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  تعود بال
  الطريقة الت 

 
المنظمة وأصحاب عىلنفعوظيفة تنظيمية ومجموعة من العمليات لخلق، وتواصل وتقديم  قيمة مضافة للعمالء وإدارة العالقات مع العمالء ف

.المصالح فيها

  الربحية
 
.التسويق هو علم وفن استكشاف، وخلق، وتقديم قيمة لتلبية احتياجات السوق المستهدفة ف

ه أو رغبتهم، ن إلياجو التسويق هو سلسلة من األنشطة الموجهة نحو معرفة ما يحتاجه العمالء وما يريدونه توجيه جهود عملك بالكامل نحو التأكد من حصول ما يحت

.العمالء عىل توقعاتهم أو تجاوزها –وتلبية 
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  ال بد من أي مهتم بمجال التسويق أن يعرفها
.هناك بعض المفاهيم األساسية والت 

ة   أشياء كثبر
:  إن التسويق ال يعت 

  اإلعالن
  كتابه : التسويق ال يعت 

 
ء واحد، من أكبر أنواع البلبلة شيوعا ه  النظرة إىل التسويق و ( "كوتلر يتحدث عن التسويق)يقول فيليب كوتلر ف  

البيع عىل أنهما ش 

ين من عامة الناس فقط بل ايضا نظرة العديد من رجال األعمال، حيث إن البيع جزء من التسويق غبر أن التسويق يشم البيع " )كبر من البيعشياء أ ل أوليست هذه نظرة الكثبر

ة الخارجية للتسويق (.هو القش 

يد المباش     البر
كات: التسويق ال يعت  ، ولعل ش  يد المباش  كات تظن أنها تستطيع الحصول عىل الحجم الذي تحتاجه من التجارة بالبر   بعض الش 

 
يدية محقة ف التوصيل البر

يد المباش   يد المباش  وإلنجاح البر كات تحتاج إىل وفرة من أساليب التسويق األخرى لدعم البر .ذلك، ولكن معظم الش 
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قمفهوم علم التسوي

  المنشورات الدعائية
  يوفرونها، ثم يثنون عىل أنفسهم إلبداع م: التسويق ال يعت 

  عن المنافع الت 
 
كات إلنتاج منشور دعان .نشور عاىل  الجودةتتسابق معظم الش 

فيه: التسويق ليس بصناعة ترفيهية  به الب 
ً
فيه، أي أن التسويق ليس مقصودا   صناعة الب 

 
.المسوقون ال يعملون ف

 للفكاهة
ً
  عمليتك التسويقية، فإن الناس سيتذكرون فكاهتك المرحة دون عرضك الجذاب: التسويق ليس مشحا

 
كنت تستخدم الفكاهة، وإذا . إذا كنت تستخدم الفكاهة ف

  المرة الثانية
 
  المرة األوىل وربما ف

 
.وبعد ذلك ستكون فكاهتك مزعجة. فإن حملتك ستكون ممتعة ف

.الكثبر من األموال تم تبديدها ألن المسوقون كانوا يتوقعون حدوث معجزات وليس بسبب أي مفهوم خاط  آخر: التسويق ال يصنع المعجزات

ا   :  وأخبر
ً
ا  وصبر

ً
  العالم إذا قمت به عىل النحو الصحيح، وأداؤه عىل النحو الصحيح يتطلب تخطيطا

 
.إن التسويق يعتبر أفضل استثمار ف
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  تنتقل من خاللها السلع والخدمات من مجرد مفهوم إىل حاجة أساسية للمستهلكير  والمستخ
بمعت  اخر، . دمير  يمكن تعريف التسويق بأنه العملية الت 

ائه كة إىل معرفته وش  ليل وفهم يحدث هذا من خالل إجراء أبحاث عن السوق وتح. التسويق هو عملية جذب األشخاص المهتمير  بمنتج ما أو خدمة الش 

اء المنتج   ذلك تطوير المنتجات. العمالء المثالير  المستهدفير  لش 
 
وطرق التوزي    ع والمبيعات باإلضافة إىل ذلك، يتعلق التسويق بجميع جوانب العمل، بما ف

·ينقسم التسويق إىل العديد من العناض وأنواع مختلفة، فيما يىل  توضيح لكل منهما. واإلعالنات
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كيف بدء التسويق 

،  وحت  عش  كان قد تشكل إبان الثورة الصناعية مع بدايات القرن الثامن العش  واستمر التسويق كمجال يأخذ أشكال ومفاهيم جديدة طيلة القرن الثامن القرن التاسع عش 

  شهدها العالم طيلة هذين القرنير  من الزمن
ات االجتماعية واالقتصادية الت  .حيث تأثر بالتغبر

  الحاجيات عن حاجة المس
 
اء والتسوق لمختلف البضائع والحاجيات تغدو أسهل فأسهل، حت  وصل األمر إىل ظهور فائض ف   األسواق، لتهحيث بدأت عمليات الش 

 
كير  ف

 بكثبر من حاجة المستهلكير  
.المتاجر والمستودعات صارت تحوي بضائع ومنتجات أكبر

، ومن ثم تطوير كهلمع هذا الحال الذي وصل له السوق الممتىل  بالبضائع والمنتجات، بدأ المصنعير  يعملون عىل تطوير فهمهم لحاجات ومتطلبات الزبائن والمست ير 

.منتجاتهم بما يتالءم مع تلك الحاجات لدى المستهلكير  

األليات إىل حد إنها ر طو ومع ازدياد المنافسة وتطور السوق التجاري يومًيا، دفع المنتجير  إىل البحث عن تقنيات جديدة لعرض وتوزي    ع وتسويق وتروي    ج منتجاتهم، وت

  السوق 
 
  تقدمها ه  أفضل المتاح ف

  سبيل إقناع المستهلك بأن المنتج أو الخدمة الت 
 
كة إىل بذل قصارى جهدها ف .  ضل من كل المنافسير  وأفوصلت بكل منتج وجهة وش 
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مراحل تطور عملية التسويق

:ويمكننا تقسيم مراحل تطور عملية التسويق إىل ثالثة مراحل، كل مرحلة كان لها توجه أساش  سائد وه  

:المرحلة األوىل

التوجه نحو المزيد من اإلنتاج لمجاراة الطلب

 طالما المست
ً
  بداية الثورات الصناعية كانت السلع شحيحة بشكل عام، و كان بوسع الصناع و المنتجير  بيع كل ما يمكنهم إنتاجه تقريبا

 
اءهلكف لذلك . ير  قادرين عىل الش 

هم عىل رفع اإلنتاج، والعمل عىل إدارة توزي    ع المنتجات بأقل تكلفة ممكنة .كانوا يصبون تركبر 

  أشع وقت ممكن، لك  
 
، ه  كيف يمكنهم أن ينتجوا أكبر الكميات، و ف   بال أصحاب المصانع والمنتجير 

 
  تدور ف

فيدوا من هذا الطلب الهائل تيسحينها كان أكبر الهموم الت 

.عىل منتجاتهم
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عير  
  ذلك الوقت لم يكن من المعتاد أن يسأل الصناع أو المخب 

 
عير  اليد العليا و بل كان للصناع و المخ. ماذا يحتاج العميل بشكل دقيق، وما هو مدى رضاه عن السلع…ف

ب 

  عالقتهم بالسوق و المستهلكير  
 
ة ف .الكلمة األوىل و األخبر

:  المرحلة الثانية

التوجه نحو المزيد من المبيعات

، و ت ة ما بعد الحرب العالمية الثانية نمت المنافسة بشكل كببر  بالحرب العالمية األوىل، و إىل الفب 
ً
ين مرورا تسويق إىل تحقيق المزيد من تركبر  الحولمنذ بداية القرن العش 

  هذا الوقت بدأت . المبيعات
 
  ساإلتصاالت ف

 
ايدة ف كات أرادت بيع المنتجات المب   وق مزدحمة بشكل و اإلعالنات و العالمات التجارية تصبح أكبر أهمية، وذلك ألن الش 

ايد .مب  

  ت
 باإلنتاج، إال أنه ركز عىل التوزي    ع و التواصل و إقناع العمالء بأن السلع الت 

ً
كة معينتجعىل الرغم من أن التسويق حينها كان ما يزال قرينا ها من السلعها ش  .نة أفضل من غبر
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كة فورد   لم تعد ش 
ً
  الزوال، فمثال

 
ال موتورز  Fordنتيجة اتساع السوق بدأت السياسات االحتكارية ف الصانع الوحيد للسيارات، ولكن ظهر منافسير  جدد مثل جب 

General Motors. السوق بشكل عام، و من ثم قلت المبيعات  
 
.هذا أدى إىل زيادة العرض ف

ية الذين لد كات تلتفت إىل نوع جديد من الموارد البش  كات أن عليها إعطاء المستهلك المزيد من األهمية، فأصبحت الش  مهارات التفاوض و هميمن هنا أدركت الش 

  التحول من مصانع منتجة تفرض منتجاتها عىل عمالئها، إىل مؤسسات بائعة تطبق مبادئ النظريات التسويق. اإلقناع
 
عدد ية للوصول إىل أكبر بدأت المؤسسات ف

.من األسواق، و أكبر عدد من المستهلكير  

كات   قامت الش 
ً
  بناءا

 
 أسطول كببر من مندونر  المبيعات، الذين لديهم المقدرة عىل اإلقناع، وبدأت ف

الم لبث إعالنات منتجاتهم تسخبر وسائل اإلع عىل ذلك بتعيير 

  التلفاز و الراديو و الصحف اليومية
 
.عن طريق عمل إعالنات ف
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:  المرحلة الثالثة
  مفهومه االبتكاري الحديث

 
التوجه نحو التسويق ف

  أصبحت معظم األسواق مشبعة بالسلع و المنتجات، وأصبح هناك منافسة قوية للوصول إىل العميل
كات ال. منذ ستينيات القرن الماض  منتجة والخدمية من هنا أدركت الش 

  تواكب العرص
اتيجيات و التكتيكات المتقدمة الت  ورة تطوير إدارات التسويق، و إدراج بعض اإلسب  ة د. ض  اتيجية كببر

 أصبح للمسوقير  أهمية إسب 
ً
اخل المنظومة، و بات لهم دورا

  صنع القرارات
 
 ف
ً
ا  فالمسوقون اآلن يقومون بعمل الدراسات وأبحاث السوق، . كببر

ً
يجب بيعه، و كيفية عليه يقومون بإبالغ متخذي القرارات حول ما يجب إنتاجه، و أينوبناءا

.توصيل المنتج للمستهلك

، و محاولة فهم وتخمير  احتياجات المستهلك المؤسسات رضا و بات من أهم أولويات. هذا أدي إىل ظهور العديد من األبحاث التسويقية للربط بير  المسوقير  و المستهلكير 
 عىل حق“العميل، و أصبحت مقولة 

ً
.حقيقة و ليس شعار فقط” العميل دائما

  نعيشها اليوم)ومن أهم مظاهر هذه المرحلة 
سية وفهم الرغبات االهتمام بالعالمات التجارية، وبناء سمعة جيدة للمنتجات، والعمل عىل اقناع العميل عن طريق العوامل النف( الت 

، الذي يقوم عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة وعىل رأسها اإل . اإلنسانية التواجد عىل شبكة . تننب  وبالطبع أهم ما يمبر  هذه المرحلة هو االهتمام الكببر ب التسويق الرقم 
نس ، أصبح ركن أساش  وبديه  لنجاح أي ببر  نس، ومن خالل مواقع التواصل االجتماع    لتمثيل الببر 

 
ون نت من خالل موقع إلكب  اإلنب 
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 بيع المزيد من المنتجات
ّ
، حيث إن

ً
كات القائمة والناشئة حديثا كة ناجحة لخدمات يوازيادة المبيعات والحصول عىل أكبر عدد من الزبائن هو ما تبحث عنه الش   الش 

ّ
  أن

عت 

ائه، فكيف يمكن قإوتسبر نحو التقدم والتطور وتحقيق قاعدة لها بير  أفراد المجتمع، فبعد تصنيع وتقديم المنتج تنتظر بيع أكبر كمية منه كما تنتظر زيادة بال الزبائن عىل ش 

كة كانت؟ ة ش 
ّ
تحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات ألي

ا 
ً
اء أو الرجوع عنها، عن مبدأي ساعدة عدة يق مطر يجب عليك معرفة أن الشخص الذي يقف أمامك أو العميل المحتمل يمر بمجموعة مراحل قبل أن يقرر إتمام عملية الش 

:عوامل أساسية مثل

الحاجة أو الرغبة•

اء• توفر المال للش 

مدى جودة المنتج•

التسويق واإلعالن •
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عرفما لوجود باإلضافة
ُ
Hedonicال باسمي needs النفسيةوالعواملالخطواتمجموعةأو  

اءقرار إلتخاذ الشخصبتحريكبدورها تقومالت  .عدمهأو الش 
:وه  استخدامها كيفيةومعرفةالنفسيةالدوافعأهمدراسةعليكيجبالمبيعات،مننسبأعىلتحققولك  
النوع

..معينةوتفكبر تعاملطريقةلهنوعكلأنمعرفةعليكجيبامرأة؟أمرجلالعميل
  واألحداثاألشياءكلربطتحبأغلبها النساء..صحيحوالعكسالرجاليعجبما كلالنساءيعجبال 

 
  أو األنثويبالجانبحياتها ف

بالتفاصيلامواإلهتم..العاطق 
.واأللوان

.ممكنةدرجةبأقىصوالتوفبر اإلستفادةعندوًما يبحثأنهبمعت  ..أكبر واألرقامللمنطقدائًما فيميلوا الرجالأما 
اإلشباع
اءاتماملمجرد بيها بتحسالىل  النفسعنالرضا أو الراحةحالةوه   ءش   

  أنفسنا نرىأننحبألننا يرجعوذلكمعير  مكانمنأو معير  ش 
 
طريقعنوأفضلأحسنصورةف

،معينةطبقةأو فئةباستخدامها تقومخدماتأو منتجات
ً
.واإلقتصادياإلجتماع  وضعناعنالرضا منبحالةنشعر فتجعلنا مثًل

.
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التجربة
  وخصوًصا الجديدةالتجارب!البداياتإحساسأجملما 

 
 والخدماتالمنتجاتف

ً
  جديدةأكلةظهور عند مثًل

 
  ما مطعمف

 
غبفئةنمأكبر تأكيد فبكلما،مكانف   سب 

 
ف

ءليسهذا وكلاألكلة،تلكتجربة  
.البدايةوإحساسوالتجربةالمغامرةخوضإال لش 

التجمع
ائيةفرصةنها أفيشعروا األصحاب،أو بالعائلةخاصةوالتخفيضاتوالكوبوناتالمتتاليةوالعروضللمشاركةالمحبةاالجتماعية،الناسعىلتنطبقالحالةوتلك غبر ش 
.بداخلهمالجماعةروحلتعزيز باإلضافةللتعويض،قابلة
يند الب 
  أكبر وتظهر 

 
ةوالعنايةبالتجميلالخاصةوالمنتجاتالموضةمواضيعف  وهكذا،بالبش 

ً
ستايلنفس..المالبسايلستنفس..ثانيةمرةالسبعيناتموضةتظهر فجأةمثًل

.وهكذاالنظارات
  بشكلالنفسيةوالدوافعللخطواتفهمك

 
كتكقبلمنالمقدمةالخدمةأو بالمنتجسهولةبكلالعميلإقناعمنيمكنك..كاف وعكأو ش  .مش 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

اتيجيات زيادة المبيعات اسب 

اتيجياتمنمجموعةطريقعنوارباحكمبيعاتكمعدليرفعأنالتسويقشأنفمنالمبيعات،بزيادةوثيقإرتباطمرتبطالتسويق :المبيعاتلزيادةدةالمساعاالسب 
  متجر بإنشاءقم

 
ون الكب 

  اليوم
 
نتعىلقويتواجد دونينجحعملأيتخيليمكنال العالمهذا ف   متجر انشاءهوالتواجد هذا لتحقيقاألوىلوالخطوةاالنب 

 
ون   الكب 

 
اف أنههو األجملو احب 

  متجر اطالقيمكنك
 
ون   الكب 

 
اف ةأليالحاجةدونو جدا بسيطةبتكلفةو السهولهبمنتهاالناحب  ونيةجارةالتمنصاتاستخدامطريقعنهذا و فنيةخبر اإللكب 

افية .االحب 
  اظهر 
 
البحثمحركاتف

  متجركتنش   أنبعد 
 
ون   اإللكب 

 
  متجركالمستهدفير  عمالئكيجد أنعىلالدور اآلنيأن

 
ون   البحثعند االلكب 

 
منالتأكد عليكأوال ا هذلتحقيقالبحث،محركاتف

افيةمنصةتستخدمكنتفإذا التقنيهالناحيهمنالمتجر هذا صالحية   ذلكبعد ثم.تمامامغىطالجزءفهذا كارتاكسباند مثلاحب 
 
األعمالمننوعير  عىلالدور يأن

  بقوةلتتواجد 
 
.جوجلإعالناتو SEOالسيوهماو البحثمحركاتنتائجف

االجتماع  التواصلشبكاتعىلبقوةتواجد 

https://muzawed.com/services/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9/


WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

اتيجيات زيادة المبيعات اسب 

االجتماع  التواصلشبكاتعىلصفحاتاو حساباتانش   

ههذعىلرائعمحتوىنش  خاللمنيوم  بشكلعمالئكمعتواصلو دائمبشكلالمتابعير  عدد زيادةعىلاعملثم،InstagramوTwitterوFacebookمثل

.مستمرو يوم  بشكلالصفحات

المنتجاتليسو المزايا بيع

يختلفأمر هو و مزايا باليسمهذا و سهولة،أكبر ما امر يجعلاو معينةمشكلةيحلو حاجتهميشبعأنالمنتجلهذا يمكنكيفلعمالئكتوضحأنيتطلبالناجحالبيع

ا  لهذا و اسهلو افضلاتهحيتجعلأنالخصائصلهذهيمكنكيفللعميلتوضحفه  المزايا أما للمنتجالفنيةللخصائصوصفمجرد ه  فالخصائصالخصائصعنكثبر

ي المنتجالناسيشب 



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  
اهمية النشاط التسويق 

  النشاطيقوم
  التسويق 

 
ائيةالحياتيةوعاداتهموسلوكياتهمخصائصهمدراسةحيثمنالمستهدفير  الزبائنفئةعىلالتعرفف ورغباتهماحتياجاتهمعىلعرفوالتوالش 

.وتطلعاتهم

  والخدماتالسلعإنتاجنحو المنشأةجهود توجيه
  بالكمالرغبات،هذهتشبعالت 

 
يحةلهذهالمالئمةوبالجودةالوقت،وف .بائنالز منالمستهدفةالش 

وي    جطريقعنالسلعبتوفر الفئةهذهإعالمنحو المؤسسةجهود توجيه .واإلعالناتالب 

.والعميلالمنتجمنلكلالمالئمةاألساليباستخدامنحو البيعرجالجهود توجيه

.العميلرضاءقياسطرقنحو المنشأةجهود توجيه

.جددزبائنوإضافةبهماالحتفاظبهدفالعاملير  رضا زيادةطرقنحو المنشأةجهود توجيه

  الموجودةالقوانير  معتتوافقمالئمةتسعبر سياسةوضعنحو الجهود توجيه
 
  المنافسير  وأثر السوقيةالحصةومعالسوقبيئةف

 
.السوقف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  بالدنا العربية 
 
التسويق ف

  التسويقفهمعدمإن•
 
  وظيفةعىلالحصولأمر منجعلبالدنا ف

 
 التسويقف

ً
،أمرا

ً
لك  الممكنةبالحلولةتسويقيدرايةلديكتكنلمإذا يحبطكقد إنهبلصعبا

  أحالمكوظيفةعىلتحصل
 
.التسويقف

• 
ً
كاتفأغلبمبدئيا ةالش    االثنير  تضعأنعىلوترص بيع،أنهعىلالتسويقتعاملوالمتوسطةالصغبر

 
تكونأنمنكلتطلبوظفةمبكتتصلوعندما واحد،قالبف

  أنكفأعلمتسويق،تنفيذى
 
لسوفاألغلبف كات،للناسلتبيعتب   !مصطلحاتتشابهلها بالنسبةفاألمر والش 

كاتحال• ةالش    الكببر
كاتلألسف،صعوبةأكبر يبدو ولكنمختلفالتسويقهو ما تعرفوالت  ةفالش  ومعاهدنا جامعاتنا معظمسفلأل ولكنالتسويق،ما تعرفالكببر

 المتخرجالمتحمسالشبابأغلبتجد ولذلكالتسويق،هو ما تعرفال 
ً
  يعملأنيريد حديثا

 
  التسويقف

 
كةف ة،ش    ولكنكببر

 
كاتهذهتمتلكال قتالو نفسف الش 

تكالذيالسببلنفسوذلكوالحماس،الرغبةنفس   العمليستطيعونخريجير  إنتاجتستطيعال بتخصصاتها جامعاتنا أنوهو عنه،اخبر
 
.مباش  بشكلالتسويقف
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  بالدنا العربية 
 
التسويق ف

كاتأنواع   الش 
 
التسويقتطبيقف

كات   كببر بشكلالتسويقتطبقال بالفعلش 
 
 تستخدمهأو تطبقهلناألغلبوف

ً
ا   كثبر
 
كاتوهذهالبعيد،المدىف   ه  الش 

 الت 
ّ
كاتنشاطها هتوج النموذجأنأيمثلها،لش 

كاتعملنموذجهو تستخدمهالذي كاتالش  .B2B-للش 

كاتهذه كةأي)التسويقتطّبقبالفعلالش    ش 
 
كاتهذهتظلولكن،(قليلةبنسبةولو التسويقتطبقالعالمف   الش 

 
،قالبف   أنريد تال معير 

الناسيعرفهاسمتبت 

، brand–االنتشارأو السمعةهدفتجد ولذلكالعاديير  awareness كاتببعضتكتق  ه  فيه،مرغوبغبر   الش 
كلافيةكاألقلعىلأو هائلةأرباحلها ستحققالت 

كاتبهمتدخلوسوفتقابلهمبيعرجالأفضلتختار سوفبذلك،سعيدةه  سنة، الصعبمننموذجو هوهذا تريده،ما هذا ومنتجاتها،خدماتها منالُمستهدفةالش 

.الممتعبشكلهالتسويقفيهتطّبقأن
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  بالدنا العربية 
 
التسويق ف

كات•   الش 
 تعملوه  األفراد،والمستهلكير  الجمهور تستهدفالت 

ً
  األشهر للنموذجطبقا

 
كاتأو األعمالاألعمال،مجالف يتمتعالقسمهذا ولكن،B2C–لألفرادالش 

  والعقمالروتير  منبقدر 
  يحدثما كلمنالملللمرحلةيوصلكالتسويق 

 
كةف .الش 

كاتهذه• ةتكونقد الش  ة،أو صغبر   كببر
 
مال ه  األحوالكلوف  تقدره،وال التسويقتحب 

ً
كاتهذهغالبا  لها تجد لناأليام،معوتندثر تختق  الش 

ً
بضعةبعد صوتا

، ةذهنيةصورةتبت  كيفتعرفوال ،targeting–تستهدفكيفتعرفال ه  سنير  ها ممبر    تمبر 
 
إعالنيةحملةكلتطور .البعيدالمدىعىلالمنافسير  عنالسوقف

ونيةحمالتتطور مختلفة،بفكرة ،وال فهمبال الكب    البحثتستخدمال وع 
كاتهذه.التسويق    ما ه  الش 

 
ّ أننستطيعمعها،نعان   المديرينفكر نغبر

 
كاتهذهف الش 

  التسويقمحتر  منالكثبر معاناةسببوهنا البساطة،بهذهليساألمر ولكنالتسويق،ويستخدموا أعمالهممنيطوروا لك  
 
كاتهذهف الش 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

  العرص الحديث
 
التسويق ف

  التسويق•
 
العميلارضاءعىليقومالحديثالعرص ف

  التسويق•
 
،(QSP)السعرو والخدمةالجودةبير  ما الصحيحالمزجطريقعنوذلكللمستهلك،مضافةقيمةوتقديمخلقعىليعتمد الحديثالعرص ف

.التكلفةمنممكنمستوىبأقلالمستهلكطلباتإرضاءوكيفية

كات غبر قادرة عىل بيع منتج ذي جودة عالية للغاية بأقل سعر ممكن، فإنها س•   عرص القيمة، فإذا كانت الش 
 
  الحقيقة نحن نعيش ف

 
.  لسباقتخرج من اف

  
 
، حيث العميل هو الملك، وذلك بسبب تكدس المعروض من المنتجات واإقتصاد فنحن نعيش اليوم ف و لذا فقد . لخدماتيقوم عىل العمالء والمستهلكير 

كبر  عىل 
كبر  عىل صنع المنتج، إىل الب 

  من الب 
كات فكرها التسويق  ت الش  .العميلإمتالكغبر

ك ذلك•   المقام األول، إلنك إن لم تهتم بعميلك سيفعل غبر
 
كبر  عىل العميل وعىل ارضاءه ف

كتك الب    ش 
 
.ويأخذه منكيجب عىل جميع العاملير  ف

كة تحت بن•   األصول المحاسبية ألي ش 
 
كة، وهذا يظهر ف   مجال التسويق أن العمالء هم من أهم األصول المحاسبية ألي ش 

 
اء ف الشهرة )ة د الشهر يرى الخبر

ة بمبالغ مالية هائلة كات الكببر (.ه  أصل محاستر  غبر ملموس، ويتم تقييمها للش 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مما يتكون التسويق

  لمعرفة احتياجات العميل لمعرفة ما هو المنتج الذي سوف يتم ترويجه 
.البحث التسويق 

.كيفية تسويق المنتج للعميل وأزاي نقدر نوصله ونقنعه بقيمة المنتج 

  يريدها ويستفيد منها العميل 
.كيفية استهالك المنتج من العميل بالطريقة الت 

.المحافظة عىل العميل الحاىل  وذلك أفضل من البحث عن عمالء جدد 

  
 
ء ف  

.ه  المحافظة عىل العمالء الحالير  الماركتينجأهم ش 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

أنواع التسويق

•  
 
ون E marketingالتسويق اإللكب 

وش  • viral marketingالتسويق الفبر
Referral marketingالتسويق بالتوصية •
Word of mouthالتسويق بالمديح •
•  

 
ء مجان  

Buy one get one freeالتسويق بعرض ش 
Freebie marketingالتسويق بالعينات المجانية •
Direct Marketingالتسويق المباش  •
•  

under profit marketingالتسويق الضمت 
Green marketingالتسويق النظيف •
Social Marketingالتسويق االجتماع  •
Cloud Marketingالسحانر  التسويق •
  وسائل التواصل االجتماع  •

 
Social Media Marketingالتسويق ف

Blockchain Marketingالتسويق بسلسلة الحزم المشفرة •

Content Marketingالتسويق بالمحتوى •

SEOالتسويق عن طريق تهيئة محركات البحث •
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

اهداف التسويق 

اء أو اقتناء السلعة أو .الخدمةإيجاد المستهلك المقتنع بش 
   üإشباع حاجات و رغبات المستهلك من خالل دراسة سلوكه و العوامل المؤثرة

 
ان   عملية اتخاذه لقراره الش 

 
.ف

  ضوء ظر  üالمحافظة عىل المستهلك و العمل عىل إبقاء
 
  نقدمها له ه  األفضل و األقدر عىل إشباع حاجاته و رغباتها ف

  أن سلعتنا أو خدمتنا الت 
 
وفه و إمكانياته القناعة لديه ف

.الخاصة
  
 
  المستقبل، من أجل القناعة و الرضا و الوالء لدى المستهلك بالسلعة و الخدمة üاالقتناع بالرب  ح القليل ف

 
.البداية لتحقيق الرب  ح الكببر و األوفر ف

  
  العمل التسويق 

 
  يسىع التسويق إىل تحقيقها أن المستهلك هو نقطة البداية ف

راسة حاجاته و رغباته و ذوقه و البحث عنه و إيجاده و د)يتضح من األهداف الرئيسية السابقة الت 
ويقه بمعت  أن عليها أن فالمفهوم الحديث للتسويق وفق هدفه يشبر إىل أن المنظمة تنتج ما تقدر عىل تس( إحداث القناعة لديه و المحافظة عليه)و نقطة النهاية ( الخ... دخله 

  نجاح وظيفة التسويق بوجه خاص و 
 
.سسة بوجه عاممؤ التنتج للمستهلك وفق رغباته و حاجاته و ظروفه، و ال تنتج مجرد للبيع فقط، و هذا يعد الركن األساش  ف

، فهو منبع األفكار اإلنتاجية و التسويقية المتجددة،   كون الليو بالتاىل  فالمفهوم الحديث للتسويق يجعل المستهلك و خدمته هدفه األول و األخبر
 
  ف

عمل اإلنتاجر  و التسويق 
.المؤسسة أكبر كفاءة و تحقيق أفضل األرباح، فقبول و رضا المستهلك هو محور النجاح و البقاء و االستمرار
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

ماركيتنجمقولة 

 ”يكفيك يوم واحد من أجل أن تتعلم التسويق، ويتطلب منك عمر طويل من أجل إتقانه“

فليب كوتلر 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة األوىل  ما هو علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

ماركيتنجكتاب 

فيليب كوتلر  االنتقال من التسويق التقليدي اىل الرقم  

فليب كوتلر 



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمش  جمةوخدماتومبيعاتتسويقش  مجةالب  وعير  جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالبر ش 
ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة .هم الباشمركتبر

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستبر إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء ش  وعير  جقمت بإنشاء مش  دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مش 

ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة  .الباشمركتبر

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلبر 

.األعمالإدارةماجستبر 
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممبر  شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخبر
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتبر   بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالش 

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالش  .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللش  ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغبر
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