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الهدف اإلعالن

الهدف اإلعالني مهمة اتصال محددة تجرى ضمن جمهور مستهدف محدد خالل فترة زمنية محددة
تحديد أهداف الحملة اإلعالنية

 :أوالً تعريف الهدف اإلعالني وأهمية تحديده

وبة مطلوب تغيير اتجاهات المستهلكين أو تدعيمها وحثهم على اتخاذ مواقف إيجابية ومحابية للمنتج، وهو أيضاً نتيجة مرغ" يعرف الهدف اإلعالني بأنه 

 :ويساعد التحقيق الدقيق ألهداف الحمالت اإلعالنية على ما يلي "تحقيقها 

 .وضع إستراتيجية إبداعية فعالة-

 .تحديد ميزانية الحملة اإلعالنية-

 .اختيار الوسائل اإلعالنية وجدولتها-

 .تقييم الحملة اإلعالنية-

 .الرقابة على العمليات االبتكارية واإلنتاجية للحملة اإلعالنية-
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 ً  :العوامل والمتغيرات التي تحكم عملية تحديد أهداف الحملة اإلعالنية: ثانيا

 .القوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تفرض على هيكل األهداف اإلعالنية نمطاً معيناً يختلف طبقاً لطبيعة المجتمع وظروفه

 .األهداف التسويقية والترويجية للمنشأة باعتبار أن اإلعالن جزء من المزيج الترويجي

 .مستوى األهداف اإلعالنية من حيث كونها طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى

 .نوعية المستهلكين وخصائصهم المختلفة

 .الظروف التنافسية للسلعة أو الخدمة

 .نوعية نشاط المعلن

 .طبيعة األسواق المراد الوصول لها

 .نوع المنتج وخصائصه

 .أم اتصالية أو رئيسية أو فرعيةبيعيةنوعية أهداف الحملة اإلعالنية من حيث كونها 
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 ً  :خصائص الهدف اإلعالني: ثالثا

.البد أن يكون الهدف اإلعالني يتسم بالوضوح والتحديد، والواقعية، واالرتباط بالوقت، والقابلية للتنفيذ والقياس

 :والهدف اإلعالني الجيد البد أن يتوافر فيه أربع سمات وهي
 .تحديد الرسالة األساسية

 .تحديد الجمهور المستهدف

 .تحديد األثر المطلوب

 .معيار محدد لقياس نجاح الحملة

 .كما البد أن تتكامل األهداف معاً بحيث ال تتصادم األهداف معاً أو تتعارض
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 ً  :أهم األهداف التسويقية واإلعالنية: رابعا

 :أهداف لحمالت إعالنية تجارية مثل
 .حث المستهلكين على زيادة مشترياتهم

 .زيادة نصيب الشركة من السوق

 .اجتذاب فئات أو أجيال جديدة من الجمهور

 .مواجهة االستبدال

 .إيجاد أو تحسين الوعي باالسم التجاري أو العالمة التجارية

 .خلق ميزة تنافسية للسلعة

 .زيادة عدد مرات استخدام السلعة

 .إحالل وحدة جديدة محل قديمة
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 :أهداف لحمالت إعالنية غير تجارية
 .رسم صورة ذهنية طيبة للمنشأة

 .خلق الثقة مع جمهور المنظمة

 .تصحيح سوء الفهم لدى الجمهور

 .المساهمة في حل مشكالت المجتمع

 .المشاركة في المناسبات العامة

 .خلق صورة ذهنية للصناعة ككل

 .حماية الصناعة ككل من أي هجوم
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  المطبق
النظام التسويق 

لتعاقدية بل عن اتالنظام التسويقي المطبق نظام تسويق راسي يقوم بتنسيق المراحل المتتالية لالنتاج والتوزيع ليس من خالل الملكية المشترآة او العالقا

.طريق حجم وقوة احد األطراف

.واحدةكة يعمل نظام التسويق الرأسي للشركة على تبسيط العملية عن طريق وضع جميع عناصر قناة التوزيع ، من التصنيع إلى المتاجر ، تحت ملكية شر

.، على سبيل المثال ، تصنع اإلطارات وتمتلك مراكز الخدمة التي تبيع اإلطارات للعمالءفايرستون

قد يشتري منفذ البيع بالتجزئة الممول جيًدا تاجر الجملة ومنشآت اإلنتاج ، أو يمكن للمنتج.يمكن أن تتغير ملكية قناة التوزيع من أي نقطة في السلسلة

.شراء تاجر الجملة الرئيسي ومنافذ البيع بالتجزئة
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  الموائم
المزي    ج التسويق 

حصول على حصة سوقية يد من التكاليف بأمل المزالمزيج التسويقي الموائم استراتيجية تسويق عالمية يتم فيها تعديل وضبط عناصر المزيج التسويقي بحسب السوق العالمي المستهدف مع تحمل

.وعائد أكبر 

باللغة االنجليزية، Pوالذي يحتوي على أربعة عناصر، جميعها يبدأ بحرف الـ،Marketing Mix:أو كما نقول له باللغة االنجليزية” المزيج التسويقي“في عالم التسويق الواسع يعيش مفهوم 

.Promotionأوالترويجوأخيراً Placeالمكانالمجال أو،Priceالسعر،Productالمنتَج:وهذه العناصر هي،(4Ps)ومن هنا جاءت التسمية األخرى لهذا المزيج التسويقي 

.فيما يتعلق بالتسويقاألركان األربعة للمزيج التسويقي لم تعد كافية لتلبية احتياجات الشركاتفبدءاً من فترة الثمانينات، الحظ الخبراء وأخصائيو التسويق أن

طبيعة وخصائص الجمهور المستهدف، توضع وتمركز العالمة التجارية في : بهدف الوصول إلى مزيد من التركيز على االستراتيجيات التسويقية، ومراعاة للعديد من المسائل والجوانب الهامة، منها

،market segmentationالسوق، وموضوع تقسيم الجمهور إلى شرائح

:ظهرت ثالثة أركان أخرى إلى جانب األركان األربعة التي كانت موجودة

األشخاص الذين يقدمون الخدمة -5 People

6-  Processesالعمليات 

7- Physical Evidenceاإلثبات المادي أو الدليل المادي 

https://blog.hotmart.com/ar/market-segmentation/
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االصناف االعالنية الخاصة

.االصناف االعالنية الخاصة اصناف مفيدة مطبوع عليها اسم الجهة المعلنة وتقدم كهدايا للمستهلكين

.لتجاريةك ايختلف اإلعالن المتخصص عن عينات المنتجات ، وهي منتجات مجانية تبيعها ، حيث توفر العناصر المجانية ببساطة وسيلة إيصال رسالة عالمت

وتيشريتاتعندما يكون لدى العمالء أقالم أو أقالم رصاص او اكواب .في الظهور المستمر للعالمة التجارية الذي تكتسبهالنوعيهلهذةتتمثل الميزة األساسية 

هذا ال يكسب فقط تكرار الظهور مع هؤالء العمالء ولكن ربما مع أصدقائهم .تحمل شعار عالمتك التجارية ، فيمكنهم استخدامها ألسابيع أو شهور أو سنوات

قد تستمر هذه في المنازل أو المكاتب لمدة عام كام.التقاويم هي عنصر تخصص شائع آخر.ومعارفهم

وأنواع اإلعالنات األخرى المكلفهالتلفزيونيهباالعالناتالثمن مقارنه رخيصهكما انها 
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الطريقة الميرسة

تقدر عليها وتتحملهاالشركة لطريقة الميسرة وضع ميزانية الترويج بالطريقة و المستوى التي تعتقد االدارة بان ا

ة التي يعدها قسم هي قدرة الشركة على اإلنفاق على النشاطات التسويقية، والتي تظهر في الميزانية التسويقي. أو الطريقة المعقولة أو الطريقة ميسورة التكلفة

حسب لية أولحاالتسويق في الشركة، والتي عادة ال يتم وضعها على أسس موضوعية، فهي عادة ما يتم تحديدها من خالل حدس المسوق أو من خالل اإليرادات ا

نفق الشركة ماالً قد يتسبب ذلك في خلل في عملية اإلنفاق بسبب عدم دقة وموضوعية الميزانية الموضوعة مما يؤدي إلى أن ت.  رغبة الشركة في تخفيض النفقات

.أكثر من الالزم أو أقل من الالزم على عملية تسويق المنتجات أو الخدمات
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عمل عروض عىل المنتجات

عمل عروض وتخفيضات على منتجات مخصصه بهدف زيادة المبيعات او تعريف المستخدمين بها او ترقيه المستخدمين من منتج اخر الى هذا المنتج

عمل عروض او تخفيضات على المنتجات قريبه انتهاء الصالحية في المحالت لبيعها قبل انتهاء صالحيتها

لذى يستخدموهبال من المنتج الشراءةعمل عروض وتخفيضات على منتج بحيث يكسب شريحه مستخدمين جديدة من المنافسين فمثال خصم على معجون اسنان لجذب المشترين 

ل عرض حتى يتم حالقه اغلى وتعمماكينهفمن الممكن ان تنتج جيلت لجيلتحالقه عاديه ماكينهعمل عروض وخصومات على منتج جديد لتعريف المشترين بيه فمثال انت تستخدم 

الشركهترقيتك الستخدام المنتج الجديد االغلى ثمنا بدال من المنتج القديم لنفس 
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اللهجةاو األسلوب

هم أن تنقل من الم. حيث أنها تقوم بنقل النوعية العاطفية والمزاجية أو المشاعر المرافقة للمنتج. هي لهجة تعكس ببساطة شخصية العالمة التجارية أو الشركة

.نكيتهلالشركة رسالتها بلهجة مناسبة للعمالء من خالل اإلعالن لتحقيق أفضل النتائج ونشر الصورة المثلى للشركة ومنتجاتها بين العمالء والمس

فمثال إعالنات الشكوالتة دائما ما تجد اعالناتها مفعمة بالرومانسية لربط إحساس والمشاعر الرومانسية بالشكوالتة 

وأيضا إعالنات ريد بول دائما ما ترتبط بالرياضة والمغامرات المثيرة لربط هذا اإلحساس بالمنتج

اعالنات مرسيدس مثال دائما ما تكون مرتبطة بإحساس الراحة واالمان داخل السيارة
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المنتج المضاف

فات والمميزات وهو المنتج الذي يحتوي على الخصائص أو المميزات األساسية الملموسة باإلضافة إلى بعض الص. ويُشار إليه أيضاً باسم المنتج الُمضاف

ى ذلك، والتي ويتضمن الجزء غير الملموس من المنتج الكفالة أو الضمان أو خدمات ما بعد البيع وما إل. غير الملموسة والتي يتم إضافتها لزيادة قيمة المنتج

مصصمةويسمح هذا النوع من المنتجات للشركة بإضافة خدمات.  قد تكون مجانية في بعض األحيان وأحياناً قد تكون مضافة على سعر المنتج االصلي

فالة تسمح له المستهلك الفردية، فعلى سبيل المثال، إذا قام أحد األشخاص بشراء حاسوب شخصي فقد يحصل على ضمان أو كإحتياجاتخصيصاً لتلبية 

كضبط تواجهةبإعادة الحاسوب أو استبداله في حال وجود أي خلل، كما يستطيع التواصل مع خدمة العمالء أو الدعم الفني لمساعدته في حل أي مشكلة قد 

.اإلعدادات المناسبة أو إضافة أجهزة أو برمجيات جيدة إلى الحاسوب وما إلى ذلك
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السوق المتاح

األسواق إلىهو عدد األشخاص الذين هم على استعداد وقادرين على شراء منتج معين أو خدمة معينة في سوق معينة، وفي بعض الحاالت يشمل أيضاً الوصول 

كما أنها تحدد . وتستخدم الشركات هذا المقياس لتركيز تسويقها وإعالناتها في هذه المجاالت. لهؤالء المشترين، ويستخدم هذا المقياس لقياس اإلمكانات في السوق

.أماكن إعداد اإلعالنات ومحالت البيع بالتجزئة حيث يتم تخزين وعرض منتجاتها بحيث تجذب هؤالء العمالء المحتملين
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انية العمومية المب  

.الميزانية العمومية بيان مالي يوضح األصول والمسؤوليات والقيمة الصافية لشركة ما في زمن ما

وقيمه المبلغ المستثمر من قبل الشركهبها وتقدم تفاصيل دقيقه عما تملكه الخاصهالملكيهوالتزاماتها وحقوق الشركهحيث انها قائمه ماليه تتضمن أصول 

لذلكبسيطهكل سنه ماليه ولها معادله نهايهفي للشركهالمالىفي فهم الوضع العموميهالميزانيهتساعد الشركهمساهمى

الملكيهحقوق + الماليهااللتزامات = األصول 

ل، إما عن طريق صواألوالبد أن يتوازن طرفي المعادلة لتكون الميزانية العمومية متوازنة، فالشركة يتوجب عليها أن تدفع ثمن كل األشياء التي تمتلكها، وهي 

اقتراض األموال، وتحمل االلتزامات، أو أخذها من المستثمرين
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انية العمومية المب  

العناصر المكونة لقائمة الميزانية العمومية 

كثر ن األصول األوهي كل ما تمتلكه الشركة من سيولة نقدية أو ممتلكات يمكن تحويلها إلى نقد، وتوضع األصول في بداية القائمة ويتم ترتيبها م:األصول -1

:  سيولة إلى األقل سيولة، وتنقسم إلى قسمين وهما

وتتكون من النقدية والشيكات، واألوراق المالية، والذمم المدينة، وقيمة المخزون، والمصاريف المدفوعة مقدماً :األصول المتداولة -

.ةوتشمل االستثمارات طويلة األجل، واألصول الثابتة مثل األراضي، واألصول غير الملموسة مثل حقوق المليكة الفكري:األصول طويلة األجل -

:  وهي المبالغ المالية المدينة بها الشركة للغير، وتتكون من قسمين:االلتزامات -2

.  االلتزامات المتداولة مثل أجور المحالت، وااللتزامات مستحقة الدفع، والضرائب وغيرها-

.كالذمم الدائنة، والديون طويلة األجل، والسندات، والتزامات الضريبية المؤجلة :(Long Term Assets)االلتزامات طويلة األجل -

.حقوق الملكية وتتكون من األرباح المحتجزة، وقيمة رأس المال-3
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 عىل نقطة األساس
ً
التسعب  بناءا

عًرا للمنتج، أوالً، تحدد الشركة س: التي تتألّف من مكّونين أو عنصرين تستند إليهما الشركة عند تثبيت أسعارها (Pricing Methods)هو إحدى طرق التسعير 

حيث أن تكلفة ا،وبعد ذلك تقوم الشركة بوضع سعر للشحن، ويعتمد على المكان الذي يقطن فيه العميل الذي يشتري المنتج ومدى بعده عن الموقع المحدد مسبقً 

ندما تكون تهدف إلى تغطية الكلفة اإلضافية للشحن، وخصوًصا ع" نقطة األساس"الشحن التي تعتمد على مسافة العميل من هذه النقطة المحددة مسبقًا أو 

المحدد بناًء على يقوم المشتري بدفع سعر أساسي للسلعة أو المنتج باإلضافة إلى سعر الشحن. الشحنات ثقيلة وضخمة ومكلفة مثل شحن الفوالذ أو السيارات

.من تلك النقطةيلمالمسافة من الموقع األساسي، وعادةً ما تكون نقطة األساس هي نفس موقع التصنيع، ويتم تحديد رسوم الشحن استناًدا إلى المسافة بين الع
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السلوكساسالتقسيم عىل ا

.لتقسيم على اساس السلوك تقسيم السوق إلى مجموعات بناء على سلوك المستهلك ومعرفته واستخدامه وتجاريه مع المنتجا

شركة بتقسيم قوم الوتعرف أيضاً بالتجزئة السلوكية، هي عملية تقسيم السوق إلى مجموعات صغيرة متجانسة اعتماداً على سلوك المستهلكين الشرائي، بحيث ت

ونها من استخدام يحققتي العمالء حسب تكرار عملية الشراء ووالئهم للعالمة التجارية أو حسب المواسم التي يشترون فيها منتجات العالمة التجارية أو الفوائد ال

.المنتجات وغيرها من التصنيفات

مثال يمكن تقسمهم كعمالء دائمين او عمالء موسمين او مثال كبار العمالء صغار العمالء وهكذا

مثال يمكن تقسيم العمالء الى سوبرماركت او صيدليات وبقاالت الى اخرة
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المقارنة المرجعية

تتضمن هذه و. هي عملية قياس أداء الشركة ومقارنتها بأفضل أداء لشركات أخرى في نفس المجال وذلك لالقتداء بأفضل التطبيقات. وتسمى مقارنة األداء المرجعية

لى تطوير ومن ثم يتم العمل ع. العملية مقارنة المنتجات واألساليب والبرامج واالستراتيجيات المستخدمة، واألبعاد التي تقاس عادة هي الجودة والوقت والتكلفة

مليات تستخدم هذه الطريقة لمقارنة الممارسات الفعلية أو المخطط لها، مثل الع.  الثغرات التي تم اكتشافها خالل عملية المقارنة للوصول إلى النتائج المرجوة

.، بمثيالتها لدى المؤسسات المماثلة وذلك لتحديد أفضل الممارسات، وتوليد أفكار للتحسين، ووضع أسس لقياس األداءوالتشغيالت
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تقسيم الفوائد

ء والمميزات فيمكن تقسيم السوق على أساس الجودة واألداء وخدمة العمال. المنتج أو الخدمةإقتناءهو تقسيم السوق على أساس القيمة أو المنفعة التي سيجنيها المستهلكون من 

.من الشركات التي تستخدم هذا النوع من التقسيم، شركات صناعة السيارات والمالبس واألثاث واألجهزة اإللكترونية االستهالكية. الخاصة للمنتج وغيرها من الفوائد

المجموعات الفرعية للعالمة التجارية

المجموعات الفرعية للعالمة التجارية 

عالمة تجارية يرغب المستهلك اخذها في االعتبار: المجموعة المستاثره

باإليجابعالمة تجارية جاء تقييمها حياداً ال بالسلب و ال : المجموعة الخاملة .

.عالمة تجارية تم رفضها نتيجة شعور او تجربة سلبية : مجموعة مرفوضة .



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمرسر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالب  وعت   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالت   باسموالبر رسر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتب 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

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

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الت   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعت   جقمت بإنشاء مرسر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مرسر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالت   مشاري    عاحدىىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالرسر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالرسر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللرسر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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