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  في السوقاألول تكون أنیجب علیك  أحیانا•

قم  ، األفضل تكون أن ال ،في صنف معین 
وتذكر ،  بھ األول تأن تصنیف تكون بإنشاء

 المنتجات أول أن االعتقاد إلى الناس تمیل أن
 ھذا القانون أن رغم وأحسنھا أفضلھاھي 

 . غیر صحیحغالبا 
  

  دائما في الخلفالمقلدون 
 تكون أن علیك أن تجارب علمیة أثبتت•

 ال أن أي، مختلف عن غیرك في السوق 
مثلما یفعل معظم ،  فقط األفضلتكون 
 المشاریع ابدأ تصنیف جدید تكون أصحاب

 یكون ھذا أنواحرص ،  شخص فیھ أول أنت
 . الزبائن والعمالءأذھاناالختالف واضح في 

 
  



 
بل ،  في السوق األول تكون أنال تركز على •

 الزبائن أذھان في األفضلركز على تكون 
 .األمر مھم جدا في التسویقوھذا ، والعمالء 

  

  
یعتبر التسویق معركة توقعات ال معركة •

 ألنھا أحیانا المنتجات أفضلتفشل ، منتجات 
 .وقعات الزبائنلم تحقق ت

  
  
  



  
 تمتلك مقولة ترسخ في ذھن أن إي، التركیز •

لخص فوائد ومزایا ما ، الزبائن المحتملین 
 .تبیعھ في كلمة واحدة

  

  
ال تقلد غیرك بمقولة تجاریة رسخت في ذھن •

 .الزبائن

  



  

  
 أخر في المنافسةتتحول ، في معركة طویلة  •

،  شعارین اثنین فقط أو،  بین ماركتین األمر
 .مثل كوكا كوال وبیبسي

  

  
بل ،  في السوق من الذي سبقك األفضلال تدعي انك •

 احجز الرقم إي ،قدم نفسك على انك البدیل عنھ 
 الذي رسخ في األولالثاني في السوق بعد المنافس 

   .د رائد السوقی تقلابتعد عن أي، ذھن الزبائن 



  
 إلىمع مرور الزمن ینقسم تصنیف واحد •

مثل السیارات كانت عبارة ، عدة تصنیفات 
،  الركوب سیاراتعن صنف واحد وھي 
 لدینا سیارات أصبحولكن مع مرور الزمن 

وسیارات عائلیة وسیارات رباعیة ، ریاضیة 
 .وفي كل صنف تجد رائد مختص بھ ، 

 

  
الن ،  المدى البعید في عملیة التسویق إلىانظر •

وھي بحاجة لفترة زمنیة ، الجھود تتراكم مع الزمن 
 . الحقیقیة لھا اآلثارطویلة ربما حتى تظھر 



  
 ال ألنك، ال تحاول توفیر كل شيء للزبائن •

 تستطیع التركیز على كل شيء وسوف توقع
 تركز أن لك األفضلمن ،نفسك في مشاكل 

 .على منتج وحید یحقق ربح وفیر 
  

  
 أن علیك أحیانا، معارك یق مثل  الالتسو•

مثل تقلیل  ، أخرىتتنازل عن معركة لتكسب 
  .ة المستھدفالفئات  تقلیل عدد المنتجات



  
واعلم ، صفات المنتجات مھمة في التسویق •

، انھ لكل صفة مھما كانت صفة مضاد لھا 
 لمنتجك األخرىابتكر صفة مختلفة عن 

،  تروج بطریقة قویة لقیمتھا أنویجب علیك 
 .مما یزید كمیة مبیعاتك 

  

 
 سلبیة سوف یأتي بأشیاءاالعتراف للزبائن •

الن كل حقیقة سلبیة ، لك برد فعل  ایجابي 
 سلكت إذاو ، قبلھا الزبون تتعترف بھا سی

 األیامق الصراحة مع الزبون في یوم من یطر
 . النتائج ستكون ایجابیةأنتأكد 



  
قم بما ھو غیر متوقع تجني ، مثل الحروب •

، مثل الضربة الواحدة القویة ، نتائج ایجابیة 
 لك من الجھود المتعددة وقلیلة الفوائد أفضل

 وتذكر انھ یجب علیك معرفة ما یجري في ،
ة مثل السوق الذي ھو بمثابة ارض معرك

 .الحروب 
  

  
،  حملة تسویق ھو حجم المبیعات أيمقیاس •

 اإلعالنات بعض أن بار األخذ بعین االعتمع
 . حصاد فوائدھا بعد فترة من الزمنتأتي

  



 
تعلم التجدید في معركة التسویق ال تكرر •

 .وتقلد بل علیك التغییر ومخالفة منافسیك 
 

  
 ال تجدي وال تفید ألنھاابتعد عن الخطط التسویقیة بعیدة المدى •

 . للتغییر بسالسة وبسرعةبل اتبع الخطط المرنة والقابلة، 



  

  
 القمة إلى صعد إذا یغتر مدیر التسویق أحیانا•

 أساسفینشغل عن الزبائن الذین ھم ، 
احذر الن الزبائن والعمالء ، نجاحھ 

   . متابعة دائمة إلىیحتاجون 
 

 
 الماركة الناجحة نجاحھا أن الناس أكثریظن •

ولكن االعتقاد الصحیح ھو ، یعود  للماركة 
 مع قوانین  وتناغمت الماركة تماشتإن

  .التسویق 



  
ھذا الكتیب الصغیر مقدم من مجموعة سوق 

  الخلیل على الفیس بوك 
facebook.com/groups/market.hebron  

  
  

   تكون قد استفدت من ھذه النصائحأنمن اهللا ارجوا 
  

  
  

  الشریفرامي 
mohamd.rami/com.facebook.www://https  

  


