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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

بدأت مسرعة املش���اريع الصغيرة »بريلنت الب« في 
تقييم اكثر من 17 مشروعا مت تقدميهم ملسابقة بريلنت الب 
للمشاريع التكنولوجية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل 
باملسابقة األسبوع املاضي، حيث شارك في عملية تقييم 
املشاريع املشاركة باملسابقة السفير األميركي بالكويت في 
حادثة تعتبر األولى من نوعها ان يشارك سفير أميركا في 
جلنة تقيم املشاريع التكنولوجية مبسابقة بريلنت الب 

للمشاريع التكنولوجية.
وشهدت عملية التقييم أعلى درجات التنافس الشديد 
بني املشاريع املشاركة على املراكز الثالثة األولى ملا متلكه 
تلك املش���اريع من ابداع وقدرة على االنتش���ار والتوسع 

محليا وإقليميا.
ومن جهتة قال الس���فير األميركي: بريلنت الب تقوم 

بتأسيس بنية حتتية سليمة وصلبة ألصحاب املشاريع 
التكنولوجية الناشئة مما يؤدي الى تغيير النظرة اخلارجية 
لالقتصاد الكويت���ي على انه اقتصاد نفطي، وكذلك خلق 
سوق تكنولوجي ينتج فرصا وظيفية وخدمات للمستخدمني 

على أعلى املستويات املطلوبة.
ويتحدث مؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة »بريلنت 
الب« ندا الديحاني عن املنافسة قائال: املنافسة شديدة وشرسة 
جدا ملا ميلكه هؤالء املبادرون من مواهب وإبداعات، مضيفا 
»بريلنت الب« ملتزمة بتنسيق وتنظيم مثل تلك املسابقات 
واملبادرات في السوق احمللي والسوق اإلقليمي حيث ان 
هذه املسابقات واملبادرات تساعد املبادرين على ان يكونوا 

أقرب الى األسواق العاملية واألسواق االستثمارية.
واجلدير بالذكر ان املشاريع الثالثة الفائزة في مسابقة 

»بريلنت الب« للمشاريع التكنولوجية ستكون على موعد 
مع املنافسة العاملية من خالل التأهل للمشاركة في مؤمتر 
اجلنوب في مدريد احد اكبر التجمعات للشركات االستثمارية 
والشركات املطورة واملبادرين العامليني من جميع أنحاء 
العالم، حيث ستتنافس مع اكثر من 50 جنسية مشاركة 
باملؤمتر من مختلف أنحاء العالم والذي سيبدأ فعالياته في 

7-8-9 من أكتوبر املقبل بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
ونذك���ر انه هن���اك اكثر من 17 مش���روعا تكنولوجيا 
يتنافسون على هذه املقاعد الثالثة وجاء في املقاعد الثالثة 

األولى، كل من: 
)Boxit Co) www.boxit.co -1

BubbleRumble -2
Bookr -3

السفير األميركي في الكويت:
بريلنت الب تسلط الضوء

على املشاريع الواعدة

مشروعات كويتية حتجز موعدًا 
مع العاملية مبدريد أكتوبر املقبل

لقطة جماعية لفريق »بريلنت الب« مع اصحاب املشاريع املشاركة السفير األميركي بالكويت دوغالس سيليمان يشارك في تقييم املشاريع املشاركة مبسابقة »بريلنت الب«

كيف متتلك موقعًا 
إلكترونيًا  لشركتك

في 6 خطوات؟

الكثير من الشباب من لديهم فكرة تأسيس موقع الكتروني، 
فإذا كنت من تلك الفئة أهنئك أوال على اتخاذ هذا القرار الصائب 
والذي سيدفع شركتك نحو مزيد من التقدم واالبتكار، فإنشاء 
موقع على اإلنترنت خاص مبشروعك من شأنه جلب زوار 
وعمالء مهتمني مبا تقدمه، ليس فقط في األس���واق احمللية 
ولكن األس���واق العاملية أيضا، فموقعك مفتوح للجميع 24 

ساعة في اليوم دون توقف أو انقطاع.
اخلطوات الس���ت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
حتتاج إليها إلنشاء موقع جديد على اإلنترنت وهي املسؤولة 

عن وضع مشروعك على بداية الطريق الصحيح:

1 اسم الموقع

تخطينا خط���وة احلصول على الفكرة عل���ى اعتبار أن 
لديك فكرة مشروع ناجح تود إطالقها، أو أن لديك مشروعا 
قائما بالفعل وتريد إنش���اء موقع مميز لهذا املشروع. وأول 
ما س���نفكر به هو اس���م املوقع ويجب ان تضع في اعتبارك 
أهمية اختيار اسم سهل وبسيط للموقع يكون سهل النطق 
واحلفظ، وميكن تذكره بسهولة. كما يفضل ان يكون مكونا 

.Facebook.com من عدد حروف قليلة، مثل

2  تصميم شعار الموقع

شعار املوقع له نفس األهمية مثل االسم، فغالبا ستتعرف 

عليك الناس عن طريقه، وستستخدمه للحفاظ على حقوقك 
امللكية والفكرية على الص���ور والفيديوهات مثال لذلك فإن 
اخلط���وة التالية التي ينصح بها اخلبراء بعد اختيار اس���م 
املوقع هي اختيار مصمم محترف لتصميم ش���عار موقعك 

فمن الصعب جدا تغييرهما في املستقبل.

3 تصميم الموقع وبرمجته

تبدأ في هذه اخلطوة تنفيذ 
املوقع عمليا من خالل تصميمه 
وبرمجت���ه، وعندما تتعامل مع 
املصمم أو املبرمج سيطرح عليك 
العديد من األس���ئلة، والتي من 

أبرزها األسئلة التالية:

ما فكرة موقعك؟

س���يكون مطلوبا منك شرح 
فكرة املوقع وأهميته وما تريد 
إيصاله للزوار أو مبعنى مختصر، 
الدافع الذي جعلك تنشئ موقع 
على اإلنترن���ت. فمن املمكن أن 

يكون موقعك ه���ذا غرضه إتاحة الفرصة للعمالء لش���راء 
منتجاتك أون الي���ن، ومن املمكن أن يكون غرضه التواصل 

م���ع عمالئك وخدمتهم، كما من املمكن أن يكون الغرض منه 
هو التدوين فقط. وحس���ب غرض وهدف موقعك س���يكون 

التصميم والبرمجة.

هل تحتاج إلى تصميم وبرمجة خاصة أم يكفي البرمجيات الموجودة؟

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
سوف يطرح عليك هذا السؤال، 
فهناك مشروعات كثيرة ميكن 
أن تدار باس����تخدام سكربتات 
وبرمجيات متوافرة مسبقا مثل 
الووردبريس إلدارة املدونات، 
واألوب����ن كارت لعم����ل املتاجر 
اإللكترونية، ويوجد غيرها الكثير 

حسب كل غرض وهدف.

4 استضافة الموقع وإطالقه

هذه خطوة أخرى مهمة، وهي 
اختيار االس����تضافة املناسبة 
ملوقعك حتى ال تتعرض لتوقفات 
متكررة وتخس����ر زوار املوقع. 
مطور املوقع الذي صممه وبرمجه سوف يكون لديه معلومات 
كافية عن أفضل اس����تضافة مناسبة ملوقعك، فاالستضافة 

التي تصلح ملدونة بسيطة، قد ال تصلح لعمل موقع خلدمة 
العمالء وعلي����ه طرق دفع كذلك س����تختلف طرق احلماية 

ودرجاتها حسب عمل املوقع.

5 محتوى الموقع

هنا ليس املقص����ود محتوى املوقع املقاالت املكتوبة وال 
احملتوى املرئي من فيديوهات وصور وفقط، ولكن املقصود 
احملت����وى الذي بنيت املوقع من أجل����ه، فإذا كان هدفك بيع 
منتجات وأدوات خاصة ب����ك، فإن هذه املنتجات والتقارير 
اخلاصة بها وصورها س����تكون احملتوى، وإن كان موقعك 
عبارة عن مدونة تنقل من خاللها أفكار شركتك إلى املتابعني، 
فاحملتوى سيكون إما مقاالت مكتوبة أو صوتيات أو فيديوهات 

أو صور.

»SEO« 6 تهيئة الموقع لمحركات البحث

هذه اخلطوة ستقوم بها بنفسك او ستوظف شخصا محترفا 
ف����ي تهيئة املوقع حملركات البحث SEO، وهي من اخلطوات 
الضرورية التي ستس����اعدك على جلب زوار مستهدفني من 
محركات البحث بشكل مجاني متاما. وهناك عدة أمور هامة 
بخصوص ال� SEO، أهمها تهيئة املوقع داخليا وفقا للمعايير 
القياسية الدولية التي يعتمدها اإلنترنت، وثانيها هو احلصول 

على Social signals وBacklinks من مواقع موثوق بها.


