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Design and Development of 
a Virtual Marketplace 

يتصميم وتطوير السوق االفتراض 

:  برنامج اللقاء 

ياالفتراض وتصميم السوق تحديد فكرة 1.

تراض يالجوانب الفنية في تصميم السوق االف2.

نِتج املحلي"منصة : مثال3.
ُ
"التِق بامل



• Having a sound strategy together with a lot 
of hard work

• Marketplaces work the best if there are small 
players offering their products/services

1. Conceptualizing and designing 
Virtual Marketplace

ياالفتراض فكرة وتصميم السوق تحديد 1.

املقدمة والخطوات األولى 1.1

كثير وجود استراتيجية سليمة إلى جانب بذل ال•
من العمل الشاق

تعمل األسواق على النحو األفضل إذا كان •
عرضون  ياملزودون صغار 

.  خدماتهم/منتوجاتهم

1.1. Introduction and first steps



• Challenges: Marketplaces are rarely overnight 
successes—most of them require patience to 
reach critical mass and change of the 
mindset

• Questions to ask: 

Why? 

What? 

How? 

1.2. Business ideas and examples أفكار تجارية وأمثلة 1.2

بين عشية من النادر أن  تنجح األسواق : التحديات•
لى للوصول إحيث تتطلب معظمها الصبر –وضحاها 

.تفكير طريقة الوتغيير العدد املطلوب من املستخدمين  

:أسئلة ينبغي طرحها•
ملاذا؟
ماذا؟

كيف؟



• Develop a Minimum Viable Product (MVP) 
and launch it as soon as possible

• Engage your users before your platform is 
ready should be a priority

• Examples: Amazon, eBay, Airbnb

1.2. Business ideas and examples أفكار تجارية وأمثلة 1.2

( الحياة/القابل للتطبيق )األدنى منتج الحد تطوير •
(Minimum Viable Product) في أقرب وإطالقه

.ممكنوقت 
ية إن إشراك املستخدمين  ينبغي أن يكون أولو •

.نصة السوق ملديك قبل جهوزية 
 ,Amazon, eBayوآيربينبيأمازون وإيبي : أمثلة•

Airbnb 



• You need to solve a tangible problem

• Design a reputation system and build trust on 
a marketplace

• Narrow your focus

• Vertical marketplace

• Horizontal marketplace

• Do a market research

يالبحث عن أفكار رائعة للسوق االفتراض 1.3

.  عليك تقديم  حل ملشكلة ملموسة•
قم بتصميم نظام لضمان وجود سمعة جيدة عن •

.السوق وبناء الثقة فيه
. حدد اهتمامك•

السوق  العامودي •
السوق األفقي •

. قم بإجراء بحث عن السوق •

1.3. Find great online 
marketplace ideas



• How to find a business model that will 
finance its operations

• Types of business models:

1. Commission

2. Membership/subscription fee

3. Listing fee

4. Lead fee

5. Freemium

6. Featured listings and ads 

1.4. Choose the right 
marketplace business model 

اختر نموذج  األعمال التجاري املناسب1.4
.  للسوق 

كيف تجد نموذج األعمال التجاري الذي سيوفر•
التمويل الالزم للقيام بعملياته 

أنواع نماذج األعمال التجارية •
الُعمولة1.
رسوم االشتراك/العضوية2.
الخدمات/رسوم مقابل إدراج البضائع3.
رسوم مقابل تقديم العروض 4.
توفير خدمات مجانية5.
الخدمات  واإلعالنات/إدراج  البضائع6.



• Maximize value, not output

• Product/Market or Problem/Solution fit:

• Make assumptions 

• Validate them 

1.5. Validate your marketplace idea 
before building the platform 

ق قم بالتحقق من  فكرتك الخاصة بالسو 1.5

.قبل الشروع ببناء منصة السوق 

يادة قم بزيادة القيمة إلى الحد األقص ى وال تقم بز •
.املنتوج

:الحل/السوق أو املشكلة/مالئمة املنتج•
ضع االفتراضات•
قم بالتحقق منها  •



• Questions to ask during the validation 
process:

- What problem(s) are you trying to 
solve?

- Who has the problem?

- How is this person dealing with the 
problem now?

- How are you planning to solve the 
problem? 

- Why is your solution better?

1.5. Validate your marketplace idea 
before building the platform 

ق بالتحقق من  فكرتك الخاصة بالسو قم 1.5

.نصة السوق قبل الشروع ببناء م

:  طرح األسئلة خالل عملية التحقق•
وفير التي تحاول ت( املشاكل)ما هي املشكلة -

حل لها؟
من هو صاحب املشكلة؟-
كيف يتصرف صاحب املشكلة اآلن؟-
كيف تخطط لحل املشكلة؟-
ملاذا يعتبر الحل الذي تقدمه أفضل من -

غيره؟ 



• Assumptions  for value propositions, 
distribution channels, and revenue streams 

1. Value proposition for customers

2. Value proposition for providers 

3. Distribution channel for customers

4. Distribution channel for providers

5. Revenue stream from customers

6. Revenue stream from providers

1.5. Validate your marketplace idea 
before building the platform 

ق قم بالتحقق من  فكرتك الخاصة بالسو 1.5

.نصة السوق قبل الشروع ببناء م

رها التمييزية التي يوف/أنواع القيم املقدمة•
السوق وتوفرها قنوات التوزيع ومصادر 

الدخل 

القيمة املقدمة بالنسبة للزبائن 1.

القيمة املقدمة بالنسبة للمزودين2.

قناة للتوزيع بالنسبة  للزبائن3.

قناة للتوزيع بالنسبة للمزودين 4.

مصدر دخل من الزبائن 5.

مصدر دخل من املزودين 6.



• Interview your users

• Study the search data

1.5. Validate your marketplace idea 
before building the platform 

ق قم بالتحقق من  فكرتك الخاصة بالسو 1.5

.منصة السوق قبل الشروع ببناء 

قم بإجراء مقابالت مع املستخدمين •
قم بدراسة بيانات عمليات البحث •



• Pricing - one of the most important decisions

• There is no single pricing strategy that works 
for all platforms 

• Factors that affect marketplace pricing:

1. Marginal Costs 

2. Competition 

3. Network Effects 

4. Provider differentiation

5. Transaction size and volume

6. Quality vs quantity

7. Who pays the bill?

1.6. Find a pricing strategy .ابحث عن استراتيجية التسعير1.6

أحد أهم القرارات –التسعير •
ملنصات ال توجد استراتيجية واحدة للتسعير لجميع ا•

التسويقية 
:العوامل املؤثرة في عملية التسعير•

التكاليف الحدية 1.

املنافسة 2.

تأثير وجود شبكة من املستخدمين 3.

في التعامل مع املزودين املمايزة4.

حجم ومقدار املعاملة التجارية 5.

الجودة مقابل الكم 6.

من سيسدد الفاتورة؟  7.



• The golden rule: Take as little as you need

• Price changes are normal - start off with a 
higher price and then reduce it if needed

1.6. Find a pricing strategy .ابحث عن استراتيجية التسعير 1.6

القليل مما تحتاج خذ : القاعدة الذهبية•
.  ىابدأ بالسعر األعل–تغير األسعار أمر طبيعي •

..  يمكنك الحقا تخفيضه إن تتطلب األمر ذلك



• Avoid marketplace leakage by providing value 
in the transaction for both parties in the 
transaction

• Add additional value:

• Security for individual

• Tools for professional service providers

• Reduce frictions as a value for customers

1.7. Value for customers: Reduce 
friction

: زبائن التمييزية بالنسبة لل/القيمة املقدمة1.7
الشراء/تسهيل إجراءات عمليات البيع

ير تجنب التسرب في السوق وذلك من خالل توف•
.  ينالقيمة املقدمة في عملية الدفع  لكال الطرف

:أضف قيمة إضافية•
توفير االمن للفرد•
األدوات الخاصة بمزودي الخدمات املهنيين•
قلل  من اإلجراءات الخاصة بعملية •

.ائنالبيع  بغرض تسهيلها على للزب/الشراء



• Communication strategies can discourage 
platform leakage to some extend

• Communicate with your users

• Make it harder to exchange information 
between suppliers and providers, for 
instance

• A stake in your marketplace can prevent 
bypassing

• The golden rule of avoiding marketplace 
leakage: Provide value to get value

1.7. Value for customers: Reduce 
friction

: زبائن التمييزية بالنسبة لل/القيمة املقدمة1.7
الشراء/تسهيل إجراءات عمليات البيع

ا من من املمكن الستراتيجيات االتصال التقليل إلى حد م
التسرب في السوق 

بغرض تواصل مع من لديك من مستخدمين•
االستجابة لتساؤالتهم  

اعمل على جعل تبادل املعلومات بين املزودين •
.والزبائن أمرا صعبا، على سبيل املثال

د من وجود مصلحة  للمستخدم في السوق تعمل على الح•
.  حاالت التجاوز 

يمة ما قدم ق: القاعدة الذهبية لتجنب التسرب في السوق •
. لتجني الربح مقابلها



• Develop a Minimum Viable Product (MVP)

• How good the MVP should be

• Minimum Viable Platform

2. Technical aspects in 
development of Virtual Marketplace

راض ي الجوانب الفنية في تطوير السوق االفت. 2

تطوير املوقع اإللكتروني للسوق 2.1

(للحياةيحدد مدى قابليتهالذي )تطوير منتج الحد األدنى •

مستوى الجودة املطلوبة ملنتج الحد األدنى •
(  النموذج األولي)منتج الحد األدنى –منصة السوق •

2.1. Marketplace website 
development 



• How to build the marketplace MVP:

• Use landing pages and email

• Use advanced marketplace software 

• Measure the success of your marketplace 
MVP

2.1. Marketplace website 
development 

وقع السوق اإللكتروني تطوير م2.1

منتج الحد األدنى-كيفية بناء منصة السوق •
وني استخدم صفحة الهبوط والبريد اإللكتر•
استخدم برنامج متطور  للسوق •

ى منتج الحد األدن–قم بقياس مدى نجاح السوق •
(القابل للحياة)



• How to Create a Marketplace website:

1. Make a prototype to test the idea 
(simple site)

2. Make a project documentation

3. Develop a Marketplace website MVP

2.2. Technical aspects in the 
development of Virtual 
marketplaces 

األسواق في تطوير فنيةالجوانب ال2.2
االفتراضية

كيفية إنشاء موقع السوق اإللكتروني •
موقع )عمل نموذج أولي الختبار الفكرة 1.

(  إلكتروني بسيط
توثيق مراحل املشروع 2.
ج كمنت–تطوير موقع السوق اإللكتروني 3.

الحد األدنى 



Must have features: 

-User accounts, profiles and settings

- Search and filters

- Chat functionality

- Payment systems

- Reviews, ratings

- Sharing through social networks

2.2. Technical aspects in the 
development of Virtual 
marketplaces 

األسواق في تطوير فنيةالجوانب ال2.2
االفتراضية

:اإلكترونياملزايا الواجب توفرها في املوقع 
حساب املستخدم، الصفحة التعريفية، -

اإلعدادات 
البحث والبحث املتقدم من خالل الفالتر-
خاصية املحادثة -
أنظمة الدفع-
اآلراء والتصنيفات -
ي املشاركة عبر شبكات التواصل االجتماع-



Choose wisely:

- Domain name, registration

- Web hosting provider

- SSL certificate (important for 
payments)

- CMS (content management system); 
Wordpress offers largest variety of 
plugins 

- Payment processing solutions 

2.2. Technical aspects in the 
development of Virtual 
marketplaces 

األسواق في تطوير فنيةالجوانب ال2.2
االفتراضية

:اختر بحكمة

اسم النطاق، التسجيل -

الجهة التي تستضيف املوقع-

(  فعهامة لعمليات الد)شهادة طبقة املقبس اآلمن -

أكبر WordPressاملحتوى، يوفر الـنظام إدارة -

مجموعة من اإلضافات 

حلول خاصة بعملية الدفع -



• Use keywords

• Location search 

• Structure the site using categorization

• Enable results filtering

• Enable results sorting

2.3. Marketplace search engine محرك البحث الخاص بالسوق 2.3

استخدم كلمات مفتاحية •
(  رافياملوقع الجغ)إظهار النتائج بناء على  العنوان •
ت عند بناء موقع السوق اعمل على وجود تصنيفا•

للمنتجات 
النتائجتصفية تمكين •
النتائجفرز تمكين •



• Types of results displaying:

• As a list

• On a map

• Allow automatic discovery

2.3. Marketplace search engine محرك البحث الخاص بالسوق 2.3

أشكال عرص النتائج •
قائمة •
على خارطة غوغل •

استخدام تقنية البحث التلقائي •



A marketplace transaction flow can be 
understood through three steps:

1. A customer makes a payment

• choose the right marketplace payment 
method (credit cards/direct bank 
transfer/PayPal)

• Decide on the steps of the checkout process

• Decide when the money should be 
transferred 

2.4. Design marketplace 
transaction flow 

تصميم تدفق دفوعات السوق املالية 2.4

الث التجارية عبر ثالسوق يمكن فهم تدفق دفوعات 
:  خطوات

.  يقوم الزبون بعملية الدفع1.
بطاقات)اختر طريقة الدفع املناسبة للسوق •

التحويل املالي املباشر عن طريق /االئتمان
(.PayPal/البنك

.  حدد خطوات عملية تسجيل الخروج•
.حدد متى سيتم تحويل املبلغ املالي•



2. Money is moved to the provider (with the 
marketplace commission deducted)

• When to move the money to the provider

• How to move the money to the provider

2.4. Design marketplace 
transaction flow 

السوق املالية دفوعات تصميم تدفق 2.4

خاصة يتم خصم العمولة  ال)يتم تحويل املال للمزود . 2
(  بالسوق 

متى سيتم تحويل املال للمزود •
كيفية تحويل املال للمزود •



3. Two-sided reviews

• After the transaction has taken place, letting 
the customer and provider review each other 
is a common tactic. 

2.4. Design marketplace 
transaction flow 

املاليةالسوق دفوعات تصميم تدفق 2.4

آراء كال الجانبين . 3

م حول تتاح عادة الفرصة للزبون واملزود إلبداء رأيه•
.  اليالخدمة املقدمة  بعد االنتهاء من دفع املبلغ امل



• Understand your target audience

• Have a crystal clear picture of the value that 
you provide to your users 

• Think about the communication style and 
aesthetics

2.5. Communicate your 
marketplace value proposition

زية التميي/قم بالتعريف بالقيمة املقدمة2.5
.لديك على موقع السوق 

.  عليك فهم الجمهور املستهدف•
يجب أن يكون لديك صورة واضحة وضوح الشمس•

.حول القيمة التي توفرها للمستخدمين 
ن يكون عليك بالتفكير بأسلوب االتصال وضرورة أ•

.    التصميم متسق



• Focus on quality, not quantity

• Look for your customers before launching:

- Check existing communities online and 
offline

- Find out the main influencers

2.6. Launch the marketplace 2.6 قم بإطالق موقع السوق.

.  قم بالتركيز على الجودة وليس على الكم•
. ق قم بالبحث عن زبائنك قبل إطالق موقع السو •

تحرى من وجود املجموعات على شبكات -
التواصل االجتماعي وغيرها من املجموعات

.القائمة خارج تلك الشبكات
.ابحث عن األشخاص املؤثرين املعروفين-



• Create relevant content for your target 
audience and allow them to interact with it -
content marketing

• Start building your own community:

- Create a blog

- Be an actively present on social media 
sites 

- Start a forum

- Host offline meetups or events

2.6. Launch the marketplace 2.6 السوق قم بإطالق موقع  .

دف واطلب قم بصنع املحتوى املالئم للجمهور املسته•
.تسويق املحتوى –منهم التفاعل معه 

:ابدأ ببناء مجموعة خاصة بك •
.  قم بإنشاء مدونة-
ل عليك أن تكون متواجدا على مواقع التواص-

.االجتماعي
. قم بإنشاء منتدى-
واقع قم باستضافة لقاءات وفعاليات خارج امل-

.  اإللكترونية



• Product launch:

- Do the product launch before marketing 
launch 

- Start with promoting it to the most 
enthusiastic early users 

- Offer a discount to engage them in 
joining the platform

- Look at the liquidity 

- Reach out to customers who visited the 
site, but did not make any transaction

2.6. Launch the marketplace 2.6 السوق قم بإطالق موقع.

:اطالق املنتج•
. قم بإطالق املنتج قبل إطالق عملية التسويق-
اسا ابدأ بالترويج للمنتج لدى األفراد  األكثر حم-

.الذين سيقبلون عليه قبل الجميع
ى قم بتقديم خصومات لتشجيعهم لالنضمام إل-

.منصة السوق 
.  راقب حركة الدفوعات املالية-
كنهم تواصل مع الزبائن الذي قاموا بزيارة املوقع ول-

.  لشراءالم يْقدموا على 



• Marketing launch

• Use the following media channels for 
promotion: 

- Press

- Influencers

- Online communities

2.6. Launch the marketplace 2.6 السوق قم بإطالق موقع.

إطالق عملية التسويق •
يج قم باستخدام القنوات اإلعالمية التالية لترو•

:املنتج
الصحافة -
املؤثرون على منصات التواصل االجتماعي -
املجموعات على شبكات التواصل االجتماعي -



Themes: local farm holders and 
food producers in rural areas, new 
ways for economic and social 
sustainability by supporting local 
food supply chains

3. Use Case: Meet The Local 
Producer Platform 

نِتج املحل"منصة : مثال. 3
ُ
"يالتِق بامل

ألغذية أصحاب املزارع املحليين ومنتجو ا: املواضيع
مة في املناطق الريفية، طرائق جديدة لالستدا

ريد االقتصادية واالجتماعية عبر دعم سالسل تو 
األغذية املحلية



:األهداف

طرائق جديدة للتمثيل واالتصال •

ناسرواية القصة، تقريب املزارعين من ال•

اقتصاد محلي ريفي مستدام •

السياحة املستدامة•

ك املهارات  والكفايات الرقمية  في تل•

الجوانب 

Goals: 

• new ways of representation 
and communication

• storytelling, bring farmers 
closer to people

• sustainable local rural 
economy

• sustainable tourism

• digital skills and competences 
in these areas



Key Messages:  الرسائل األساسية

The platform is 
based on the 
needs of the 

local 
communities 

Enhancing rural 
areas via digital 

services

Promoting 
sustainable 

culture in which 
ICT plays an 
integral part

By focusing on 
local farm 

holders and 
producers, a 

“personal touch” 
is achieved

املنصة مبنية حسب

ي حاجات املجتمع املحل
ة دعم املناطق الريفي

الخدمات من خالل 

الرقمية 

من خالل التركيز على

أصحاب املزارع 

ن، يتم واملنتجين املحليي

اللمسة »توفير 

.«شخصية

الثقافة تعزيز 

ي التي تؤداملستدامة 

فيها تكنولوجيا 

ت املعلومات واالتصاال 

دوًرا أساسًيا




