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  من المؤلم جدا للشركات أن تتعثر في سنواتها الثالث

إدارة هذه  ى،  ول األ أن  إال  التشغيلية  المؤهالت  قوة  وبرغم 

 .في الجوانب التسويقيةمهمة الشركات تغفل عن ثغرات 

الثغرات   تلك  أبرز  هنا  الحلول  ذكر  مع  نستعرض 

 . المقترحة

المدراء وأصحاب   الوقت في    األعماليستهلك  أغلب 

للمشروع   التشغيلية  والجوانب  الفني  بالجانب  التفكير 

https://afaqb.co


رواد    ،ألهميتهاوذلك   يغفل  ما  عادة  عن    األعمالولكن 

 : مثليقية الجوانب التسو 

تجارية  - وشعار)  هوية  كاتالوجأبروفايل    -لوجو   - و 

المكاتب   المعرض أديكورات   - الويب  -غلفةاأل  -و 

 .اللوحة الخارجية(

 .تحديد الفئات المستهدفة -

 .طوير الميزة التنافسية -

 .تحديد حصة السوق المستهدفة -

واضح    - بشكل  والخدمات  المنتجات  تعريف 

الفئات   من  العمالء  يناسب  بما  وتصميمها 

 .المستهدفة

على استراتيجية   تسعير المنتجات والخدمات بناء    -

 .واضحة وتكاليف دقيقة

 . اإللكتروني صميم منصات الشركة مثل الموقع ت -

والوسائل الترويجية التي ستتكامل    األدوات   تحديد  -

وتحقيق  الفرص  صناعة  في  الحقا  المبيعات  مع 

 .المبيعات الفعلية



عمل   طريقة  يدركون  ال  الكثيرون  مازال  الحقيقة  في 

االجتماعي  أدوات البداية على    التواصل  التي قامت منذ 

 لممولة المدفوعة.الحمالت ا أساس

مكانية االنتشار بشكل طبيعي من خالل طرح  إوبرغم  

خارق إمحتوى  معادلة لن  أال  ،  الجذاب  المحتوى  ذلك 

ت   ال  قد  شركة  معقدة  منتجات  مع  و  أجبان  أحل 

 !و شركة برمجياتأمستحضرات 

على   االعتماد  يمكننا  ال  المحتوى وبالتالي 

فقطو وإنما  الهاشتاقات  وتمويل  ،  تصميم  من  البد 

 .. تكمن العقبة الجديدة  وهنا ،الحمالت

مكلفة أدواتها  بكل  الممولة  حملة   ؛الحمالت  فأقل 

منطقة  إلى  تصل  لكي   في  شخص  قد مليون  محددة 

  ٤٠٠٠عن  ال يقل  عداد عرض خاص وتمويله بما  إتتطلب  

ذلك    فشل الحملة يعني خسارة إن  فوبالتالي    ،كثرأ و  أدوالر  

 ! المبلغ

عل  الحمالت  وتنويع  تكرار  حال  قنوات   ى وفي  عدة 

والسناب...  والفيس  المبالغ  أ  فلك   ،الخ  كتويتر  تتخيل  ن 

 .المطلوبة



 ؟إذنهو الحل  فما

التجارب  أ من  العديد  المدفوعة  ن  أ ثبتت  الحمالت 

مفيدة أ  تكون  ال  قد  بشكل  إخاصة    ،يضا  تصمم  لم  ذا 

سهل    وعبر  متكامل  اتجاه  في  العميل  تأخذ  بيعية  قناة 

 .تمام الطلبوواضح إل

ت أيجب   األن  رائد  عزيزي  الجمهور  أعمال  علم  ن 

اإل لمئات  يوميا  الذي  عالنات يتعرض  األمر  بنوع أ ..  صابه 

 عالنات. اإل تلك  مثل  من البالدة في تقبل 

تطلب  توبالتالي فإن لفت االنتباه أصبح مهمة صعبة  

! من نوع دقيق عندما نتكلم عن الحمالت الرقمية  اترويج

 خذ في االعتبار مثال: 

يناس ف   - منتجك  كان  حال  تتردد  ي  ال  الجميع  ب 

 .باستخدام الفيس

منتجك    - كان  حال  محدد أفي  خدمتك  لفئة   ةو 

تستنف  ،صغيرة  العامة  دفال  القنوات  في   ،ميزانيتك 

 وركز على لينكدن والسيو المدفوع بكلمات خاصة. 



لكن    ،تحسب ميزانية التسويق عادة بطرق متعددة   -

مبسطة  كي  ل من فتكون  نسبة  تمثل  سعر    هي 

 .٪٣٠ إلى  ١٠وحدة البيع وغالبا بين 

، فتكون آالف ريال  ١٠  سعرمثال: تبيع خدمة معينة ب

التسويق   الصرف    ، ريال  ١٠٠٠ميزانية  ضمنها  على  من 

 ....الخ(الكوميشن)السعي و  أالتسويق 

إوبالتالي  مبيعاتك  ،  كانت  المستهدفة السنوية  ذا 

يجب أن تخصص  ألف    ١٠٠  ، فإنمليون ريالهي  للخدمة  

 للتسويق. 

لحصول على  ن تكثف الحمالت في البداية لأ يفضل  و 

ر فالبد من  بكأ مبالغ  استثمرت    أنك  فضل. وفي حالأنتائج  

 .و من هامش الربحأ احتساب ذلك في كلفة المنتج 

 

 شركة المهمة االستراتيجية عن:   منقول بتصرف
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