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 ©مجيع احلقوق مبا فيها هذه الدراسة حمفوظة

  



؛ فقد انتج بتسويق االصدارات املرئية واملسموعة واملقروءة واملتخصصة بالتنمية الذاتية والبشرية أمجع متيز مركز الراشد يف العامل     
باللغة  وقد خرج أول إصدار يف العامل. مواداً وباللغة العربية كانت ومازالت اتمعات واجلاليات العربية يف أمس احلاجة إليها

الربنامج العملي يف التغلب على : كن مطمئناً: "ة من قبل مركز الراشد، وكان ألبومعلى شكل ألبوم يف التنمية النفسي العربية
م، مث تبعه جمموعة كبرية من اإلصدارات املتميزة واليت 1995، يف صيف "القلق

وقد انتج املركز إصدارات مسعية . تسجل األعلى مبيعاً يف األلبومات العربية
ية واجلودة واجلمال، وهي األفضل ومرئية ومكتوبة على مستوى عال من التقن

على مستوى العامل كله من ناحية اجلودة واجلمال واإلبداع، وكل ما خرج يف 
. صالح الراشد يف مركز الراشد. السوق حالياً تبع للطريقة اليت أبدعها د

الذي مضى " كن مطمئناً"والزالت ألبومات املركز هي األعلى مبيعاً حىت إصدار 
 3، ويتوقع أن املبيعات بلغت ستمراًيسجل ارتفاعاً م سنه 14عليه أكثر من 

  .واملركز مستمر يف إخراج اجلديد واملتميز ،مليون ألبوماً حالياً
ية النفسية والعقلية املركز فإن املركز يبيع ويسوق اإلصدارات املتميزة آلخرين يف التنم اتوباإلضافة إىل إصدارات وإنتاج  

وجهاز  ) Egely Wheel(كز بتسويق منتجات متخصصة يف التنمية البشرية مثل جهاز الطاقة كما يقوم املر ،واالجتماعية
  .وغريها) EmWave( إميويف

 & Schustlerودار  .Nightingale-Conant Coولدى املركز وكاالت من شركات عاملية مثل شركة            
Simon وInternational Book Distributor  وHarper – 
Collins وغريهم من الناشرين واملوزعني العاملني للكتب واإلصدارات ،

  .األكثر مبيعاً يف األسواق األجنبية
الل ـائل تسويقية الكترونية متعددة، من خـوسولدى املركز   

ا تقوم إدارة فريق عمل ـيس بوك واملنتديات، كمـاملواقع االلكترونية والف
Al-Rashed Rainbow ستوى الوطن العريب بعمل توعية جبارة على م

ألف عميل مهتم بالتنمية  100من خالل قاعدة بياناا اليت تتجاوز الـ 
  .البشرية

  
 مشـروع شـراكة   ® فرانشايز الراشـد تقدم شركة  ،تعليم والدعوة والنشر للمفاهيم الصحيحة للحياة الطيبةللوسعياً منا     

وع تسويق اإلصدارات يف املنطقة احملـددة، علـى   ، وهو مشر)روائعية(وخمصص ملن الميلك رأس مال للبدء به 
  .اًدوالر قرابة األلفنيالشخص شراء الكميات وتسويقها يف منطقته مببلغ 

      



 كیف یعمل هذا املشروع؟
 
 

 التقدم لتمثيل مركز الراشد يف منطقتك. 
 راشد رئيس قد يتطلب ذلك اإللتقاء بالدكتور صالح ال. أخذ اإلعتماد من قبل اإلدارة وتوقيع العقد

 .الشركة  أو من ميثله
  نتجاتاإلصدارات واملاحلصول على احلق يف تسويق.   
  مرفق الفاتورة). ك.د--/500(شراء حزمة باقة املعرفة حبدود مبلغ. 
  إدارة صفحةAl-Rashed Center يتم شرح ذلك الحقاً بطريقة . اخلاصة مبنطقتك على الفيس بوك

 .Adminسلسلة وسهلة وجعلك 
 صالح الراشد ومواقع الراشد و . سويق لك يف صفحة ديتم التAl-Rashed Rainbow. 
 استقبال الطلبيات وتوصيلها للعمالء يف منطقتك عن طريقك أو طريق سائق أو شركة شحن. 
 تفعيل طلبيات أخرى . 

  
  
  

 :هذه الشراكة ما الذي جتنیه من
  
  

 نمية والسالمدعم هذا التوجه يف الدنيا واملسامهة يف رسالة احملبة والت. 
 اراً ليالً متواصل جبهد بنيناها اليت والسمعة الشهرةطوال عقد  و 

  .ونصف تقريباً
 املواقع اإللكترونية واملنتديات والفيس بوك يف املباشرة وغري املباشرة اإلعالنات. 
 احلصول على صفحة مسوق يف الفيس بوك.  
 شنهات اليت واإللكترونية الربيدية احلمالت يف واإلعالن الدعاية  

  .دورياً شركةال             
 الشركةاملباشر من قبل  املعنوي واإلداري الدعم.  
 30 ول على مجيع اإلصدارات بتخفيضاحلص.% 
 أول شحنة معفية  مصاريف الشحن.  
 فريق عمل متعاون ومتحاب.  
 تاختصار للجهد الفردي وتوفري الساعات واأليام والسنوا.  

  
  

  



 !؟شروعلذي حتتاجه للبدء باملاما
 

 توقيع عقد اإلتفاق. 

  دوالر على األقل ألفني(توفري اإلصدارات احلصرية من قبل شركة فرانشايز الراشد.( 

  إشتراك إنترنت ملتابعة صفحتك اخلاصة على الفيس بوك، ومتابعة الطلبات من خالل الربيد
  .اإللكتروين

 خط تليفون. 

  ًعن ألفني دوالر مبا اليقل(تسديد تكلفة البضاعة املشتراه مقدما.( 

 ًيشترط توقيع العقد مع الدكتور صالح شخصيا. 

  
 :هبذا النشاطء أودالبد 

، أو بريداً إلكترونياً )205 666 22: فاكس: الكويت(أرسل فاكساً إىل شركة فرانشايز الراشد     
)info@alrashed.net (طرق االتصال ب، مع ذكر مدينتك، ملحقاً روائعيةبدء مبشروع للة تذكر فيه رغبتك األكيد

  .وتسليم اإلصدارات العقدلتوقيع  سينظر يف الطلب وقد حيدد موعداًبك مبا يف ذلك الربيد اإللكتروين، بعدها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



  فاتورة بيع
voiceSale In 

 :No               0435:         رقــــــــم
 :Date     2009أكتوبر   05: التــاریخ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 إجمالي القیمة سعر الوحدة الكمیة البیان الرقم
"كن مطمئنًا" كتاب  1  9 0.875 7.875 
"كیف تخطط لحیاتك؟"كتاب   2  20 2.450 49 
"كیف تكسب محبوبتك؟"كتاب  3  8 1.050 8.4 
"كیف تكسبین محبوبك؟"كتاب  4  8 1.050 8.4 
"الفرق بین الجنسین"كتاب  5  8 1.050 8.4 
"فكرة للسعادة 100"كتاب  6  8 1.050 8.4 
"دلیل مستخدمي التنویم"كتاب  7  5 1.050 5.25 
"على أبواب الملحمة"روایة  8  18 2.450 44.1 
"كیف تصبح متفائًال"ألبوم  9  5 1.043 5.215 

"مھارات فن االتصال الفعال"ألبوم  10  5 10.500 52.5 
"كیف تخطط لحیاتك؟"ألبوم  11  9 2.100 18.9 
"السعادة وحل المشاكل النفسیة"ألبوم  12  5 2.100 10.5 
"لياإلضطھاد الطفو"فیدیو  13  2 2.100 4.2 
"إیجابیًا"سي دي  ألبوم 14  5 2.800 14 
"كیف تجذب ما ترید –قانون الجذب "ألبوم  15  10 10.500 105 
"البرنامج العملي للتغلب على القلق –كن مطمئنًا "ألبوم  16  2 2.100 4.2 
"البرمجة اللغویة العصبیة"ألبوم مشترك  17  2 2.800 5.6 
"فتوح مع الدكتور ابراھیم الفقياللقاء الم"ألبوم  18  3 2.100 6.3 
 8.4 4.200 2  "البرمجة اللغویة العصبیة"ألبوم دي في دي  19
"استراتیجیات التربیة االیجابیة"كتاب  20  2 2.086 4.172 
"برمج عقلك للنجاح"كتاب  21  2 1.414 2.828 
"دلیل الصحة النفسیة"ألبوم سي دي  22  2 2.100 4.2 
"األطفال المزعجون"كتاب  23  2 2.450 4.9 
"قانون الجذب"كتاب  24  18 2.765 49.77 
"روجر كاالھان. د –أطلق قوة الشفاء بداخلك "كتاب  25  20 2.450 49 
"فك شیفرة األعراض واألمراض"كتیب  26  15 0.700 10.5 
27         

 500.01 خمسمائة دینار كویتي فقط الغیر : فقط االجمالي

 :To                ....................................................................................:      السادة/ إلى السید
 :Country...........................................................        ........................   :                  الدولة

  ..........................المحاسب                     
 

  ..........................المدیر                      
 

  .......................... لمستلما                     
 


