لألعامل ،ومحارضة زائرة يف املركز الجامعي رشوزبريي.
كام أنها تجيد اللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واألملانية.

روان هو مصمم جرافيك ومطور مواقع الويب متخصص يف
الحلول املبتكرة لرتويج الهوية املؤسسية والطباعة وتطوير
مواقع ووردبريس ،إضافة إىل مناذج التسويق الرقمي
والنرشات اإلخبارية.

مورين هنرت

ليفي كيمبل

نظرا لخلفيتها يف الصحة الجيدة والتغذية ،تتوىل ليفي
مسؤولية تطوير اسرتاتيجية التواصل االجتامعي وتقديم
محتوى تفاعيل ومشاركات عرب مدونات وتسويق املحتوى
وإدارة حمالت التواصل االجتامعي.

تتوىل مورين مسؤولية وظائف الحسابات واإلدارة .وتكمن
مهمتها يف ضبط ومراقبة االئتامن والعناية املالية الواجبة
وإعداد الفواتري وحسابات اإلدارة والتأكد من أن املشاريع تتم
وفقا للميزانية املخصصة لها.

اكتسبت رشكة هنرت بيفان املحدودة -التي تأسست يف عام
 1999سمعة جيدة بفضل عملها مع بعض الرشكات الرائدةوالجمعيات الخريية ومنظامت القطاع العام يف اململكة املتحدة،
ومؤخرا مع رشكات دولية ،بحيث تساعدهم عىل تطوير
ضامناتهم التسويقية العاملية.

أصبح نيل بيفان ،املدير املؤسس ،مهتام بالسياحة العالجية بعد أن تعرض والده
لحادث خالل إجازته وتم نقله إىل مستشفى يف اإلمارات العربية املتحدة ،حيث
أعجب هو وأرسته بجودة الرعاية والخدمة والتكلفة مقارنة بالعالج يف املستشفيات
الخاصة يف اململكة املتحدة .وبعد إجرائنا لبحث مستفيض ،نجحنا اآلن يف تقديم
مجموعة شاملة من الخدمات ملساعدة وكالء السياحة العالجية والعيادات
واملستشفيات ووجهات الصحة الجيدة لتسويق أنفسهم بشكل أكرث فعالية للمرىض
املحتملني يف اململكة املتحدة وأوروبا وخارجها ،وتدريب موظفيهم عىل تنفيذ تلك
االسرتاتيجيات .

يتوفر لدى فريقنا األسايس واستشاريينا خلفيات متنوعة ويوجد بينهم خريجون
يف اإلدارة والضيافة واللسانيات ،فضال عن التصميم الجرافييك ،ولديهم خربة يف
الكتابة اإلعالنية والرتويج للهوية املؤسسية والطباعة والتسويق عرب اإلنرتنت
والتسويق الرقمي ،إىل جانب مهارات الرتجمة والتكييف اللغوي املحيل.
ميكننا هذا املزيج الفريد من الخربة واملوهبة من مواكبة مشاريع عمالئنا بعقل
منفتح وتقديم حلول ليست مبتكرة وإبداعية فحسب ،ولكنها ،واألهم من ذلك،
قابلة لالستمرار تجاريا وتحقق نتائج قابلة للقياس.
رشكة هنرت بيفان املحدودةThe Studio, Mountain View, ،
 Knockin, Shropshire SY10 8HU,اململكة املتحدة
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لقد عملنا مع مجموعات تكليف العيادات التابعة للخدمات الصحية الوطنية
( )NHSومراكز العالج الرائدة لألطفال املصابني بالشلل الدماغي ،وأخصائيي العالج
الطبيعي ،وعيادات الجلد الخاصة ،وعيادات األسنان ،ومعهد الصحة الريفية ،و
 ، WONCAو ،Euripaو  CROsالعاملية يف إيطاليا و الواليات املتحدة األمريكية،
جنبا إىل جنب مع عمالء الضيافة والسياحة و الرتفيه.
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