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Indirect marketingالتسويق الغبر مباشر 

إذا وضعت ,اشرمثال اذا قمت بوضع الجوال في محالت لبيع الجوالت فهذا يعتبر تسويق غير مبإذا قمت ببيع منتج ما ولكن وضعت هذا المنتج في المحالت او األماكن الخاصة ببيعه

.، فهذا يعتبر تسويق تقليدي أو تسويق غير مباشرمحالت الجوالتفي منافذ للتوزيع مثل الجوال

Direct marketingالتسويق المباشر 

مثالاذا قمت ببيع منتج من مصدر صنعه إي من المصنع المنتج إلى العميل مباشرة يسمى هذا بالتسويق المباشر

.ريسمى هذا البيع المباششرةاذا قمت ببيع جوال ولم تستخدم محالت الجوالت لبيعه وتم البيع من المصنع إلى العميل من خالل الموقع اإللكتروني مثال إلى العميل مبا
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Freebie marketingالتسويق بالعينات 

اذا قمت بتوزيع شامبو مثالاذا قمت بتوزيع منتجك كعينة للتجربة بشكل مجانى لتجربته وتقيمه والتعود على استخدامه فهذا هو التسويق بالعينات المجانية

المجانيةللشعر بشكل مجانى كعينة للتجربة في احدى الموالت فهذا يسمى التسويق بالعينات

Word of mouth marketingالتسويق بالمديح

ه مسبقا اذا قمت بتطوير الجوال الذى تم صنعمثالاذا طورت منتج ما وبدء العمالء بمدح هذا المنتج مما تم عليه من تعديالت وتطوير فهذا هو التسويق بالمديح

وبدا الناس في اإلطراء عليه والتحدث عنه بإيجابية فهذا هو التسويق بالمديح
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وس   Viral marketingالتسويق الفبر

معينة، دمات ببساطة هي منهجية عمل ترتكز على استخدام انسيابية االنترنت وسهولة التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي بهدف الترويج لمنتجات وخ

بالكالم لتسويق ويأتي االسم من فكرة التناسخ الفيروسي التي تتواجد في المجال الحيوي والتقني، ويعتبر التسويق الفيروسي أحد أشكال تطور مفهوم ا

Word-of-mouth marketing  أو بتمريره طواعية إلى بعض" المحتوى أو اإلعالن"بعد ظهور االنترنت، ويعمل بشكل فعال حينما يقوم من يستلم

.جميع من يعرفهم ويحدث ذلك حينما يروق له أو يجد فيه خفة الدم والمرح أو التميز واالبداع

ي مدة محتوى مرئي يتماشى مع ذوق جمهوره المستهدف، ويقوم الجمهور ف" فرد أو شركة"وتصبح الحمالت التسويقية فيروسية عندما يَنشر أحدهم 

نسبة لألنواع و بالعادة تلجأ الشركات لهذا النوع من التسويق بسبب انخفاض تكلفته بال. وجيزة بنشر هذا المحتوى ومشاركته سريعا كالنار في الهشيم

ة مشاركتها مع أو صورة مثيرة يقوم كل من يتسلمها بإعاداألخرى من التسويق، وقد يتخذ أشكال عديدة مثل مقطع فيديو أو لعبة تفاعلية أو كتاب إلكتروني

ن وعي كل من يعرفهم وهكذا تتسارع عملية النسخ ويتحقق الهدف بالوصول لجمهور كبير جدا، و عندما تنجح شركة ما بحملة تسويقية فيروسية فإ

.الجمهور بعالمتها التجارية يتضاعف بشكل ملحوظ، ومستويات تفاعلهم الرهيبة تتحول الي مبيعات وأرباح 
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Referral marketingالتسويق بالتوصية 
نا  أسأفعل ول مثالتسويق بالتوصية اهو ا لك فهذذيضا أنت استفعل ومنتجك اء ينصح عمالئه بشرن مع محل ما باق قمت باالتفااذا لتسويق بالتوصية  ا

لتسويق بالتوصية اهو ا لفعل معه بالمقابل فهذاال لجواء ابائنه لشرزيرشد ور أن تفقت مع محل مجا، إذا انفس 

E-Commerce نيةوإللكترارةلتجاا
مثل عمليات تحويل االموال بشكل الكتروني وخدمات النقل و الشحن ( التجاره االلكترونية ) تقنياته ام باستخدوإلنترنت التي تتم عبر اء الشروالبيع ت اهي عملياو

عد من ضمن ال ي توغيره ذلك وليس بالضروره ان يقتصر هذا علي خدمات فقط بل حتي المنتجات تدخل ضمن هذا النطاق فالمتجر االلكترونيه والتسويق االلكترون

ecommerce case study
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ون E-Marketingالتسويق االلكب 

حيث أنها . ثةحديهي عملية تسويق يتم إنجازها أو تسهيلها من خالل استخدام األجهزة اإللكترونية والتطبيقات واألدوات والتقنيات والمنصات و األنظمة ال

نولوجية التناظرية التكبل بالعكس فإن التسويق االلكتروني في هذا الصياغ يشتمل كال من التقنياتال تقتصرعلى نوع معين أو فئة تكنولوجية محددة

.والتقنيات التكنولوجية الرقمية الحديثةالقديمة

:التسويق التفاعل  

علي التواصل حيث يكون أسلوب التواصل بين المسوق والطرف االخر مبني( بين طرفين)يفهم عادة التسويق التفاعلي علي أنه أسلوب التحاور المباشر 

ات وجها مثل المبيعالجدير بالذكر هنا أنه ليس كل أساليب التسويق التفاعلي إلكترونية بل يوجد منها اإلعتيادي أيضا .في الوقت الفعلي أو الحقيقي

.لوجه
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Marketing Funnelقمع التسويق 

وانتهاء خاصتمر عملية التسويق اإللكتروني ألي منتج بعدة مراحل تبدأ من التعريف بالمنتج وتوسيع دائرة التسويق لتشمل الشريحة المستهدفة من األش

.لكو غير ذب أبالهدف المنشود من هذه الحملة والذي قد يكون عبارة عن شراء هذا المنتج أو التسجيل في قائمة الرسائل اإلخبارية للموقع أو تحميل كتا

ومخرجات الحمالت التلقد تم تمثيل العمليات التسويقية هنا على هيئة قمع، والذي يعرف بالقمع التسويقي أو قمع التسويق، وهذا يعود إلى االختالف في كم مدخ

.التسويفية

.ي تليهاحلة التلمرقد تنجح في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار للتعرف على الخدمة أو المنتج ثم يبدأ هذا العدد في التناقص عند االنتقال من مرحلة إلى ا

:لو أخدنا النموذج السابق كمثال، فإن الزائر قد يمر على بعض أو كل المراحل التالية، والتي ستكون على النحو التالي

(AWARENESS)إشهار المنتج وجلب االنتباه . 1

.وهي المرحلة التي يجب أن يتم فيها تحقيق أكبر قدر ممكن من االنتشار وشد االنتباه إلى الخدمة أو المنتج موضوع الحملة

 Search Engineيمكن تحقيق االنتشار المطلوب في هذه المرحلة من خالل استخدام تقنيات تهيئة المواقع مع محركات البحث المعروفة : التقنيات

Optimization  أو من خالل حمالت الدعاية المدفوعةPay-Per-Click  ًوالتي يرمز لها اختصاراPPC  من خالل برامج محركات البحث المعروفة مثل

Google AdWords ات والتلفاز أو على منصات التواصل االجتماعي كالفيسبوك، وكذلك من خالل اإلشهار عبر الوسائط التقليدية الغير إلكترونية كالمطبوع

.وغيرها



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مثالً، وعادة ما  Visitorsأو عدد الزوار  Impressionsويمكن قياس مدى الوصول أو االنتشار الذي حققته الحملة من خالل قياس مرات الظهور : القياس

.أو أدوات التحليل المعروفة األخرى Google Webmaster Toolsأو Google Analyticsيتم ذلك من خالل استخدام أدوات القياس المعروفة مثل 

(ENGAGEMENT)االرتباط والتفاعل مع المنتج . 2

.وهي المرحلة التي يتم من خاللها التعريف بالمنتج أو الخدمة وتوضيح مزاياها والهدف منها ودورها في حل المشكلة التي صممت ال جلها

ماهي هذه الخدمة وكيف يمكنني االستفادة منها؟: الهدف في هذه المرحلة هو اإلجابة على التساؤل الذي يدور في ذهن المتلقي أو الزائر وهو: التقنيات

توى المصاغ لمحواولإلجابة على هذه التساؤالت يأتي دور التصميم الجيد للموقع اإللكتروني و طريقة العرض ووسائل اإليضاح المستخدمة كالفيديو والمقاالت

.بطريقة مناسبة

أو بقياس عدد مرات عرض الفيديو  Page Viewsتقاس معدالت النجاح في هذه المرحلة من خالل عدد مرات زيارة صفحات الموقع موضوع الخدمة : القياس

(.في حال تم استخدام أي وسائط مرئية للتعريف بها)الخاص بالخدمة 

.ةحملكما ويمكن أن يقاس معدل األداء في هذه المرحلة بعدد مرات تحميل الكتيبات أو النشرات المستخدمة للتعريف بالخدمة أو المنتج موضوع ال
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(CONVERSION)المبادرة أو أخد القرار . 3

اههم أو وجدوا في الذين استطعت كمسوق أن تشد انتب( ولنقل تجاوزاً الزبائن المحتملين)هذه هي المرحلة الثالثة في قمع التسويق والتي يصل فيها بعض الزوار 

.الخدمة المقدمة ضالتهم التي بحثوا عنها، إلى أتخاد القرار المناسب بخصوص الخدمة أو المنتج

أو المراسالت، يل هناك العديد من التقنيات التي يمكن االستعانة بها للتشجيع على المبادرة وأخذ القرار ومنها النماذج اإللكترونية المستخدمة في التسج: التقنيات

. Call-to-Actionالهواتف، برامج المحادثة المباشرة وغيرها من التقنيات التي تقع ضمن إطار ما يسمى 

الزوار أوويقاس األداء في هذه الحالة بعدد المنخرطين في التسجيل في الخدمة المعروضة من خالل نماذج التسجيل مثالً، أو من خالل عدد المتصلين : القياس

.الحقيقين على أرض الواقع في حال كان التسويق لمنتج غير إلكتروني

(SALE)الوصول للهدف . 4

الخدمة فياإلنحراطوتأتي هذه المرحلة كخاتمة للخطوات السابقة حيث يتحول الراغبين في هذه الخدمة أو المنتج إلى زبائن فعليين من خالل إقناء المنتج أو 

.المقدمة موضوع الحملة

الخالصة لمفهوم القمع التسويقي 

.القمع التسويقي يمثل واجهة بصرية أو شكل بصري يجعل عملية فهم مراحل التسويق المختلفة أمراً أكثر سهولة•

ً تمتمر مدخالت قمع التسويق بمجموعة من المراحل تعتبر مخرجات أحدها من مدخالت العملية التي تليها وهكذا حتى الوصول إلى الناتج النهائي• اما
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 Return on investmentر الستثماالعائد من ا

ثم حساب االرباح ر وهي العملية التي يتم فيها حساب العائد من االستثمار في التسويق حيث يتم حساب تكلفة العملية التسويقية بشكل كلي والستثماالعائد من ا

.الناتجة عن هذه العملية التسويقية ثم اقتطاع تكاليف التسويق وحساب العائد الصافي أخيرا

 Brandالعالمة التجارية 

. اسم الشركة وصورتها وهويتها امام العمالء والجمهور وفي نظرهم وتشمل الكثير من العناصر مثل الهوية البصرية للشركة واالسم والشعار
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Brand awarenessية رلتجاالوعى بالعالمة ا

.ت خدمات أو بما تقدمه من منتجاوثقاتهم فيها ومعرفتهم بها ى مدوية رلتجاابالعالمة ء لعمالاعي ويقصد به وية رلتجاالوعى بالعالمة ا

  التحليل
 Marketing Analysisالتسويق 

حل عملية يل التسويقي من أهم مراتحلهو الدراسة الجيدة و الدقيقة لألسواق و قطاعاته المختلفة و مطابقة تلك الدراسة مع أهداف التسويق للمؤسسات المختلفة و تعد عملية ال

ك المنتجات أو الخدمات بالحصول على تلالتسويق لكونها عامل أساسي في تحديد اتجاهات البيع و التوزيع الصحيحة لمختلف المنتجات مع التركيز على قطاعات العمالء الراغبين فعالً 

ق و حجم الحاجة إليها في األسوادى و عادة ما تبدأ عملية التحليل التسويقي بدراسة حجم السوق الحقيقي و يتم ذلك من خالل جمع و تحليل المعلومات المرتبطة بالمنتجات و م

هم طبيعة مستثمر كما يتم عادة تفالاالستهالك المتوقع لتلك المنتجات حال طرحها في األسواق و هو ما من شأنه أن يفيد بشكل كبير في تفهم حجم القطاع الذي يتعام من خالله

تي من شأنها ذب سلعة أو المنتج الللالمستهلكين و سبل خلق رغبات شرائية لديهم نحو المنتجات من خالل التعرف على أهم التوقعات لديهم في المنتج و تحديد الخصائص المتميزة

جديدة على ة ما تركز الشركات العادالعمالء نحو اتخاذ القرار بالشراء ثم يلي ذلك دراسة المنافسين و التعرف على أحجام حصصهم السوقية و أهم خصائص المنتجات المنافسة و 

منافذ التوزيع المتاحة فية التوزيع وكيالطاعات التي تقل فيها مستويات المنافسة و يتم استهداف تلك القطاعات و تتضمن سياسات التحليل التسويقي كذلك البحث عن طرق اإلعالن و

هلكين و كلما ح ممكنة من المسترائو تقسيم السوق نفسه كذلك لقطاعات محددة و تعمل عملية تحليل األسواق على محاولة توسيع األسواق بما يمكن المنتجات من الوصول ألكبر ش

مستهدفين و تحقيق ت بين العمالء التجاكانت القطاعات التسويقية متناسقة في العمل مع بعضها البعض و زادت االستراتيجيات التسويقية تنوعاً كلما زادت احتماالت الترويج للمن

.األهداف من عملية التسويق
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Market Researchالبحث التسويق 

ت أو لمنتجاابالتالي تقديم وألنسب لتلبيتها ق الطرواحتياجاتهم اتحديد وفيهر لجمهووالمنافسين ق والسواعن ت لمعلومااجمع ض بغرق لسواسة ودرالتي يتم فيها بحث العملية اهو 

.ألنسب ابالطريقة ت لخدماا

لمصطلح لعمل، عادة ما يكون هذا اة االبحث التسويقي هو عملية جهد منظم لجمع المعلومات حول األسواق المستهدفة أو العمالء المستهدفين وهو عنصر مهم جدا لتنظيم استراتيجي

ات المناسبة له ولكن بحث ق واالستراتيجيسويمتباداًل مع مصطلح بحث السوق ويحدث خلط أحيانًا بين االثنين ولكن للمؤيد من الدقة يمكن أن نقول أن البحث التسويقي يتعلق بأمور الت

.وليس فقط العمالء المستهدفينالسوق يختص بالسوق أكثر أي أن األبحاث التسويقية هي أساًسا البحث عن عملية التسويق الخاصة بشركة ما 

:أمثلة ألبحاث التسويق 

.يق معينةتسوأبحاث التسويق والتي تشمل البحوث االجتماعية والبحثية هي جمع وتفسير منتظم للمعلومات حول الشركات أو المنظمات التي تستخدم أساليب 

اجات السوق وحجم توفر أبحاث السوق معلومات مهمة لتحديد وتحليل احتي. أبحاث السوق هي واحدة من العوامل الرئيسية المستخدمة في الحفاظ على القدرة التنافسية على المنافسين

مية مثل استبيانات ، باإلضافة إلى التقنيات الكواإلثنوغرافياتتضمن تقنيات أبحاث السوق كال من التقنيات النوعية مثل مجموعات التركيز والمقابالت المتعمقة . السوق والمنافسة

.العمالء وتحليل البيانات الثانوية

B2B

بائنها  وز. ،عمالئها ر جمهون لتي يكواية رلتجاالعالمة اهي أي لثانية ت الشركاالى إت منتجات أو خدمام لتي تقدت المؤسسات والشركاالى رة إلإلشام يستخد

.اد ألفراليس ت ولشركاامن 
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B2C

.تبيع للمستهلك بشكل مباشر ت  أي لشركااليس اد وألفرابائنها من وزعمالئها ر جمهون لتي يكوت المؤسسات والشركااهي و

B2G

C2C

.ر من مؤسسات وشركات وقطاعات حكومية  في الدولة جمهون لتي يكوت المؤسسات والشركااهي و

.  وهى بيع منتجات وخدمات من افراد الى افراد 
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النوستالجيا

المواد تعالوا نفهم المصطلح دا مع بعض من خالل تطبيقه في! تجعلنا نشعر بشعور أفضل” غامضة” نحن نحب النوستالجيا الٔنها تجعلنا بطريقة… ببساطة

أصل كلمة نوستالچيا ؟ اإلعالنية  

اليونانيهشتقات اللغةتعود كلمة نوستالچيا ٕالى اشتقاق من م” اليجوس“ بمعني الرجوع للبيت و ” نوست“كلمه يونانيه االٔصل تنقسم الي شقين ” نوستالجيا

ره في حجرته بعيدا سريالتي تعنى االآلم التي يشعر بها المريض وقت تمدده على فراشه بالمستشفى فقد تراوده مشاعر يشتاق من خاللها ٕالى العودة ٕالى بيته و

ط ذكرياته خاصة شريادةعن روأيح االٔدوية والمطهرات ومن هنا جاءت كلمة نوستالچيا التى تعبر عن احتياج اإلنسان ٕالى العودة بسنين عمره ٕالى الوراء وٕاع

ظهر امتى؟. تلك الذكريات السعيدة المرتبطة بأحداث ومواقف ال تُنسى

17يرجع هذا المصطلح الى الي القرن ال 

/  فيا بالمنتجيتربط عاط( المستهلك )وعلشان كدا بيتم ادرجها فى االفكار االعالنية خصوصا االعالنات المرٔيية علشان المشاهد“النوستالجيا ” الوحدة تخلق 

.  الخدمة 
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propagandaالدعاية

سم بالصدق او وقد تتضمن معلومات ال تت, هي الجهود المقصود بها التأثير في الغير ألقناعه بفكرة او سلعة او رأى بهدف تغيير سلوكه وتعمد احداث تأثير 

واالتجاه , در وهى تستند الى بعض الحقائق وتضيف اليها بعض األكاذيب وال تكشف المص:الدعاية الرمادية :انواع الدعاية . الدقة او األمانة في بعض أنواعها 

ويستخدمها رجل, األهداف , واالتجاه , وهى تخاطب العقل والعواطف وتعتمد على عرض الحقائق وتكشف المصدر :الدعاية البيضاء. األهداف السرية 

العالقات العامة

Advertisingاإلعالن 

تحكم المعلن عينات عن السلع او الخدمة في وسائل االعالم المختلفة بقصد بيعها نظير مقابل مادى بواسطة شخص معين او منظمة معينةوي, هو نشر المعلومات 

للسلع أيضا هو الجهود المدفوعة االجر بواسطة ممول لعرض وترويج السلع والخدمات وكما يستخدم اإلعالن للترويج.في مكان وزمان نشر الرسالة االعالنية 

(.إعالنات الصورة –إعالنات العالقات العامة ) والخدمات يستخدم لنقل وجهات النظر واألفكار 
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Mediaاالعالم 

  وقت معير  وتتمبر  المعلومات بالدقة 
 
  تهم الجمهور ف

حقيقات ت) وىه جهود مدفوعة االجر .الصدق –نقل االخبار والمعلومات الجديدة و الت 

  ألهميتها دون مقابل ) او غبر مدفوعة االجر ( أفالم تسجيلية / صحفية 
ها محرر صحق  (اخبار ينشر

Target Marketingف لمستهدالتسويق ا
.  ت ،لفئاابالتالي ويجية  ولتروالتسويقية انشطتها أفهم في استهدالشركة ي اممن تنور لجمهوامن ت لفئاامجموعة أو لفئة الى م إلمفهوا ايشير هذ

User Experienceمنتجاتها لهمأو لشركة تقديم خدماتها التي تريد ا
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Advertising campaignsاالعالنية الحمالت
 
ا
 تسويقًيا متكامل

ا
ا وتكّون اتصاًل

ً
ا واحد

ً
  تحمل فكرة أو موضوع

  ا. الحملة اإلعالنية ىه  سلسلة من الرسائل اإلعالنية الت 
عد االتصال التسويق 

ُ
لمتكاملي

ة   يمكن لمجموعة من األشخاص فيها تجميع أفكارهم ومعتقداتهم ومفاهيمهم ضمن قاعدة بيانات إعالمية كببر
تستخدم الحمالت. المنصة الت 

ا
ً
  محدد وتستهدف جمهوًرا محدد

.  اإلعالنية قنوات إعالمية متنوعة ضمن إطار زمت 

كبر  األساسية للحملة اإلعالنية، 
ويجية وىه  نقطة الب    النشاطات الب 

 
ستقبل ف

ُ
  ست

موضوع الحملة هو الرسالة األساسية الت 

ستخدم
ُ
  ست

نتج موضوعات الحمالت بهدف االستخدام ل. ألنها تحدد الدافع وراء سلسلة اإلعالنات الفردية واالتصاالت التسويقية األخرى الت 
ُ
ة زمنية محددة لكن عادة ما ت فب 

  
ا بسبب عوامل مثل عدم الفعالية، أو بسبب حالة السوق، أو المنافسة، أو المزي    ج التسويق 

ً
.يكون معظمها مؤقت

قام الحمالت التسويقية لتحقيق هدف معير  أو مجموعة من األهداف
ُ
زيادة معدل تتضمن هذه األهداف عادة تأسيس عالمة تجارية، أو زيادة الدراية بالعالمة التجارية، و . ت

  تحقيق هذه األهداف عن طريق مقاييس فعالة. التحويالت أو المبيعات
 
قاس نسبة النجاح أو الفشل ف

ُ
سية بعير  االعتبار يجب عل الحملة اإلعالنية أخذ خمس نقاط رئي. ت

.  هذه النقاط ىه  االتصاالت التسويقية المتكاملة، والقنوات اإلعالمية، والتمركز، ومخطط عملية االتصاالت، ونقاط التواصل. لضمان فعاليتها
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اتيجية  strategic planالخطة االسب 

  يضعها طرف ما، وتتضمن الخطط تخصيص الموارد، و 
ق األهداف الت 

ّ
حق

ُ
ص كيف يمكن أن ت

ّ
  تلخ

شبر مفهوم الخطة بشكل عام إىل الوثيقة الت 
ُ
جداول توقيتات، وأية عوضي

ات اتيجية فتعتبر آلية تحقيق األهداف بعيدة المدى حيث تعتبر جوهر اإلدارة االسب 
  ايجيأعمال أخرى يحتاجها تحقيق هذه األهداف، أّما االسب 

نبثق عنها ما يسم بالخطة ة الت 

  مقالنا هذا
 
  سنتناول الحديث عنها بشكل مفصل ف

اتيجية الت  اتيجية ىه  تلك الخطة الشاملة ا. االسب   الخطة االسب 
ّ
اتيجية إن   يتّم وضعها من أجل تحديد وضع الخطط االسب 

لت 

كيفّية إنجاز المنظمة لرسالتها وأهدافها، وتتضمن عملية

ها ما يل   اتيجية للمنظمات وغبر
:  وضع الخطط االسب 

  الوقت الحاض  
 
لوجهة المستقبلية وضع رؤية واضحة وواقعية للمنظمة تتضمن ا. تحديد رسالة المنظمة وأهدافها بشكل واضح ودقيق وقابل للتحقيق ضمن الموارد المتاحة ف

  تسىع المنظمة لتحقيقها عل أن تكون بعيدة المدى
اتيجية ما يسم بعملية التح. لها واألهداف واآلمال والطموحات الت  ليل الرباع  أو تحليل يجب أن تتضمن الخطة االسب 

Swot  أوIE matrix،ية وال   تشكل الموارد البشر
  البيئة الداخلية للمنظمة والت 

 
حديد مادية لها، وتحيث يشمل هذا التحليل تحديد ورصد دقيق لجوانب القّوة والضعف ف

 عل عمل المنظمة ويطلق عل ذلك اسم البيئة الخارجية للمنظمة أو 
ً
 واضحا

ً
  تشكل خطرا

 اختأيكولوجيا الفرص والتهديدات الت 
ً
ايجياتيار المنظمة، وتشمل ايضا محددة اسب 

اتيجيات وبناء تلك االسب 
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Marketing Planالتسويقية الخطة
كة لتحملها إىل غاياتها   تحقيق أهداف لهذه الشر

 
كة ىه  نافذة النجاح ف   تج. الخطة التسويقية ألي شر

كات؛ تلك الت    الواقع هناك ثالث أنواع من الشر
 
  ف

عل األشياء تحدث؛ وتلك الت 
  تتعجب مما يحدث

ك! إن خطة التسويق يجب أن تجعل األشياء تحدث. تراقب األشياء وىه  تحدث؛ وتلك الت  ة جيدا، فإن هدف الشر
ّ
ة يصبح جعل وبوجود خطة تسويق معد

!  األشياء تحدث بدال من التعجب مما يحدث
كز بشكل أساس  عل المبيعات والتسويق، لكن هذا التعريف البسيط ال يعكس األهمي كة تب  ان الخطة التة و يمكن القول أن الخطة التسويقية ىه  خطة عمل للشر عقيد الذين يمبر 

:  التسويقية، إذ ال بد ألي خطة تسويقية أن تجيب عل األسئلة التالية

كة اآلن؟• أين هو موقع الشر
إىل أين تريد أن تصل؟•
ما هو السبيل للوصول إىل هناك؟•

  الغالب 10ال تزيد عل ال  –فالخطة التسويقية ىه  وثيقة مكتوبة 
 
، والمنافسة المنتظرة إضاف–صفحات ف اتيجية، وبيئة التسويق، والزبائن المتوقعير  ة لألهداف تحدد االسب 

.  الموضوعة للمبيعات والرب  ح للعام القادم، كما يتم فيها تفصيل وتوضيح األفعال واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف التسويقية الموضوعة
وع  ، وقابلية التعامل مع األقسام األخرى للمشر   تسمح بالتغيبر

  اإلعداد الناجح للخطة التسويقية هما المرونة الت 
 
...(.  ث والتطوير،المالية، اإلنتاج، البح)إن أهم عاملير  ف
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  اإلبداع  
التفكبر  التسويق 

  
المزي    ج التسويق 

  بحسب السوق العالم  
اتيجية تسويق عالمية يتم فيها تعديل وضبط عناض المزي    ج التسويق    الموائم اسب 

يد المستهدف مع تحمل مز المزي    ج التسويق 

من التكاليف بأمل الحصول عل حصة سوقية وعائد أكبر 

  
 
الهدف اإلعالن

ة زمنية محددة .مهمة اتصال محددة تجرى ضمن جمهور مستهدف محدد خالل فب 

  انتاج اك بر عدد" يع رف التفكي ر االبداع  بأنه 
 
  يتعرض لها وتتصف هذه االاألس لوب الذي يس تخدمه الفرد ف

."فكار بالتنوع واالختالفممكن من األفكار حول المشكلة الت 

  البحث عن" كما يعرف بأنه 
 
 معرفية حلول أو التوصل اىل  نتائج اصلية لم تكن معروفة ، وينطوي التفكبر االبداع  عل  عناض نش اط ع قل  م ركب وه ادف توجهه رغ بة قوية ف

.وانفعالية واخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة

  العمل والقدرة العالية عل تحقيق امر معير  كما يعرف التفكبر االبداع  بأنه التفكبر الذي يؤدي إىل التغيبر نحو االفضل وبأنه
 
.يتضمن الدافع والمثابرة واالستمرارية ف
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Franchisingحق االمتياز / الموزع / الفرق بير  الوكيل 

ى الموزعون بضاعتك ومن ثم يقوموا بإعادة بيعها كات تمثل عالمتك الوكالء والموزعون كالهما عبارة عن. سيقوم الوكالء ببيع منتجاتك بدون تملكها بينما سيشب  شر

  السوق الخارجية ولكن من خالل العمل تحت اسمائهم الخاصة
 
 ومن المهم معرفة الفرق ما بير  الموزع والوكيل حيث ان هذا الفرق يحمل . التجارية ف

 
ياته عدة اثار طف

.قانونية

امتالك البضائع

  السوق الخارجر  , الذى يكون اما الُمصنع او موفر الخدمة, فالوكيل يمثل المورد . ال يقوم الوكالء بتملك البضائع 
 
ف

اء البضائع ومن ثم اعادة بيعها للعمالء ويقومون ايضا بتوفبر الدعم وخدمات ما بعد البيع. يقوم الموزعون بشر

خيص,مانح االمتياز  الحاصل عل حق االمتياز والب 

ا من ليس فقط الستخدام العالمة التجارية بل ايض( المستفيد من حق االمتياز) وطرف اخر ( مانح حق االمتياز  )حق االمتياز هو عبارة عن عقد بير  مالك لعالمة تجارية

  عل المستفيد من االمتياز ان يستخدم اثاث المتجر.الخدمات والدعم من مانح االمتياز , اجل الحصول عل المنتجات
الفتات واسلوب ال, اثناء استخدام االمتياز ينبىع 

كة وان يدفع جزء من إجماىل  المبيعات او االرباح اىل صاحب االمتياز
.ولذا فتعتبر تلك العملية اكبر بكثبر من عملية التوزي    ع. الشر
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:لالمتياز ثالث انواع وهم

كة فورد للسيارات : عل سبيل المثال . وهو بهذا يعتبر منفذ بيع لمنتج معير  –حق امتياز المنتج  كة إكسون وشر كة كوكا كوال وشر أوسيمو شر

UPS Storeو.American Idol. Hilton :عل سبيل المثال. وب  هذا يحق ادارة عمل تبعا لنظام مستخدم من صاحب االمتياز –حق امتياز النظام 

 ,Dunkin’ Donuts, Famous Amos, KFC :او معرفة فنية لعملية االنتاج مثلاساسيوفر مانح االمتياز مكون -حق امتياز العمليات والُمصنع

McDonalds, and Starbucks Coffee

الوسيط
  عملية التفاو 

 
ين و البائعير  اىل بعضهم و المساعدة ف .ضبائع بالجملة ال تكون له حقوق ملكية عل السلع بل تكون وظيفته جلب المشب 
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الخطة السنوية

التسعبر 

ك المدينة شحن من تلبناءاً على نقطة االساس استراتيجية تسعير جغرافيه يحدد البائع فيها مدينة ما آنقطة اساس ويقوم بتحميل جميع العمالء تكلفة ال

.الى وقع العمل بغض النظر عن المدينة التي تم شحن السلع منها فعالً 

.ابط لذلكولضالخطة السنوية مخطة قصيرة المدى تصف الوضع الحالي للشراة و اهدافها و استراتيجيتها و برامج اعمالها و ميزانيتها للسنة المقبلة و ا
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Inbound Marketingالتسويق الداخل  
.لتفهم جيداً معنى هذا التسويق، من المهم أن تفّكر في سلوكيات االستهالك التي أظهرها المجتمع اليوم

.اتهمإن ما يبحث عنه األغلبية اليوم هو حلول لمشكالتهم واحتياج. إذا الحظنا بإمعان، نجد أن الناس ال يهتمون بعد اآلن فقط باقتناء المنتجات والخدمات

.ي السابقكما فاً وعلى هذا، فإن اإلجراءات التسويقية التي ترّكز فقط على الدعايات المتعلقة بالمنتجات ال يمكنها الوصول إلى الجمهور بطريقة فعالة جد

.وهذا أدى إلى إعادة إعداد االستراتيجيات الترويجية لكسب الزبائن وضمان المبيعات

ركة في هذا النموذج يعتبر العميل هو َمن يصل إلى الش. طريقة لتلبية الحاجة إلى طريقة مختلفة في التواصل مع الجمهور Inbound Marketingيعد 

.وليس العكس

بالرغبة في البدء بهذا يشعرون. هنا يتم التواصل من خالل تقديم المحتويات الجذابة التي تضيف بالفعل قيمة إلى الناس، لكي يهتموا بما تقدمه العالمة التجارية

.بإقامة عالقة معها

الدعايات المباشرة لهذا تعد. هدفه النهائي يتجلى في جذب وكسب الزبائن. وليس عن عبث نجد أن التسويق الداخلي يُطلق عليه في بعض األحيان تسويق الجذب

.ليست ممتعة وال مفيدة، وال يمكن أن تكون الهدف لهذه التقنية الجديدة–قد ال يكون مهتماً أصالً بالماركة –والتطفّلية الموجهة إلى جمهور 

.والتقرب منه ، وجعله يتقّدم عبر مسيرة المشتري leadتفيد إجراءات التسويق الداخلي في تغذية العالقة مع العميل المحتمل 

يجب عليها التركيز على المحتويات  inbound marketingإذا كنا نفكر في األشخاص الباحثين عن حلول، فإن شركة ما تستثمر في استراتيجية في 

.بهذا األسلوب، تزداد كثيراً فرص جذب الناس المهتّمين حقاً وتحفيزهم على البدء بحوار. الهامة، والتي تقدم قيمة عالية إلى المستخدمين



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

Outbound Marketingالتسويق الخارجر  

.ظهور طريقة جديدة في العالقات مع الجمهور ال يعني أن الطرق التقليدية في التسويق أصبحت منقرضة أو عديمة االستعمال بالكامل

.يمثّل التسويق الخارجي طريقة موَجّهة وأكثر تطفالً لإلعالن عما تقدمه الشركة إلى عمالئها

.إن الشركة هي َمن تسعى وراء العميل من خالل إعالناتها، و هدفها توليد رغبة مباشرة لديه : Outbound Marketingفي استراتيجية معينة في 

الدعايات التي تُبَث على التلفاز وأوساط أخرى، الدعايات المطبوعة في الصحف والمجالت أو التي تتم : هناك أمثلة جيدة عن استخدام التسويق الخارجي

–( التسويق عبر الهاتف)من خالل االتصاالت الهاتفية التسويقية  telemarketing.

تخدمتها اسفي الحقبة التي لم يكن لدى الناس أي نفاذ إلى هذا الكم الهائل من المعلومات عن الشركات والمنتجات، كانت هذه الطرق هي الوحيدة التي

.الماركات للوصول إلى المستهلكين

أكثر لينلكن، مع التقدم التقني، أصبح أسهل الدخول إلى اإلنترنت، واكتشاف طرق جديدة في التواصل مع الجمهور، وكما قلنا أصبح الناس أعضاء فاع

.في اختياراتهم

مع هذا، بالرغم من هذه التغييرات، الزلنا معّرضين لجميع هذه القنوات التقليدية، صحيح؟

سائط التقليدية الوعلى الرغم من أننا نسمع اليوم الكثير من األقاويل بأنه تم تجاوز هذه الوسائط، إال أننا ال نزال قادرين على حصاد ثمار جيدة من هذه 

.outbound marketingباستخدام طرق وتقنيات التسويق الخارجي 

.ايقهالمهم هو تأقلم هذا التواصل المباشر مع هذه االتجاهات الحديثة، والتي تتطلب اإلبداع والمعرفة العميقة برغبات األشخاص التي يجب تحق
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التجارية التمبر  

رية التجاالعالمةتوسيع

قيمة العالمة التجارية

ات االختراع ، و العالماتءقيمة العالمة بناء على الوالء الشديد لها و الوعي السمها و الجودة و االرتباطات القوية مع العالمة و غيرها من األصول مثل برا

.التجارية المميزة و عالمات القنوات

.مجموعة من الخصائص و التقنيات او االساليب التي يتم استخدامها من قبل المنظمة لتميز منتجاتها و خدماتها عن المنافسين

ولكن ضمن فئة ها هو استراتيجية تسويقية تقوم فيها شركة ما بالتسويق ألحد منتجاتها الذي يتمتع بصورة مطورة جيًدا باستخدام اسم العالمة التجارية نفس

.  يُطلق على المنتج الجديد اسم المنتج المنبثق. منتَج مختلفة
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البرصية الهوية

عناصرها ارية ولتجالهوية البصرية تعد هي األخرى إحدى عناصر العالمة التجارية، لتبسيط األمر يجب علينا أوال أن نسرد بعض التعريفات السريعة للعالمة ا

.المتداخلة

:تعريف اخر

، وهذا ما ألخرىة احيث يعتبر الشعار المكون األساسي فيها، فهي تتكون من الشعار بعد تداخله مع مجموعة الخطوط واأللوان واألشكال وبقية المكونات البصري

.يعرف بالهوية البصرية التي تظهر في المطبوعات واألختام والزي الرسمي الموحد والكروت الشخصية وغيرها

تمتلك أصواتا وقطعا فهيوقد ال تقتصر المؤسسة على هويتها البصرية فقط، فقد تحتاج إلى هوية سمعية أو حركية أو نصية، كالقنوات اإلخبارية التلفزيونية مثال، 

ية خالل البصرويةموسيقية تميزها عن غيرها، كما تمتلك خطها التحريري وأسلوبها الكتابي الخاص بها، ولديها ذاك النمط المميز لتحريك الشعار وعناصر اله

.ظهورها في إعمال الفيديو والموشن جرافيك



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالب  وعير  جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالبر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة .هم الباشمركتبر

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عل 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 شر وعير  جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة  .الباشمركتبر

  سنواتطوال
 
ةكون   تدريبيةدوراتعدةعلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالبا

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف علحصلتأيضا ,ةاإلنجلبر 

.األعمالإدارةماجستبر 
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممبر  شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخبر
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىىهالباشمركتبر   بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغبر
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