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(عالمتك التجارية هي الطريقة التي يراك بها عميلك) 

يجب أن تفكر في � شيئ بدءًا من شعارك، موقعك االلكتروني،

ظهورك في مواقع التواصل، طريقتك بالرد على الهاتف.

عندما تفكر في عالمتك التجارية

عندما تفكر في عالمتك التجارية ، فأنت تريد حًقا التفكير 
بدًءا من شعارك  بأكملها… � شيء  العمالء  تجربة  في 
التواصل  وسائل  في  وتجاربك  الويب  على  وموقعك 
إلى  الهاتف  على  بها  ترد  التي  والطريقة  االجتماعي 

الطريقة التي يتعامل بها عمالؤك مع موظفيك.
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التعرف عليك بسهولة
أوالً
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اكثر االسباب التي توضح أهمية العالمة التجارية ألي نشاط 
ِقبل  الشركة على اإلهتمام من  تجاري هو كيفية حصول 
أهم  الشعار  ُيمثل  للمستهلكين.  معروفة  وتصبح  العمالء 
عنصر في العالمة التجارية حيث إنه وجه الشركة االساسي. 
تصميم الشعار االحترافي ال يعني المبالغة فيه ولكن يمكن 
تنسى،  ال  بحيث  الكفاية  فيه  بما  التجارية  العالمة  تبسيط 
لشركتك  المطلوب  اإلنطباع  إلعطاء  قوية  تظل  ولكنها 

وإلحداث إنطباع للعمالء من النظرة األولى.



ترسيخ الثقة بين العميل والشركة
بالراحة  معه  يشعرون  من  مع  التعامل  إلى  الناس  يميل 
للعميل. على سبيل  تكون مألوفة  الشركة  أن  تعني  والراحة 
يكون  وبذلك  أطفالها  تضمن صحة  أن  العائلة  تحب  المثال، 
لديهم. هذا  والمألوف  األكثر شهرة  المنتج  إختيارهم هو 
يحتاج إلى حمالت تسويق مثالية لعملك وما هو أكثر أهمية 
تتناسب  الذين  المناسبين  لألشخاص  توجيهها  هو  ذلك  من 

احتياجاتهم مع منتجاتك.
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ثانيًا
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ستحقق  التجارية  العالمة  فإن  المبيعات،  عن  الحديث  عند 
كيفية  على  بناًء  المال  ستكسب  لعملك.  وإيرادات  مبيعات 
يميل  سوف  التجارية.  للعالمة  تسويق  استراتيجيات  عمل 
العمالء إلى إختيارك، بسبب مÉنة عالمتك التجارية الراسخة 

في أذهانهم.

زيادة في المبيعات
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ثالثًا
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والء العمالء
لدى عمالئك. سيستمر  الجيدة ستخلق والء  التجارية  العالمة 
العمالء المخلصون في دعمك في األوقات الجيدة والسيئة. 
يعرفونهم.  الذين  لألشخاص  إيجابية  رسالة  ينشرون  سوف 

سيؤثر تأثيرهم على أشخاص جدد وبالتالي عمالء جدد.
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رابعًا
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إلهام الموظفين
يحتاج الكثير من الموظفين إلى أكثر من مجرد عمل، فهم 
يحتاجون إلى شيء للعمل من أجله. إنهم بحاجة لمتابعة 
شغفهم. إنهم بحاجة إلى إتباع قائد لديه حلم كبير. عندما 
يفهم الموظفون مهمة الشركة وسبب وجودها، فمن 
االتجاه  نفس  في  ويعملوا  بالفخر  يشعروا  أن  المرجح 
العمل  إن  العمل.  صاحب  حددها  التي  األهداف  لتحقيق 
في عالمة تجارية ذات سمعة طيبة يجعل العمل في هذه 
الشركة أكثر متعة وإرضاًء لÏ من الموظفين والعمالء. إن 
إمتالك عالمة تجارية قوية يشبه تحويل شعار الشركة إلى 

علم يريد جميع موظفين الشركة حمله واإلنتماء إليه.

خامسًا
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العالمات التجارية تدعم التسويق
حيث  التجارية،  العالمة  مقومات  من  آخر  عنصر  التسويق 
يعكس التسويق الصحيح العالمة التجارية بصورة صحيحة، 
 Ñكما أن عدم وجود عالمة تجارية قوية من األصل ال يش
دعمًا للتسويق للمنتج أو الخدمة، ففي هذه الحالة تصبح 
خاصة  تجارية  عالمة  يوجد  فال  الالشئ،  تسوق  الشركة 

بالمنتج أو الخدمة!

سادسًا
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 بناء العالمة التجارية ليست مهمة
سهلة، ألنها حجر االساس لعملك
 إذا ارتكبت خطأ في البداية ورأيت أن
 هناك حاجة للتغيير الحقًا، صدق أو ال

تصدق، فسيكون األوان قد فات
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من األفضل أن تفعل ذلك بشÑ مثالي من البداية حتى 
يتعرف عليك العمالء بشÑ واضح وراسخ من البداية.

ان بناء العالمة التجارية ليست مهمة سهلة، ألنها حجر 
االساس لعملك. باإلضافة إلى ذلك، إذا ارتكبت خطًأ في 
ال  أو  صدق  الحقا،  للتغيير  حاجة  هناك  أن  ورأيت  البداية 
تفعل  أن  األفضل  من  فات.  قد  األوان  فسيكون  تصدق، 
العمالء  عليك  يتعرف  حتى  البداية  من  مثالي   Ñبش ذلك 

بشÑ واضح وراسخ من البداية.
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 هل تشعر أنه من الصعب
إنشاء عالمة تجارية قوية

!؟
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سيزليس تو-بي
متخصصين في التسويق االلكتروني وبناء 

لكبرى المؤسسات في الشرق األوسط.
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 أو تواصل معنا لنقدم لك استشارة مجاناً
في بناء عالمة تجارية تدوم. دعنا نساعدك،
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