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 الفصل األول

   : التخطيط التسويقي

 طى جديدة، إمكانات جديدةُخ

Marketing Planning:  

New Pace, New Possibilities 

 محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 تخطيط التسويق اآلن

 التسويق والقيمة 

 يتخطيط التسويقالالهدف من  

 تطوير خطة للتسويق

 بحث وتحليل الوضع الحايل 

 فهم األسواق والعمالء 

  هاتتجزئة الخطة، واستهدافها وتحديد مكان 

 افها، والدعم التسويقياتجاه الخطة، أهد 

 وبرامج تسويقيةتطوير اسرتاتيجيات  

 ية للخطة وتطبيقهامراقبة الوحدة املرت 

 يلتخطيط التسويقلعداد اإل

 أدوات التسويق املبدئية 

 دعم الخليط التسويقي 

 مبادئ توجيهية 

 ملخص

 خطتك التسويقية، خطوة بخطوة
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 عامةنظرة  

 التي فالسلع والخدمات.  جديدة يف مجال التسويقًنواجه يوميا تغريات جديدة وتحديات 

 واالنستجرام iPad   و اآلي بادKindleمثل الكيندل ( منذ سنوات معدودة مل يكن لها وجود 

Instagram ( استطاعت أن تعيد تشـكيل الصـناعات بأكملهـا)الـنرش، الحاسـوب، التصـوير (

ق االقتصـادية يف دفـع قيـادات متكنت التقنيـات الجديـدة والحقـائ. خالل وقت قصري للغاية

التسويق التي كانت مسيطرة فيام سبق مثل رشكة كوداك إىل اإلفالس وحثت املسـتهلكني إىل 

 .)1(إعادة التفكري يف املاركات ووسائل اإلعالم املفضلة لديهم

إن ظهور اإلعالم االجتامعي طبًقا لخرباتك، أتاح للناس فرص التواصـل الـدائم باألسـلوب 

أصـبح الفـيس بـوك . للفظي والبرصي مع ماركاتهم ورشكـاتهم وأحـداثهم املفضـلةالشفهي وا

Facebook وتويرت Twitter ولكن ما زالت هنـاك مواقـع  من أهم مواقع التواصل االجتامعي

 وهـي لوحـة لعـرض نرشة فعليـة Pinterestة الظهور دامئًـا؛ مثـل بينرتسـت بجديدة عىل أه

تصـوراتهم للمشـاركة مـع " قليـعتأو نرش "ل األعـامل يستطيع من خاللها املسـتهلكني ورجـا

اآلخرين، وقد أصبح هذا املوقع هو ثالث أكرب موقع للتواصل االجتامعـي يف أقـل مـن عـامني 

من صدوره، واسـتطاع جـذب ماليـني املسـتخدمني الـذين يفضـلون نرش تصـوراتهم، وتصـفح 

 .)2( تالتصورات التي ينرشها اآلخرين واملشاركة يف حوارات اإلنرتن

ًمع استمرار السـوق العامليـة يف التطـور يف اتجاهـات مفاجئـة وأحيانـا مثـرية للدهشـة 

استمرت املرشوعات التجارية واملنظامت الغري مستهدفة للربح يف محاولة اللحـاق بخططهـم 

. التسويقية الستكشاف إمكانات عملية خالقـة للنجـاح يف مثـل هـذه البيئـة رسيعـة الحركـة

ل هذا الفصل عىل التسويق، القيمـة، والهـدف مـن التخطـيط التسـويقي وف نتعرف يف أوس

ينتهي الفصل بنظرة عابرة عـن كيفيـة االسـتعداد لوضـع . ومحتوى إحدى الخطط التسويقية

 .خطط التسويق

https://maktbah.net



 17 ُخطى جديدة، إمكانات جديدة: ويقيالتخطيط التس: الفصل األول

 

 

 

  تطبيق ما لديك من معرفة 

يف نهايـة كـل فصـل " خطتـك التسـويقية، خطـوة بخطـوة"الستكامل التساؤالت حول سامت 

بـدائل توليـد ) 2(للتفكـري يف املعلومـات التـي تحتاجهـا لخطتـك التسـويقية، ) 1(دك ستساع

 قبـل توثيقـك .اتخاذ أسلوب أكرث واقعية عند وضع خطتك التسويقية) 3(لوضعها يف االعتبار و 

ألفكارك يف خطة تسويقية مكتوبة، تأكد من إلقاء نظرة عـىل القامئـة امللخصـة للفصـل حـول 

وجهـة نظـر للصـورة الكبـرية لتي تقدم تسـاؤالت تسـاعدك عـىل اكتسـاب القضايا األساسية ا

 .للتخطيط التسويقي

 

 الفصل األول  الصورة األكرب للتخطيط التسويقيقامئة مراجعة    

 :عندما تبدأ يف عملية التخطيط التسويقي استعد للصورة الكربى 

 عىل املدى الطويل؟من هم عماليئ، وما هي القيمة التي ميكن أن أقدمها لهم اآلن و 

 ،الهامة متابعة، وتوقع التطورات، وما هي مصادر املعلومات التي سوف تساعدين يف الكشفـ 

 التي تؤثر يف عماليئ، أسواقي، ومنافسيني؟

  ما هي التغريات السياسية، االقتصادية، االجتامعية، التقنية، القانونية، البيئية، والتنافسـية

  ؟ وعماليئ يف السنوات القادمةالتي ميكن أن تؤثر يف أسواقي

  ،ما هي الدروس التي ميكن أن أتعلمها من املنتجات، الحمالت، وسائل اإلعالم، املنافسـني

 وبعض التنظيامت الحالية والتي ستساعدين يف خطتي التسويقية؟

 من هم الرشكاء األكرث أهمية لنجاحي يف خطتي التسويقية؟ وملاذا؟ 

 ؟ً لتغيري فكر عماليئ، منظمتي أو رشكتي ورشكايئ أيضااستخدام التسويقني كيف ميكن 

  كيف ميكنني توليد أفكار جيدة الستكامل بنـاء مـواردي وخـربيت مـن أجـل خطـة أفضـل

 للتسويق؟
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 Marketing Planning Today التخطيط التسويقي اليوم

نـزل،  يف امل-ميكننا أن نالحظ يف كل ساعة عىل مدار اليوم عمليات تسويق تدور حولنـا  

يف العمل، يف اللعـب، يف الشـوارع، يف املحـال واملطـاعم، ويف كـل وسـائل اإلعـالم التـي نراهـا 

ًوبالرغم من أن التسويق يرمي إىل أن يكون معلوماتيا ورمبا يكـون أحيانـا ترفيهيـا، . ونسمعها ًً ً

ًإالَّ أنه قد يكون أيضا من الصعب الهروب منه، ومثريا للتوتر والقلق، أو أحيانـا ً عنـد .  مـتطفالًً

التنافس الرشس لجذب انتباه العميل، فيجب عىل الرشكـات واملنتجـات أن الوضع يف االعتبار 

 -ً ومثاليـا -نها، وكسب ثقة العميل والء، وعرض القيمة التي يقدممتخطط بعناية ملشاركة الع

 .دالفوز بوالء طويل األم

لعنكبـويت، صـفحة الفـيس بـوك، أو ، املاركة، أسلوب التجارة، السـعر، املوقـع اإن املنتج 

ً وجيدا مبا فيه الكفايـة يف هـذه األيـام، أصـبح لـدى العمـالء معلومـات وبد يالعرض الجيد ال

أفضل، اختيارات أكرث، توقعات أكرب، فرص أفضل للوصول إىل السوق، وقوة رشائية أوسع مـن 

 للمنتجات املعروضة، زادت أعداد العمالء املشاركني يف عملية التسويق نتيجة. أي وقت مىض

فعىل سبيل املثال رشكة دورتوس . أو خلق مواد مرتبطة باملاركات التي متثل أهمية خاصة لهم

Doritos تجذب انتباه قاعدة العمالء من خالل املسابقة املشهورة التي أطلقت تحت عنـوان 

"Crash the Super Bowl "الن والتي تقدم جـوائز ماليـة ألفضـل عميـل سـاعد يف خلـق إعـ

س أو زر وأنظـر صـفحة ماركـة دورتـ (.)3( بعرض وجبة خفيفـةتجاري عن هذه املاركة الخاصة 

 ).www.doritos.comموقع 

اتجاه هام آخر يؤثر يف التسويق وهو الطلب الجامهريي للشفافية، والـذي يؤكـد عـىل أن هناك  

شمل التسعري، الرعـاة، وبعـض املنظامت يجب أن تكون منفتحة وأمينة يف اختياراتها وأفعالها، والتي ت

ً ويعد ذلك جزئيا، انتكاسـة للتقنيـات التـي وضـعت يف اعتبارهـا .النواحي األخرى من عملية التسويق

عملية تسويق متسللة مثل قيام إحدى الرشكات بتدبري تدوين صور ما أو منتج ما يبدو وكأنه مبـادرة 

ً كام يعد ذلك أيضا رد فعل للقلق حيـال .)4(وقمن العمالء ولكنه يف الواقع مبادرة من القائم عىل الس ُ 
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العاملني بالسوق الذين عزوا خصوصية املستهلكني عن طريق تتبع سلوكياتهم عىل اإلنرتنـت، 

 .)5(وعىل قوائم املشاركة الربيدية، بجانب أنشطة أخرى

ـة   ـة الحالـي اـهـتم العـمـالء، واملوظـفـون وآـخـرون بـشـكل ـخـاص، ـخـالل الـسـنوات القليـل

عىل سبيل املثال تحسني جودة الحيـاة (كات التي تسعى لتحقيق ما هو أبعد من الربح بالرش

يريد الناس معرفـة الرشكـة ). "للمجتمعات املحلية أو املساهمة يف املجتمع عىل مستوى أكرب

التسويق يف رشكة بروكتـور مدير  ريفسًطبقا لت" التي تقف خلف املاركات والعالمات التجارية

ة مثل رشكـة تايـد الرشكة األم خلف املاركات الضخمة الشهري Proctor & Gambleو جامبل 

Tide وجيلـيـت Gillette" . الـقـيم؟ ـهـل تـهـتم ـبـأكرث ـمـن جـنـي األـمـوال؟ ـمـا ـهـي ـمـا ـهـي 

 إن الرشكة التي لديها هدف أكرب وقيم قوية ميكنها الصمود بقوة، وبخاصة عنـدما )6(أهدافها؟

 .التناحر من أجل جذب االنتباه والحصول عىل والء العميلتشتد املنافسة وتبدأ املاركات يف 

يفضـلون رشاء ماركـات ذات ) املوزعـون(العمـالء : هذا ما تعتمد عليه سمعة أية رشكـة 

إن بناء سمعة طيبـة يحتـاج، . تصورات إيجابية وتدعم الرشكات التي تتمتع بالشفافية والثقة

ن كالً من اإلطـراء والنقـد ميكـن أن يـذاع بالطبع، إىل تخطيط دقيق ونشاط مستمر ودائم، أل

ضـع يف . حول العامل يف لحظة واحدة من خالل التغريـدات والرسـائل اإللكرتونيـة واملـدونات

منـتج واحـد تحصـل اشرتي "التي أسست فكرة " Warby Parkerواريب باركز "االعتبار خطة 

 .تامعيةمن منتج النظارات وأقامت سمعتها عىل املسئولية االج" عىل اآلخر
 

 عىل أيدي أربعة أصـدقاء مدرسـة وأصـبحوا 2010انشئت عام . Warby Parkerواريب باركر 

 قدمت رشكة واريب نظارات طبية ونظـارات شمسـية أنيقـة حديثـة ذات أسـعار .رجال أعامل

وبـالرغم مـن أن رشكـة واريب. جانيـة عنـد رشاء نظـارتنيممعتدلة مع الوعـد بتقـديم نظـارة 

عديد من غرف العرض داخل البوتيكات األنيقـة يف املـدن الكـربى ويف فروعهـا  باركر لديها ال

الرئيسية مبدينة نيويورك، إال أنها تعمل مـن خـالل شـبكة اإلنرتنـت، والبيـع مبـارشة للعمـالء 
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وهنـاك طريقـة أخـرى تجعلهـا مختلفـة عـن . حتى تبقى عـىل أسـعارها يف متنـاول الجميـع

ُ، وهـي تصـمم أطـر نظاراتهـا Lenscraftersلينسـكرافرت كة الرشكات الكربى املنافسة مثل رش

مام أدى إىل قلة التكلفة وبالتايل . بنفسها بدالً من استخدام األطر املسجلة للامركات املعروفة

لرؤيـة كيـف " Try-on "املنـتجيستطيع العمالء اسـتخدام . أسعار معتدلة يف متناول الجميع

 ، يطلب خمس أطر بعدسات مجانية لتجربتهـا بـاملنزلُتبدو أطر النظارات وميكن للعميل أن

سـهلت واريب بـاريك مـن . قبل  أن يأخذ قراره النهايئ بالنسـبة لإلطـار الـذي يرغـب يف رشائـه

ًعملية تحويل النقود مع املخاطرة بدفع تكلفة الشحن ذهابا وإيابا، مع إمكانية إعادة النقود  ً
 .ًللعميل ضامنا لرضاه

التسويقية للرشكة إىل التأكيد عـىل املسـئولية االجتامعيـة بجانـب جـودة         تدعو الخطة 

ًففي كل مرة يشرتي فيها العميل نظارتني تقدم له رشكة واريب باركز نظارتني مجانـا . النظارات

 Visionلشخصني ال يستطيعان دفع قيمتهام عن طريق مجموعات ال تستهدف الـربح مثـل 

Spring .التـزم .  نظـارة100.000ًها مجانـا إىل ميرات التي تـم تقـد اآلن عدد النظاوصل حتى

مؤسسو هذه الرشكة بالشـفافية ويسـتخدمون الفـيس بـوك، تـويرت وبعـض وسـائل التواصـل 

ّوقد رصح نيل بلومنتـال . ًجتامعي لتشجيع الحوار مع العمالء واالستجابة رسيعا للتعليقاتاال
ايب لـك ومل تلتـزم بالشـفافية، سيكتشـف أدعيت وجود تأثري إيجـإذا "أحد مؤسيس الرشكة أن 

اإلرضار بقدرتك عـىل خلـق وسوف يؤدي ذلك إىل ". أمرك وسينتهي بك األمر إىل دمار رشكتك

 .عالقات مع العمالء وتعوق إمكاناتك يف تعيني املواهب واالحتفاظ بها
 

 Marketing and Valueالتسويق والقيمة 

 أن Warby Parkerمل يكن يف استطاعة رشكة واريب باركز  

إن . ّتـسـتمر ـكـل ـهـذه األـعـوام ـبـدون خـطـة تـسـويقية فعاـلـة

 Americanَّ، كام عرفته جمعية التسويق األمريكيـة التسويق

Marketing Association" ــة ــاط مجموـع ــو نـش ــن ـه  ـم

لـق وتواصـل وتسـليم وتبـادل عـروض خاملؤسسات وعمليات 

ذات قيمة عاليـة للمسـتهلكني، والعمـالء، والرشكـاء واملجتمـع 

 ".ككل

 ، والتبـاين بـني املكاسـب الفعليـة التـي يحصـل القيمـةيؤكد هذا التعريف عىل أهميـة  

 نصيحة للتخطيط

إن التســويق مــا هــو إالّ 

ــة ــق وتواـصــل عملـي  خـل

وتسليم وتبـادل العـروض 

ات الجـــودة والقيـمـــة ذ

 العالية
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. املستهلكلذي يدفعه وبني الثمن اإلجاميل الفعيل ا) لتلبية رغبة أو حاجة ما(عليها املستهلك 

 الطبيـة جيـدة هو القدرة عـىل تلبيـة الطلـب عـىل النظـارات" واريب باركر"إن سبب منو رشكة 

الصنع وخلق قيمة عالية عـن طريـق تقـديم إطـارات نظـارات أنيقـة بأسـعار معتدلـة، كـام 

ـا  ـق تـقـديم آالف النـظـارات مجاـن ـة أن تعـطـي قيـمـة للمجتـمـع ـعـن طرـي ًاـسـتطاعت الرشـك

 . من ذوي الدخول املتواضعةللمحتاجني

  الدائم لألهميـة التنافسـيةإذن التسويق يغطي جميع مجاالت الرشكة ويعمل عىل التوفري 

إن . كسـب العمـالء واإلبقـاء عـىل والئهـم الـدائم ملنتجاتهـاللمنتجات عالية التميز من أجـل 

نرتنـت تواجـه والتـي اسـتهلت أعاملهـا مـن خـالل اإل" واريب بـاركر"املرشوعات التجارية مثل 

 عن طريـق التعامـل ،َّتحديات إضافية لتطوير وتحديث وصيانة موقع عنكبويت جذاب وفعال

مع خدمات العمالء، والعمل عىل تحقيق النظام خـالل العمـل يف جميـع عنـارص اسـرتاتيجية 

ًإن التسويق املتنقل ميثل تركيزا جديـدا للعديـد مـن الرشكـات واملـنظامت التـي ال . التسويق ً

 املحلية، تقدم Goodwillوكمثال عىل ذلك، هناك بعض جامعات الجودويل . هدف الربحتست

التـي ال " أمـازون"وصول إىل سـلع مسـتخدمة عـىل واجهـات محـال لًحاليا وسائل املساعدة ل

يجذب هذا األسلوب عـدد متزايـد مـن العمـالء الـذين ". eBay")8(تستهدف الربح وصفحات 

 .لصائدين الرشهني للصفقات الرابحة أو ا"العتيقة"يقدرون السلع 

  The Purpose of Marketing Planningهدف التخطيط التسويقي 

تحديد طريقة توفري قيمة للعمالء، لكيفية  عملية إنشاء أسلوب  هوالتخطيط التسويقي 

للرشكة، والرشكاء األساسيني عن طريـق بحـث وتحليـل املوقـف الحـايل مبـا يف ذلـك األسـواق 

ومراقبـة هداف، اسـرتاتيجيات وبـرامج التسـويق؛ تطبيـق، تقيـيم األتطوير وتوثيق والعمالء؛ 

إن النـاتج الحقيقـي لهـذه العمليـة هـو خطـة . أنشطة التسويق من أجل تحقيـق األهـداف

ّوثيقة تغطي فرتة معينة تلخص مـا تعلمـه املسـوق عـن السـوق ومـا ميكـن وهي التسويق، 

 .إنجازه من خالل التسويق وكيفية إنجازه
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، وكـام يشـري الشـكل فـإن خطـة  يوضح إجاميل عملية التخطـيط التسـويقي1-1الشكل  

التـسـويق الناتـجـة ـعـن ـهـذه العملـيـة يـجـب أن ـتـفرس كيفـيـة تـقـديم الرشـكـة للقيـمـة، بـنـاء 

ًمام رشكائها، كام يقدم هذا التوضيح أيضا شكالً مـنظام العالقات، ومتيزها أ هـذا الكتـاب عـن لً

 .كيفية تطوير خطة تسويق قابلة للنمو

إن الهدف مـن التخطـيط التسـويقي هـو تقـديم إطـار  

ًولكن أيضا مرن لتوجيه الرشكة تجاه قيمتهـا وأهـداف  منظم

ًتها، نظرا ألن مـديري التسـويق مسـؤولون عـن تحقيـق اعالق
ئج يف وقتـهـا وطبقًــا مليزانيتـهـا، ـفـإن العملـيـة يـجـب أن النـتـا

تـشـمل مـعـامل لتتـبـع التـطـور تـجـاه النـتـائج وآلـيـات الرقاـبـة 

يل عـن اسـرتاتيجية خلتعديل التكتيكات أو التوقيت بدون الت

 .جيدة طويلة األمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التخطيط التسويقي 1-1الشكل التوضيحي 

 نصيحة للتخطيط

عملية بنـاء تسـاعدك عـىل 

ـار  ـيم واختـي ـف وتقـي تعرـي

 فرص تسويق واسـرتاتيجيات

 .مناسبة

:خطة التسويق من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
 التميز 

 1 

بحث وتحليل الوضع 
 )2فصل (الحايل 

 
4 

اتجاه الخطة، األهداف 
فصل (الدعم التسويقي 

5( 

 
3

تجزئة واستهداف 
 وتوجيه الخطة 

 )4فصل (

 
2

 والعمالء فهم األسواق 

 )3فصل (
 

6 

املعيار املرتي ومراقبة 
 تنفيذ الخطة 

 )6فصل (

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
وبرامج التسويق 

 )6-9الفصول (
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ًبح البيئة التسويقية تحديا خاصا، ويف حقيقة األمر، عندما تص  فإن مصنوع االسـرتاتيجية "ً

، وذلك طبًقا ملا يؤكد عليه خبري االسـرتاتيجية مـا يكـل بـورتر مـن جامعـة "أصبح أكرث أهمية

 .)9(هارفارد

من الواضح، رضورة قيام الرشكات بجـذب عمالئهـا بجانـب مجهـودات خطـة تسـويقية  

م رشكـات انتـاج وتقـ. ت ومواقـف ومشـاعر عمالئهـاتتامىش مع اهتاممات ومصالح وسـلوكيا

 للمشاركة يف الصني كأضخم سوق للسيارات، حيث تتسارع االسيارات بهذا العمل أثناء نضاله

 .القوى الرشائية مبعدل غري مسبوق

 مليون سيارة كل عـام 18تباع أكرث من . Automakers in Chinaصناع السيارات يف الصني 

ستهلكني من الطبقات الوسطى والعليا لرشاء ماركـات عامليـة بوجـه يف الصني حيث يسعى امل

ومبالحظة النمو الرسيـع والفـرص املربحـة . خاص من أجل إظهار املكانة االجتامعية والفردية

 تويوتـا، وفـولكس فـاجن ضـمن صـناع ،وج، وجرنال موتورز، هوندا، بيBMWأصبحت رشكة 

حـث والتصـميم لدراسـة احتياجـات املسـتهلك السيارات الذين افتتحوا يف الصني مكاتـب للب

ة البويـك اكسـل املصـنوعة يف ارُوتعد سي. وابتكار موديالت جديدة تتوافق مع أذواق العمالء

الصني والتي تنتجها رشكة جرنال موتورز عىل رأس قامئـة املبيعـات مـن السـيارات يف الدولـة، 

لرتكيـز عليهـا مـن صـناع السـيارات ولكن السيارات األنيقة التي تنم عـن الرفاهيـة فقـد زاد ا

من القوى الرشائية للسـيارات يف الصـني، % 8 من بومتثل املوديالت املتميزة ما يقر, العامليني

 .وتنامت املبيعات إىل ما يقرب من الضعف

 فـتح طـريقهم يفً        إن عملية التسويق املتصلة ثقافيا ساعدت الكثري من صناع السيارات 

 رشكة روزلزرايس، مبناسبة عام التنـني، عـدد محـدود مـن موديـل الفـانتوم ابتكرت. يف الصني

ذي يتميز بالرفاهية العالية بجانب تحديد لون الدهان الخـارجي أو تـزيني مقاعـد السـيارة لا

 مليـون 1.2ا السعر، فيدعو للذهول، حيـث يصـل سـعر السـيارة إىل َّمأ. طبًقا لرغبات العميل

 سـيارة 88اسـتون مـارتن أنتجت رشكـة . رات خالل أسابيع قليلةدوالر، وقد تم بيع كل السيا

 مـن الـذهب عيـار بإكسسوارات املتميز ذات ألوان حرصية ومطعمة 88جون امن موديل در

كان الطلب شديد بـالرغم . ، بجانب بعض ملسات دراجون ومعدات سمعية عالية املستوى24

تورز التي توجد قاعـدتها األساسـية يفأما جرنال مو.  دوالر800.000من الثمن الذي يصل إىل 
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ّ ديرتويت فهي تخطط إىل رفع نسبة مبيعاتها من سـيارتها الكـاديالك التـي تصـنع يف الصـني،  ُ

هدفها بيع أقىص عدد من السيارات الكاديالك يف الصني خالل سنوات معـدودة حتـى ح وأصب

يجـب عـىل  ":)10( جرنال موتـوريقول املدير التنفيذي لرشكة. مياثل عددها يف الواليات املتحدة

الرشكات العاملية الناجحة لصناعة السيارات أن تنتج مـوديالً يتسـم بالرفاهيـة ويصـبح محـالً 

 ."للتنافس عىل املستوى العاملي

ًعىل صناع السيارات األكرث نجاحا أن يثبتوا أقدامهم شهرا بشهر، وسـنة بعـد سـنة، يجب  

. ى ميكنهم االحتفـاظ مبكاسـبهم ووضـعهم التنـافيسوسيارة تلو سيارة، وسوق بعد سوق، حت

ونتيجة لذلك، فإن أية خطة تسويقية يجـب تحـديثها وتطويرهـا طبًقـا الحتياجـات العميـل، 

 .ًوتبعا لظروف، وأفضليات وتغريات األداء يف الرشكة

 Contents of a Marketing Planمحتويات إحدى الخطط التسويقية 

متعددة الجنسيات، واملؤسسات الخريية تحتـاج إىل خطـط إن جميع الرشكات الناشئة، و 

سواء يتم تعريفها طبًقا لألرباح املحصلة، أو الهبـات (تسويقية لوضع خريطة طريق ألهدافها 

إن الخطة التسويقية هـي واحـدة مـن العديـد مـن  ).التي يتم جمعها أو مبساعدة األشخاص

 .وثائق التخطيط الرسمية، تقوم أي رشكة بابتكارها

تـضـع خـطـة الرشـكـة االـسـرتاتيجية الخـطـوط الرئيـسـية لالـسـرتاتيجيات الواـسـعة لجمـيـع  

إن الخطة التجاريـة . وحداتها، أقسامها، وإداراتها للتخطيط عىل مدى ثالث إىل خمس سنوات

املالية اإلجامليـة للرشكـة، مبـا يف عادة فرتة تصل إىل سنة واحدة تحدد األهداف  طيغوالتي ت

باح ومتطلبات الدعم املادي، كام تفرس االسرتاتيجية اإلجاملية لتحقيق هذه ذلك توقعات األر

ًوـهـذا يرشح أيـضـا جمـيـع املنتـجـات والـخـدمات، واـسـرتاتيجية التـسـويق، وتـحـدد . األـهـداف

 .موظفي اإلدارة الرئيسية ومؤهالتهم، بجانب مناقشة عمليات الرشكة
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تشمل خطة التسـويق تفصـيالت أكـرث حـول اسـرتاتيجية  

وتنفـيـذها بـدالً ـمـام تـشـمله خـطـة التسـويق للـسـنة القادـمـة 

ً عىل املسـتوى األدىن بعيـدا عـن الخطـة اويتم ابتكاره. الرشكة

ـات تشــغيلية  ـدم توجـه ـي تـق ـة، وـه ـرتاتيجية أو التجارـي االـس

صرية األمـد عـن كيفيـة اسـتخدام الرشكـة للتسـويق محددة ق

ًوغالبا، ما يتم تطوير خطة التسويق من أجـل الرشكـة بأكملهـا بنـاء . لتحقيق النتائج املستهدفة ً

عىل إجاميل الخطة التسويقية، وميكن إعداد خطط تسويق منفصلة لكل منتج أو خط تشـغيل، 

 . واملرشوعات املتكاملة وهكذامنتجات جديدة، وخدمة كل منطقة جغرافية،أو تقديم 

بالرغم من أن املحتويات الدقيقـة، والطـول والشـكل قـد تختلـف، إال أن معظـم الخطـط  

 للحصـول عـىل أفكـار حـول كيفيـة 1-2التسويقية تشمل األجزاء املعروضة بالشكل التوضيحي 

 يف فهرسـت تطوير وتوثيق خطتك التسويقية، ألقى نظرة عىل العينة املخترصة للخطة املوجودة

الحـظ أن كـل . (هذا الكتاب أو يف العينة حول هـذا الكتـاب املوجـودة عـىل املوقـع العنكبـويت

 ).العينتني ال تشمل تفاصيل مالية أو برامج للتطبيق أو التنفيذ

إن امللخص التنفيذي، يف أي خطة تسويقية، هو الجزء النهايئ الفعـيل الـذي يجـب كتابتـه  

 عادة ما توجـد مسـودات لألجـزاء األخـرى .ة عىل النقاط األساسيةألنه يخدم كنظرة عامة قصري

ال يسـتطيع املـدراء . ، مع كل جزء متتـابع مبنـى عـىل الخطـة السـابقةميكن ظهورها يف الخطة

إعداد ميزانيات التسويق وجدولتها، عىل سـبيل املثـال، قبـل تحديـد أهـدافهم، اسـرتاتيجياتهم، 

 عندما تقوم بتغيريات عىل جزء واحد من الخطة، قد يكون أن الرشكةالحظ . وبرامجهم العملية

للطبيعـة املتداخلـة بـني ًنظرا ) مثل الربامج وامليزانيات(ًمن الرضوري تغيري األجزاء األخرى أيضا 

 .األقسام

إدارة التسـويق حتـى يـتم عـن كانت الخطة التسويقية، يف املايض، عادة ما يـتم إبعادهـا  

ولكـن ابتكـار . يا، ثـم توزيعهـا عـىل إدارة املبيعـات واإلدارات األخـرىمراجعتها من اإلدارة العل

ً وهـذا يشـمل أحيانـا -خطة تسويقية، اآلن، يشمل مدخالت الرشكة الواسعة وأسـلوب تعاونهـا 

 .الرشكاء، املمولني والعمالء

 نصيحة للتخطيط

احـــتفظ مبنظـــور نشـــط 

دة كـل بابتكار خطـة جديـ

عام بدالً من تطبيق خطـة 

 .السنة السابقة

https://maktbah.net



 26 دليل الخطط التسويقية

 

 

 خطة تسويقية Yam Brands زًغالبا ما تتطلب املؤسسات الضخمة مثل رشكة يام براند 

إن رشكـات مثـل . ًوأيضـا لكـل منـتج أو ماركـة) مثل املحال الفرديـة أو األقسـام(ة لكل وحد

 Yamزاهت، تاكوبل من أشهر ماركات الوجبات الرسيعة يف اإلمرباطوريـة الدوليـة تكنتايك، بي

 تقـدم تاكوبـل وجبـة إفطـار لجـذب .تبع كل منهم خطة تسويقية منفصـلة للربحيـةتحيث 

منتجـات فرديـة مـن نوعهـا مثـل دوريتـوس لوكـوس تـاكوس  عمالئها خالل النهار، وأطلقت

Doritos Locos Tacosيوجد لدى رشكة يـام .  بجانب تسويق إعالمي اجتامعيYum  ًأيضـا

، 1987خطة منفصلة لكـل سلسـلة مطـاعم يف الصـني، بيـنام تعمـل رشكـة كنتـايك منـذ عـام 

اعمهـا يف الهنـد حيـث وأصبحت بيتزاهت رائدة األطعمة الخفيفة العرضـية، مبـا يف ذلـك مط

 .)11(%34مبيعات السنوية بلغ  لللحققت الرشكة منو مذه

 إن نجاح أي خطة تسويقية يعتمد عىل شبكة معقـدة مـن العالقـات الداخليـة والخارجيـة 

بجانب العوامل البيئية التي يصعب الـتحكم فيهـا مثـل اإلنجـازات التكنولوجيـة، والحركـات 

ولهذا السبب يجب إعادة اختبار الخطط التسويقية بانتظام . التنافسية والضغوط االقتصادية

الحتياجات التنافسية ومتطلبات العميل، بجانب مواقف ومنتجات الرشكـة اطبًقا للتغريات يف 

ًأو أدائها، وعنارص أخرى مثلام اكتشفت ذلك حديثا رشكة جرين ماوننت كويف روسـرت  ًGreen 

Mountain Coffee Roasters. 

 Developing A Marketing Planويقية  تطوير خطة تس

ًإن الخطط التسويقية عادة تغطي عاما بأكمله، عىل الرغم من أن هناك بعـض الخطـط  

 قد تعكس بعض األنشطة وتتوقع املزيد مـن النتـائج )وخاصة التي تغطي إنتاج منتج جديد(

ع خطـة إن عملية التخطـيط التسـويقي التـي تبـدأ قبـل عـدة شـهور مـن وضـ. يف املستقبل

بحث شامل وتحليل التسويق يحدد لها جدول زمني لتشغيلها، مام يسمح بوقت كاف إلجراء 

 .ومراجعة تنظيمية، بجانب تنسيق املوارد بني اإلدارات والوحدات
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  األقسام الرئيسية لخطة تسويقية1-2الشكل التوضيحي 

 الوصـف القسـم

 وربـط املجهـودات التسـويقية يراجع الخطوط الرئيسـية وأهـداف الخطـة ملخص تنفيذي

 .باسرتاتيجيات وأهداف عالية املستوى

الوضــــع االســــرتاتيجي 

 الراهن

ألحداث والسامت يف البيئة التي ميكن أن تؤثر يف الرشكة، وتسـويقها يحلل ا

 .ورشكائها

  املهمة، املـوارد، العـروض، النتـائج السـابقة، العالقـات (الوضع الداخيل

 )التجارية

  االجتامعيـة، - الثقافيـة - القانونيـة -القوى السياسية (الوضع الخارجي 

 )التقنية والبيئية

 املحتملون، االسرتاتيجيات / املنافسون الحاليون، الجدد(يس فالوضع التنا

 )التنافسية، واملكاسب

  ـيالت ـة، (التحـل ـرص الخارجـي ـة، الـف ـعف الداخلـي ـوة والـض ـب الـق جواـن

 )والتهديدات

  الـسـوق، احتياـجـات العمـيـل  حـصـةتعرـيـف الـسـوق، (وـضـع الـسـوق

 )وسلوكياته

الســــوق املســــتهدف، 

 تحليل العميل، املكانة

  ًأيضا القطاعات التي مناقشة . تجزئة واستهداف ومكانة القراراتتفسري

يجب استهدافها، مع مراجعة احتياجات العمالء، رغبـاتهم، سـلوكياتهم، 

 .مواقفهم، إخالصهم، وأمناط رشائهم

 معينة، طبًقا لـثالث تصـنيفات، يجـب تحقيقهـا مـن خـالل د أهدافتحدي األهداف والقضايا

 :الخطة وتعريف أي قضايا قد تؤثر يف قدرة الرشكة عىل تحقيقها

 أهداف مالية 

 أهداف تسويقية 

 أهداف اجتامعية 

 اإلجاملية لتحقيق األهداف عن طريق خلـق، وتواصـل، اإلسرتاتيجيةتلخص  اسرتاتيجية تسويقية

ًة لألسواق املستهدفة، كام تشـري أيضـا إىل كيفيـة تـأثري وتسليم وتقديم قيم

 .التسويق يف الرشكات اآلخرين
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 الوصـف القسـم

تضع الخطوط الرئيسية للربامج التي تدعم اسرتاتيجية التسويق، مبا يف ذلك  برامج التسويق

 :وبرامج زمنية ومسئوليات تجاه ما ييلأنشطة معينة 

 املنتج 

 التسعري 

  القنوات والتوزيع(املكان( 

 االتصاالت التسويقية وتأثريها(لدعاية ا( 

 الخدمة 

 التسويق الداخيل 

ــــــة  الخطـــــــط املالـي

 والتشغيلية

 :ترتبط املتطلبات املالية والتشغيلية والنتائج بالربامج التسويقية

 اإليرادات واملكاسب املتوقعة 

 امليزانيات املستقبلية 

 الجداول الزمنية واملسئوليات 

 يذفاج إليها التخطيط والتنمعلومات إضافية أو موارد يحت 

ـة  ـرتي والرقاـب ـار اـمل املعـي

 عىل التنفيذ

. يشمل كيفية تنفيذ الخطة وتقييمها مبا يف ذلك املعايري املرتية لقياس األداء

ًكام يوضح أيضا كيفية ومتى تتم التعـديالت للمحافظـة عـىل سـري الخطـة 

 .تجاه األهداف مبا يف ذلك خطط الطوارئ التي قد نحتاج إليها
 

-Kوصلت إىل أعـىل معـدالت نجاحهـا بإصـدار أكيـاس . Green Mountainجرين ماوننت  

Cupيت جرين ماوننت ومقرها الـرئييس قد حظ، وأجهزة إعداد فنجان واحد للقهوة، و للقهوة

وبعـد ذلـك ارتفعـت أسـعار حبـوب . ة السـوقدبفريمونت بسنوات من النمو الرسيـع وريـا

ًالقهوة ارتفاعا مجنونا، وأع  Starbuckبوك  وهي سـتارK-Cupأكرب رشكات عمالء  لنت إحدىً

 بعـض انتهـت صـالحيةويف نفس الوقت . عن جهازها الخاص لتقديم فنجان واحد من القهوة

 األساسية ، وواجهت جرين ماوننت منافسة رشسة مـن الرشكـات K-Cupبراءات اخرتاع تقنية 

 .K-Cupالتي تنتج أجهزتها الخاصة من 
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دات، وهـامش  ومنـو بطـئ لإليـراK-Cup من الطلب املتوقع عىل ت النتيجة أقل بكثريكان   

 ة ومضاعفة الجهـود للتنبـؤيربح ضئيل، قامت جرين ماوننت كرد فعل إىل إعادة خطتها التسويق

، فـإن K-Cupوحتى عند أخذها خطوات لتقليل قوائم الجرد لـ . مببيعات وإيرادات أكرث دقة

صـدار جهـاز جديـد لصـنع القهـوة اإلكسربيسـو، وعـىل تطـوير منتجـات الرشكة ركَّزت عىل إ

 Dunkin Donutsونـتس د يف دنكـن V-Cupجديدة، وعىل اختبارات السوق عـىل أكيـاس 

 .)12(وبعض تجار التجزئة اآلخرين
 

إن التنسيق أكرث أهمية للخطط التي تشمل عاملني متعـددين بالسـوق وآخـرين تـأثروا  

عندما سعى مؤمتر بامل سربنجز وهيئة الزائرين إىل دفع السياحة . يطهاباألنشطة التي تم تخط

ذات الخربة الرشكات ًفايل بوالية كاليفورنيا طلبا املساعدة من إحدى طويلة األمد يف كوتشيلال 

ً قضت الرشكة شهورا يف التحدث مـع الزائـرين .يف مجال التسويق لوجهات الرحالت السياحية

ًوالفنادق واملطاعم املحلية، واملوظفني الرسميني باملدينة، كام قامت أيضا الحاليني واملحتملني، 

ًبتحليل كام ضخام من الحمالت السابقة إن الجـزء الخطـري : "قال رئيس املؤمتر وهيئة الـزوار. ً

ٍالذي واجه عمليتنا هو وجود وقت كاف ليس فقط للتعرف عـىل املجتمـع والرشكـات ولكـن 

 وكانت النتيجة ظهور خطة تسويقية جديدة تخدم ."فشل السابقةلفهم أسباب النجاحات وال

كمظلة للتسويق ملحبي االستمتاع باإلجازات ومخططي املـؤمتر، وقـد أدى ذلـك إىل تنـاغم يف 

 .)13( الفرديني يف مجال السياحة مثل الفنادقءاملجهودات التسويقية عن طريق الرشكا

ع العمـالء واملمـولني وأعضـاء القنـوات عالقـات مـحاجة إىل تحليل الن بالسوق يف وكان العامل 

األشخاص واملنظامت التي تتأثر أو ميكن أن تـؤثر يف أداء ( األساسيني اآلخرين ءوالرشكاء وبعض الرشكا

امل سـربنجز، كـان بنـد الرشكـاء يشـمل بويف املثال الخاص ب. وذلك من أجل نجاح طويل األمد) الرشكة

ق، املطاعم، املوظفني الرسميني يف املدينة، واملوظفني الرسميني يف مجال  الفنادباإلضافة إىل املسافرين 

 من املعروف أن الرشكات تداوم الحوار عن طريق إرسال املعلومات إىل الرشكـاء مـن خـالل . السياحة
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وسائل الدعاية وبعض التقنيات عن طريق الحوار، من الرشكة إىل رشكائهـا، ومـن الرشكـاء إىل 

ا الحوار يوفر مفاتيح ملا يفكر فيـه العمـالء والرشكـاء، ومـا يشـعرون بـه، ومـا إن هذ. الرشكة

 وهو املدخل الذي يحتاجه العاملني بالسـوق مـن أجـل تعـديل الـربامج -يرغبون ويتوقعون 

 .عملية وقابلة للتطبيقوالحالية وإطالق برامج جديدة قامئة عىل خطة تسويقية خالقة، 

إن مـا تفعلـه كـل . ً عموما، فإن الجـواب هـو نعـم؟كاءهل يجب اعتبار املتنافسني كرش 

اإلجـاميل يف يف أداء املنافسني واملوقـف ) مبارشة أو غري مبارشة(رشكة بالتسويق ميكن أن يؤثر 

ابتكرت بعض الرشكات خطط تسويقية للتغلـب عـىل بعـض . الصناعة وبعض األسواق املعينة

ن حتى ميكـنهم وا يفعله املنافسملابة دقيقة  قيادة كاملة للسوق، مع رقاملنافسني أو اكتساب

عىل الـرغم مـن أن القـانون األمـرييك . َّتعديل خططهم التسويقية إذا غري املنافسون منهجهم

مينع املنافسني من املناقشة أو التعـاون يف اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالسـعر، إالَّ أن العـاملني 

ً، ويقومـون أحيانـا بوضـع نفـس األسـعار أو بالسوق يراقبون تحركات التسعري عند املنافسـني

وقـد يعمـل املنافسـون . أسعار أقل، مثلام يحدث يف صناعة الطريان، وصناعة السوبر ماركـت

ًمعا، أحيانا، يف مبادرات تصنيع واسـعة النطـاق مثـل رش قيـاس  التـي تقـوم بEco Indexة كـً

ـة تعرـضـها مـحـال تارـجـت  ـأثري البيـئـي ملنتـجـات مامثـل ـد ، تيTargetالـت  Timberlandمربالـن

 .)14(وآخرين من العاملني يف السوق

إذن، عند قيامك بتطوير خطة تسويقية، فمن األهمية مبكان أن تضع يف االعتبـار كيـف  

. يف أدائك التسويقي وكيف ميكن أن تؤثر آرائـك يف أدائهـميؤثر املتنافسون والرشكاء اآلخرين 

ة محـال سـي يجب عىل تجار التجزئة لسلذ ال الرئيسينيء الرشكا1-3يظهر الشكل التوضيحي 

 .تارجت أن تضعها يف االعتبار خالل التخطيط التسويقي

تقدم األجزاء التالية واحـدة مـن خطـوات التخطـيط التسـويقي السـت التـي تظهـر يف  

 . مع تقديم نظرة عامة عىل األجزاء املتبقية من هذا الكتاب1-1الشكل التوضيحي 
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 الرئيسيني عند ءيجب أن يضع تارجت يف االعتبار مجموعات الرشكا.  تارجتء رشكا1-3شكل 

 إعداد خطط التسويق للرشكة، وبعض األقسام املعينة، واملحال الخاصة
 

  Research and Analyze the Current Situationبحث وتحليل الوضع الراهن 

إن الخطوة األوىل هي دراسة الوضع الراهن قبـل وضـع  

ًوخارجيـا . خرائط للمنهج التسـويقي للمنشـاة للعـام القـادم

ـعـاملون بالـسـوق بدراـسـة الـسـامت البيئـيـة لتحدـيـد  اليـقـوم

ــية  ــريات السياـس ــة -التغـي ــة، االقتـصــادية، الثقافـي  القانونـي

ة، التقنية أو البيئية التي ميكن أن تـؤثر يف قـرارات الجتامعيا

ـة ـاح املحتمـل ـدات، واألرـب ـرص األداء والتهدـي . التســويق، وـف

 -ًالبيانـات ستصـبح جـزء مـن التحليـل الثقـايف تكشف التغـريات الدميوجرافيـة األمريكيـة أن 

يـيم قـدرات الرشكـة ً يقوم مديرو التسويق أيضا بتق).1-4أنظر الشكل التوضيحي (االجتامعي 

واسرتاتيجيات املنافسني حتى ميكن االعتامد عىل قوى داخلية أثناء استغالل ضعف املنافسـني 

 . قدر من الفرص الجديدةربوإتاحة أك

 نصيحة للتخطيط

 يساعدك هذا التحليل عىل

ــأثريات عـــىل  ــد الـت تحدـي

أهـــدافك واســـرتاتيجياتك 

 .وأدائك

مجتمعات

 عمـــالء

منافسون
 موردون

 رشكــاء

 تجار التجزئةموزعون

موظفو حكومةموظفـون
رسميون

تارجت
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 ة األمريكيةإلحصاء الرسميدارة ا إل2010املوقع العنكبويت لعام : 1-4الشكل التوضيحي 

 Merlin Entertainmentائل الرتفيـة ني لوسـلـفـيام يـيل كيفيـة تحليـل مجموعـة مري 

Groupعند التخطيط لفكرة متنزهات ليجوالند .  للوضع الراهنLegoland يف جميـع أنحـاء 

ان إللقاء نظرة عىل صفحة ماليزيـا املنزليـة عـن ليجوالنـد أو موقـع يتابع شفرة االستب(العام 

www.legoland.com.my.(/ 
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 ةلـدى مجموعـة مريلـني لوسـائل الرتفيـه خطـ .Merlin's LEGOLANDليجوالنـد مريلـني 

عند الحصول . تنزهات املوجودة يف ثالث قاراتمتسويقية طويلة األمد لكل متنزه من الست 

ني بتشـغيل متنزهـات ليجوالنـد بالبلـد األم وهـي لـ قامت مريLegoعىل ترصيح ملاركة ليجو 

. ة إىل واليتـي كاليفورنيـا وفلوريـدايزيـا باإلضـافلاململكة املتحدة، بجانب الدمنارك، أملانيا، وما

يجوالنـد حتـى يف فـرتات الكسـاد اإلقليمـي أن تحظـى بسـياحة قويـة استطاعت متنزهات لي

ن األلعاب كانت تناسب من هم يف سن الثامنـة ُات ليجوالند الصديقة لألرس، ألهوخاصة مبتنز

اب اآلبـاء  تثـري إعجـ Legsعرش ومن هم دون هـذه السـن وكانـت متاثيـل ونحوتـات ليجـو 

 .ًواألطفال أيضا

رشكة مريلني تقـوم مسـبًقا قبـل افتتـاح أو توسـيع أي متنـزه باستكشـاف وتجربـة       كانت 

وسائل االنتقال وتوافر الفنـادق وفحـص العـروض التنافسـية وتقـدير التكـاليف واإليـرادات، 

ج لكـل معلـم ويتبع ذلك خطة تسويقية جيدة للـرتوي. د احتامالت العائد يف االستثامريوتحد

منه، والعمـل عـىل أسايس من معامل تطوير ليجوالند من بداية املنظور لإلنشاء وحتى االنتهاء 

وقـد قامـت مريلـني منـذ فـرتة طويلـة قبـل . بناء شعور بالحامس لزيادة الرغبة يف االسـتمتاع

، ورشكـات ئولني املحليـنيسـ، لتقديم نفسها ومتنزهها إىل امل2012 مباليزيا عام دافتتاح ليجوالن

 وقد استطاعت ليجوالند ماليزيا أن تبيع أكرث مـن .احة والسفر وحتى الزائرين املحتملنييالس

تذكرة دخول سنوية قبـل االفتتـاح الكبـري بخمسـة أشـهر، وذلـك بفضـل مجهـودات  35.000

يـوم االفتتـاح الكبـري كانـت مريلـني تخطـط لجـوالت سـياحية ومع اقرتاب . التسويق املسبقة

نتقال لتوفري وسـائل الراحـة ملليـون زائـر متوقـع خـالل السـنة األوىل مـن افتتـاح ووسائل اال

 .)15(املتنزه

يحتوي الفصل الثاين عىل تفصيالت أكرث حول تجميع وتحليـل البيانـات ملراجعـة الوضـع  

 .الراهن ملنشأة والقضايا والفرص املعينة التي ميكن أن تواجهها

 Understand Markets and Customersفهم األسواق والعمالء 

 سـواء(ترتكز الخطوة الثانية يف تخطيط التسـويق عـىل تحليـل األسـواق والعمـالء  

 ، عن طرق بحث سامت املشاركة يف السوق، الطلب عىل) من العمالء أو رجال األعامل
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ـف،  ـات، املواـق ـات، الرغـب ـادات الرشاء، االحتياـج ـل ـع ـل، مـث ـزة للعمـي ـفات املمـي ـتج، والـص  املـن

 الكـربى تقوم يونيليفر، بروكرت آند جامبـل وبعـض الرشكـات. يات، وكيفية إرضاء العميلالسلوك

 Neuro Marketingاملـشـاركة يف الـسـوق باستكـشـاف أـسـلوب التـقـدم للتـسـويق العـصـبي 

أو أسـلوب الجـذب لقيـاس يني الجـذاب نباستخدام بعض التقنيات مثل التصور الوظيفي الر

وبالرغم من أن فكرة التسويق املزاجي مل . نتجات أو األسواقردود أفعال العمالء النفسية للم

  إال أن - وليسـت يف متنـاول األغلبيـة العظمـي للعـاملني بالسـوق -تعد بعد االتجاه السائد 

ة، وبالتـايل ميكنهـا يـهناك رشكات كربى تتوقع فوائد محتملة مـن إدراك ردود األفعـال التلقائ

 .)16(تؤثر يف أفعال وسلوكيات العمالءتجربة برامج التسويق التي ميكن أن 

عند دراسة أي شخص أو جهة عاملة بالسوق للعمالء أو األسواق، فالهدف من ذلك هـو  

تغـري هـل تمن الذي يقوم بالرشاء؟ ومتى، وملاذا؟ وكيـف؟ : اإلجابة عىل بعض التساؤالت مثل

ضليات؟ وما هـي طلبـات  ملاذا؟ وما هي املنتجات أو األصناف التي تجذب األف-أمناط الرشاء 

، خـرباء يف زماكدونالـدن لرشكة وّمن كل سوق؟ فعىل سبيل املثال، املسوقء المواحتياجات الع

فبدالً من تقـديم بـج مـاك . التحليل واالستجابة لالختالفات والتباينات يف األفضليات اإلقليمية

ويف .  مـاك-هراجـا همربجر يف الهند، فإن سلسلة األكالت الرسيعة تقدم سندوتش الدجاج ما

فرنسا تقـدم سلسـلة املطـاعم خدمـة الطاولـة، وقامئـة الطعـام التـي تشـمل خبـز الباجيـت 

ويف حالة الكساد عندما كان يصعب عىل الكثري مـن العمـالء دفـع . والفطائر املحالة الطازجة

 قدمت سلسلة ماكدونالدز فكرة جديـدة للمبيعـات عـن طريـق التوسـع يف ،األسعار املقدمة

 .)17( من أوروبا واسرتالياة الطعام ذات األسعار الجيدة يف كالًقامئ

يستطيع مديرو التسويق عن طريق التقنيات الحديثة يف دراسة سـلوك رشاء العميـل  

 ج، وعـن طريـق الوقـت واملكـان بجانـبضة عن طريـق املبيعـات طبًقـا لكـل منـتاباستف

ىل املـزج بـني املنتجـات التـي ميتد الهدف بصورة أعمـق ويتطلـع إ.  بعض العوامل األخرى

 يسـاعد هـذا التحليـل يف خلـق . خالل الجوالت الرشائية الفرديـةيسعى لرشائها املتسوقني 
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برامج تسويقية مثل عرض كوبونات معينة للعميل لتحفيزه عىل الرشاء يف املستقبل ملنتجـات 

رى وهـي قيـاس وهنـاك مسـألة رئيسـيه أخـ. )18(قريبة من املنتج الذي اعتاد الحصـول عليـه

إن رشكة فيزا للبطاقات التأمينية، عـىل سـبيل . اهتامم العميل باملاركات والحمالت التسويقية

 وعـدد املشـاركني Youtube تقوم بقياس عدد مشاهدي الفيـديوهات عـىل اليوتيـوب ،املثال

، ، واألكرث أهميـة اهـتامم عمالئهـاFacebookاإليجابيني عىل صفحة ماركاتها عىل الفيس بوك 

ترتبط هذه القياسات املرتية لـبعض . عىل أساس محتوى تحميلها واملشاركة يف محتوى املاركة

ومن املعايري القياسية التي تسعى إليها فيزا، . العمالءالنتائج املعينة بالوعي باملاركة وعالقات 

يزة مثل عدد وحجم التداوالت االئتامنية والتي تكشف أمناط استخدام الكروت والسامت املم

أنظـر الفصـل . )19(مـدى تـأثري أنشـطتها التسـويقية يف سـلوكيات العمـالءلإلنفاق، ومؤرشات 

 .الثالث للمزيد من املعلومات حول تحليل األسواق والعمالء

 تجزئة الخطة، واستهدافها، وتنظيمها

 Plan Segmentation, Targeting, and Positioning 

ّل يشء لكـل النـاس كـان عـىل املسـوقني تطبيـق ًنظرا ألن الرشكات ال ميكن أن تقدم كـ 

 بـاألجزاء أو فمعرفتهم بالسوق والعمالء الختيـار املجموعـات يف إطـار السـوق، والـذي يعـر

م السـوق يسـتقوكان ذلـك يعنـي يف املـايض . ، من أجل تسويق عملية جذب العميلالرشائح

ثـل السـن، الجـنس بأكمله إىل مجموعات منفصلة من العمالء، وعىل أساس سامت واسـعة م

لـسـلوك، أو متـغـريات أـخـرى، ولـكـن ـمـع ظـهـور ، الجغرافـيـا، االحتياـجـات، ا)ـمـرأةرـجـل أو ا(

 اميكن لبعض الرشكات أن تحدد وتخدم بعض القطاعات طبًقـا ملـا لـديه. التكنولوجيا الحديثة

إن الهدف، عىل . عن العميل أو عن املرشوعات التجارية) أو ما ميكن اكتشافه(من معلومات 

ّ عـن كـل مـا يشـرتيه املتسـوق مبـرور الوقـت، والـذي ميكـن ةسبيل املثال، جمع بيانات كثري

 . الجدداألمهاتاستخدامه يف استهداف قطاعات جديدة مثل 
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ـات،ن الهدف من التجزئةإ  ـا لالحتياج   هو جمـع العمـالء طبًق

األخـرى  واملواقـف أو السـامت املميـزة والرغبات، والسلوكيات،

 أو الخدمـة املشابهة التي تؤثر يف احتيـاجهم السـتخدام السـلعة

مبـجـرد تجزـئـة الـسـوق ـفـإن مجموـعـة . الـتـي يـقـدمها الـسـوق

يشـمل إمكانيـة  القرارات التالية ترتكز عىل االستهداف، والـذي

التسويق لقطاع واحد أو قطاعـات متعـددة أو للسـوق بأكملـه، 

إن التجزئة واالستهداف من . ل هذه القطاعاتك وكيفية تغطية

مرشوع  مـناألمور الحيويـة يف أسـواق العمـالء ويف التسـويق 

فعىل سبيل املثال، أنشـأت . Business to Business (B2B) مرشوع تجاري آخر إىل تجاري 

 محتوى خاص للتسـويق يـتالءم ،Aria Systemsكة سان فرانسيسكو للتقنيات أريا سيستمز رش

مع دور صناعة القرار عند كل مـدير تنفيـذي يشـارك يف التـأثريات يف عمليـة رشاء الخـدمات 

التكنولوجية يف الرشكات التي تعمل طبًقا لرغبات العمالء، بدالً من اسـتهداف، فقـط، املرتبـة 

 .)20( القرارالعليا يف صنع

ق لخلـق مكـان مميـز يثانيا، تشكل املنظمة أو الرشكة املوقع املناسب، باستخدام التسو 

إن هـذا املوقـع يضـع املنـتج يف . تنافيس للامركة أو املنتج املرغوب لدى العمـالء املسـتهدفني

فعـىل سـيبل .  وبطريقة تجعله ذو معنى ومفيد للعمالءاملنتجات املنافسةمكان منفصل عن 

 ذات األسعار املنخفضـة، تشـجع أجـور Easy Jetاملثال، فرشكة الطريان األوروبية إيزي جيت 

السفر الرخيصة للتواصل بني فروعها املختلفة، فعىل الرشكـات التـي ترعـب يف أن يكـون لهـا 

ّدورا مؤثرا يف خلق صورة معينة لها بني مختلف العمالء أن تبلغ وتوصـل  ّ ً موقعهـا مـن خـالل ً

 عىل سعر التـذكرة Easy Jetولهذا السبب يؤكد املوقع اإللكرتوين لرشكة . التسويقكل مناحي 

يناقش الفصل الرابع التجزئة، االستهداف، واملوقـع . بدالً من الرتكيز عىل الخدمة أثناء الطريان

 .أو املكانة بالتفصيل

 

 نصيحة للتخطيط

استخدام أسلوب التجزئة، 

واالستهداف للرتكيـز عـىل 

ــم اســـتخدام  الفـــرص؛ ـث

ـــــب  والتنظــــــيم الرتتـي

ــد  للحصـــول عـــىل فواـئ

 تنافسية
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 التسويقياتجاه الخطة، أهدافها، والدعم 

 Plan direction, Objectives, and Marketing Support 

 تقع مسئولية تحديد اتجاهات األنشطة التسويقية للرشكة عـىل عـاتق مـديري التسـويق، 

إن الغايات هي أهداف ألداء طويل اآلن، بينام األغـراض هـي . عىل أساس األهداف واألغراض

ليـة، إن تحديد وتحقيق األغـراض التسـويقية، املا. أهداف قصرية، األمد تدعم تحقيق الغايات

. ُواالجتامعية قصرية األمد، سوف تحرك، مبرور الزمن، الرشكة أو املنظمة تجاه إجاميل أهـدافها

أغراض مهام كانت أنواعها، ومهام كان أسلوب التعبري عنها، التسويقية يجب أن تشمل خطتك 

  . املتوقعربحية محددة تعكس املبيعات واإليرادات، والنفقات املتوقعة والدخل

ـة خططهــتســت   اخدم الرشكــات واملرشوعــات التجارـي

ــالل  ــن ـخ ــة ـم ــرتاتيجيات املتنامـي ــدعم االـس ــويقية ـل التـس

مجموعات مختلفة من أساليب ابتكـار املنـتج والقـدرة عـىل 

َّولتوضيح ذلك، طورت رشكة يـوينج منتجـات . اخرتاق السوق

 الخاصـة 787 كفـاءة وقـود الطـائرات النفاثـة مثـل(جديدة 

لـسـوقها الـحـايل الـخـاص بـحـامالت الـطـائرات، والـتـي تـشـمل أيراـنـديا ) ـيـرنبخـطـوط درـيـم ال

. وللعـمـالء الـجـدد لخـطـوط الـطـريان) الخـطـوط اليابانـيـة(وإيرجاـبـان ) الخـطـوط الهندـسـية(

ل أفضـل مبيعاتهـا مـن مثـ(باإلضافة إىل ذلك، تقوم بتطوير أشكال جديدة ملنتجاتها الحاليـة 

تار بعـض الرشكـات أسـلوب للتوسـع تخ. )21(لألسواق الجديدة والحالية)  التجارية737النفاثة 

ًمن خالل التنوع، وابتكار منتجات جديدة متاما أو إضافة أسواق جديدة متامـا ومهـام كانـت . ً

ن تشـمل االتجاهات أو األهداف التي تسعى إليها الرشكـة، فـإن خططهـا التسـويقية يجـب أ

 .ت مناقشته يف الفصول التاليةموارد وبرامج لدعم التسويق، مثلام مت

يطبق العديد من الرشكات التسويق املستدام، وهـو عمليـة خلـق، وتواصـل وتقـديم  

ـبرشي أو  ـال الطبيعــي واـل ـالً مــن رأس اـمل ـة تحــافظ عــىل ـك  القيمــة للمســتهلك بطريـق

 املـوارد الطبيعيـة(عىل رأس املال الطبيعـي ن الحفاظ إ. )22(دعمه وتعزيزه يف جميع مناحيه

  

 تخطيطنصيحة لل

تأكـــد مـــن أن أهـــدافك 

كل مهامت وأغراض تناسب 

 .رشكتك
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املواهـب وبعـض املـوارد األخـرى التـي توفرهـا املصـادر (ورأس املال البرشي ) والنظم البيئية

ًحاليا ويف املستقبل يتطلب توازن مصالح الرشكات واملصالح االجتامعية طويلة األمد ) البرشية

 .مع الواقع الحايل قصري األمد

 اإلنجليزية الهولنديـة ملنتجـات املسـتهلك هـي Unileverمالقة يونيليفر إن الرشكة الع 

إن معظـم منتجاتهـا الجديـدة . الرشكة الرائدة التي تحكـم قبضـتها عـىل التسـويق املسـتدام

تهـدف . صديقة للبيئة أو تساعد املستهلكني عىل اتباع أسلوب حياة نظيـف ومفعـم بالحيـاة

ض نسبة الكربـون يف منتجاتهـا بنسـبة فتنخ أن 2020م ، مع بلوغ عاUnileverرشكة يونيلفر 

للمزيد عن هذه الرشكـة أنظـر % (100مع زيادة املبيعات يف جميع أنحاء العامل بنسبة % 50

Unilever : www.unilever.com.( 

 .يقدم الفصل الخامس املزيد من التفاصيل حول اتجاهات وأغراض التخطيط 

 تطوير اسرتاتيجيات وبرامج التسويق

Develop Marketing Strategies and Programs 

اسـية الخطوة التالية هي تشكيل اسرتاتيجيات لتقديم القيمة باستخدام األدوات األسإن  

املتنوعة لتسويق املنتج، املكان، السعر، والدعاية وتعزيزها بالخدمات لبناء عالقات قوية مـع 

الحـظ وجـود بعـض . اخـل الرشكـة العمالء وتسويق داخـيل راسـخ لتقويـة وسـائل الـدعم د

الرشكات التي ميكنها تحقيق أرباح عن طريق تطـوير خلـيط تسـويق لقطاعـات مـن وحـدة 

يل شـكل نفاثـاتهم وأسـعار دوهذا ما تفعله كال من بيونج وإيربـاس عـن طريـق تعـ. واحدة

ل منتجاتهم وبرامج التسليم، وأسلوب املبيعات حتى تتالءم مع احتياجـات ودائـرة الرشاء لكـ

تصل تكاليف إنتاج الطائرات إىل عرشات املاليني مـن الـدوالرات، مـام . عميل يف خط الطريان

 .ِيجعل استهداف تسويقها يستحق العناء من قبل صناع الطائرات املتنافسني

عادة ما تطبق الرشكات متعددة الجنسيات خلـيط تسـويقي مختلـف للـدول املختلفـة  

 .فية تسويق كعكات أوريو الصغرية يف مختلف الدولأنظر إىل كي. واملنتجات املتباينة
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[ 

ملنتجات مبثابة أيقونـة أمريكيـة يتناولهـا املسـتهلك كـأمر تعد هذه ا. Oreosمنتجات أوريو 

ًمسـتمتعا بهـذه الكعكـات ذات اللـون األبـيض " لفها، ألعقها، اغمسها"مسلم به تحت شعار 

ُ مليون محب عىل صفحة 26 حصلت عىل ظهرت منذ مائة عامإن هذه املاركة التي . واألسود

 األمريكيـة الفيس بوك، كـام أصـبحت هـذه الكعكـات فجـأة مـن مقومـات بعـض املنتجـات

اكتسـحت اآلن منتجـات أوريـو األسـواق العامليـة، بفضـل . مبا يف ذلـك األيـس كـريم. األخرى

نع كعكـات ففي الصني، عىل سـيل املثـال، تصـ. التشكيالت التي تالئم أذواق املستهلك املحيل

ًأوريو من الشاي األخرض أو بحشوة من املانجو، كام أنهـا أصـغر حجـام وأقـل حـالوة وتأخـذ 

هـذه التغـريات إىل أن تصـبح أدت . ًشكالً مستطيال أو اسـطوانيا بـدالً مـن الشـكل املسـتدير

أما يف اندونيسيا، فقد تم خلط الشكوالته بحشوة مـن . ًكعكات أوريو األفضل مبيعا يف الصني

ويتم تسويق أوريو يف الهنـد تحـت .  مبذاق املوزكويف األرجنتني اختلط الكع. فول السوداينال

فليس من املسـتغرب . بري واملشهورة بنوع الشكوالته وبعض الحلوى األخرىدشعار ماركة كا

ًصل مبيعات أوريو عىل مستوى العامل إىل مليار دوالر سنوياتإذن أن 
)24(. 

 

  املجتمعيالنرش التنظيم املجتمعي

 بناء عالقات 

 بني املستهلك واملاركة

 للمنتجالدعاية 

 بحوث التسـويق

 التدوين

 املشاركة يف محتوى املاركة

 العالقات العامة/ اإلعالن

 إعادة املشاركة

 

 املجتمعيالرتفيه  التجارة االجتامعية

 الرشاء والبيع 

 إدارة الخدمات

 التحويل للمعامالت التجارية

 تخويل اللعب

  الرتفيه الخاص

 مباركة ما

  االجتامعيالتواصل  مناطق 1-5 التوضيحي الشكل

 تسويق 

التواصل االجتامعي

https://maktbah.net



 40 دليل الخطط التسويقية

 

 

ّوردين، الرشكـاء، وقنـوات  املـاسرتاتيجيات التسويق الخارجية لبناء عالقات معتستخدم  

االجتامعي، ليس من املسـتغرب إذن أن التواصل زايد وسائل عند الوضع يف االعتبار ت. الرشكاء

االجتامعي، واستخدام اإلعالم التواصل ع تأكيدات معينة عىل تسويق العديد من الرشكات تض

االجتامعي لتسهيل خلق القيمة، وسائل االتصال، التسليم، واملقايضة والتبـادل بـني املشـاركني 

 االجتامعي مـن التواصلِّ أن خطة املسوقني لتسويق 1-5يظهر الرسم التوضيحي . يف التسويق

ن، بشكل متزايد، عىل تقوية ثالث شاشـات وَّيعمل املسوق. اطخالل أربع مناطق واسعة للنش

يغطـي . يف وسـائل االتصـال التسـويقي) التليفزيون، الهاتف الخلوي، الحاسـوب أو األقـراص(

ًتسويق املوبايل ليس فقط الكوبونات التي ترسل إىل الهواتف الخلوية ولكن أيضـا اإلعالنـات 

 . سلع ومقارنة أسعارهاَّالتي تساعد املسوقني عىل البحث عن ال

باإلضافة إىل ذلك، فإن اسرتاتيجية التسويق الداخيل مطلوبة ألنهـا تبنـي وسـائل الـدعم  

التسويقية وأهميتهـا للرشكـة، وضـامن وجـود العـاملني بني املوظفني واملدراء، وتوضح القيمة 

حتـوي الفصـل ي. املناسبني لتطبيق برامج التسويق، وتحفيز املستوى املناسب لخدمة العمـالء

يغطي الفصل السادس اسـرتاتيجية : الخامس عىل جزء من التسويق الداخيل، وخدمة العمالء

عـىل املنتج واملاركة؛ أما الفصل السابع فيشـمل اسـرتاتيجية التسـعري؛ يعمـل الفصـل الثـامن 

الكـشـف ـعـن اـسـرتاتيجيات القـنـوات واللوجيـسـتيات، ـيـدرس الفـصـل التاـسـع االـسـرتاتيجيات 

 .سائل االتصال التسويقي وتأثرياتهاالخاصة بو

 بة التنفيذقراماملعيار املرتي للخطة و

 Plan Metrics and Implementation Control 

ملعرفة مدى نجاح خطة تسويقية، عليـك أن تخطـط ملتابعـة  

وة األوىل تعريـف مـؤرشات األداء الخط. التقدم تجاه النتائج املرجوة

ـاملؤرشات  Key Performance Indicators (RPI)الرئيســية  ـف

 ّالحيوية لألداء الفعال يف تطبيق أهداف اسرتاتيجية الرشكة وأغراض 

 نصيحة للتخطيط

استخدام معيار مرتي معني 

 لقياس التقدم لألهداف
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ـسـتخدم املعـيـار اـملـرتي لقـيـاس ـمـدى مـسـاعدة أنـشـطتك توبالـتـايل ـسـوف . خـطـة التـسـويق

يجـب أن يكـون وقـت التفكـري يف . داء الرئيسـيةالتسويقية عىل بلوغ مستويات مـؤرشات األ

 والجـداول املعايري املرتية قبل االنتهاء من وضع الخطة، ألنك يف حاجـة إىل اختيـار القياسـات

عنـد التخطـيط للمعـايري املرتيـة . الزمنية للقياسات التي ستستخدمها خالل عمليـة التطبيـق

ية، الربع سنوية، الشهرية، األسبوعية، اليوميـة ملقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعة، السنو

معرفـة مـا إذا كانـت النتـائج متقدمـة أو متـأخرة، أو حتى كل ساعة، سيكون يف اسـتطاعتك 

واألهميـة املامثلـة، . واألماكن التي تحتاج إىل تعديالت من أجل العودة إىل الطريـق الصـحيح

إن . أموال التسويق ومتى ستغري املسارهي مساعدة معايريك املرتية يف تحديد أماكن استثامر 

. ً لبيع األلعاب بالتجزئة أصدرت حـديثا صـفحة للرشكـة عـىل الفـيس بـوكGamestopرشكة 

مل نحصل عىل العائد من االستثامر الذي نحتاجه من سـوق الفـيس بـوك قررنـا "ا  عندمولكن

 .)25(وذلك طبًقا لترصيح نائب رئيس التسويق، "ًغلق املوقع رسيعا

خدم الكثري من الرشكات قياسات مالية معينة لتقييم نتائج التسـويق، وقـد تشـمل يست 

السـوق، والتكلفـة لكـل عميـل حصـة العائد عىل االستثامر التسويقي، العائد عىل املبيعـات، 

ًيتم تطبيق املعيار املرتي أيضا عىل النتائج الغـري ماليـة، مثـل أداء املاركـة، ووالء . )26(مكتسب

 تضـع املعيـار Amazon.comإن رشكـة .  يدعم النتائج املالية مع مرور الوقتالعميل والذي

 .املرتي املوجه للعميل عىل قامئة أفضليتها

منذ إنشاء هذه الرشكة الرائدة لتجارة التجزئة عىل اإلنرتنـت يف عـام . Amzaon.comرشكة  

عميـل عـىل املـدى ِّ، كانت أفضليتها تـوفري خـربة مركزيـة للعميـل تبنـي وتقـوي والء ال1995

 دوالر كقيمـة ماديـة مليار 48 مليون عميل وتبيع أكرث من 164واليوم أصبح للرشكة . الطويل

تتـابع الرشكـة أدائهـا التسـويقي بـعرشات مـن . للعمالء، وسـلع وخـدمات تجاريـة كـل عـام

القياسات املرتية التي تقيس املناطق الهامة للعمالء، مثل الشـحن يف الوقـت املحـدد، وجـود 

 .باملوارد تلبي الطلب بجانب االستجابة الرسيعةكافية قامئة 

      

 

https://maktbah.net



 42 دليل الخطط التسويقية

 

 

حـرك جميـع تجـار ًخالل شهر ديسمرب والذي يعد أكرث الشهور انشغاالً ومبيعا، وعنـدما يت    

التجزئة لجذب العمالء وتلبية احتياجاتهم يف رشاء الهدايا، تزيد رشكـة أمـازون مـن اهتاممهـا 

وتعلن عن الوقت النهايئ لتسلم الطلبات قبل أعياد الكريسامس . بعملية التسليم مرة واحدة

وخـالل أحـد األعـوام . وتعمل كل ما يف وسعها لتسـليم كـل شـحناتها طبًقـا للموعـد املحـدد

ـة  ـار التجزـئ ـلم تـج ـدما ـس ـة، عـن ـل %99.99ّالقريـب ـة قـب ـاكن املطلوـب ـحناتهم إىل األـم ـن ـش ـم

%". 100نحـن ال نـرىض إالّ بتحقيـق  ":الكريسامس، عقب جيف بيزوس مؤسس الرشكة قـائالً

ًبدأ مسوقو أمازون فورا بالتخطيط لتحسني   .)27(أداء التسليم خالل العام التايلّ

 َّيرغب املسـوق ملرشوع تجـاري إىل مرشوع تجـاري آخـر يف وضـع أهـداف للمبيعـاتقد        

وين وبعض وسـائل ملة بريد مبارشة، نرشة عىل الربيد اإلليكرتحتؤدي وتتعقب كم ما يأيت من 

 يبدأ من توليد نـوع آخـر، ملاذا؟ ألن غلق إحدى املبيعات.. األخرى، عىل سبيل املثالالتواصل 

أقل مام هو متوقع، سيحتاج األمر إىل تغيـريات الجديدة وإذا كان العدد الفعيل لهذه املنتجات 

تهدفون العمالء قد يرغبـون َّاملسوقني الذين يسإن  .)28(إلعادة أداء املبيعات إىل املسار الطبيعي

 وبنانـا Old Navy أولـد نـايف Gapتقـوم رشكـة جـاب . تسويقييف رؤية كيفية أداء كل عنرص 

األشـخاص لرسـائلهم اإللكرتونيـة  بقياس كيفيـة فـتح العديـد مـن Banana Republicريبيلك 

ـرتداد كوب ـوىوواـس ـىل محـت ـد أـع ـنهم تحدـي ـى ميـك ـاتهم، حـت ـت  ـن ـالني ملجوتوقـي ـّفـع وداتهم ـه

املعـايري املرتبـة تتبع  للحرف ة السوق اإللكرتونيEtsy.comتيس دوت كوم إإن . )29(التسويقية

كل عرش دقائق حتى ميكنها أن تدرك برسعـة وتحـل ) التحويالت وعدد املدخالتمثل حجم (

 .)30(أية مشكالت تقنية طارئة

، راقبـة التسـويقأثنـاء عمليـة م. ًيجب أن تظهر خطتك أيضا كيفية مراقبة عملية التطبيـق 

ُيقوم املسـوقون بقيـاس األداء املؤقـت للـربامج املخططـ وتشـخيص .  طبًقـا للمعـايري املرتيـةةِّ

أنظـر الشـكل (النتائج، ثم القيام بعمل تصحيح إذا فشلت النتائج يف تحقيق النتائج املرجـوة 

 . املعايري املرتية والتخطيط من أجل مراقبة التطبيقةغطيتو). 1-6التوضيحي 
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  مراقبة عملية التسويق1-6الشكل التوضيحي 

  Preparing for Marketing Planningللتخطيط التسويقي عداد اإل

التسويقي، عند الوضع يف االعتبار الوضع الطارئ الجديد واإلمكانات الجديدة للتخطيط  

ملبدئيـة والتـي  االستعداد الستخدام أي أو جميـع أدوات التسـويقالفهم وإىل اِّيحتاج املسوقون 

ًيطلق عليها عادة، الخليط التسويق، كام يجب أيضـا أن يسـتعدوا لـدعم الخلـيط التسـويقي 

 .بكالً من الخدمات والتسويق الداخيل

  Primary Marketing Toolsأدوات التسويق املبدئية 

تستخدم كل خطة تسويق األدوات التسويقية األربع للمنتج، التسعري، املكان، والدعايـة  

. يد من نوعه لتقديم القيمـة، بنـاء العالقـات، وتحقيـق تغيـري ملحـوظفرلخلق برنامج عمل 

 مجموعة من العنارص الجديدة والتقليدية لخليط التسويق التي 1-7يظهر الشكل التوضيحي 

وطبًقـا ألهـداف خطتـك التسـويقية واسـرتاتيجيات . ميكن اسـتخدامها يف الخطـة التسـويقية

ًنارص معينة وجمعها معا لخلق خليط تسـويقي منفـرد لكـل منـتج، التسويق، سوف تختار ع

 .سوق، أو قطاع من العمالءماركة 

بالرغم من أن املنتج قد يكون سلعة ملموسة أو خدمـة غـري ملموسـة، إال : عرض املنتج 

إن سالسل الوجبـات الرسيعـة . إن العديد عادة ما يكون جمع ما بني امللموس والغري ملموس

 أو - امللموسـة -لدز تتنافس عىل أساس العنـارص املوجـودة عـىل قامئـة الطعـام مثل ماكدونا

 .  غري ملموسة-باك أو السيارات املارة شخدمة ال

من أهم جوانب عـرض املنـتج والتـي عـىل ) املاركة(إن تحديد العالمة التجارية  

 ة إىل صناع وباإلضاف. الرشكة اإلفصاح عن كيفية دعم وتقييم األداء عند تحديد املاركة

 

تشخيص
 النتائج

يدتحد قياس األداء
 املعايري

تحديد أهداف
 خطة التسويق

القيام بالعمل 
التصحيحي إن 

 احتاج األمر
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ًاملاركات الوطنية واملحليـة، فهنـاك العديـد مـن تجـار التجزئـة الكبـار يقـوم حاليـا بتسـويق 

 لـديها ماركـة كريكالنـد Costcoرشكـة كوسـتكو : املنتجات تحت أسامء ملاركـات خاصـة بهـم

Kirkland الخاصة بها، كام ميتلك محل تارجت Target العديد من املاركات الخاصة بـه، مبـا 

 وهـذه املاركـات أو Market Pantry وماركـت بـانرتي Archer Farms ذلك أرترش فارمز يف

العالمات التجارية متيز بني تجار التجزئـة وتـوفر خيـارات عـىل مختلـف مسـتويات الجـودة، 

ًوكثـريا ـمـا تتسـم أيـضـا املاركـات أو العالـمـات التجاريـة الخاـصـة بهـوامش ربحـيـة . والتسـعري ً

 .)31(عالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جميع األدوات الخليط التسويقي1-7الشكل التوضيحي 

الخصائص الجودة   
 التعبئة   املاركة

 الخدمة  الضامن

 الخليط التسويقي

 الخاص

 التغطية الظاهرية
 تشكيالت
 املواقع
 جرد

 الخدمات اللوجستية
   وفاء النظام

اإلعالن
 عروض املبيعات

 عالقات عامة
 مبيعات شخصية
 التسويق املبارش
 خدمة اإلنرتنت 

 الرسالة ووسائل اإلعالم

قامئة األسعار
 التخفيضات

 حجم التسعري
 رشوط الدفع االئتامنية

 تسعري املنتج الجديد
  منافسة األسعار

 
سع

الت
 ري

 الرتويــج

 عرض املنتج

اة
قن

ال
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من أهم جوانـب عـرض املنـتج والتـي يجـب عـىل ) املاركة(إن تحديد العالقة التجارية  

وباإلضـافة إىل صـناع . الرشكـة اإلفصـاح عـن كيفيـة دعـم وتقيـيم األداء عنـد تحديـد املاركـة

ًجـار التجزئـة الكبـار يقـوم حاليـا بتسـويق املاركات الوطنية واملحليـة، فهنـاك العديـد مـن ت

 لـديها ماركـة كريكالنـد Costcoفرشكـة كوسـتكو : املنتجات تحت أسامء ملاركات خاصة بهـم

Krkland الخاصة بها، كام ميتلك محل تارجت Target العديد من املاركات الخاصـة بـه، مبـا 

، وهـذه املاركـات أو Market Pantry وماركت بـانرتي Archer Farmsيف ذلك أرترش فارمز 

ُالعالمات التجارية متيز بني تجار التجزئـة وتـوفر خيـارات عـىل مختلـف مسـتويات الجـودة، 

ًوكثريا مـا تتسـم، أيضـا، املاركـات أو العالمـات التجاريـة الخاصـة بهـوامش ربحيـة . والتسعري ً

 .)31(عالية

 قرارات التسعري عىل ًما الذي يجب أن تفرضه الرشكة مثنا لعرض املنتج؟ تعتمد: التسعري 

كيف تقوم الرشكـة بتحديـد وظيفـة : عدة عنارص تشمل كيفية إدراك العمالء للقيمة املقدمة

التنافسية للسوق؛ والقيمـة ما هي تكاليف تطوير، إنتاج، وتوزيع املنتج؛ البنية ؛ ومكان املنتج

ًة جديـدة أيضـا إن التكنولوجيا تقدم إمكانات جديـدة ومرونـ. التي تتوقع الرشكة أن تكسبها

إن . لعملية التسعري؛ حتى يف محاولتها زيادة قدرة العميل عىل مقارنـة السـعر عـىل اإلنرتنـت

ًتجار التجزئة الذين لديهم محال قامئة بالفعل يهتمون كثريا مبقارنات األسعار، نتيجـة لظهـور 

 بعد مراجعة قاعات العرض، والتي تعمل عندما يخترب املتسوقني منتج ما يف محال محلية، ثم

 .)32(اإلنرتنت والتي تبيع املنتج بسعر أقل ربللسعر يشرتون من تجار التجزئة ع

ًإن األسعار العاملية ميكن أن تدعم صـورة أفضـل أو جـودة أعـىل، ولكنهـا تخـاطر أيضـا  

إن اسـرتاتيجية . دراك العمالء لالرتفاع املفرط يف السعر باملقارنـة بفوائـده املتوقعـةإباحتامل 

زيـادة املشـاركة يف السـوق، والوقـوف يف إىل ر املنخفض قد تجذب عمالء جدد، وتـدفع السع

ويف بعـض . ولكنها تحتاج إىل توازن دقيـق بـني بنـاء العالقـات وبنـاء األربـاح: وجه املنافسني

 .أحد املتنافسني إىل زيادة صناعة مااألحيان ميكن أن تدفع تسعريات 
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تشمل قرارات كيفية، متى، وأين ميكـن عـرض ) املكان(القنوات اسرتاتيجية إن : القنوات       

ر العديـد مـن منتجـات املسـتهلك، ميـ. السلع والخدمات بحيث تكون متاحة لجميع العمـالء

. وهي يف طريقها إىل املشرتين، عرب طبقة أو عدة طبقات من بائعني الجملة أو تجـار التجزئـة

ًكني بوجود اختيارات للقنوات، وأحيانـا يشـرتون  يرحب العديد من املستهلوباإلضافة إىل ذلك

ًمن إحدى الرشكات عرب اإلنرتنت، وأحيانا أخرى من املحال نفسها أو عن طريق الهاتف، وهذا 

يعني أن عىل الرشكـة أن تسـتعد لتسـويق متعـدد القنـوات، إن عمليـة إدارة النقـل والجـرد 

ـك وبـعـض األـمـور اللوجـسـتية يـجـب أن تـكـون ـضـمن إـسـرتاتيجية ا ـاة وـجـزء ـمـن خطـت لقـن

 .التسويقية، كام يجب تعقبها وتتبعها بعناية لضامن عملية املراقبة

ًيغطي الرتويج جميع األدوات املستخدمة لالتصال كام ميثـل نوعـا مـن التـأثري  : الرتويج 

عالقات العامة، ترويج املبيعات، البيع الشخيص، الالدعاية، ، مبا يف ذلك ةعىل السوق املستهدف

ات التسويق املبارش مثل الكتالوجات والرسائل عرب اإلنرتنت أو الهواتف الخلوية والربيد وتقني

لتزايد وسائل اإلعالم وتجزئة املشـاهدين، تسـعى بعـض الرشكـات إىل عـدم ًونظرا  .اإللكرتوين

االعتامد كلية عىل اإلعالم الجامهريي مثل الشبكات التليفزيونية، مع زيادة استخدام التسويق 

 L.L. Beenبيني . ل. فمثالً رشكة ل.االجتامعيالتواصل  اإلنرتنت والهاتف الخلوي ووسائل عرب

. شـامل للبيـع بالتجزئـةكتالوجاتها للعمالء بل لـديها موقـع إليكـرتوين ال تكتفي فقط بإرسال 

وحسـاب . وموقع اليكرتوين عىل الهواتف الخلوية وصفحة للعالمة التجارية عىل الفـيس بـوك

 لعـرض منتجاتهـا Pinterest، وقناة عىل اليوتيوب، وعدد مـن لوحـات البنرتيسـت عىل تويرت

ًكام خططت أيضا عمليات ترويج خاصة مثل قيادة سيارة بومتوبايـل . أغلفة كتالوجاتهاعىل و

Bootmobile)  بيـني . ل.الخـاص بــ ل) البـوت(عربة عىل شـكل الحـذاء ذو العنـق الطويـل

إن أسـاس الرسـائل ووسـائل . )33(لرتويج للرشكة يف عامها املئـويالشهري عرب الواليات املتحدة ل

اإلعالم هو االختيار بعناية، تحديـد الوقـت، وتكامـل املحتـوى بأكملـه حتـى  ميكـن للحملـة 

 .املبيعاتيف بأكملها أن تحقق أهدافها يف االتصال و
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  Supporting the Marketing Mixدعم الخليط التسويقي 

ــدون   ال ميكـــن أن تكتمـــل أي خطـــة تســـويقية ـب

. الداخيلاسرتاتيجيات دعم لخدمة العمالء بجانب التسويق 

 للمنـتج، خدمة العميل تعـزز املنظـور اإليجـايب للامركـة،إن 

حتـى أو (ً كـام أن العمـالء يتوقعـون ذلـك أيضـا -وللرشكة 

خربتـك الشخصـية تـدرك أن الخدمـة ومن خالل ). يطلبونه

جذب عمالء جدد، والحفاظ عـىل العمـالء وّمتيز بوضوح بني الرشكة ومنافسيها، الجيدة ميكن أن 

 أخدمة العمالء الضعيفة أو الغري متجانسة، لن ترىض ببساطة العمالء، بـل األسـو  إن.الحاليني

ة سـيئة يـ وتوليـد دعا ينقلوا لآلخرين تجـربتهم الفاشـلةمن ذلك فإن العمالء الغري راضني قد

، فـإن العمـالء American Expressمريكـان أكسـربيس أوطبًقا ألحد مسوح . تتناقلها األلسن

 شخص آخر لتفـادي خـرباتهم 53االجتامعي سوف ينبهون التواصل الذين يستخدمون وسائل 

 .)34()تهم الجيدة مع الخدمةً شخصا فقط عن خربا42ولكن يخربون (السيئة مع الخدمة 

إن خطتك التسويقية، يجـب أن تسـمح، عـىل أقـل تقـدير، مبعالجـة تسـاؤالت وشـكاوى  

مثل األدوات الكهربائية، أغطية األرضـيات (ًوقد تحتاج أيضا إىل تغطية نفقات الرتكيب : العمالء

  بـر امـجمثـل( والتـدريب ،)مثل منتجـات الحاسـوب(، دعم تقني )أو تركيب توربينات ضخمة

، FAQومن التكتيكـات الشـائعة لخدمـة العمـالء اسـتخدام الشـبكة القامئـة عـىل ). حاسوبال

املبـارش للتليفـون عـىل املؤرشات املسـاعدة، الربيـد اإلليكـرتوين، الدردشـة املبـارشة، االسـتخدام 

لتـي تنتمـي إن الرشكـات ا. أو املكاملات التليفونية املجانيـة/اإلنرتنت، املدونات ومواقع تويرت،  و

ًرسيعـا للتعامـل تسـتخدم تـويرت  - من البنوك وحتى املخابز واألفراد -لجميع أشكال الصناعات 

 Wells Fargo Bankأحد املديرين التنفيذيني لبنك ويلز فارجو رشح . أسئلة خدمة العمالءمع 

ول إىل م تـويرت لجـذب العمـالء، واالسـتامع إلـيهم، ومسـاعدتهم للوصـدنحن نستخ: "األمر قائالً

 وهنـاك مؤسسـات ماليـة مثـل ويلـز ". املكان الصحيح للحصول عىل مـا يحتاجونـه مـن أجوبـة

 

 نصيحة للتخطيط

 أن العالقـات الداخليـة تذكر

الجيـــدة مطلـــب أســـايس 

 .للخدمة الجيدة للعمالء
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فارجو، وبنك أوف أمريكا والتي تستخدم التغريدات يأخذون فكرة الخصوصية مبجمل شديد 

تحن ال نكشف أو نسأل عمالئنا مطلًقـا الكشـف عـن أيـة معلومـات رسيـة خـالل : "ّالجدية

وذلك طبًقا ملا يقولـه أحـد املـوظفني الرسـميني ببنـك . "ت عن طريق تويرتاستخدام التحويال

 .)35(أوف أمريكا

إن اسرتاتيجية التسويق الداخيل تدفع جميع املوظفني إىل خدمة العمالء وتـدعم خطـة  

وميكن للتسويق الداخيل أن يرشح خـط التسـويق وأهـدافها، وتوحيـد مجهـودات . التسويق

فيـذ، كـام تسـاعد العـاملني عـىل فهـم دورهـم يف رضورة ضـامن رضـا الرشكات املتعلقة بالتن

 Rentokilنتوكـول إنيشـال ي، فعىل سبيل املثال، فإن الرشكـة الربيطانيـة ر)والخدمة(العميل 

Initial  دولـة، تسـتخدم 58والتي تعمـل يف مجـال الخـدمات، ولـديها عمليـات ومهـامت يف 

دان يف إطار إيجايب هادف، حيـث يرشح مـدير ًأحداثا معينة لتجميع موظفيها من جميع البل

إن وضع األمور يف نصابها من أجل رضاء العميل أمـر غايـة يف ": وسائل االتصال املشرتكة قائالً

األهمية، ولكن يجب أن تتأكد من معرفة زمالئك لتوجهات الرشكة، والغرض الذي تعمل مـن 

حقًــا يف توـصـيل رـسـالتك إىل ـكـل إن اإلدارة الناجـحـة لألـحـداث الداخلـيـة ـقـد تـسـاعد . أجـلـه

 .)36("مكان

  Guiding Principlesالقواعد املوجهة 

بعد اسـتكاملك أدوات التسـويق والـدعم التـي نوقشـت فـيام سـبق، يجـب أن تطبـق  

ًلخطة تسويقية ستوفر القيمة، وتبني العالقات، وتحقق شيئا مختلًفا املوجهة القواعد األربعة 

جعـل التسـويق ) 4( للتحالفات، و يسعال) 3(الجميع، جذب ) 2 (،توقع التغيري) 1: (ًومتميزا

-8إن هذه القواعد املوجهة التي تم تلخيصها يف الشكل التوضيحي . غاية مفيدة وذات معنى

 . تم بحثها بدقة يف األجزاء التالية1

ّيستطيع املسوقون، بكل سهولة، دخول أسواق جديدة تبعد عنهم مئات : توقع التغيري

ـالغني وآالف ا ـاء، والـب ـال، والتواـصـل ـمـع أفـضـل املـمـولني، الرشـك   - ـكـل مـكـان يفألمـي

 توقيع رسيع للتغريات الّاملسوقون إىل ونتيجة لذلك، يحتاج . ًكام يفعل املنافسون أيضا
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بجانـب حتملـة ًة، إىل ظهـور سـامت جديـدة تقـدم فرصـا مسـبقإلشـارات تحذيريـة منتيجة 

ًيضا أن يتوقعوا التغيريات يف املوارد والقـدرات الداخليـة كام يجب عليهم أ. تهديدات متوقعة

ّالتي ستؤثر يف قدراتهم عىل استغالل اإلمكانـات الجديـدة، مـع إدارة ناجحـة وفعالـة لتنفيـذ 

ـمـن وـهـذا يعـنـي، بالنـسـبة لخطـتـك التـسـويقية التفـكـري بأـسـلوب مبتـكـر . خـطـط التـسـويق

هذا مـا فعلتـه سلسـلة ماكدونالـدز عنـدما . التداعيات العملية للتغريات التي تتوقع ظهورها

أدركت قلق العديد من الزبائن من عدم االستقرار االقتصادي، بينام كان هناك آخرون، لديهم 

وبالتـايل . إىل استخدام أكـرث لخلطـات ذات مـذاق مختلـفأمواالً أكرث إلنفاقها، كانوا يسعون 

، ويف الطـرف Dollar Menuهـا  يف قوائم طعامها التي يطلق عليزتوسعت سلسلة ماكدونالد

اآلخر من املنظور أضافت أطباق تشجيعية مجانيـة يف أوقـات محـددة ومرشوبـات موسـمية 

 .الستعادة الزبائن مرة تلو املرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    القواعد املوجهة للتخطيط التسويقي1-8الشكل التوضيحي 

  

 

 :خطة التسويق من أجل
 ري القيمةتوف. 
 إقامة العالقات 
 التميــز 

 اسعى للحصول عىل حلفاء

 توقع التغيري

جعل التسويق ذو هدف إرشاك الجميع
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وقـت مـا، هـم األشـخاص كان املسـئولون عـن التسـويق واملبيعـات، يف : إرشاك الجميع 

َّأما اآلن، فيجب عىل جميع العاملني االشرتاك . الوحيدين املسئولني عن وظائف تسويق الرشكة

قيمـة وتقويـة الكام يجب عىل جميع نقاط التواصل أن تستغل كفـرص إلضـافة . يف التسويق

أن تعكـس إن كل جزء يف الرشكة يرسل إشارة ما، ولذلك عىل الرشكـات . العالقات مع العمالء

ومـن أجـل . االنطباع الصحيح وتحقق توقعات العمالء من خالل جوانب أخرى غري التسـويق

استمرار االشرتاك النشط لجميع العاملني، يجب تعريفهم باملنتجات، وسائل الرتويج، وكـل مـا 

هنـاك العديـد مـن الرشكـات تـوزع منشـورات . يحتاجون معرفته مـن أجـل إرضـاء العميـل

ت إليكرتونية، وعـرض األخبـار عـىل املواقـع اإللكرتونيـة أو يف املـدونات أو مطبوعة أو خطابا

. بـأحوال الرشكـةإملـامهم ِّإرسال تحديث عن طريق الربيد اإللكرتوين أو رسالة نصية الستمرار 

 .ضع ذلك يف االعتبار عند إعدادك لخطتك التسويقية

إن . يل يف خطط التسويقإن الرشكات من جميع األنواع تهتم بوجه خاص باشرتاك العم 

السامح لعمالئهـا الرائدة يف لكرتوين للبيع بالتجزئة كانت  كوم للتسويق اإلترشكة أمازون دو

بعرض آرائهم الخاصة عن املنتج، سواء كانت سلبية أم إيجابية وأصبح هذا األمر اآلن مامرسة 

 Marriott ومـاريوت Dellديـل مثـل إن الرشكات . عملية شائعة يف البيع بالتجزئة وما وراءه

تسـعى رشكـة . األخـرى االجتامعـيالتواصـل وبعض وسائل من خالل التدوينات مالء ترشك الع

 عىل اإلنرتنت تنوه مباركاتها ومنتجاتها وتـرد عـىل قـدر اإلمكـان، جاهدة إلقامة حوارات" ديل"

 يف Idea.Storm.com" أيديا سـتورم دوت كـوم"كام بدأت رشكة . عىل العديد من التعليقات

ميكـن للرشكـة أن " ديـل"البحث عن جموع العمالء ودعوتهم القرتاح أفكار جديدة ملنتجـات 

 .)38(تختربها وتنفيذها يف النهاية عرب خططها التسويقية

فـاء، لّإن خطط املسوقني الناجحني تعمل من خالل شبكة مـن الح: اسع لكسب الحلفاء 

أنظـر (العمـالء، وقـادة املجتمـع و، والرشكـاء، ويتم اختيار املمولني بعنايـة، وأعضـاء القنـوات

 ).1-9الشكل التوضيحي 
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  الخلفاء وخطة التسويق1-9الشكل التوضيحي 

 

 عمالئهم، قدرات، وابتكارات متبادلة يحتاجها املشاركون إلرضاءوإن الهدف هو توفري دعم،  

الرشكـة، يف جـوهر األمـر، إن شـبكة حلفـاء . عـنرص التنـافسمـع وجـود وتحقق أهـدافهم، و

 .تتنافس مع الشيكات التي استطاع املنافسون تجميعها

 وبعـض املـدخالت األخـرى، بـل وقطـع الغيـارال يـوفرون فقـط املـواد الخـام، : املوردون ،

ـةي ـة الخارجـي ـة بالبيـئ ـبرصاتهم املتعلـق ـديم ـت ـتطيعون تـق ـات .ـس ـني الرشـك ـل ـب  إن التواـص

اليف وتبادل البيانات من أجل ربحية متبادلـة بـني واملوردين يف تزايد مستمر لخفض التك

د يف جـزء كبـري مـن جـودة املنـتج تعتإن هؤالء الحلفاء ميثلون خطورة شديدة أل. الطرفني

  .عىل جودة املواد التي يقدمها املوردين

 :خطة التسويق من أجل
 توفري القيمة. 
 قاتإقامة العال 
  التمــيز 

:أعضاء القناة

 بائعوا الجملة
 بائعو التجزئة

 املثمنون/ الوكالء
 رشكات النقل

رشكات التخزين

 :الرشكاء

 رشكاء املرشوعات املشرتكة
 بائعو املصادر الخارجية

رشكاء التحالف االسرتاتيجي 
 رشكاء التطوير والتنمية

:العمالء واملجتمع
 املستهلكون

 عمالء الرشكات
 مستخدمو املنتج

 املؤثرون يف عملية الرشاء
 قادة املجتمع

:املوردون

 موردو املواد الخام
 العنارص/ موردو قطع الغيار

 موردو منتجات إلعادة بيعها
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 يقومـون باتصـاالت يوميـة مـع الـذين  الجملـة وتجـار التجزئـة بـائعو مثل :أعضاء القناة

 إن . وأفضـلياتهاتقديم تغذية اسرتجاعية حيوية وهامة حول أمناط الرشاءالعمالء وميكنهم 

 ماركة وقيمة الرشكة اختيارات القناة بني األمور الهامة للغاية ألن العمالء عادة ما يربطون

بروكتـور االسـتهالكية لمنتجـات لإن الرشكة العمالقة . بجودة ومالءمة خرباتهم التسويقية

 تتواصل دامئًا مع أعضاء القناة ملعرفة السامت الجديـدة Prictor & Gamble جامبل دنأ

مـن أجـل الحصـول العبوات للرشاء عند املستهلك، وحل مشكالت التوزيع، وتطوير تنوع 

  .عىل مكاسب متبادلة

 جـوهر املصادر الخارجيـة، أو أي ترتيبـات أخـرى يقـدمونو، الرشكاء يف املرشوعات املشرتكة 

قـدرات إضـافية تعطـي وإن التواصل مع رشيك لديه قـوى . يةكفاءاتهم ومعرفتهم السوق

كان لدى كال من رشكتي فيات وتاتـا موتـورز، منـذ زمـن . كال الرشكتني قوى تسويقية أكرب

بعيد مرشوع مشرتك لتصنيع وتسويق السيارات يف الهنـد، قـائم عـىل املشـاركة يف املهـارة 

 الرتكيبـات للسـامح لرشكـة فيـات يف ًقامت الرشكتان حاليـا، بتغيـري بعـض. وتبرص العمالء

إنشاء فروعها الخاصة للتوزيع يف الهند كنوع من التغيري مع اسـتمرار الرشاكـة اإلنتاجيـة ب

 .)39( من الكفاءةدمن أجل املزي

 أن يصبحوا رشكاء متميزون ألن لديهم رغبة شديدة يف الحصول عىل سلع يستطيع العمالء 

اتهم أو تساعدهم، يف حالة إقامة مرشوع تجاري، وخدمات مبتكرة وعملية، تحقق احتياج

إن الحصول عىل األفكار من املصـادر املتنوعـة لخلـق . يف تقديم خدمات أفضل لعمالئهم

إن التعـاون يف عمليـة الخلـق واالبتكـار قـد يـزداد . منتجات جديدة تعـد مبثابـة البدايـة

ير املنـتج بالتعـاون مـع وتطومبشاركة أعمق للعمالء بالتعاون مع الرشكة من أجل تجديد 

 Ladiesوعىل سبيل املثال فإن مجلـة ليـدز هـوم . الرشكة من أجل تجديد وتطوير املنتج

Home تكرس اآلن عدة صفحات مطبوعة ملقـاالت كتبهـا القـراء، ويـتم تحريرهـا مبهنيـة 

عـادة يبـدأ خلـق وإبـداع "ويقول مدير التحرير . ِشديدة ومراجعتها بدقة من قبل املجلة

ولكـن لـدينا عمليـة خلـق وإبـداع للمحتـوى يبـدأها أحـد . وى عـن طريـق املحـرراملحت

 .)40("القراء
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 املجموعات املدنية، والهيئات الخريية، واملجموعات املدرسية وأجزاء  من إن قادة املجتمع

. الرشكة وأنشـطتهاأخرى من املجتمع ميكن أن يسهموا يف تقديم تغذية اسرتجاعية لصورة 

 االجتامعيـة، االهتاممـات اإلدارة والتنظـيم حـول القضـاياعن ا تكوين فكرة ًكام ميكنهم أيض

 .ةياملحلية، واألفضليات البيئ

لـه  طبقـا للتعريـف فـإن التسـويق: جعل التسويق أكـرث فائـدة

بعـض اك ولكـن هنـ. أهمية ألنـه يـريض احتياجـات العميـل

ً أحيانا ينظـر أساليب اإلعالن، من ضمن أنشطة تسويق أخرى،

إليها عىل أنهـا زائـدة عـن الحـد، متطفلـة أو غـري مـربرة، أو 

تعدد اختيـارات العمـالء، دفعـت بًونظرا ملعرفتنا اآلن . تافهة

الرشكات باملزيد من الخطط التسويقية التي تعكس قـيم الرشكـة والتـي تسـتخدم التسـويق 

 مثـل حاميـة البيئـة، مسـاعدة -عند استخدام هـدف أكـرب . نوع من التميز للمجتمعإلضافة 

 ميكـن أن تواجـه الرشكـات -ئات الحيوانيـة والنباتيـة املعرضـة للخطـر نقاذ البيإاملجتمع، أو 

 .بناء سمعة جيدة وكسب إعجاب العمالء وبعض الرشكاء املهمنيأو نظر وآراء سلبية، وجهات 

 ألخـرى التـي تجعـل مـن التسـويق أهميـة خاصـة طبًقـا ألسـلوبهاهناك بعض الرشكات ا 

مثـل زيـادة الـوعي باملخـاطر الصـحية، تقـديم املتطـوعني  لقضـايا هامـة بانحيازهـاالخاص، 

 للبحـث لتنظيف الحي، أو التربع مبنتجات أو أموال ملكافحة الجوع يف العامل، تقوم رشكة جوجل

 Temberlandضيات، كام تدعم رشكة تيمـرب النـد عىل اإلنرتنت بتشجيع العلوم وتعليم الريا

التجارية يجب أن متتد  يؤمن كال من مايكل بورتر ومارك كرامر بأن املرشوعات. االستدامة البيئية

 االقتصادية التقليدية، هي التـي االحتياجات االجتامعية وليس فقط االحتياجات"وتتوسع، ألن  

 وضـع احتياجـات ومطالـب املجتمـع يف جـوهر نأًن أيضـا بـاكـام يعتقـد. )41("تحدد األسواق

 جديـدة، ويـؤدي إىل املزيـد مـن األربـاح، كـام يطـور ًااملعادلة التجارية ميكن أن يفتح أسواق

َّوبالتـايل، عنـد إعـدادك لخطتـك التسـويقية، فكـر يف كيفيـة . ِّويحسن من العمليات التجارية

 .كجعل عملية التسويق أكرث فائدة وأهمية لآلخرين ولرشكت

 نصيحة للتخطيط

ّفـكــر بأـســلوب مبتـكــر يف 

 تتمـيـز بهـا خطـتـك طريقـة

 التسويقية
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 Summaryص ــملخ

إن التخطيط التسـويقي هـو عمليـة تركيبيـة لتحديـد كيفيـة تقـديم القيمـة للعمـالء،  

للرشكة، وللرشكاء الرئيسيني عن طريـق البحـث والتحليـل للموقـف الـراهن، تطـوير وتوثيـق 

تقيـيم ومراقبـة أنشـطة السـوق وأهداف التسويق واسرتاتيجياته وبرامجه، ثم القيام بتنفيذ، 

ّإن الغرض من التخطيط التسويقي هو توفري إطار منظم ولكن مرن لـدفع . يق األهدافلتحق

 .الرشكة تجاه تحديد قيمتها وأهداف عالقاتها

َّتوثق خطة التسويق نتائج عملية التخطيط التسـويقي وترشح االسـرتاتيجيات والـربامج   ُ

ًاعد أيضا كوظيفـة تنسـيق كام تس. لتقديم القيمة، وبناء العالقات، وتحقيق كل ما هو متميز

.  باملساءلة عن طريق إظهار أسلوب قياس النتائج والتعديالت إن احتـاج األمـرتسمحو، هامة

د يـد الخطة التسويقية االتجاه الذي يتخذه العاملني واملـديرين؛ تشـجيع التعـاون؛ تحديتحد

ت الـتـي ـتـم اـملـوارد، وتـضـع الخـطـوط العريـضـة للمـهـام واـلـربامج الزمنـيـة، واملـسـئولياموـقـع 

 .تخطيطها لتحقيق األهداف

البحث والتحليـل للوضـع ) 1: (إن الخطوات الست الواسعة يف التخطيط التسويقي هي 

) 4(؛ وتحديـد املكانـة. تجزئـة الخطـة، االسـتهداف) 3(فهـم األسـواق والعمـالء؛ ) 2(الراهن؛ 

) 6(التسـويق و تطـوير اسـرتاتيجيات وبـرامج ) 5(، األهداف، ودعم التسـويق؛ واتجاه الخطة

تستخدم كل خطـة تسـويقية أدوات خلـيط التسـويق . تخطيط املعيار املرتي ومراقبة التنفيذ

واـلـرتويج مدعوـمـة بـخـدمات العمـيـل ) القـنـاة(بالنـسـبة للمـنـتج، التـسـعري، املـكـان األربـعـة 

 هناك. والتسويق الداخيل، لخلق نسخة أصلية فريدة لتقديم القيمة، إقامة العالقات، والتميز

أربع مبادئ موجهة للتخطيط التسويقي وهي توقع التغيري، إرشاك الجميـع، السـعي إليجـاد 

 .حلفاء وجعل التسويق عملية مفيدة وهامة

 

 

 

https://maktbah.net



 55 ُخطى جديدة، إمكانات جديدة: ويقيالتخطيط التس: الفصل األول

 

 

 Your Marketing Plan, Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

 :أجب عىل األسئلة التالية ألخذ الخطوات األوىل يف إعداد خطتك التسويقية 

ُهي السلعة أو الخدمة التي سرتكز عليها يف خطتك التسويقية؟ إذا كنـت تعـد خطـة ما  -1

ة أو سـلعة أو خدمـة، مثـل كعكـات أوريـو نـ اخـرت ماركـة معييحقيقـ قامئة عىل عرض

وهناك خيـار آخـر وهـو الرتكيـز عـىل .  لخدمة التأجريZipcarالصغرية أو خدمة زيبكار 

ـة حقيق ـة رشـك ـا واـحـدا ـمـن الـسـلـي ًتـقـدم نوـع ـل إيً ـع أو الـخـدمات مـث ـوـت  مزي دوت ـك

Etsy.comإذا كنت تحاول إعداد خطـة تسـويقية ملرشوعـك . ، سوق الحرف اإللكرتونية

 اجعـل عرضـك -ُ أو أنك تعد خطة قامئة عىل منتج افـرتايض -التجاري أو مرشوع محيل 

محدد وواقعي بتقديم رشح مخترص للسلعة أو الخدمـة، املكاسـب، التنـافس، والعمـالء 

 .حتملونامل

ًما هي املعلومات الخلفيـة املتاحـة جامهرييـا حـول منتجـك املختـار أو نـوع وتصـنيف  -2

 كنت تريد جمع بحوث كافية حـول املنافسـني،  إذا 1-2املنتج؟ ارجع للرسم التوضيحي 

، التسعري، وبعض التفاصيل األخـرى التـي يجـب أن تغطيهـا أي التواصلالعمالء، وسائل 

 أحد رجـال األعـامل وضـع خطـة تسـويقية ملنـتج أو أكـرث، إذا طلب منك. خطة ناجحة

اطلب رؤية البيانات التاريخية عـن املبيعـات، هـامش الـربح، التسـعري، التوزيـع، نتـائج 

ضع يف االعتبـار أن الرشكـات قـد . (عمليات الرتويج وتفاصيل أخرى متاحة عن التسويق

 ).ح بتقدميها إليكتفكر يف بعض املعلومات التي ترغب يف متلكها، وقد ال تسم

ستسـتخدمها لجمـع املعلومـات حـول منتجـك أو تصـنيفك  التـي رما هي املصاد -3

املختار؟ أجمع يف قامئة كل منشورات الجمعيات، املواقع العنكبوتية، واملرصوفـات 

إىل الرسمية التي تغطي هـذه الصـناعة؛ أضـف أي خـرباء متخصصـني قـد تحتـاج 

ة يف هذا املجال أو يف سلع أو خـدمات مشورتهم، أضف إىل ذلك تجربتك الشخصي

  االجتامعـي، أو التواصـلراقب القصص اإلخبارية، الحمـالت، مجهـودات . مشابهة
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قم ببحـث عـىل . خطتك التسويقيةناء تشكيل أثأي يشء آخر قد يبدو كفكرة مهمة، يف 

اإلنرتنت وحـدد املواقـع ذات املصـادر املعتمـدة لتحـديث الوقـائع واألرقـام عـن وضـع 

راـجـع قامـئـة التواـصـل الرسـيـع للتـسـويق ـعـىل . لتـسـويق لـهـذا املـنـتج أو ـهـذه الرشـكـةا

http://marketinghandbook.blogspot.com ـمـن أـجـل الحـصـول ـعـىل املزـيـد ـمـن 

 .املواد

استعرض عينة لخطة التسويق لتحفيز أفكارك، واملوجودة يف ملحق هذا الكتـاب وعينـة  -4

 . يف كتابة خطتك التسويقيةصكتاب قبل أن تغوالخطة عىل املوقع اإللكرتوين لهذا ال
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 الفصل الثاين
 

 تحليل الوضع الراهن

Analyzing the Current Situation 

 محتوى هذا الفصل
 نظرة عامة

 فهم البيئة التسويقية
 رؤية دقيقة للبيئة 
 SWOTتحليل  

 تحليل البيئة الداخلية
 املهمة 
 ارداملو 
 العروض 
 النتائج السابقة 
 العالقات التجارية 
 شارات التحذيرإمفاتيح النجاح و 

 تحليل البيئة الخارجية
  السياسية-السامت القانونية  
 السامت االقتصادية 
  الثقافية-السامت االجتامعية  
 السامت التكنولوجية 
 السامت البيئية 
 تحليل املنافسني 
 SWOTتنقية تحليل  

 ةالخالص
  خطتك التسويقية، خطوة بخطوة
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 نظرة عامـة

 رقابـة، وتفسـري القـوى والسـامتوِّدامئًا ما يفحص املسوقون البيئة بعنايـة ودقـة لتحديـد  

ـرارات التـسـويقية ـؤثرة يف الـسـوق ويف الـق ـة التخـطـيط . اـمل إن ـهـذه الخـطـوة األوىل يف عملـي

أنظـر (قامة العالقـات، والتميـز التسويقي تفسح املجال لخطة التسويق التي ستوفر القيمة، إ

اإلشارات املسبقة  ستكتسب الخربة، مبرور الوقت بجانب املعرفة إلدراك .)2-1الشكل التوضيحي 

للتغيريات يف البيئة التسويقية، والقدرة عـىل التفكـري مـن خـالل نتـائج وتـداعيات أنشـطتك 

 .التسويقية التي قمت بتخطيطها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ة والخط: ي التخطيط التسويق2-1الشكل التوضيحي 

  

 :الخطة التسويقية من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
  التميـز 

 
1 

 بحث وتحليل 
 الوضع الراهن

 امل داخليةعو 
 عوامل خارجية 

 SWOT 

 
4 

اتجاه الخطة، األهداف 
 الدعم التسويقي 

 

 
3 

تجزئة الخطة االستهداف ، 

 املكانة 

 
2 

 فهم األسواق والعمالء 

 

 6 

املعيار املرتي للخطة 
 ومراقبة التنفيذ

 

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات وبرامج 
 التسويق 
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ستتعلم، من خالل هذا الفصل، كيفيـة النظـر بدقـة إىل البيئـة الداخليـة، والتـي تشـمل       

 مفـاتيح مهمة الرشكة أو املنشأة، املوارد، عروض املنتجات، النتائج السابقة، العالقـات التجاريـة،

نظـر بدقـة إىل البيئـة الخارجيـة، والتـي ًكام ستتعلم أيضا كيفيـة ال. النجاح وإشارات التحذير

 االجتامعيـة - السياسية، االقتصادية، الثقافيـة -تشمل العوامل التنافسية، والسامت القانونية 

ًوأخريا، سرتى كيفية استخدام بصريتك تجـاه الوضـع الـراهن إلعـداد وتطـوير تحليـل . والبيئة

SWOT) ة، الضعف، الفرصة، والتهديدوالق.( 
 

  لديك من معرفةتطبيق ما  

لبيئـة لك فحصـنتيجـة وثيـق هذا هو الوقت املالئم لرتكيـب خطتـك التسـويقية حتـى ميكنـك ت

 يف الخطـة  اقـرأ عينـة2-1تابع التوجهات املوضـحة بالشـكل التوضـيحي . ومجهوداتك التحليلية

  ملعرفـةwww.pearsonhighered.com/woodامللحق، أو راجع املوقع اإلليكرتوين للكتاب عىل 

" خطتك التسويقية، خطوة بخطوة"أجب عىل األسئلة يف . ما تشمله أي خطة تسويقية منطية

راجـع . يف نهاية هذا الفصل والتي ستساعدك عىل اإلبحار يف عملية املسح املقطعي والتحليل

ًأيضا القامئة التوضيحية لهذا الفصل والتي تشمل األسئلة الرئيسية التي يجب أن تطرحها عند 

 .ضع التسويق الراهنفحصك لو

 

 نراه ال   قامئة مراجعة الفصل الثاين      وضعك التسويقي

 :راجع العوامل التالية، لتحليل بيئة التسويق من أجل أهداف التخطيط 

 عوامل داخلية

 التسويقية؟ي هام خطتمما هي مهمة الرشكة أو املنشأة وكيف ستدع 

 والتمويليـة التـي ميكـن أن اعتمـد عليهـا يف علوماتيـةما هي املوارد البرشية، املاليـة، امل ،

 خطتي التسويقية؟

 ؟ما هي العنارص الهامة التي ميكن أن متيز بني األداء التسويقي الرائع أو الضعيف 
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 ما هي عنارص القوة والضعف التي متثلها العوامل الداخلية لرشكتي. 

 عوامل خارجية

 ي؟ق وأسواما هي أهم السامت الخارجية التي تؤثر يف ماركايت 

  ما مدى رسعة التغريات التي تحدث يف البيئة الخارجية، وما هي التطورات التـي تتطلـب

ًاهتامما مبارشا؟ ً 

 ما هي الفرص والتهديدات التي تفرضها العوامل الخارجية عىل رشكتي؟ 

 ما هي املخاطر التي ميكن أن تقبلها رشكتي عند التعامل مع هذه الفرص والتهديدات؟ 

 سيةعوامل تناف

  وما هـي الرشكـات ) طبًقا للمنتج، املاركة أو السوق املستهدف(ما هم منافسونا الحاليني

 إىل منافسني؟أن تتطور أو الصناعات التي ميكن 

  هي حصة السوق، وأهداف، وموارد، وعنارص القوة والضعف لكل منـافس؟ ومـا هـي ما

 قدراتنا عىل التنافس معهم؟مضامني 

 ية التسويق لبناء وتعزيز العالقات مـع العمـالء، ومـا الـذي كيف يستخدم منافسونا عمل

 ميكن أن نتعلمه من نجاحاتهم وفشلهم؟

 ملنافسيهم، وكيف ميكننـا اسـتخدام هـذه املعلومـات نيكيف يستجيب منافسينا األساسي 

 ّللتخطيط لتسويق فعال ومؤثر؟

 Understanding The Marketing Environmentفهم البيئة التسويقية 

د تشكيل خطة تسويقية مرنـة وعمليـة، فأنـت يف حاجـة إىل مراقبـة العوامـل عن 

وهـذا . الواسـعة التـي ميكـن أن تـؤثر يف السـوق ويف األداء التسـويقياألساسية للبيئـة 

 اجتامعية، تكنولوجية - قانونية، اقتصادية، ثقافية -يشمل قوى واسعة النطاق سياسية 

 نة يف البيئة الواسـعة الضـخمة يبار مجموعات معوباإلضافة إىل ذلك، عليك اخت. وبيئية
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والتي تؤثر مبارشة يف أنشطة وأداء السوق، مثل العمالء، املنافسني، أعضاء القنـوات، الرشكـاء، 

 .بيئية التسويقية، يبدأ بفحص بيئي دقيقأي فهم للإن . املوردين، واملوظفني

  Environmental Scanningفحص بيئة مقطعي 

ًنظرا ألن العمـل يف مجـال البيئـة أكـرث ديناميكيـة اآلن  

 ِّعنه يف املايض، فـإن املسـوقني يتعـاملون مـع عمليـة الفحـص

هنـاك بعـض . اإللحاحيـةالبيئي املقطعـي بنـوع جديـد مـن 

ب ـسـلبي، وال ة بأـسـلويـئـِّاملـسـوقني اـلـذين يتـعـاملون ـمـع الب

قدمـه ي وجود نـوع مـن التطـوير والنمـو يـتامىش مـع مـا يلحظون الوضع إال عندما يدركون

ِّريـب ولكـن، أفضـل املسـوقني يسـتطيعون فحـص قرشكائهم أو الذي يشري إىل وجود منافس 

وعادة ما يسـاعدهم . البيئة بدقة شديدة طوال الوقت، وليس فقط عند كتابة خطة تسويقية

قيقة لتحسني الخطـة دالعديد من اإلمكانات املستقبلية، والتفكري يف تغيريات ذلك عىل تخيل 

ًساعدهم أيضا يف املزيد من االستعداد لالسـتجابة عنـد وقـوع حـدث يكام . وأسلوب تنفيذها

) ُمثل عاصفة مدمرة مل يرى مثلها منذ قرن أو هبوط حاد مفاجئ يف الجانـب املـايل(مأساوي 

 .)1(اديةيفرض تحديات قاسية غري ع

ّفكر مليا يف كيفية فحـص مسـو  رشكـة بروكتـور آنـد جامبـل للبيئـة وردود أفعـالهم قي ّ

 .www.pg.com  زر جامبلدلتصفح صفحة بروكتور آن(فرص الرسيعة للتهديدات وال

ق زليـة وتحقـمن أكرب الرشكات املنتجة لألدوات املن. Procter & Gambleبروكتور آند جامبل 

إيـراد كـل واحـدة منهـا إىل مـا  ماركة، يصـل 24 مليار دوالر وإنتاج 82ىل مبيعات عاملية تصل إ

مثـل (بجانـب منتجـات العنايـة الشخصـية ) مثل ماركـة شـارمن وداوين(دوالر مليار يقرب من 

ّيعمل مسـوقو الرشكـة عـىل فحـص مقطعـي دائـم للبيئـة ملعرفـة األحـداث ). أوالي، وكريست

والـذي تطلـب مـن بروكتـورضخم املايل الجديد يف فنـزويال  القانونية مثل مراقبة الت-السياسية 

ِّكـام يراقـب أيضـا هـؤالء املسـوقون% . 25تخفـيض أسـعارها إىل مـا يقـرب مـن  آند جامبـل  ً

اضـطرت بروكتـور آنـد جامبـل، يف السـنوات.  الوضع االقتصادي يف الدول التـي تبيـع وتشـرتي

  

 نصيحة للتخطيط

ـدة  ـامت الجدـي ـب الـس راـق

ق ِّالـتـــي ميـكـــن أن تـعـــو

 .صناعتك أو أسواقك
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 املواد الخام حتى عندما تحول املسـتهلكني األخرية أن تدفع املزيد للحصول عىل مخزونها من

وبعـد أن زادت بعـض أسـعارها لتغطيـة التكـاليف األعـىل . إىل ماركات أخرى لتوفري أموالهم

قـرر . ها مـن السـوق للمنافسـني الـذين اسـتقرت أسـعارهمحصـتوتحسني الربحيـة، خرست 

ًمسوقو الرشكة رسيعا إىل خفض األسعار عىل املنظفات وبعض األنواع  األخرى حتى يظلوا عىل ِّ

 .قامئة املنافسني

دفعـة قويـة مسـتمرة، إال أن       عىل الرغم من أن إنتـاج منـتج جديـد ومبتكـر يحتـاج إىل 

 وقد نقلت .ًالرشكة تشارك أيضا مقاولني ورجال أعامل خارجيني لإلرساع يف تطوير منتج جديد

عايـة العـاملني إىل سـنغافورة الخاصـة بوحـدة رالرشكة ، منذ وقت قريب، مكاتبها الرئيسـية 

اآلسيوية رسيعة النمو للبحث عام يريده العميل املحيل وخلق منتجات لالقرتاب من األسواق 

 .الحتياجاته عند التفكري يف الرؤيـة العامليـة للتطـورات الثقافيـة واالجتامعيـةتناسب اجديدة 

كانـت . رتبط بألعاب األوملبيادُتعد رشكة بوركتور آند جامبل من أكرث املشاركني يف التسويق امل

 ب، وتخطط لرعاية ألعا2012، وأوملبياد لندن 2010الرشكة هي أحد الرعاة ألوملبياد فانكوفر 

 .)2 (2020 اوليمبياد
 

ة واملراقـبـة الحكومـيـة لألـسـعار ـيـِّأدرك مـسـوقو بروكـتـور آـنـد جامـبـل أن التـغـريات البيئ 

دة يف األرباح، وعليهم مراقبـة البيئـة الخارجيـة واالنكامش االقتصادي من العوامل املؤثرة بش

بدقة لتحديد أكرث األحداث والسامت أهمية مبا يف ذلك فرص رفع الوعي باملاركات من خـالل 

هل يرفع املنافسون األسعار عند زيـادة التكلفـة؟ وايل أي حـد؟ مـدى رسعـة . رعاية األوملبياد

ًلدخول املنخفضة نسبيا وتزداد عامـا بعـد تزايد الطلب عىل منتجات التجميل يف الدول ذات ا ً

املستهلكني، وماذا يعنـي ذلـك ملجهـودات ًعام؟ ما هي املواقع االجتامعية األكرث جذبا ألغلب 

التسويق عند رشكة بروكتور آند جامبل؟ ما هي التقنيات التي ميكـن أن تبنـي عليهـا الرشكـة 

ن كـل هـذه القضـايا سـوف تـؤثر يف علية مع العمـالء؟ إاللحصول عىل أكرث وسائل االتصال ف

 .قدرة الرشكة عىل تحقيق أهدافها من خالل التسويق
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  SWOT Analysis SWOT تحليل

سـح الـدقيق للبيئـة، ه مـن املتـ عىل أساس مـا تعلمSWOTتحليل قوم بإعداد سوف ت 

 .ًموضحا أن جوانب القوة، الضعف، الفرص، والتهديدات التي تواجه رشكتك

 الرشكـة عـىل تحقيـق أهـدافها، إن قـدرات داخليـة ميكـن أن تسـاعد  هـي جوانب القوة

، ةالقوة لدى بروكتنور آند جامبل قد تشمل الكفاءة اإلنتاجيـة، املاركـات املشـهورجوانب 

 بـل يجـب -تذكر أن ما تحتاجه الرشكة ليس فقط امتالك عنارص القـوة . وبراعة التسويق

 مـن خـالل االتحـادات وبعـض الوسـائل أن يكون لديها القدرة للوصول إىل هذه العنـارص

 .األخرى

 هي عوامل داخلية ميكن أن تقـف عقبـة أمـام تحقيـق الرشكـة ألهـدافها عنارص الضعف 

إن عنارص الضعف بالنسـبة للرشكـة النمطيـة قـد تشـمل نظـم عتيقـة لتحقيـق . وغاياتها

تـجـار الطلـبـات، ووـسـيلة ـغـري كافـيـة للوـصـول إىل اـعـتامدات بنكـيـة لرشاء املنتـجـات ـمـن 

 .الجملة، وفريق إداري يفتقر إىل الخربة

 وعىل سـبيل . حداث خارجية قد تستطيع الرشكة استغاللها لرفع كفاءة األداءأ هي الفرص

ُقضايا تلوث املياه قد تعـد فرصـة ألحـد باملثال، إن زيادة وسائل اإلعالم واالهتامم املنظم 

، عنـدما يصـعب التنبـؤ صناع أجهزة تقطـري امليـاه، وتحـت ظـروف الشـك وعـدم اليقـني

ِّمبستقبل االقتصاد، قد يقيم املسوقون الفرصة طبًقا للمخاطر املقبولـة بـدالً مـن االنتظـار  ُ

 .)3(فقط ألكرث الفرص جاذبية، أو الرشاكة املحتملة يف السوق

 ترض  هي أحداث خارجية، خارج نطاق التحكم املبارش للرشكة والتي ميكـن أن التهديدات

 .أو يف املستقبلًدائها حاليا بأ

فبالنسبة ملطعم متتلكه أرسة واحدة تسعى إىل التوسـع، قـد تشـمل التهديـدات زيـادة  

ـمـن املمـكـن مواجـهـة ـهـذه . املنافـسـة، ارتـفـاع أـسـعار األغذـيـة، والتكلـفـة العالـيـة لالـسـتدانة

ًالتحديات ولكن نظرا ألنها بعيدة متاما عن الرقابة املبارشة للرشكة، يصبح من الصعب الق ضاء ً

 .ًعليها متاما
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 2-2 كون مثل الشبكة املوضـحة يف شـكليإن ناتج تحليالتك الداخلية والخارجية يجب أن  

ًتحليالً فرضـيا إن هذا الشكل التوضيحي يظهر .  هام من الخطة التسويقيةًوالتي ستصبح جزء

 لكـل SWOT ، يجـب أن تقـوم بتحليـلومـن الناحيـة املثاليـة.  للتجزئـةCostoلسلسة كوستو 

 .منافس مهم الختبار التأثري الراهن واملحتمل عىل وضعك التسويقي

  لرشكة كوستو االفرتايضSOWT  تحليل 2-2الشكل التوضيحي 

 عنارص الضعف عنارص القوة

ـىل ( ـة ـع ـاعد الرشـك ـن أن تـس ـة ميـك ـدرات داخلـي ـق

 )تحقيق أهداف خطتها التسويقية

 .مة للتكلفة   املراقبة الصار1-

  من ذو الخربة ميلؤهم الحامسون  عامل2-

ـق ( ـة ـعـن تحقـي ـد تـعـوق الرشـك ـة ـق عواـمـل داخلـي

 )أهدافها

 .   اختيار محدود للمنتجات من كل صنف-1

  خـربة محـدودة تعـمـل يف أسـواق عاملـيـة 2-

 رسيعة النمو

 التهديدات الفرص

 )أحداث خارجية ميكن استغاللها لتحقيق األهداف(

ـرث    أوضــا1- ـالء أـك ـل العـم ع اقتصــادية تجـع

 .حساسية تجاه األسعار

ع دفـمـة لطريقـة ء  تطوير أساليب أكرث مال2-

 .العميل

ـد ( ـة ـمـن تحدـي ـد تـعـوق الرشـك أـحـداث خارـجـة ـق

 )أهداف خطة التسويق

   معارـضــة املجتـمــع للمـحــال الـضــخمة 1-

 الجديدة

   زيادة اللوائح والتنظيامت الحكومية2-

 Analyzing the Internal Environment  تحليل البيئة الداخلية

انظـر بإمـعـان ملهـمـة رشكـتـك والـتـي تـقـدم التوـجـه  

 ًأيضا مـواردراجع .  ملجهودات التخطيط التسويقياإلجاميل

، نتائجـهـا الـسـابقة، عالقاتـهـا التجارـيـة، رشكـتـك، عروـضـها

ـري إىل  ـد تـش ـة ـق ـارات تحذيرـي ـاح، وأي إـش ـاتيح النـج  مـف

 

 نصيحة للتخطيط

ـل  ـذا التحلـي ـك ـه ـدم ـل يـق

خلفـيـه لتحدـيـد األـهـداف، 

العمـــــالء املســـــتهدفني، 

ويخلق اسرتاتيجيات لتوفري 

 .القيمة
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 لديها، بـال شـك، عنـارص قـوة كإن رشكت). 2-3أنظر الشكل التوضيحي (تغيريات هامة قادمة 

 .وعنارص ضعف ستظهر من خالل التحليل

  Missionاملهمة 

 تستهدف الربح سواء كانت رشكة ال. توضح مهمة الرشكة أو رسالتها الهدف األسايس لها 

  أـيـديولوجيتها األساـسـية، طبقًــا ملـصـطلحات ـكـال ـمـن ـكـولينز وـبـوراس -أو وكاـلـة حكومـيـة 

Collins ،Porras - تحديد وتعريـف الرتكيـز، مـع اإلشـارة إىل كيفيـة تـوفري القيمـة، ووضـع 

إن بيـان املهمـة أو الرسـالة أمـر شـديد األهميـة ألنـه . الخطوط الرئيسية لتصورات املستقبل

األنشـطة ألن املـديرين واملـوظفني يعملـون مـن أجـل مسـتقبل واعد عىل تنظيم املـوارد، يس

ًوتعد املهمة أيضا . )4(الرشكة وذلك طبًقا ملـا يقولـه جيفـري " ًوعدا تتعهد به الرشكة ملوظفيها"ُ

ًيصـبح هـذا الوعـد جـزءا تكامليـا . The Mission Statement Bookمؤلف كتاب اهامز أبر ً

 .)5(تقدمها الرشكةللامركة التي 

إن بيان مهمة أو رسالة الرشكة، سـواء تـم رشحـه يف كلـامت مقتضـبة أو جمـل قصـرية،  

ًيجب أن يكون محددا مبا فيه الكفاية لتوجيه كل من شاركوا يف التخطيط التسويقي وتطبيقه 

باإلضافة إىل ذلك، فإن البيان الجيـد للمهمـة سـوف يرشح كيـف تحقـق . )6(من خالل الرشكة

 بيانـات املهمـة ألنـواع مختلفـة 2-4يظهر الشـكل التوضـيحي . ط الرشكة نوع من التميزخط

العمالء ِّجه املسوقني إىل كيفية تحديد نوع إن هذه البيانات البليغة تو. متعددة من الرشكات

إن بيـان رشكـة . الذي ستستخدمه الرشكة، ونوع القيمة التـي سـتقدمها مـن خـالل التسـويق

ُ تعرف االحتياجات األساسية التي ستتعامل معها الرشكة ، عىل سبيل املثال،Unileverيونيلفر 

َّوقـد عـرف ". عىل املزيد مـن الحيـاةالحصول "مالء وتشتمل الهدف طويل األمد ملساعدة الع

وذكر الرغبة يف تقديم مكاسب انفعاليـة أو " العاملأنها "بؤرة الرتكيز عىل "بيان رشكة كوكاكوال 

ً هو أكرث البيانات تلخيصا وتحديـداKevaرشكة كيفا إن بيان . لتميزعاطفية وتحقيق ا ولكـن . ً

، ولكنـه إن القضـاء عـىل الفقـر هـو تحـدي هائـل: ًأكرثها طموحا، يف العديـد مـن الجوانـب

 .www.kiva.orgأنظر صفحة كيفا بزيارة (سيحقق الكثري للعامل 

https://maktbah.net



 70 دليل الخطط التسويقية

 

 

 ج

 

 

 

 

 

 

   تحليل البيئة الداخلية2-3الشكل التوضيحي 

 

   بيانات املهمة2-4الشكل التوضيحي 

 املهمة نوع التجارة الرشكة

إضافة الحيوية للحياة، تحقيق االحتياجات اليومية للتغذيـة، للصـحة،  مصانع يونيليفر

والعناـيـة الشخـصـية مبارـكـات تـسـاعد ـعـىل أن يـبـدو الـنـاس أـصـحاء، 

 .سعداء، ويحصلون عىل املزيد من الحياة

مرشوبات  كوكاكوال

 خفيفة

 .إثارة لحظات من التفاؤل والسعادة؛ وخلق قيمة ومتيز العامل، إنعاش

خدمات  ماسرت كارد

 مالية

نحن نستخدم كل يوم، يف كل مكان تقنيتنا وخربتنا حتى نجعـل دفـع 

 .األموال آمنة، بسيطة، وذكية

مستشفى 

ماساشوستس 

 العام

الرعاية 

 الصحية

 إىل تقـديم نهـدف ونحن يتم توجيهها طبقا الحتياجات مرضانا وأرسهم،

أفضل رعاية صحية يف بيئة آمنـة رحيمـة، لتقـديم هـذه الرعايـة مـن 

خالل بحـوث وتعلـيم مبتكـرين؛ لتحسـني الصـحة واملعيشـة الجيـدة 

 .ي نخدمهاملختلف املجتمعات الت

رشكة ال  كيفا

تستهدف 

 الربح

 .ًربط األشخاص معا من خالل تقديم يد العون للقضاء عىل الفقرل

 : راملصد

www.kiva.org. www.massgeneral.org; www.mastercard.comlus; www.coca-cola.com; 

www.unilever.com; 

 املهمة 
 املوارد 
 العروض 
 النتائج السابقة 
 العالقات التجارية 
 تحذيرال مفاتيح النجاح وإشارات 
 

عنارص القوة

عنارص الضعف
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  Resourcesاملوارد 

د املتاحة للرشكـة أو ميكنهـا الحصـول عليهـا، مبـا يف ذلـك، ريف املرة التالية، انظر إىل املوا 

 القدرة للوصول إىل موارد ال توجد رشكة لديها.  املالية، املعلوماتية، والتموينية،املوارد البرشية

فيام . ؛ وبالتايل يجب عىل اإلدارة أن توازن بدقة موقع املورد لضامن األداء الناجحال نهائية لها

 :بعض األسئلة الخاصة باملوارد الداخلية تشملييل 

 هـل لـدى؟ قوة العمـل لـديها التعلـيم، املهـارات والتـدريب املطلـوبهل: املوارد البرشية  

تسـتخدم الرشكـة التعيـني هـل م مهمـة الرشكـة أو رسـالتها؟ ع املبـادرة لـداملديرين قـوة

املعنويات ودورة رأس املال عاليـة أو منخفضـة؟ والتدريب إلعداد نفسها للمستقبل؟ هل 

إذا كانت قابلة للتطبيق، ما هو وضع العالقات مع العـاملني بالنقابـات واالتحـادات ومـع 

 ؟قياداتهم

 لـدعم ) عىل رأس املـالأو القدرة عىل الحصول ( لدى الرشكة رأس املال هل: ملوارد املاليةا

التسويق وتحقيق أهدافها؟ ما هي أنواع التمويل التي يجب التعامل معهـا خـالل الفـرتة 

التي تغطيها خطة التسويق، وما هي أنواع التبادل التجاري التـي ميكـن أن تحتـاج إليهـا؟ 

هل سيكون لدى الرشكة أو املنظمة التي ال تستهدف الربح القـوى املاليـة لتنفيـذ جميـع 

 تنفيذ األنشطة عىل مراحل، عند وجـود األمـوال األنشطة التي تم تخطيطها أو هل يجب 

 املتاحة؟

 لدى الرشكة البيانات املطلوبة لفهـم عمالئهـا وأسـواقها؟ مـا هـي هل: ملوارد املعلوماتيةا 

التنفيذ والرقابة؟ وما هـو املسـئول واملوارد املعلوماتية املتاحة لدعم التخطيط التسويقي، 

 الرشكة عن ضامن وجود هذه املوارد املعلوماتية كلام احتاج األمر؟يف 

 الغيـارمخزون متاح من قطع ستطيع الحصول عىل تأو (هل لدى الرشكة : موارد التمويل ،

 وملتـزمني تجـاه  هل مورديها جادين؟العنارص، املواد والخدمات املطلوبة للعمليات ولإلنتاج

ًحـديثا، ومـا هـي القـدرات التـي تقـدمها ظهـرت ي الرشكة؟ ما هي املـوارد الجديـدة التـ

 ؟لتحقيق الفائدة واملكسب للرشكة
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ً أحيانـا رشكـاتلتسـتطيع ا. إن إتاحة املوارد أمر شديد األهمية لألداء يف كل صناعة ولكل سـوق 

سلسـلة أو جديـدة،  تدبري موارد خارجية أو إضافية للموارد املالية من خـالل اتحـادات إسـرتاتيجية

ّالفكرة إذن هي أن املسوقني عليهم النظـر . ن العالقات للحصول عىل التموين الالزمجديدة م

ا، وهذا ما يفعلـه صـناع مـواد ذإىل املستقبل وتوقع نواحي النقص، وتعديل خططهم طبًقا له

 .التغذية واملرشوبات عند مراقبة املوارد العاملية من الفانيليا
  

ّراقب صناع اآليس كريم، والخبازين وبعـض املسـوقني ي. ؟Vanilla shortageنقص الفانيليا؟ 

خيـة الحـادة، ونقـص املحاصـيل ن الفانيليا بعـد حـدوث التغـريات املناوخزماآلخرين بعناية 

إن . بنسبة غري متوقعة يف بعض البلدان مام أثار إمكانية حدوث نقص شـديد يف هـذه املـادة

 الكبري يف النكهات نتيجة لكثافـة العاملـة معظم إنتاج الفانيليا يأيت من مدغشقر، مع االزدياد

إذا مل تهـبط مسـتويات اإلنتـاج فـإن . يف عملية الزراعة والوقت الطويل إليجاد موارد جديدة

ة بالنسـبة إلنتـاج النتيجة ستكون ارتفاع هائل يف أسعار الفانيليا، وزيادة أسعار تجـار التجزئـ

لفة، وبعض مواد التغذية واملرشوبات التـي اآليس كريم، الفطائر، والقهوة ذات النكهات املخت

 بـدأ بعـض الصـناع يف . مع االرتفـاع الفعـيل يف أسـعار البيـع بالجملـةتصنع من هذه النكهة

تحزين املزيد من الفانيليا، بينام يجنح آخرون إىل البحث عن مصادر بديلة مثل رشاء الفانيليا 

 .)7(عي الفانيليا يف اسرتاليارمن زا

 Offeringsالعروض  

يدرس هذا الجزء من التحليل ما تعرضه الرشكة يف الوقت الراهن يف مجال السـلع  

ـتج والخـطـوط داـخـل  ـيط املـن ـات، أنـظـر إىل خـل ـة وـجـود املعلوـم  والـخـدمات ويف حاـل

ما هي املنتجات التي تم عرضها، ومـا هـي أسـعارها : طرح أسئلة كاآليتاهذا الخليط، و

كني؟ ما هي القيمة التي يقدمها كل منتج عند حل أو إىل أي قطاع من قطاعات املستهل

عاته، مكاسبه، ي ما هو عمر كل منتج، وما هي مبما؟مشكلة للعميل أو تحقيق احتياج 

 هـل -والسامت املشرتكة مع مرور الوقت؟ كيف يدعم كـل منـتج مبيعـات كـل خـط 

  يسـهم هناك بعض املنتجات التي تباع كمواد إضافية أو مضافة إىل سلعة أخرى؟ كيف

 

https://maktbah.net



 73 تحليل الوضع الراهـن: الفصل الثاين

 

 

كل منتج يف األداء اإلجـاميل للرشكـة؟ هـل يعـد منـتج واحـد مسـئوالً عـن الجـزء األكـرب مـن 

 املبيعات واألرباح؟

ومنذ وقت . ًتحليل كيفية إسهام العروض، أيضا، يف العالقات مع املوزعني والعمالءيجب  

 عـىل  الطلـبUnivleverعيد، خالل صيف شـديد الحـرارة، حققـت رشكـة يـونيليفر بليس ب

 Good Humorألحد أنواع األيس كريم والـذي يطلـق عليـه جـود هيـومر نكهتني مفضلتني 

يـس كـريم التـي تجـوب األحيـاء يف الواليـات الشـاملية والذي كان يباع من خالل عربـات اآل

كانت الرشكة عىل وشك إغالق وحدات اإلنتاج وتحويل عمليـة التصـنيع إىل منشـآت . الغربية

خرس مقاويل عربات اآليس كريم مبيعاتهم وخابت آمـال لان املنتجات أخرى، ولكن بدون هذ

 .العمالء

هل تتامىش منتجات الرشكة مع حركة الصناعة والتقدم : وهناك سؤال آخر يجب طرحه 

 األلعاب اإللكرتونيـة، مـن ألعـاب الفيـديو ةكل التغيريات التي تراها يف صناع يف التقني؟ فكر

 إىل ألعاب الهاتف الذكية مثـل الطيـور الغاضـبة DS ـ جهزة الوأNintendo i Wiiالنينتندو 

يف مـجـال إن أي رشـكـة تتوـقـع بقائـهـا . Words with Friendواأللـعـاب االجتامعـيـة مـثـل 

املنافسة يف هذا التصنيف يجب أن يكون لديها خط إنتاج يصـلح للوقـت الحـايل واملسـتقبل 

 .)9(ًأيضا

ًيجب عىل املسوقني أيضا أن يحددوا م  أو رسـالتها، دى ارتبـاط عـروض الرشكـة مبهمتهـا ّ

لية أثناء عافهل تستخدم املنتجات موارد الرشكة بكل كفاءة و. ًبجانب ارتباطها أيضا مبواردها

تطبيقها لرسالتها؟ هل العـروض األخـرى يف حاجـة إىل اسـتعادة جاذبيتهـا أو تحقيـق هـدفها 

يـق هـذه التسـاؤالت يسـاعدك يف  الذي تم رشحه ضمن رسـالة الرشكـة؟ إن تحقدطويل األم

 .تحديد مكانتك وكيفية إعداد أنشطة التسويق املستقبلية

  Previous Resultsالنتائج السابقة 

ًتقدم نتائج الرشكة السابقة مفاتيح هامة أيضا للعنارص والسامت الداخلية التي  

 للرشكـة ميكنك الحصول عـىل صـورة أوسـع لـألداء اإلجـاميل . ميكن أن تؤثر يف النتائج
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 يجـب . مكاسـبها، وبعـض النتـائج املاليـة األخـرى،عن طريق تحليل مبيعات السنة السـابقة

 الربامج التي نجحت واألخرى التـي ملعرفة ما هيتحليل نتائج برامج التسويق للسنة املاضية 

إذا مل تكن هناك أرقام دقيقة متاحة، أنظر إىل النسـب املئويـة للزيـادات والنـواقص .. فشلت

 . فهم توجهات وسامت العمل التجاريل

ما هي املنتجات التي حققت النجاح : ضع األسئلة التالية ضمن التساؤالت التي تطرحها 

 مـا هـي أفضـل وسـائل ؟خالل السنة املاضية، وما هي املنتجـات التـي مل يتـوفر لهـا النجـاح

املبيعات؟ كيف فضل االتصال التي أدت إىل أفضل االستجابات؟ ما هي القنوات املسئولة عن أ

 من خـالل النتـائج؟ إن أثرت تغيريات األسعار يف النتائج؟ ما هي أهم السامت الحالية الواضحة

ّ هنا هي فصل األنشـطة الفعالـة عـن األخـرى الغـري فعالـة وةالفكر هـم كيفيـة أداء عمليـة فّ

 .التسويق يف املايض كمقدمة لتخطيط برامج التسويق املستقبلية

  Business Relationshipsرية العالقات التجا

املـوزعني والرشكـاء ميكـن أن يسـاعد يف  وإن اإلمعان يف فحـص العالقـات بـني املـوردين 

بـالرغم مـن أن التكلفـة متثـل دامئًـا . تحديد التغيريات التي يجب تحقيقهـا يف السـنة التاليـة

لديهم القدرة ) 1(ها موزعيوالعنرص األسايس، إالّ أن الرشكات يجب أن تراقب إذا كان مورديها 

ميكـنهم أن ) 3(الحفاظ عىل مسـتوى جـودة الئـق، و ) 2(عىل زيادة الحجم إذا احتاج األمر، 

كيـف ميكـن تغيـري قامئـة . يصبحوا رشكاء فعليـني يف تـوفري القيمـة مـن أجـل إرضـاء العمـالء

د، عضـو ًاملوردين والبائعني مبرور الوقت؟ هل الرشكة تعتمـد اعـتامدا كـامالً عـىل مـورد واحـ

 .واحد أو رشيك واحد؟ هل تتوقع الرشكة من رشكائها أن يوفروا خربة أو خدمة مميزة

إن تحديد العالقات التجارية التي يجب اتباعها قد يكون من أهم العوامل التي تحتـاج  

ضـع يف االعتبـار كيـف أسـهمت عالقـات . إليها خطـة التسـويق الخاصـة بالرشكـات الصـغرية

 .اتهح يف نجاInstagramانستاجرام 
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  الخاص بالرشكة يف التعزيـز واملشـاركة يف iPhoneساعد اآلي فون . Instagramانستاجرام  

ًأن تصبح صور الهاتف الخلوي اكتشافا مفاجئا عند تقدميها يف مجال رشكة أبل يف أواخـر عـام  ً

عـد وبعـىل مليـون مسـتخدم، وخالل ثالثة أشهر فقط استطاعت انستاجرام الحصـول . 2010

ط  ربiPhoneإن قرار املبادرة يف صنع . ست أسابيع استطاعت أن تكسب مليون مستخدم آخر

بـعـد أن زادت ـشـعبية الجـهـاز، انهـمـرت ـعـروض . أنـسـتاجرام ـبـأكرث الرشـكـات العاملـيـة ـشـهرة

ها، والتوسع يف إنتـاج نظـم يولكن، الرشكة ظلت عىل تركيزها يف بناء قاعدة مستخدم. الرشاكة

الذكية، وتطوير خربة املستخدم بدالً من تحويل الوقـت والطاقـة إىل عالقـات أحرى للهواتف 

 25ستاجرام عـىل أكـرث مـن ن مبجرد حصول رشكة أ.رسمية للحصول عىل إيرادات يف املستقبل

ـة  ـع رشـك ـات ـم ـق التـطـرق لعالـق ـور أوـسـع ـعـن طرـي ـررت إرشاك جمـه ـون مـسـتخدم، ـق ملـي

وقد تم استخدمها يف صـفحة . ير األخرى ورشكات معدات التصوHepstamaticهبستاماتيك 

 .)10(مليار شخص 5بعد أن تعدى مستخدميها بوك الفيس 

  Keys to Success and Warning Signsمفاتيح النجاح وإشارات التحذير 

إن عنارص خطة التسويق ليست جميعها عىل نفـس القـدر مـن األهميـة ويجـب عـىل  

ّاملسوقني، إن يحددوا العنارص الخاصـة ا ًتـأثريا يف حركـة الرشكـة تجـاه تحقيـق رسـالتها ألكـرث ّ

إن تسليط الضوء عـىل مفـاتيح . وأدائها املتميز، وأن يتم ذلك من خالل جمل قصرية معدودة

قد توضح لك األماكن التي تحتاج إىل تركيز، وكيفية موازنـة األفضـليات عنـد تخطـيط النجاح 

 سبيل املثال تنحرص مفاتيح نجاح رشكـة أبـل عىل. السنويةاالسرتاتيجيات التسويقية والربامج 

. صـورة املنـتج أو املاركـة) 3(اإلبداع التكنولوجي و ) 2(الذكاء يف وضع التصميم ) 1: (يف اآليت

إن مزج هذه العنارص الثالث دفعت الرشكة إىل طريق النجاح يف الهواتف الذكية، الحاسـوب، 

 .وأجهزة الرتفيه الرقمية

فحص بعناية أهم إشارات التحذير التي تشمل مشكالت يجب عىل كل رشكة أن ت 

إن واحدة من هـذه القضـايا، . محتملة إلعاقة مفاتيح النجاح واألداء التي تم تخطيطها

بالنسبة لرشكة أبل قد تتمثل يف إحدى عمليـات التطـوير التكنولـوجي التـي ميكـن أن 

 ، وقـد تواجـه أبـل ، تقنية عتيقة عفى عليها الزمنiPad أو iPhoneتجعل من أجهزة 
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إشارات تحذيرية محتملة مثل اللوائح الحكوميـة التـي تـؤثر يف املعـايري التقنيـة والجـودة أو 

إن االهتامم الشـديد .  املتوقعة للامركةعىل الصورةقيض  تمشكالت الخصوصية التي ميكن أن

 .ّبهذه القضايا سيساعد خطة مسوقي أبل يف الوصول إىل أهدافها

  Analyzing the External Environmentلخارجية تحليل البيئة ا

 -ّإن املسوقني داخل البيئة الخارجيـة يف حاجـة إىل فحـص السـامت الواسـعة القانونيـة  

-5التوضـيحي أنظر الشكل (السياسية، االقتصادية، االجتامعية، الثقافية، التكنولوجية والبيئية 

 واألنشـطة التـي م للمـوارد ، االسـرتاتيجياتً، كام يجب عليهم أيضا إعطاء املزيد مـن االهـتام)2

الداخليـة والـذي صـمم لكشـف جوانـب وبينام يتم الفحص الدقيق للبيئة . سنيفيزاولها املنا

ـفـرص الـقـوة والـضـعف، ـفـإن الفـحـص اـلـدقيق للبيـئـة الخارجـيـة ـقـد ـصـمم للكـشـف ـعـن ال

 .والتهديدات التي ميكن أن تؤثر يف خطة التسويق

 مثـاالً لكيفيـة احـتامل تـأثري البيئـة الخارجيـة يف خطـط 2-6شكل التوضـيحي ليوضح ا 

الحظ وجود بعض مضـامني التسـويق . تسويق خطوط طريان ساوث ويست ومقرها تكساس

ميثل . الخارجيةوالتي نتجت عن دراسة متأنية للقوى التي تشمل تغريات محتملة يف التسويق 

ال تسـتطيع . للقـوى وتـدخالتها ملستمرهذا التحليل الخارجي وجهة نظر واحدة، بسبب التحرك ا

 وتخطـيط مواجهتهـا مـن خـالل ري التي يجب أن تتحـرى عنهـا بعنايـةغيتحديد أي إشارات للت

 .تسويق، إال بالرقابة الدامئة للتوجهات والسامت البيئية

 

 

 

 

 

 

 الخارجية  تحليل البيئة 2-5  الشكل التوضيحي

 

  السياسية-السامت القانونية  

 السامت االقتصادية 

  الثقافية-السامت االجتامعية  

 السامت البيئية 

 السامت التكنولوجية 

 تحليل املنافسني 

الفرص

التهديدات
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 ط طريان ساوث وست البيئة الخارجية لخطو2-6الشكل التوضيحي 

 التغريات املمكنة يف التسويق العنرص والتأثري املحتمل

ـة  ـامت القانونـي ـية-الـس ـن :  السياـس ـد ـم ـود تـح ٌقـي

ـارج  ـل أو ـخ ـريان داـخ ـرات الـط ـدد ـم ـت وـع التوقـي

ـاوث  ـة ـس ـو رشـك ـتؤثر يف مـن ـة ـس ـارات املزدحـم املـط

 .وست

ديدة الواعدة وحـاول التـأثري جحدد أكرث األسواق ال

 ليسمحوا لك بالوصول ألماكن الطريان عىل املنظمني

َّيف املطارات املوجودة يف هـذه املنـاطق، روج لهـذه 

 .الرحالت الجديدة للحصول عىل مكاسب تنافسية

التعايف االقتصادي ميكـن أن يـدفع : سامت اقتصادية

الطلب عىل الرشكة والسـياحة الرتفيهيـة؛ إن القيـود 

سـت لرشاء ِّ ميكن أن تعوق قدرة سـاوث ويةاالئتامن

 نفاثات ومنشآت جديدة

ـمـع ازدـيـاد الطـلـب ـحـدد األـسـعار لتـشـجيع الرشاء 

والحفــاظ عــىل الربحيــة، إذا كــان مــن الصــعب 

ّالحصول عىل مزايـا ائتامنيـة، طبـق خطـط التوسـع 

 .ببطء أكرث

ن التـنقالت والتغيـريات إ: سامت ثقافيـة اجتامعيـة

الـسـكانية يف مراـكـز األنـشـطة التجارـيـة ـتـؤثر ـعـىل 

ًفر ذهابا وإيابا إىل مناطق معينةالس ً. 

ق التي تعاين طخطط لرحالت طريان إضافية إىل املنا

ابـحـث ـعـن موـقـف املارـكـات . ـمـن النـمـو الـسـكاين

ــذين  ــامل اـل ــال األـع ــد رـج ــلوكيات الرشاء عـن وـس

يسـافرون إىل املراكـز الصـناعية، استكشـف رحـالت 

 الطريان الدولية إىل املقاصد السياحية

ـســتخدام الكثـيــف للمـســتهلك اال: ـســامت تقنـيــة

للهواتف الذكية وبعض األجهـزة األخـرى املتحركـة، 

سهولة الحصول عىل التقنيـة الجديـدة للحجـوزات، 

 .الرتويج وخدمات العميل

اعرض بدائل متعددة لوسـائل االنتقـال للمسـافرين 

اـلـذين يرغـبـون يف الحـصـول ـعـىل رـحـالت وأـسـعار 

زيـد مـن خاصة، واإلعالن عن تأخر الرحالت، مـع امل

إرشاك العميل عىل تـويرت، يوتيـوب، وبعـض مواقـع 

 .ل األخرىواصالت

إن االهتامم بالبيئة وأمنها قد يـؤثر يف : ةيسامت بيئ

 .السلوكيات تجاه السفر بالطائرة

لمـبـادرات الخاـصـة بتحـسـني كـفـاءة لـقـم بالدعاـيـة 

ـصـديقة للبيـئـة،  الالوـقـود وزد ـمـن اـسـتخدام اـملـواد

الء تجاه القضايا التـي تـؤثر ابحث يف سلوكيات العم

 .مبارشة يف ساوت وست

إن التحالفـات يف صـناعة خطـوط : سامت تنافسـية

 قد تـؤثر حـروب ؛سني أكرث قوةفنامالطريان خلقت 

 .األسعار يف اإليرادات واملكاسب

 ِّميز ساوت وست عـىل أسـاس الخـدمات الصـديقة

سية وأتعـاب مجانيـة ف حافظ عىل أسعار تناللبيئية؛

 . والء العميللتعزيز
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 Political-Legal Trends السياسية   -السامت القانونية 

هناك العديد من الخطوط التوجيهية املنتظمة، القانونية والسياسية ميكن تطبيقها عـىل  

بالنسـبة (ّاألعامل التجارية، ومامرسات التسويق، وأن خرق هـذه القواعـد قـد يكلـف الكثـري 

نـاك العديـد مـن القـوانني الحكوميـة والفيدراليـة األمريكيـة ه). للغرامات، الوقت والسمعة

طي سـلوكيات التنـافس، التسـعري، الرضائـب، الـرتويج، التوزيـع، صـالحية املنـتج، نقاوتـه، غت

وبجانب ذلك فإن الوكاالت الحكومية األمريكيـة مثـل . خرى األباإلضافة إىل العديد من البنود

 التساؤل، مثلام تفعـل حل املامرسات التجارية مل تراقبوكالة التجارة الفيدرالية ووزارة العد

 .الوكاالت املامثلة يف الدول األخرى

يجب عىل رجال األعامل أن يدركوا ويتعرفوا عىل الجوانب التنظيمية والسياسية يف كـل  

كـام يجـب أن يضـعوا يف االعتبـار تـأثري تجـارتهم، مبـا يف ذلـك، املوافقـات . دولة يعملون بها

إن أحـد  األمثلـة عـىل ذلـك، رضورة موافقـة .  التي قد تـؤثر يف الخطـط والتطبيـقالحكومية

ني عىل أي مكتسب مشرتك يف أي رشكة ذات وجود تجاري ملحوظ يف الصـني، يينصاملنظمني ال

ويف الواقع فإن رشكـة كوكـاكوال . ويف أحيان كثرية تكون العملية شاملة ومهدرة للامل والوقت

تكامل طلبها بإنشاء رشكة يف الصـني عنـدما رفـض املنظمـني املحليـني درة عىل اساكانت غري ق

 Motorola Mobilityال مـوبيليتي واستطاعت جوجل أن تحصل عـىل موتـور. هذه الصفقة

وقد . ولكن بعد التأخري واملامطلة من قبل املنظمني الرسميني بالصني والذي استمر عدة شهور

التسـويق العامليـة العمالقـة السـتخدام بـراءات البحـث لخطـة أدى ذلك إىل تغيـري توقيتـات 

موبيليتي، كجزء مـن اسـرتاتيجياتها التسـويقية لبنـاء سـوق مشـرتك االخرتاع القيمة ملوتوروال 

 .)11(للهواتف الذكية

 تواصـلهناك تقنية أخرى قانونية وأخالقية هامة ألي رشكة لهـا موقـع عنكبـويت أو  

يتـابع رجـال األعـامل سـلوك العمـالء عـىل عـادة مـا . اجتامعي وهي مشكلة الخصوصية

ولكن هناك العديد من العمـالء . اإلنرتنت لتعلم املزيد عن الزائرين لهذا الخط اإللكرتوين

 واملدافعني عن الخصوصية قلقون حيال انتهاك الخصوصـية وعـدم تأكـدهم مـن أسـلوب 
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الذايت لتتبع ات التنظيم اتجهت الرشكات إىل تفضيل الصناعة ذ. الرشكات يف استخدام البيانات

 لحامـيـة ام طاـلـب املـنـادين بحامـيـة الخصوـصـية بـلـوائح وتنـظـيامت حكومـيـةنـيـبالـسـلوكيات، 

ًيف نفس الوقت، بدأ العديد من رجال األعامل واملواقع املشاركة تطوعيـا يف بـرامج . املستهلك

 .)12( العمالء وتهدئة الوضعلطأمنة" ال تتعقب"

  Economic Trendsالسامت االقتصادية 

يف ) أو تعايف اقتصـادي رسيـع(إن الرتابط الحايل لالقتصاد العاملي جعل أي كساد عميق  

ذين يبعـدون آالف لـأي مكان يف العامل قـد يـؤثر عـىل أمنـاط رشاء العمـالء ورجـال األعـامل ا

) مـن رجـال األعـاملمـالء أو الع(ومن أجل فهم أفضل للقوة الرشائية لـدى العمـالء . األميال

فعنـد ارتفـاع . واسـتخدامات العميـل االئتامنيـةوديون، قني أن يحللوا دخل، ِّو عىل املسيجب

الدخل الشخيص، تزيد قوة العمالء الرشائية؛ مع انخفاض الدين، وإتاحة املزيد من التعامالت 

فعنـدما . ًكام أن العكس أيضا صحيح. من قبل العمالءاالئتامنية وأيضا تغذية عمليات الرشاء 

ًلعمالء وظائفهم، أو يواجهـون انخفاضـا يف مرتبـاتهم، أو يعـانون مـن الـديون، فعـادة يفقد ا

عامل، تقل قدراتهم وباملثل، عند زيادة ديون رجال األ. يتوقفون أو يبطئون يف عمليات الرشاء

ضع يف االعتبـار .  عام سبق عندما كانت الديون أقل والتسهيالت االئتامنية أكرث إتاحةالرشائية

ع أهداف تخطيطية، مدى تأثري السامت الخاصة املحلية، اإلقليمية، القومية، والدولية عند وض

 .نافسيها، وأسواقها الجغرافية املستهدفةميف صناعة الرشكة، ومنتجاتها، و

فعىل سـبيل . إن سامت املعامالت املالية األجنبية تؤثر يف التسويق عرب الحدود 

 الغلو بالنسبة للمسافرين األمريكيني الـذاهبني املثال، عندما كان اليورو يبدو شديد

، يف الواقع، يجعل من املنـاطق السـياحية ةلقضاء إجازاتهم، وكان معدل تغيري العمل

ًتشهد والية فلوريدا ازدهارا واضحا لرحالت . يف أمريكا أقل تكلفة للزائرين األوربيني ً

 د السـياح األوربيـني،  مـام أدى إىل ارتفـاع أعـداةالعطالت عندما تغـري سـعر العملـ

 ًوأيضا نتيجة األسعار الجديدة التي وضعتها الوالية والتي أدت إىل إتاحـة الشـواطئ 

 

https://maktbah.net



 80 دليل الخطط التسويقية

 

 

وكان االقتصاد األمـرييك يتعـاىف يف نفـس الفـرتة، كـام . واملتنزهات يف فلوريدا بأسعار محتملة

اكن الجـذب استفادت صناعة السياحة بفلوريدا من تدفق العائالت التي تعيش قريبة من أمـ

ـياحي ـمية. ()13(الـس ـفحة الرـس ـدا، زر الـص ـياحة يف فلورـي ـن الـس ـات ـع ـن املعلوـم ـد ـم  .للمزـي

www.visitflorida.com).( 

  Social-Cultural Trends  االجتامعية-لثقافية السامت ا

ِّإن السامت والصفات املميزة للمسـوقني للمنتجـات االسـتهالكية، تحـدد حجـم السـوق  

إن مـؤرشات حجـم وقـوة .  تغيريات أساليب الحيـاة التـي يجـب دراسـتهااملحتملة وتشري إىل

ِّالسوق، بالنسبة ملسوقي املنتجات التجارية، تشمل سامت التشكيل التجاري، وبعض امليـزات 

ولكن يف هذه الدراسات املحددة . التخطيطية التي ميكن أن تؤثر يف الطلب الحايل واملستقبيل

ًجب تحديثها تلقائيا حتى تعكس أية تحـوالت، مـع املزيـد مـن ًزمنيا للسامت الدميوجرافية ي

رة قصرية لدور دميوجرافية وجد فيام بعد نظت .البحث لفهم الروابط مع السلوكيات واملواقف

انظـر : ، ودميوجرافية رجال األعامل، والعوامل الثقافية التي ميكن أن تؤثر يف التسـويقالعمالء

 .حول األسواق والعمالءالفصل الثالث للمزيد من التفصيل 

ًيخلق النمو السكاين أسواقا يف جميع أنحاء العـامل، سـواء كـان ذلـك مـن : دميوجرافية العمالء

ولكـن هنـاك بعـض املنـاطق . خالل زيادة معدالت املواليد، زيادة معدالت العمر، أو الهجـرة

قـال مـن املنـاطق ًالتي انكمش تعداد سكانها نظرا لهجرة سكانها إىل أماكن أخـرى، مثـل االنت

ّ يحتـاج املسـوقون، ،الحرضية إىل الضواحي أو األسواق الريفية أو من والية أو دولة إىل أخرى

لهذا السبب، اتباع السامت السكانية يف األسواق حيث يقومون مبرشوعات تجارية أو يفكرون 

كـام يجـب . األمريكيـة وبعـض البحـوث األخـرىيف القيام بها، باستخدام بيانات إدارة اإلحصاء 

ًونظـرا ألن التنـوع هـو العـنرص األسـايس يف .  للعمـالءالسـكانيةرتكيبة الًعليهم أيضا استكشاف 

 الـدميوجرافيات مثـل السـن، الجـنس ةسرتاتيجية تسويقية، فمن املهم إذن دراسـالتخطيط ال

 .الخلفيات العرقية والدينية، التعليم، الوظيفة، وحجم األرسة ودخلها) املرأة/ الرجل(
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الرشكات التي تعمل يف األسـواق التجاريـة، يف حاجـة إىل إن : املرشوعات التجاريةدميوجرافية 

تحليل دقيق للبيئة للحصول عىل معلومات حول حجم ومنو الصناعات التي ستبيع لها، والتي 

.  عدد املـوظفني، وعائـدات املبيعـات،يتم قياسها طبًقا لعدد الرشكات، عدد املواقع أو األفرع

الـسـامت الخاـصـة بالتـشـكيل الجدـيـد ـعـىل ً يـجـب عـلـيهم أيـضـا أن يرـكـزوا اهتامـمـاتهم ـكـام

ميكن أن تشري إىل وجود فرص جديدة واعدة ملنتجات السـوق مثـل أثـاث التي للمرشوعات و

 .املكاتب، الحاسوب، خدمات محاسبية، خدمات االتصال الالسليك، وتوفري مواد النظافة

 ازدهـرت يف ا الثقافية التي إذ-ًشكرا للعوملة والسامت االجتامعية  :التأثريات الثقافية املتبادلة

فعىل سبيل املثال فإن األزياء التي ظهرت . سوق ما ميكن أن متتد للعديد من األسواق األخرى

 انترشت عىل طول دولة اليابـان Harajukuجوكو فجأة يف موضة البوب بطوكيو مبنطقة هارا

تـم . َّ أخرى، مام أدى إىل فتح فـرص للعديـد مـن املسـوقنيثم ظهرت فجأة يف أسواق آسيوية

 األمرييك يف هاراجوكو، وإذا اختار املراهقني املحليـني Eagle Outfittersفتح أول فرع ملحل 

ويف نفـس الوقـت، فـإن . هذه األزياء فإن هذه الشـعبية سـتمتد إىل مـا بعـد مدينـة طوكيـو

 متبادلـة ة تعمـل عـىل بنـاء عنـارص ثقافيـUniquloسلسلة محال التجزئة اليابانية يونيكلـو 

 .ة زهيدة السعر إىل باقي بلدان العامليعملاللتقديم موضتها 
 

، كانـت تهـدف 1984عند فتح أول محل للمالبس لسلسة يونيكلو يف عـام . Uniqloيونيكلو 

فـة عملية تسويق الرشكة إىل تعليم املسـتهلكني اليابـانيني املحبـني للموضـة واملاركـات املعرو

املوضـة السـائدة وتحمـل بقيمة رشاء قطع مالبس أصلية ذات أسـعار معقولـة تتناسـب مـع 

مـن % 80واآلن أصبحت الرشكة ذائعـة الصـيت وأصـبح مـا يقـرب مـن . عالمة يونيكلو فقط

املستهلكني اليابانيني لديهم قطعة أو أكرث من محال يونيكلو، والتي فتحـت بعـد ذلـك مئـات 

ًويف هذه األثناء تحركت رسيعا محال . ، روسيا، أوروبا والواليات املتحدةاملحال يف كالً من آسيا

 لألزياء لتسويق آخر موجات املوضة، ولكن يونيكلـو ركـزت عـىل سـلع H & M و Zaraزارا 

 شـريتات التـي يصـممها كبـار الفنـانني -رئيسية من املالبـس ذات جاذبيـة عامليـة مثـل التـي
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 . تخطف األبصار والتي تتميز بألوانواملصممني

وكـام قـال املـدير التنفيـذي ملحـل يونيكلـو باململكـة . ً      ال يوجد سـوقان متشـابهان متامـا

فعىل سـبيل . "ًأحيانا نفكر للحظات طويلة حتى ميكننا فهم عملينا يف سوق جديدة": املتحدة

ىل ما تحت ّتعلم مسوقي يونيكلو أنه حتى يف الوقت الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إ: املثال

 مالصفر، فـإن العمـالء الـروس يـزورون محـال يونيكلـو للبحـث عـن يت شـريتات ذات األكـام

ية كبـرية بـالرغم ظـى بشـعبحأما يف سنغافورة فإن الفانيالت ذات األكامم الطويلة ت. القصرية

من سخونة الجو، وذلك ألن معظم عمالء يونيكلو هناك عـادة مـا يسـافرون إىل أمـاكن أكـرث 

إن هذه الرؤية املرتوية تساعد خطة الرشكة للتسويق لتحقيـق هـدف طمـوح طويـل . برودة

 )14(.2020األجل، وهو أن تصبح أكرب تاجر تجزئة يف العامل بحلول عام 
 

 Technological Trendsالسامت التقنية 

التكنولوجيا إىل كل منحى من مناحي التسويق املخـتلط، مـن اإلعالنـات الرقميـة تصل  

ويشـمل عـدد قليـل مـن هـذه السـامت .  والتعبئـةواد والطرق الجديـدة للتغليـفوحتى امل

إعالم رقمي متقـدم، وتعـاون القـدرات اإللكرتونيـة يف . التدخل الدويل الحايل للهواتف الذكية

منافسـيك، ووعمالئـك، كيف ميكـن أن تـؤثر التكنولوجيـا يف منتجـك، . نطاق واسع للمنتجات

األساسية التي ميكن أن تؤثر يف د حول بعض السامت التكنولوجية وخليط التسويق؟ ملعرفة املزي

أنظـر (سلوك املستهلك، راجع املصادر مثـل جـزء العلـوم والتكنولوجيـا للحكومـة األمريكيـة 

 ).2-7الشكل التوضيحي 

مـن تجـارة التجزئـة عـىل مـن فـرص التسـويق، ىص ًنتجت اإلنرتنت عددا ال يحأ 

حتى الحلول األمنية للفريوسات، والبيانات املرسوقـة اإلنرتنت والتسويق االجتامعي و

ّتـزداد أهميـة تكنولوجيـا املوبايـل للمسـوقني، حيـث يسـتخدم . واملشكالت األخـرى

 واملاركـة للحصـول عـىل منـتج ومعلومـات - معينـة لتـاجر التجزئـة أساليبالعمالء 

 إن قامئـة تجـار . ء، راجع املخزون املتاح، راجع األسعار، اقرأ آراء العمـالإذن. ترويجية
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  التحديثات التقنية والعلمية للحكومة األمريكية2-7الشكل التوضيحي 

  

ّالتي تتواصل دامئًا مع املسوقني مـن خـالل طلبـات تشـمل محـال راقيـة مثـل محـل  التجزئة

 وتجار الجملـة Macy'sٌ أفينيو، محال ذات األقسام املتنوعة مثل ماسيز ثساكس بشارع فيف

 يف محـال ووملـارت )15(وقد رصح مدير التسـويق الرقمـي واملوبايـل. Walmart من ووملارت

ًنستطيع أن نحيي عمالئنا فردا فردا باالسم و: :"قائالً محالتنـا، ونقـدم للتسوق داخل وجههم نً

لهم التوصيات بخصوص املنتج وطرق التوفري الحقيقية للوقت، كـل ذلـك مـن خـالل أجهـزة 

 .املوبايل الخاصة بهم

ما هي االبتكـارات : ك تساؤالت واسعة حول السامت التقنية وتشمل ما يىلهنا 

والتجديدات الحاسـمة التـي تـم تقـدميها وكيـف تـؤثر يف عمـالء الرشكـة، املـوردين، 

املوزعني، التسويق، والعمليـات؟ كيـف ميكـن التـأثري يف هـذه التقنيـات، أو توليـدها 

 هي البدائل أو التجديـدات املتاحـة ما؟ ملعايري صناعية واسعة ونظم ولوائح حكومية

نتيجة التكنولوجيا الحديثة؟ وكيف ميكن لهذه التغيريات أن تؤثر يف تصنيفات املنتج، 

 ، اسرتاتيجيات املورد واسرتاتيجيات املنافسـني؟ إن فهـم هـذه السـامت مالءسلوك الع
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ميكـن أن  التـي مثـل االخرتاعـات أو التغيـريات يف املعـايري(ميكن أن يكشف عدد التهديـدات 

 ).مثل التطبيق الرسيع ملعيار تقنية جديدة(والفرص ) اليةتقيض عىل التقنيات الح

 Ecological Trendsالسامت البيئية 

إن الـنقص يف املـواد الخـام . ميكن أن تؤثر البيئة الطبيعية يف الرشكات مبختلـف الطـرق 

رى الخاصـة باإلنتـاج ميكـن أن يـؤدي مثل املاء، األخشاب، البرتول، املعادن، وبعض املواد األخ

ًعىل املسوقني أيضا مراجعة الجوانب . إىل معوقات خطرية للرشكات ة املختلفة التي تؤثر يالبيئّ

إن صـناع األثـاث، عـىل سـبيل . يف رشكاتهم بسبب اللوائح الحكوميـة والترصفـات االجتامعيـة

صـادر املسـتدامة، وهنـاك املثال، لديهم اهتاممات متزايدة حول اسـتخدام األخشـاب مـن امل

 .)خرضاء(العديد من العمالء يرصون عىل الحصـول عـىل منتجـات مصـنوعة مـن مـواد خـام 

ّنتيجة لذلك، تقدم املزيد من املسوقني للحصول عىل ما يثبت حصولهم عىل الشهادة الخرضاء  ّ

ق ولكـن، تزايـد هـذه الشـهادات، والنطـا. للتأكد عىل أن سلعهم وخـدماتهم صـديقة للبيئـة

الواسع ملعـايري االسـتدامة قـد يـؤدي إىل نـوع مـن البلبلـة بـني كـالً مـن املسـتهلكني ورجـال 

 .)16(األعامل

 أو ،من املستهلكني األمـريكيني أنهـم يشـرتون املنتجـات الـخرضاء% 80يقول ما يزيد عن  

االهـتامم ّمشاركون يف األنشـطة الـخرضاء ولسـوء الحـظ، اسـتفاد بعـض املسـوقني مـن هـذا 

 واآلن . لـذلكتدامة لوضع منتجاتهم ضمن املنتجات الصديقة للبيئة، حتى برغم مخالفتهـاباالس

ملنـع الرشكـات مـن خـداع " الـخرضة"يقوم املنظمني األمريكيني بـالفحص الـدقيق إلدعـاءات 

ّمن الواضح أن املسوقني الذين يرغبون يف اكتساب ثقة الجمهور يجب أن يتسموا . املستهلكني

ًكاسب املنتجات الخرضاء كام يجب عليهم أن يقدموا دعام ملموسـا ملـزاعم بالشفافية حول م ً

 .)17(األمان البيئي

 Competitor analysisتحليل املنافس 

 قّإن تحليل املنافسني واملناخ التنافيس ميكن أن يساعد املسوقني يف البحـث بعمـ 

  املنافسني وخلق توقع بعض التحركات التي ميكن أن يقوم بهاويف ديناميكيات السوق، 
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اـبـدأ بتحدـيـد املنافـسـني الـحـاليني، الـنـاجحني ـمـنهم . خـطـط تـسـويقية أـكـرث عملـيـة ومروـنـة

. ّوالفاشلني، وفكر يف املصادر املستقبلية من املنافسني لتجنـب االنحيـاز األعمـى ملنـتج جديـد

مع الرتكيز  مفاتيح النجاح لكل منافس، عنارص القوة والضعف، املوارد واالسرتاتيجيات، افحص

ً أيضـا افحـص). 2-8انظـر الشـكل التوضـيحي ( وما يجب عليك تجنبه هقيعىل ما ميكنك تطب

توقيت التهديدات التنافسية املستقبلية من املنافسـني الجـدد، فكـر يف الفـرص التـي ميكـنهم 

استغاللها لدخول السوق، افهم نقاط القوة والضـعف املمكنـة، وضـع يف االعتبـار مـا ميكنـك 

 . به إلبعاد التهديدات التنافسية حتى قبل ظهورها بالكاملالقيام

ًوأخريا، فإن العمالء هم الذين يحددون قيمة الفائدة التنافسية للرشكة، وهذا يعنـي أن  

 لديها الفرصة لجذب قاعدة عمالء أوفياء عن طريق اكتشاف مـا - كبرية أو صغرية -أية رشكة 

ّ فكـر يف مـويف تـافرين .مـن املنافسـنيفـاءة اعليـة وك بطريقـة أكـرث فطبيقهيريده العمالء، وت

Movie Tavern ـمـن الطـعـام ًربـحـا   أـحـد الالعـبـني املتمـيـزين واـلـذي ذاع ـصـيته لتقدمـيـه

 .ومشاهدة فيلم يف وقفة واحدة

 

مقرها الرئييس داالس وهي إحدى الرشكات الرائدة يف تقـديم . Movie Tavernمويف تافرين  

يسـتطيع رواد السـينام . م الطعـام ومشـاهدة فـيلم يف آن واحـدتشمل تقـديصناعة ترفيهية 

هدتهم أنـواع مختلفـة اع بوجبة كاملة، واملضغ عىل مهل، أو تناول مرشوب أثناء مشـاتاالستم

ًسـيا مزدوجـافًمتثل مويف تافرين تهديـدا تنا. من األفالم فقـط مـع املسـارح فهـي ال تتنـافس : ً

دم قامئة طعام ذات أسعار معقولة بجانب تناول رشاب التقليدية لتقديم األفالم ولكنها تستخ

 .ما، تنافس بها املطاعم املجاورة

من جميع مسارح األفالم األمريكية تقدم الطعام بجانب مشاهدة % 1       هناك ما يقل عن 

ني يدخلون هذا السوق مثل مويف تافرين وستوديو مويف ساألفالم، ولكن هناك املزيد من املناف

، Alamo Drafthouse Cinemaإن االمو درافتهاوس سينام . Studio Movie Grillجريل 

ًح يقدم أفالمـا جديـدة باإلضـافة إىل الرشاب، بجانـب املهرجانـات رسعىل سبيل املثال، هي م

 أحد أكرب سالسـل AMGالسينامئية الخاصة املرتبطة باألحداث املحلية أو املوسمية، كام تعد 
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 تفاتحـا. قدم الطعام مع مقاعد خاصة وقامئة طعام ورشاب متنوعةمريكية التي ت األاملسارح

إن تعلـم  "AMC لرشكة نيللشهية، حلوى، وطبق رئييس، وميكن طبًقا ألحد املديرين التنفيذي

 يفإن معرفة كيفية إدارة جانـب الطعـام ".  قليالً  عن إدارة مرسحفكيفية إدارة مطعم تختل

نـافس تة مـويف تـافرين يف السـلنارص القوة األساسية لسلعأحد املرشوعات التجارية ميثل أحد 

 .مع أي مرسح يقدم الطعام والفيلم يف آن واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يني واملستقبلني تحليل املنافسون الحالي2-8الشكل التوضيحي 
 

 تحليل تنافيس

 ؟ناجحون
 .  مفاتيح النجاح.1
 .عنارص القوة والضعف. 2
 . املوارد واالسرتاتيجيات. 3
 تطبيقه للمناقشة  ما الذي ميكنك .4

 ؟فاشلون
 .إشارات تحذير. 1
 .  عنارص القوة والضعف.2
 . املوارد واالسرتاتيجيات .3
   ما الذي يجب تجنبه؟.4

 .  توقيت تهديداتهم التنافسية.1
 .  الفرص التي ميكنهم استغاللها.2
 .عنارص القوة والضعف. 3
 كيف ميكنك نرش هذه التهديدات؟. 4

منافسـون 
 حاليـون

منافسـو املستقبل
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، فـإن Michael Porterبـورتر طبًقا ملـا يقولـه مايكـل  

ـناعة  ـة الـص ـؤثر يف ربحـي ـي ـت ـس الـت ـية الخـم ـوى التنافـس الـق

وجاذبيتها هي املنافسة بني املنافسني الحاليني، عدد املنتجات 

الجديدة املحتملة املنضمة للصناعة، قوة مسـاومة املـوردين، 

د املحتمل مـن قبـل املنتجـات قوة مساومة املشرتين والتهدي

دخل عندما بدأت مويف تـافريون كانـت مبثابـة مـ. )19(البديلة

ـد  وبعــض سالســل املســارح AMC يتحــدى سلســلة جدـي

ويف مقابل ذلك، فإن نجـاح مـويف تـافرين يكمـن يف جـذب مشـرتكني جـدد . املشهورة األخرى

ً اآلن خيارات قليلـة نسـبيا  أصبح لدى املشرتين.والذي أدى إىل زيادة التنافس داخل الصناعة

يف أماكن الرتفيه الخاصة بالطعام ومشاهدة األفالم، ولكن املوقف سـيتغري مـع دخـول املزيـد 

واسـع مـن املنتجـات اق إن املشرتين ميكـنهم االختيـار اآلن مـن نطـ. من املوردين يف السوق

 .يف البيئة التنافسيةًالبديلة والتي تؤثر أيضا 

تحديـد االسـرتاتيجيات التنافسـية الشـاملة األكـرث مالءمـة ملوقـف ّيحتاج املسوقون إىل  

يـادة، أنـت تسـعى ألن تصـبح أقـل رمـع اسـتخدام اسـرتاتيجية تكلفـة ال. )20(الرشيك الفريـد

مـع اسـتخدام ). Rrader Joeأحد هذه األمثلة بقالة تريدر جـو . (املنتجني تكلفة يف الصناعة

يـتم تقييمهـا ًدا من التباين قائم عـىل بعـض العنـارص ًاسرتاتيجية التباين أنت تخلق نوعا فري

 اسـرتاتيجية مـع اسـتخدام) مثل جمـع مـويف تـافرين بـني الطعـام واألفـالم(بالسوق املستهدفة 

. قطاعات التـي اخرتتهـا الالرتكيز، فأنت تضيق من مساحة التنافس لتحقيق فائدة تنافسية يف

ية تحليلك لعنارص القـوة قًقية، جزئيا، عىل تنتسوي التعتمد االسرتاتيجية التي تختارها لخطتك

 .والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية

 SWOT  Refining the SWOT Analysisقية تحليل تن

تكشف عن عدد من عنارص القوة والضـعف، سوف خالل التحليل البيئي الدقيق،  

ـل  ـة تحلـي ـت مســتعد لتنقـي ـدات، واآلن أـن  تخدامه يف  الســSWOTالفــرص، والتهدـي

 

 نصيحة للتخطيط

ـن  ـدة ـع ـار جدـي اـسـع ألفـك

طريــق جــس نــبض ردود 

ـب  ـال العمــالء، لجواـن أفـع

 عـنـــد الـقـــوة والـضـــعف

 .املنافسني
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عىل وجه الخصوص، كيف تعرف ما هي نقاط القوة والضعف، وما هي .  التسويقيالتخطيط

 أداء رشكتـك السـابق لرؤيـة الكثـري مـن القـوة افحص: الفرص والتهديدات األكرث أهمية؟ أوالً

ًقارن أيضا، عنارص القوة والضعف التي حـددتها . ًوالضعف لكل عنرص كان موجودا يف املايض

 .عنارص أخرى مشابهة عرضها أكرب منافسيكمع 

أنظر كيف أسهم كل عنرص يف قدرتك، عىل تحقيق هدف ما أو منـع رشكتـك مـن : ًثانيا 

 داخل الرشكـة ملعرفـة آرائهـم التـي نيًأخريا، استرش صناع القرار االسرتاتيجي. تحقيق هدف ما

 التـي ميكـن البنـاء ةالقوتستكشف من خاللها أهم الفرص، التهديدات لردود األفعال، عنارص 

ة، وأرجـع يأضف هذا التحليل إىل خطتـك التسـويق. )21(تفاداهاعليها، وعنارص الضعف التي ت

 .إليه عند استكاملك لعملية التخطيط

  Summaryص ــملخ

 اجتامعيـة، - سياسية، اقتصادية، ثقافية -تتكون البيئة الشاملة من قوى واسعة قانونية  

ما البيئة الصغرية، فتتكون مـن املجموعـات التـي تـؤثر مبـارشة يف األداء أ. تكنولوجية، وبيئية

 الـذي SWOTإن نتيجة الفحص الدقيق للبيئة هو تحليل . مثل العمالء، املوردين، واملوظفني

ميكـن لخطـة التسـويق أن . يظهر عنارص القوة والضعف، الفـرص والتهديـدات لـدى الرشكـة

فـرص وتجنـب التهديـدات وعنـارص الضـعف التـي قـد تساعدك يف استغالل عنارص القوة وال

 .تقيض عىل أدائك التسويقي

 رسـالة الرشكـة ومهمتهـا، مواردهـا، افحـصعند القيام بالفحص الـدقيق للبيئـة الداخليـة،  

إن املهمـة . عروضها، النتائج السابقة، العالقات التجاريـة، مفـاتيح النجـاح واإلشـارات التحذيريـة

عند الفحـص . تشمل املوارد، األشخاص، األموال، املعلومات، واملؤن. كةتظهر الهدف األسايس للرش

 االجتامعيـة، - السياسية، االقتصادية، الثقافية - السامت القانونية افحصالدقيق للبيئة الخارجية، 

االجتامعية، دميوجرافية  -  تشمل التأثريات الثقافية.ة بجانب الوضع التنافيسيالتكنولوجية، والبيئ

 عند الوضـع يف االعتبـار البيئـة . ل األعامل، والعنارص الثقافية املتبادلةاتهلك، ودميوجرافية رجاملس
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 التنافـسـية، الـحـظ املنافـسـني الـحـاليني واملحتمـلـني لـلـتعلم ـمـن النجاـحـات وتحدـيـد الـسـقطات

 عـىل أسـاس نتـائج SWOTقيـة تحليـل نًأخريا، حاول ت. لتجنبها عند وضع خطتك التسويقية

 .البيئي الدقيقالفحص 

  Your Marketing Plan, Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

 SWOTاجب عىل األسئلة التالية عند فحصك الدقيق للبيئة، وابـدأ يف إعـداد تحليلـك  

 .لخطتك التسويقية

إذا ركّــزت خطـتـك ـعـىل مـنـتج حقيـقـي أو رشـكـة، كـيـف ـسـتبحث ـعـن بيئتـهـا الداخلـيـة  -1

سيها؟ باإلضافة إىل فحص املنتج أو املوقع العنكبـويت للرشكـة وأدبياتهـا، والخارجية ومناف

أبحث عىل اإلنرتنت، محتوى مطبوع، فيديو أو محتوى مسموع مـن املصـادر يف القامئـة 

طـة تسـويقية ملرشوع خ أو تضـع - افرتاضـيةإذا كنت تركز عىل منـتج أو ماركـة . التالية

خدام املعلومات املتاحـة مـن املصـادر التاليـة  ميكن است-تجاري جديد متكامل أو منتج 

 .للبحث عن املنافسني والصناعة كخلفية لوضع تفصيالت محددة لخطتك

 .مجموعات صناعية، محللون، مؤمترات، وبحوث - أ 

 .املرشوعات التجارية ووسائل اإلعالم اإلخبارية  -ب

 .املجموعات األكادميية واملهنية -ج

 .معمجموعات الدفاع واملجت -د 

 .املنشورات والوكاالت الحكومية - ه 

 . ات العمالءمنتجعن  مهيئةآراء  - و

 .االجتامعي مثل صفحات الفيس بوك، يوتيوب، وصور املدوننيالتواصل مصادر  - ز

 .املناظرات اإلليكرتونية، املقابالت التنفيذية، واملصادر املشابهة -ح
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 و 3-2وجـود يف الشـكلني التوضـيحيني كل عنرص داخيل وخارجي ملخص ما تعلمته من  -2

2-5. 

 مواقـع للمزيد من املعلومات عـن منافسـيك ابـدأ مبـواقعهم العنكبوتيـة وأنشـطتهم يف  -3

ـة أو ً أيـضـا املـحـال افـحـص. التواـصـل االجتامـعـي اـملـوزعني للحـصـول ـعـىل ـمـواد مكتوـب

وتجـار  زعنياملومن الحظ أي . يالت حول املنتجات وبعض الخصائص التسويقية األخرىصوتف

.  وتسـعريهاترويجهـاوجزئة يتولون منتجات تنافسية، وكيف ميكن عرض هذه املنتجات، الت

قم ببحث عىل اإلنرتنـت عـن تعليقـات العمـالء واملـوزعني، اإليجـايب والسـلبي، لتحديـد 

 مصـادر األنبـاء ومـدونات الصـناعة افحـصًأخريا، . عنارص القوة والضعف لدى املنافسني

لخـص .  التطورات حول موارد املنافسني، النتـائج والعالقـات التجاريـةللحصول عىل آخر

 . النقاط األساسية التي تعلمتها من منافسيك الحاليني والجدد

َّصنف كـل ما هو منتجك املختار أو عنارص القوة والضعف يف الرشكة؟ لإلجابة عىل ذلك،  -4

 :بعة التاليةمعلومة صغرية جمعتها حول منتجك يف واحدة من الفئات األر

 ).القوة املحتملة من عنارص يف البيئة الداخلية" (داخيل إيجايب" -أ 

 ).عنارص الضعف املحتمل من عنارص البيئة الداخلية" (داخيل سلبي"  -ب

 ).فرص محتملة من عنارص يف البيئة الخارجية" (خارجي إيجايب" -ج

 ). الخارجيةتهديدات محتملة من عنارص يف البيئة" (داخيل إيجايب" -د 

 )تهديدات محتملة من عنارص يف البيئة الخارجية" (خارجي سلبي" - ه 

 ًثانيـا، قـارن معلوماتـك الداخليـة. فعل املثل مع املعلومات التي جمعتهـا عـن منافسـيكإ 

 .يجابيـة عـن منتجـك، مـع املعلومـات الداخليـة السـلبية واإليجابيـة ملنافسـيكالسلبية واإل

ارنـات لتحديـد أي مـن منتجاتـك ذو إيجابيـة داخليـة ميثـل استخدم حكمك وهـذه املق

عنارص قوة ملموسة، وما هـي منتجاتـك ذات السـلبية الداخليـة ومتثـل عنـارص ضـعف 

 يف خطتـك التسـويقية، باسـتخدام SOWTلخص نتائجـك كجـزء مـن تحليـل . ملموسة

 .2-2شبكة مامثلة للموجودة يف الشكل التوضيحي 
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إيجابيـة "ّعتهـا حـول البيئـة الخارجيـة ملنتجـك وصـنفها إمـا راجع املعلومـات التـي جم -5

عند التفكـري يف رسـالة رشكتـك ووضـعها الـداخيل، بجانـب " سلبية خارجية"أو " خارجية

ًما هو املنتج املوجود يف قامئتك وميثـل فرصـا مميـزة . املعلومات التنافسية التي جمعتها

ة، وملـاذا؟ حـاول تنقيـة تحليـل وملاذا؟ ما هـي املنتجـات التـي متثـل تهديـدات ملموسـ

SWOTووثقه داخل خطتك التسويقية  . 
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 الفصل الثالث

 

 فهم األسواق والعمالء

Understanding Markets and Customers 

   محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 تحليل األسواق الحالية

 تعريف واسع للسوق واالحتياجات 

  األسواق كأهداف متحركة 

 حصة السوق كإشارة حيوية   

 تحليل احتياجات وسلوكيات العميل

     أسواق املستهلكني 

 أسواق رجال األعامل 

 بحوث التخطيط التسويقي

      عيةفربحوث  

 بحوث ميدانية 

 استخدام بحوث التسويق 

 ملخص

 خططك التسويقية، خطوة بخطوة

 نظرة عامـة

، وال ميكنهام االستمرار عىل حالهام إىل األبد، نال يوجد عىل اإلطالق سوقان متامثال 
.  يف كـل أسـواق العـاملتريض احتياجات كل العمالءوال توجد رشكة تستطيع أن تبيع أو 

، جـرنال General elecrticحتـى الرشكـات العمالقـة املسـتقرة مثـل جـرنال إلكرتيـك 
، يجب أن تتخذ قـرارات معلومـة Genentech، وجينينتك General Motorsموتورز 

  وحـول حول نوع األسواق التي ستخدمها سواء كانت محلية، إقليمية، قومية أو دوليـة،
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مجموعات معينة من العمالء التي متكنها من تطوير خطط التسويق من أجـل إرضـاء هـؤالء 
 .العمالء مع أعىل حد من الربحية

وهـي الخطـوة الثانيـة يف . يناقش هذا الفصل كيفية تحليـل وبحـث األسـواق والعمـالء 

علم كيفـيـة أوالً، يـجـب أن ـتـت). 3-1انـظـر الـشـكل التوـضـيحي (عملـيـة التخـطـيط التـسـويقي 

ً اتعريف سوقك، فحص مميزاتـه اإلجامليـة، وحسـاب حصـة السـوق، وهـو مـا يعـد اسـتهالك

ًثانيا، ستتعلم املزيد عن إدراك احتياجـات . الختيار األسواق والقطاعات التي يجب استهدافها

وسلوكيات املستهلك واملستهلكني من رجال األعامل يف ضـوء التغيـري املسـتمر الـذي يـؤثر يف 

والثانويـة خـالل إعـداد أي بدئيـة ًأخريا، سرتى كيفيـة اسـتخدام البحـوث امل.  التسويقأنشطة

 .خطة تسويقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 الخطوة:  التخطيط التسويقي3-1  الشكل التوضيحي

 :الخطة التسويقية من أجل
 توفري القيمة. 
 بناء العالقات 
 التميز 

 1 
 بحث وتحليل 
 الوضع الراهن

 

 4 

اتجاه الخطة، األهداف 
 الدعم التسويقي 

 
3 

تجزئة الخطة، 
 هداف، االست

املكانــة

 
2

 فهم األسواق والعمالء 

 تحليل األسواق. 

 تحلـيــــــل احتياـجــــــات
وـســـلوكيات املـســـتهلكني

 ورجال األعامل

 6 

املعيار املرتي للخطة 
 ومراقبة التطبيق

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
 وبرامج التسويق
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  تطبيق ما لديك من معرفة 

ًعند قراءتك لهذا الفصل، والتحرك قدما يف التخطـيط التسـويقي، اسـتمر يف تسـجيل نتا ئجـك ُ

انظر إىل عينـة الخطـة يف امللحـق ملعرفـة كيفيـة توثيـق . وقراراتك يف خطة تسويقية مكتوبة

. ّالرشكات ملا تعلموه عن األسواق والعمالء، والبحوث التي يحتاجونها لوضع اسرتاتيجية فعالة

خطتـك "ًاستخدم أيضا قامئة املراجعة لهذا الفصـل يف املـذكرات التـي دونتهـا بعـد اسـتكامل 

 .والتدريبات املوجودة يف الفصول السابقة". سويقية، خطوة بخطوةالت

 

 

 تحليل األسواق والعمالء      لث   قامئة مراجعة الفصل الثا

 فهم السوق وحصة السوق

 كيف ميكن رشح السوق بلغة املنتج، احتياجات العميل، والجغرافيا؟ 

 تياجات واألفضـليات املرتبطـة ما هي الدراسات اإلحصائية العامة للسكان، املميزات، االح

  السوق؟ ما هي هذه التغريات؟هبهذا املنتج وهذه الفئة يف هذ

 تستخدمها  ما هي حصة السوق يف رشكتك، ماركتك، منتجك، وما هي املصادر التي ميكن أن

 حصة كل منافس؟ملراقبة هذه الحصة؟ كيف ميكن تغيري حصتك باملقارنة ب

 ية للحـصـول ـعـىل أفـضـل الـفـرص وتقلـيـل ـحـد كـيـف ميكـنـك اـسـتخدام خطـتـك التـسـويق

 .التهديدات إىل أقل حجم والتي تنتج من السامت الخاصة لكل سوق وحصتك يف السوق

 من رجال األعامل فهم املستهلكني واملستهلكني 

 ما هي احتياجات العمالء التي ميكن أن توفرها عروضك املربحة؟ 

 بعروضك؟كيف يرى العمالء قيمة عروض املنافسني باملقارنة  

  من هم العمـالء يف كـل سـوق، مـا هـي أمنـاط رشائهـم؟ مـا الـذي يـؤثر يف احتياجـاتهم

 وسلوكياتهم؟
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 األعامل، من الذي يقرر الرشاء، وما الذي يحتاج إىل معرفة كل بالنسبة للعمالء من رجال 

 شخص خالل عملية الرشاء؟

 لعمالء من رجال األعامل؟كيف تؤثر عالقات الرشكة واعتباراتها يف احتياجات وسلوكيات ا 

  Analyzing Markets Todayتحليل األسواق الحالية 

 -ًإن التغيريات الرسيعة والشـديدة يف بيئـة التسـويق متاثـل متامـا التغـريات يف السـوق  

ففـي سـوق املسـتهلك، يقـوم النـاس بـالرشاء . ملنـتج واحـد معـنياملحتملني جميع املشرتين 

النسبة لسوق رجال األعـامل، فـإن األشـخاص يشـرتون لرشكـائهم، ألنفسهم أو لعائالتهم، أما ب

فكـر يف " سـوق مـا"تفكـري يف العنـد . للمجموعات التي ال تستهدف الربح، أو لرشكات أخرى

ـهـم اـلـذين يتـخـذون ـقـرارات الرشاء ألنفـسـهم،  - يف نهاـيـة األـمـر -فاألـشـخاص " األـشـخاص"

 .لعائالتهم أو ملرشوعاتهم التجارية

الـسـوق أـمـر حـيـوي لفـهـم  ـفـإن تحلـيـل 3-2يـشـري إلـيـه الـشـكل التوـضـيحي طبقًــا ـملـا  

التـي تريـد و. االحتياجات الديناميكية وسلوكيات املستهلك، واملستهلكني مـن رجـال األعـامل

أوضـاع مـع  بنجاح Nikeلقد تعاملت رشكة ناييك . التوصل إليها من خالل خطتك التسويقية

 وق وفهـم احتياجـات واهتاممـات املسـتهلكنيتسويقية مختلفة عن طريق دراستها لكـل سـ

ًمحليا وعامليا ً. 

ظلت عىل القمة يف شهرتها حتـى بعـد عقـود مـن املنافسـة الرشسـة مـن قبـل . Nikeناييك 

 مليـار دوالر 20إيراداتهـا إىل  وصلت Puma وبوما  Adidasاملنافسني العامليني مثل اديداس 

د، وتستهدف األسواق، ويف سـبيل تحقيـق سنة بعد سنة ألنها تعرف كيف تبحث، تحلل، تحد

االحتياجات الرياضية للمحرتفني يف مجال الرياضة وللمستهلكني الذين يسعون للحصول عـىل 

األفضل دامئًـا، قامـت رشكـة نـاييك بتطبيـق معرفتهـا يف االبتكـار والتجديـد واإلبـداع، واألداء، 

ـة  ـدم القيمــة املرغوـب ـذوق لتـق ـة يف أقىص . واـل أن الظــروف االقتصــادية اســتطاعت الرشـك
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 .السوق ألنها تعرف أسواقها وعمالئها معرفة جيدةصة تتفوق عىل منافسيها وزيادة ح

      استطاعت ناييك، يف املايض، من خالل صورتها الجيدة خالل شاشات التليفزيون ولوحـات 

ـا التـسـويقية ـدامها يف خطتـه ـات أن تـضـع أـق ـات التجار. اإلعالـن ـت تـسـتخدم اإلعالـن ـة مازاـل ـي

إسـهام ًولكن ناييك تهـدف حاليـا، إىل . ًالرسيعة، وأحيانا تنرشها عىل الفيس بوك أو اليوتيوب

تم ذكـر نـاييك، . الرياضيةهم يف املجتمع الفعيل للامركات تركاشماملستهلكني يف حوار رقمي و

مـن معجبـي يف آالف التغريـدات وجـذبت مئـات اآلالف . خالل األلعـاب األوليمبيـة األخـرية

 بدأت الرياضة الرقمية، وهي جزء آخر من هذه االسـرتاتيجية التسـويقية، .س بوك الجددالفي

إن وضع . بدنيةم القتهاي، وهي من أجل تحقيق أهدافهم املتعلقة بل+Nikeمع ظهور برنامج 

إىل إرسال بيانات أداء طن الحذاء الريايض الذي يرتديه شخص ما ، تؤدي برشيحة حاسوب يف 

املسافات بالنسـبة للعـدائني، ارتفـاع القفـزة لالعبـي كـرة السـلة، (ا املوبايل لجهازه أو جهازه

، ووضـع خريطـة +Nikeميكـن للمسـتخدمني أن يشـحنوا إحصـاءاتهم عـىل موقـع ). وهكذا

 ).2(لتقدمهم مع مرور الوقت، ومقارنة النتائج مع بعضها البعض

 

 

 

 

 

 

   تحليل السوق واملستهلك3-2الشكل التوضيحي 

:لسوقتحليل ا
 تعريف السوق واالحتياجات. 
 التغيريات يف السوق. 
 حصة السوق 

:تحليل املستهلك
 االحتياجات 
 االعتبارات الثقافية 
 االتصاالت االجتامعية 
 العوامل الشخصية 

:تحليل العميل من رجال األعامل
 االحتياجات 
 االتصاالت االجتامعية 
 االعتبارات التنظيمية 
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سلوكيات ومواقـف النـاس ميكـن أن تتغـري يف أي وقـت، مـام وًتذكّر أيضا أن أفضليات،  

تصـبح يخلق مستهلك جديد أو أسواق لرجـال األعـامل أو تغيـري األسـواق الحاليـة، ميكـن أن 

ًالتغيريات أحيانا شديدة التطرف قد تصـل إىل حـد اختفـاء األسـواق مـثلام حـدث ملسـجالت  ً

سيطرت ماركة فليب املشهورة املعتدلة . Flipالتي تنتجها رشكة فيلب الفيديو املحمولة باليد 

، عندما ًيضاأمسجل األسعار عىل السوق الرسيعة النمو الخاصة بكامريات الفيديو التي تشمل 

أغلقـت فقـط  ، وبعـد عـام2009 عـام Ciscoتم رشاء الرشكـة األم مـن قبـل رشكـة سيسـكو 

أن املستهلكني قد تحولـوا إىل اسـتخدام الهواتـف أدركت سيسكو رشكة فليب وسوقها، عندما 

 .)1(الذكية متعددة الوظائف لتسجيالت الفيديو بدال من رشاء جهاز فردي مثل جهاز فليب

 مـن سوق يختلف عن اآلخر، مـام يـؤثر يف التخطـيطكل ، فإن طبقا ملعلومات رشكة ناييك 

إن الخطـوة األوىل . التصـالاختيـار القنـوات، ووسـائل اوأجل التسـويق املخـتلط للمنتجـات، 

 .ِّ، وألي مسوقني آخرين هي التعريف الواسع للسوق واحتياجاتهلناييك

 Broad Definition of Market and Needs  تعريف واسع للسوق واالحتياجات

: ستويات خمـس أساسـيةًميكن تعريف السوق طبقا مل 

ـ) 1(  ةـسـوق متاـحـ) 3(، ةـسـوق متاـحـ) 2(، ةـسـوق محتمـل

ـ ـتخدم) 4(، ةمؤهـل ـوق مـس ـتهدفةـس ـوق ) 5( و ة أو مـس ـس

التعريفـات ذه  هـ3-3يوضح الشكل التوضـيحي . )3(مخرتقة 

يشـمل السـوق املحتمـل أقىص . مبثال عن السيارات املؤجرة

مع االعرتاف، بالطبع، بأنه ال يوجد منتج (إحدى الرشكات عدد من املستهلكني املتاحني ملنتج 

 ةالحظ أنه يف حالة وجود املنتج بالفعل فـإن السـوق املخرتقـ). ُواحد يعجب كل املستهلكني

إن ـبـاقي الـسـوق يتـكـون ـمـن مـشـرتين ـغـري موـجـودين . ًشخاـصـا يـشـرتونه بالفـعـلأـشـمل ت

لقدرة للوصول إليه نى العرض أو يقدرون فوائده، ولديهم اعيدركون م) مستهلكني محتملني(

 ِّولذلك، فإن املسـوقني . ودفع مثنهوهم يف سن مناسب أو لديهم املهارة لرشائه أو استخدامه 

 

 نصيحة للتخطيط

ــد تـشــكيلك لح ــك معـن لـت

ـل حالتـسـويقية، ابـحـث و ـل

 .السوق الواسع ملنتجك
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 سيارات التأجريلمثال  التعريف نوع السوق

تعريـف (سوق محتملة 

 ).أوسع

ـــني  ـــالء املهتـم ـــع العـم جمـي

 .بعروض خاصة

 .أي سائق يحتاج إىل وسيلة نقل مؤقتة

وعـة مجم (ةوق متاحس

ــوق  ــن الـس ــة ـم فرعـي

 .)املحتملة

العمالء املهتمني ميلكون دخـالً 

ل وًكافيا أو لديهم الفرص للوص

 .للعرض

أي سائق قادر عىل دفع رسوم اإليجـار 

ــدمها  ــي تـخ ــة الـت ــل يف املنطـق ويعـم

 .خدمات تأجري السيارات

ــة  ــاح مؤهـل ـســوق مـت

ـة ـمـن ( ـة فرعـي مجموـع

 )السوق املتاحة

  لـلرشاء عـىلنيعمالء املـؤهللا

للمنتجـات التـي (أساس العمر 

أقل ال ميكن بيعها للمستهلكني 

أو معـايري ) من السن املسموح

 .أخرى

ـديهم وســائق ن يف األســواق املتاحــة ـل

رخص سارية املفعول ويف أدىن أو أقىص 

 .حد للقيود العمرية

الســــوق املســــتهدف 

ــــة ( ــــة فرعـي مجموـع

 ة املؤهلـةللسوق املتاح

 ).تهاي يحب خدمتال

الرشكة استهدافهم زمع عمالء ت

 .ألحد العروض املعينة

ـائقون يف الســوق املتاحــ ـةـس  ة املؤهـل

وهم يف حاجة إىل السفر من املطـارات 

 .إىل نهاية رحالتهم

ــــــ  ةســـــــوق مخرتـق

ـة ـمـن ( ـة فرعـي مجموـع

 ).ةالسوق املستهدف

ـوع  ـل ـن ـرتون باليـغ ـالء يـش عـم

 .املنتج الذي تبيعه الرشكة

ـسـائقون يف الـسـوق املـسـتهدف اـلـذين 

 .روا سيارات من قبلاستأج

  تعريف السوق3-3الشكل التوضيحي 

سواق يف تضييق مساحة تركيزهم عن طريق كسب املعرفة الشاملة للمستهلكني يف األيرغبون 

 .املحتملة، املتاحة، واملتاحة املؤهلة

ـة وأيضــا ًطبقــا توصــف األســواق، قــد    ًألهــداف التخطــيط، بعالقتهــا بالجغرافـي

حـدى  وصف واسع إل"بالواليات املتحدةالذيك الهاتف "إن سوق . لبتعريف املنتج والعمي

 . iPhoneاألسواق املستهدفة التي تسعى إليها رشكة آبل لتقديم خدماتها بجانب هاتفهـا 
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 جغرافيـا بسـبب معـايري وسـائل االتصـال ةيجب عىل رشكة أبل تعريف كـل سـوق مسـتهدف

، هـام مـثالن "سوق لندن للهـاتف الـذيك"و " سوق الهاتف الذيك األمرييك: "الالسلكية الدولية

سـوق : "وهناك طريقة أخـرى لتعريـف السـوق وهـي املتعلقـة باحتيـاج العميـل. عىل ذلك

هو وصف إجاميل ملجموعة العمـالء التـي تسـعى للحصـول " بالتيمور لقاتل األعشاب الضارة

عـات فرعيـة ومن داخل هذا السوق قد توجـد مجمو. عىل منتج يقيض عىل األعشاب الضارة

من العمالء والعمالء من رجال األعـامل الـذين يفضـلون منتجـات صـديقة للبيئـة، أو الـذين 

يريدون التخلص من أنواع معينة من األعشاب الضارة مثل اللبالب السام ألسـباب جامليـة أو 

 .صحية

ـ  ـة بأبـحـاث يف االحتياـجـات الواـسـعة للـسـوق املتاـح ـوم الرشـك ـا، تـق ـا، يـكـون. ةًثانـي  هـن

. ًأكيد عىل تعريف االحتياجات العامة قبل التحقيقات األكرث عمقا لكل احتياج جزيئ معني الت

يساعد هذا البحث الرشكة عىل تعريف ما الذي يقـدره العمـالء ومـا هـي صـورته، منتجاتـه، 

ضـع يف االعتبـار وضـع . خدماته، وبعض الصفات األخرى التي ميكن وضعها لتباينات تنافسية

. 2018 بحلـول عـام ملتهـدف ألن تصـبح أكـرب صـانعي السـيارات يف العـااجن التي ففولكس 

احـصــل ـعــىل آـخــر أخـبــار الرشـكــة ـحــول مجموـعــة ـفــولكس ـفــاجن يف أمريـكــا ـعــىل (

www.volksvagengroupameraica.com  
 

 بأملانيـا، وتقـوم Walfsburgسـربج فقاعـدتها الرئيسـية وول. Volkswagenفولكس فـاجن  

يعـد التصـميم أحـد . بتصميم السيارات وعربات النقل ألسواق مختلفة واحتياجـات متنوعـة

ولهـذا السـبب فـإن كـل عربـة لهـا طرازهـا .  جميع األسـواقيفعنارص القوة التنافسية لديها 

 فـولكس قـاجن إن سـيارة. ُسامتها، وفوائدها التي تعدل طبقـا للسـوق املعنيـة املسـتهدفةو

َّ الرياضية تقيم يف جميع أنحاء العامل كأحد رموز املكانة االجتامعية، بينام ية، المبورجيننيقاأل ُ

َّ فتقيم لكفاءتها واقتصادها يف الوقود بجانب شـكلها وشخصـيتها املتميـزةBeetleالبيتل  إن .. ُ

ل نقـة تصـنف  التي تسري مبحرك الديزل، وهي عربات تجاريAmarokعربات فولكس فاجن 

ِّالوقـود ويقـدرها املشـرتين مـن رجـال األعـامل يف أمريكـا يف تتميز بقـوة عملهـا واالقتصـاد 

 .الالتينية
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إن سيارة الجولـف متوسـطة الحجـم واألنيقـة التـي تليـق بالسـري يف شـوارع املـدن والطـرق 

 لسـيارة ًا جديـدًا تفتح فولكس فـاجن مصـنع.ًالرسيعة أصبحت السيارة األكرث مبيعا يف أوروبا

تصدير السيارات إىل أمريكـا الشـاملية، حيـث أصـبح الطلـب عـىل ل يف املكسيك Audiأودي 

ِّجـد أن خطـة املسـوقني لفـولكس فـاجن نعند النظر لألمام . هذه السيارة األنيقة قوي للغاية

لالستمرار يف استخدام معرفتهم باحتياجات العميل يف كل سوق بجانـب قـدراتها التصـميمية 

إن الوصـول إىل .  السـوقصـة املحمـوم للحصـول عـىل حق كمزايا تنافسـية يف السـباالشهرية

ع فولكس فـاجن يف املكانـة ض ماليني سيارة وعربة نقل يف سنة واحدة سوف ي10الهدف بيع 

 .)4(هاقاألوىل لهذه الصناعة طبقا ملا كانت  تهدف إىل تحقي

ىل الدراسـات اإلحصـائية العامـة ن، بجانب الفهـم الواسـع لالحتياجـات، إوِّينظر املسوق 

 األمريكية التـي للسكان لإلحساس مباهية كل سوق، ومثال عىل ذلك معلومات إدارة اإلحصاء

ن يف البحـث فـيام وراء وِّ املسـوقأبد. تظهر عدد األشخاص واألرس يف مناطق معينة من الدولة

م، الحاـلـة االجتامعـيـة ، العـمـر، التعـلـي)اـملـرأة/ الرـجـل(األرـقـام املـجـردة والبـحـث يف الـجـنس 

 . ، الدخل، ملكية املنزل، وبعض السامت األخرى املرتبطة مبنتجاتهم)الزوجية(

منظومـة تصـنيف الصـناعة يف أمريكـا "ِّميكن للمتسوقني، يف سوق رجـال األعـامل اسـتخدام  

 لتصنيف الصناعات والتحقق North American Industry Classification System" الشاملية

املنتجـات واألسـواق وميكـن الحصـول عـىل بحـوث إضـافية حـول الصـناعات، . جم الصـناعةمن ح

 التجـارة الدوليـة، البنـوك العامليـة، ةالجغرافية من العديد من املصادر املتنوعة، التي تشمل منظمـ

، إن الخطوة التالية بالنسبة ألسواق املستهلك. املرشوعات التجاريةوالقنصليات األجنبية، الجامعات، 

هي الحصول عىل السـامت املفيـدة املرتبطـة بـاملنتج، مثـل املبيعـات السـنوية، عـدد املـوظفني أو 

 عـىل سـبيل املثـال، تحـدد -إن حلـول موتـوروال . التي ميولها رجـال األعـامل يف السـوقالصناعات 

  وبحـث) مثـل قطـاع األمـن العـام، مبـا يف ذلـك إدارات اإلطفـاء والرشطـة(ًاألسواق طبقا للصـناعة 
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، تتناسـب )مثل نظم االتصال املزدوجـة(احتياجات االتصال لكل سوق، ونسجت حلوالً كاملة 

 .)5(مع احتياجات كل صناعة

  Markets as Moving Targets األسواق كأهداف متحركة

تهلكون يذهبون ويجيئون، يولدون وميوتون، يبدأون أو فاملس: إن األسواق دامئة الذوبان 

يتوقفون عـن رشاء سـلعة أو خدمـة؛ يغـري رجـال األعـامل أمـاكنهم، يـدخلون يف مرشوعـات 

.  البـدء أو التوقـف عـن رشاء منـتج مـا،تجارية ويخرجون منها، تتوسع الوحدات أو تـنكمش

 تحديـد اسـقاطات التغـريات إذن، يف هذه املرحلة من تحليـل السـوق، يحتـاج املسـوقون إىل

أو (الدميوجغرافية يف األسـواق والتنبـؤ بالطلبـات املسـتقبلية 

 أنواع منتجاتهم، كأسلوب يف تحديـد حجـم إجـاميل) مبيعات

 ).10التنبؤ يتم مناقشته يف فصل ( الوقت رمبروالسوق 

هل من املتوقع للتعداد السـكاين أن ينمـو أو يـنكمش  

 األعـامل الجـدد الـذي مـن ؟ كم عـدد رجـالوما هي النسبة

املتوقع أن يدخل أو يخرج من السوق؟ وما هـي التوقعـات املسـتقبلية للمبيعـات اإلجامليـة 

سواق م أ ضخمة؟ أًا خالل السنوات القادمة؟ هل تقدم هذه التوقعات أسواق،ملنتج صناعة ما

طتـك خ كـل مـا تضـمنته ؟ تـؤثر اإلجابـات عـىل هـذه األسـئلة يفمنكمشـةراكدة، أم أسواق 

 . فكر يف سوق املوبايل الحاسوب. التسويقية والخاصة بالبحث ، االستهداف، واألهداف
 

منـذ اخرتاعـه، سـيطرت رشكـة أبـل بأيقونتهـا . Mobile Computingاملوبايـل الحاسـوب 

 iPadن أول فـإوبـالرغم مـن ذلـك .  عىل سوق حاسوب التابلـتiPad" اآلي باد"الجديدة 

ً املقومات األخرى التي أضيفت إليه حاليا، وقد جـذب ماليـني كان ينقصه الكامريات وبعض ِّ

ً اكتشافا ملحاiPadكان الـ . ًالعمالء نظرا لسهولة حمله واستخدامه، وتصميمه الراقي ومع . ً

ورجال ل مبيعات الحاسوب الشخيص، اتجه الكثري من األشخاص ؤاالنكامش االقتصادي وتضا

 .الرفاهـيـة وـبـديل متـحـرك ـعـن اـلـالب ـتـوب التقلـيـدي كـنـوع ـمـن iPadاألـعـامل إىل رشاء اـلــ 

 

 نصيحة للتخطيط

ـة  فكــر يف األســواق الحالـي

وأسواق الغـد عنـد تطـوير 

 .خطتك
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وفجأة اضطرت الرشكات املشاركة يف صـناعة الكمبيـوتر إىل إضـافة تعـديالت تناسـب الواقـع 

 .السوقي الجديد والتحوالت الضخمة لرشاء ما هو جديد

 عـىل iPadيف االزدهار، مع استمرار األي باد " التابلت"نت مبيعات كا 2012بحلول عام 

 Samsung’s Galaxy و Amazon’s kindlle قامئة املبيعات الخاصـة باملنافسـني مثـل  رأس

Tab. ويف نفس الوقت، سارعت رشكـة ديـل Dellطـأت ب إىل مراجعـة خطتهـا التسـويقية، وأ

ـبـدأت رشـكـة إنـتـل لـصـناعة أـقـراص . مبيعاتـهـا ـمـن الحاـسـبات الشخـصـية الكـبـرية والـصـغرية

تفكري يف املستقبل عن طريق تصميم أجهزة معالجـة أصـغر يف ال) الرقائق(الحاسوب الصغرية 

 .)6(وأرسع لتقوية الجيل الجديد من أجهزة املوبايل 
 

 ملعـظـم ًـيـااملتاـحـة جامهريهـنـاك املزـيـد ـمـن البـحـوث  

 يجـب  للمنتجات الضخمةّاألسواق واملنتجات، ولكن املسوقون

إن .  إلظهاركم الطلبات واملبيعاتأن يقوموا بأبحاثهم الخاصة

ًهذا الجزء من عمليـة التخطـيط يوجـد أيضـا داخـل تحليـل 

SWOTإلمكانـيـة  واـلـذي مـتـت مناقـشـته يف الفـصـل الـثـاين ،

 .الكشف عن فرص جديدة أو تهديدات يجب التعامل معها أو مواجهتها

 Market Share as a Vital sign  يةحصة السوق كإشارة حيو

للمبيعات يف سوق ما تقيمه رشكة معينة، أو ماركة إن حصة السوق هي النسبة املئوية  

 السـوق مبـرور الوقـت، صـة عادة ما تتغـري ح.أو منتج ما، يتم حسابها بالدوالر أو بالوحدات

واملنافسـني يـدخلون . تـتقلصغري العمـالء والسـوق تنمـو أو ًنظرا ألن الرشكات ومنافسيها ت

 لفهـم أسايس السوق كحظ صةميكنك استخدام املعلومات الخاصة بح. السوق ويخرجون منه

 .الديناميكيات التاريخية للسوق، وكمعيار لوضع وقياس أهداف الخطة التسويقية

 : ًإن حصة السوق، يتم حسابها، ببساطة طبقا لهذه الصيغة التالية 

 

 نصيحة للتخطيط

ــار حصـــة  ضـــع يف االعتـب

ـد أهــداف  الســوق لتحدـي

 .يةمرتواقعية ومعايري 
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 )وحدات أو دوالرات(السوق ة ما يف رشكلمبيعات املنتج 

 )وحدات أو دوالرات(إجاميل مبيعات هذه املنتجات يف السوق 

مليونني من الوحدات يف الخمسـني واليـة، وإجـاميل مبيعـات ) أ(ذن، إذا باعت الرشكة إ 

 مليـون وحـدة، فـإن 10السوق لجميع مبيعات املنافسني من هذا النوع من املنتج تصـل إىل 

 :يتم حسابها كاآليت) أ(ية للرشكة حصة السوق األمريك

2,000,000 

10,000,000 
% 20 = 20 = 

يف سياسة تسـعري عادة ما يتم استخدام الوحدات لحسابات حصة السوق ألن التباينات  

 تقـارير عـن املبيعـات ،عادة، ولكن الرشكات ال تقدم. مقارنات الحصةن تشوه الرشكة ميكن أ

وحـصـة ـلـة رغبـة أي رشـكـة حـسـاب حصـتها التـسـويقية ونتيـجـة لـذلك، فـفـي حا. بالوحـدات

تبيـع ) أ(ولنفـرتض أن الرشكـة .  املبيعات بالـدوالرقدرمنافسيها فقد يصبح من الرضوري أن ت

 12تبيـع منـتج مـا بقيمـة ) ب( مليون دوالر يف السوق األمريكية، ورشكـة 15منتج ما بقيمة 

) ب(وحصـة الرشكـة % 15تصـبح ) أ(إذن فحصـة الرشكـة  ،مليون دوالر يف السوق األمريكية

 %.12تصبح 

ً السوق، طبقا ملا أشري إليه مسبقا، هـي عبـارة عـن لقطـة رسيعـة خـالل فـرتة إن حصة  ً

فعـىل .  أوضاع ميكـن أن تتغـري دامئـا-خالل فرتة معينة ) ًنسبيا(زمنية تظهر أوضاع املنافسني 

مـن سـوق  %100رب من  وسامسونج مسئولني عن ما يقLGسبيل املثال، كان موردو رشكتي 

. iPad للوحات عرض حاسوب التابلت، بفصل الشعبية املنقطعة النظـري لـنامذج مثـل 2010

ية للسوق لكال من الرشكتـني الكـوريتني  التقديرصة فإن الح2011من ناحية أخرى، ففي عام 

كـانوا ني، وتـايوان صـالوملاذا؟ ألن املنافسني من اليابان، . فقط% 35 انخفض إىل ما يقرب من 

إن أجهزة التابلـت الجديـدة التـي . ةبلييكسبون األرض بعرض أجهزة التابلت الحالية واملستق

ً غريت أيضا من طلبات السوق، كام غريت فورا من حصة السوق بني موردي 2012عام ظهرت  ًَّ َّ

 .العروض
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 املعـايري يجب عىل صناع العروض، مع تقليل حجم التابلت وزيادة تعقيداته تحقيق أكـرث     

 .)7(ًرصامة خالل السنوات املقبلة، والتي ستؤثر يف حصة السوق أيضا 

والتي يجب من الواضح أن حصة السوق تعد من أهم اإلشارات الحيوية لرجال األعامل،  

يجـب . ًاملحتملـة أيضـاكوسيلة لتحديد أماكن املشكالت املحتملة والفرص راقبتها مبرور الوقت م

السوق لكـل منـتج ويف كـل سـوق، مـع التحـديث عن حصة علومات ملاعىل الرشكات تطوير 

تـم (تحوالت السوق ومراجعتها كمثريات ممكنة ملراقبة املقاييس ملتابعة  الحصة كماملنتظم ل

 ).  مناقشة ذلك بالتفصيل يف الفصل العارش

 ألن واالسـتهداف،ؤثر مبـارشة يف أسـلوب التجزئـة ، تـإن حصة السـوق، باإلضـافة إىل ذلـك 

املـنكمش الرشكة التي لديها اسرتاتيجيات تسويق لجذب نصيب أكرب وأكرب من قطـاع السـوق 

بحيـث يصـعب من سوق شديد الصغر % 100ول عىل ما يقرب من حصقد ينتهي بها األمر إىل ال

التـي  Flip عن إنتاج مسـجالت الفيـديو ماركـة Ciscoتوقفت رشكة كيسكو . تحقيقه أية ربحية

 القتناعها بأن السـوق عـىل حافـة -اييس املاركة املسيطرة للكامريات املسجلة ُكانت تعد بكل املق

بت أسـواق الفيـديو سحبعد إفالس رشكة كوداك، . ها، بفضل الظهور الجديد للهواتف الذكيةفظل

ً الرقمية للرتكيز عىل طباعـة الصـور، والـذي يرجـع، جزئيـا، إىل تعـدد وظـائف كامريا والكامريا

. )8()وهو األمر الذي أدركته رشكة كيسـكو(ل األجهزة الفردية محّلتي حلت الهواتف الذكية وا

السـامء، ي يبلـغ فيهـا الطلـب أعنـان تـومن ناحية أخرى، الحظت معظم الرشكات األسواق ال

ووضـع وقيـاس فهـم الـديناميكيات التنافسـية، والحصة مبرور الوقت لتحديد الفرص، واستخدام 

 .التقدم تجاه األهداف

   تياجات وسلوك العميلتحليل اح

 Analyzing Customer Needs and Behavior 

ُّعند وضع تحليل السوق كخلفية، استخدم املسـوقون أسـاليب البحـث لفحـص  

إن هـذا البحـث يشـكل . االحتياجات، وسلوك الرشاء، ومواقف العمـالء يف أسـواقهم

 ًتـأثريا لتحديـد أكـرثوأي األساليب . أساس القرار حول أي القطاعات يجب استهدافها
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مكانة املنتج يف كل سوق، وما هي اسرتاتيجيات التسويق والتكتيكات األكـرث مناسـبة إلرضـاء 

 ميكن فإن الجزء املوجود يف آخر الفصل الذي يدور حول بحوث التسويق يناقش كي. العميل

 .ِّللمسوقني دراسة وفهم سلوكيات العميل وقرارات الرشاء

ًميكن أن تلعب دورا أساسياالخارجية إن القوى يف البيئة    ماذا، متـى، ،التأثري عىل من يف ً

يعـد هـذا األمـر أحـد . أين، ملاذا وكيف تكون سلوكيات الرشاء عند العمـالء ورجـال األعـامل

ات مـن الكسـاد عنـد التعـرض لفـرت. أسباب دراسة الوضع الراهن، كام نوقش يف الفصل الثاين

ً أحيانـا -ستهلكني والعمالء من رجال األعامل أمناطهم الرشائية ُاالقتصادي، يغري العديد من امل

ًوأحيانا يسعون لبدائل أقـل سـعرا ولهـذا السـبب تقل عملية الرشاء  قـدمت كـالً مـن نسـتلة ً

ًأـصـغر وأـقـل ـسـعرا ملنتـجـاتهم ذات املارـكـات املعروـفـة لـجـذب العـمـالء عـبـوات وـيـونيليفر 

أرس ذات عائل واحد ومساجني عـاطلني وطلبة واب، هناك شب. ًاألوروبيني الذين يدفعون نقدا

: وذلك طبًقا ملا يوضحه أحـد كبـار املـديرين التنفيـذيني يف نسـلة، مضـيًفا"ال يجدون وظيفة 

 الوـقـت أـصـبحت مـحـال الـسـوبر مارـكـت، سويف نـفـ". لـهـم خـيـارات متاـحـةـتـوفر ميـكـن أن "

كني بسـب أسـعار منتجاتهـا ً جاذبة أيضا لنفس املستهلالصيدليات، وسالسل محال التخفيضات

ولكن، هذا السلوك الرشايئ، يف أوضاع اقتصادية مختلفـة، قـد يتغـري مـرة أخـرى . )9(املنخفضة

ًفارضا بالقوة شكالً جديدا للعديد من خطط التسويق ً. 

إن ترصفـات وعـادات املسـتهلكني والعمـالء مـن رجـال األعـامل تتـأثر بوضـوح بـربامج  

العمـالء،  رشكـات مختلفـة تتنـافس عـىل جـذب انتبـاه هـؤالء التسويق املختلط التي تطبقها

.  أن يقـف يف عزلـةومن منظور العميل ال ميكن ألي تكتيك تسويقي. ووالئهم، وقوتهم الرشائية

 التحفـيـز يف الـسـوق ،وهنـاك حرـكـة تكتيكـيـة وإدارة تسـتخدمها الرشـكـة وـهـي حركـة ـشـديد

َّ لـذلك، يجـب عـىل املسـوقني أالّ ).هوبعض منها ميكن مالحظته، ومعظمها ال ميكـن مالحظتـ(

ًيفهموا فقط أسواقهم والقوى البيئية التي تشكل ترصفات العمالء، بل يجب أن يتعلموا أيضـا 

 .نافسة من خالل أعني عمالئهمالرشكات املُرؤية مجمل أنشطتهم التسويقية وترصفات 
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ًى العـمـالء أيـضـا  ـلـد: ـتـذكّر أن االحتياـجـات املبيـنـة ـعـادة ـمـا تـكـون قـمـة جـبـل اـلـثلج 

مرتبطـة (ً، وأحيانـا هنـاك احتياجـات رسيـة )مثل سـلعة مـا أو خدمـة(احتياجات غري مبينة 

يسـعى كـل التـي شـكلة املإذن، من املهم فهـم ). باملفهوم الذايت أو احتياجات أخرى داخلية

بـات، تـذكّر أن االحتياجـات، الرغ. عميل إىل حلها، وما الذي يريده هذا العميل حًقا من الحل

ًالترصفات، السلوكيات، وعمليات اتخاذ القرار للعمالء، تختلف عموما، عن العمالء من رجـال 

تسلط األجزاء التالية الضوء عـىل التـأثريات الهامـة لفهـم متـى يـتم إعـداد الخطـط . األعامل

 .ألسواق املستهلكني ورجال األعامل

  Consumer Markets أسواق املستهلكني

 يستخدم املنـتج، متـى، أيـن، كيـف، وملـاذا، مـا هـي عمليـة اتخـاذ ى أومن الذي يشرت 

العملية والقرارات عـىل مـر الوقـت؟ أنظـر  تتغري ستهلكني لرشاء هذا املنتج، وكيفقرارات امل

إىل كالً من املصادر الداخلية والخارجية للبيانات لهذا التحليل الخاص باحتياجـات املسـتهلك، 

 .واتخاذ القرار والسلوكيات

ً القرارات حول عمليات الرشاء األكرث تعقيدا، اتخاذعند  

ًمثل رشاء سـيارة حيـث يأخـذ العميـل، عمومـا وقتـا أطـول،  ً

جمع معلومات أكرث حول البدائل، واتخذ القرار بحرص أكرث، إ

إن األشياء . وية بعد عملية الرشاءاملشاعر القأن يكون لديك و

ًالرخيصة مثنا، يتم رشائها بطريقة عفوية؛ مثـل رشاء الحلـوى 

عند فحص العملية الكاملـة التـي يتبعهـا . التي ال تحتاج إىل دقة يف االختيار قبل وبعد الرشاء

، ّاملستهلكني عند الرشاء، واالستخدام، وتقيـيم منتجـاتهم، ميكـن للمسـوقني أن يحـددوا كيـف

 .متى وأين البدء يف أنشطة التسوق املناسبة

عند البدء يف عملية الرشاء، عىل سيل املثال، قـد يحتـاج املتسـوقون إىل التأكيـد عـىل  

 وقـد يحتـاج املتسـوقون فـيام بعـد إىل التواصـل. الفوائد التـي تحـل مشـكالت املسـتهلك

 َّليل قد يحتاج املسـوقون  وبعد ذلك بق،ميكن الحصول فيها عىل املنتجات األماكن التي مع 

 

 يحة للتخطيطنص

ــن  ــات ـع ــدد االحتياـج ـح

طريق السـلوك ومـا يقولـه 

 .ًاملستهلكني أيضا
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إن طبيعة وتوقيت أنشطة التسـويق . لطأمنة املستهلكني عىل أنهم اتخذوا قرار الرشاء السليم

ًوأيضـا حـول إسـرتاتيجية (ِّسيعتمدان عىل ما يتعلمه املسـوق حـول اتخـاذ املسـتهلك للقـرار 

ًوموارد املسوقني أيضا ِّ.( 

  فـرد لفـرد آخـر إال أن احتياجـات املسـتهلكرغم مـن أن مسـتوى التـأثريات يختلـف مـنبال 

 . الصالت االجتامعية والعوامل الشخصيةوته تتأثر باالعتبارات الثقافية، ا، وسلوكيهورغبات

التـي  قوميـة أو اإلقليميـةلإن املستهلكني، كمشرتين، يشعرون بتـأثري الثقافـة ا: اعتبارات ثقافية

 يف مختلف هذا يعني أن املستهلكني،. ًيها حاليانشأوا من خاللها بجانب الثقافة التي يعيشون ف

البلدان، يتعاملون دامئًا مع الظروف الرشائية من منظور مختلـف بسـبب القـيم واملعتقـدات 

ِّ وبدون إجـراء أي بحـث فـإن املسـوقني ال يسـتطيعون معرفـة .املختلفة واألفضليات املتباينة

 .هذه التباينات أو كيفية التعامل معها

 

  عىل املستهلكنيتأثريات  

 عوامل شخصية صالت اجتامعية اعتبارات ثقافية

القيم، املعتقدات، الجنسية، (

ــدين، التمي ــة، اـل ــالعرقـي ز ـي

 )الطبقي

ــزمالء ( األرسة، األصـــدقاء، اـل

 االجتامعـي،التواصل النوادي، 

 )املشاهري

دورة الحياة، أسلوب الحياة، (

 )الدافع، املفهوم، الترصفات

 

 

 

 

 اعتبارات تنظيمية يميةصالت تنظ

الحجم، الصناعة، املوارد، التنافس، سياسـات ( )عالقات داخلية، عالقات ممولني(

 )الرشاء، الطلب املستخلص

   البحث عن االحتياجات، السلوكيات، والتأثريات3-4الشكل التوضيحي 

عميل وسلوكيات الرشاءاحتياجات ال
 من، ماذا، متى، أين، ملاذا، كيف
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ظ إن الثقافات الفرعية عبارة عن مجموعات متميزة داخل ثقافـة أوسـع، تظهـر وتحـاف 

 إن .عىل هويات ثقافية متميزة من خالل دين، قومية، خلفيـة عرقيـة أو أسـلوب حيـاة مشـرتك

فعـىل . التنوع يف الثقافات الفرعية تقود قرارات وسلوكيات املسـتهلكني يف الواليـات املتحـدة

 أكـالت مختلفـة أكـرث مـن نسبيل املثال، فـإن األمـريكيني مـن أصـل كـويب عـادة مـا يفضـلو

 ق أذوان ـعـادة ـمـا يفـضـلو- يف الثقاـفـات الفرعـيـة - نياـملـراهقـكـام أن . ـصـينينياألـمـريكيني ال

 .املقاصد السياحية ال تتفق مع كبار السن منهممختلفة من املالبس، املوسيقى واختيارات 

. ًإن الفوارق الطبقية، حتى وإن كانت راقية، إال أنها تـؤثر أيضـا يف سـلوكيات املسـتهلك 

 ما يشرتي ويستخدم املنتجات بنفس األسلوب؛ باإلضـافة إىل ذلـك، فالعضو يف كل طبقة عادة

ًفإن األشخاص الذين يطمحون الوصول إىل طبقة مختلفة يحاكون أمناطـا لـلرشاء واالسـتخدام 

ِّإن املسوقني األذكياء يتعلمون كيف تعمل هذه الفروقات ويطبقـون هـذه . عند هذه الطبقة

صـل، التسـويقية، إجـراءات التوزيـع، واوسـائل التوات، املعرفة عىل القرارات الخاصة باملنتجـ

 .مستويات السعر، واسرتاتيجيات الخدمات

شبكة من الصالت االجتامعيـة تـؤثر يف طريقـة بيتمتع املستهلكون : الصالت االجتامعية 

إن . رشائهم، صالت مثل الروابط األرسية، الصداقات، مجموعـات العمـل، واملـنظامت املدنيـة

نفقـات األرسة، عـىل عىل سبيل املثال، يسيطرون بأسلوب مبارش أو غري مبـارش ، أعضاء األرسة

برشاء منتجات يعلن عنهـا مـن أبائهم  فاألطفال يطالبون .لرشاء العديد من السلع والخدمات

هم؛ تتخـذ األرس نأشـياء للحفـاظ عـىل صـحة أبنـائهم أو أمـبـاء يشـرتون خالل التليفزيون؛ اآل

إن الصالت االجتامعية تشمل األصدقاء واملعجبني . ة قضاء عطالتهمقرارات جامعية حول كيفي

 .االجتامعي اإلليكرتونيةالتواصل عىل الفيس بوك، تويرت، وبعض شبكات 

ـعـىل العملـيـات ِّـمـن األهمـيـة مبـكـان فـهـم املـسـوقني لـتـأثري الـصـالت االجتامعـيـة  

  أو الستخدامهم أو الرشائية لوضع خطط ملنتجاتهم املخصصة ألعضاء معينني من األرس،
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ُوالتـي تعـد إحـدى ) الهـدايا(ًظهرت مؤخرا فكرة املنح االجتامعيـة . لبعض املناسبات الخاصة

ًالسامت التي تلعب فيها الصالت االجتامعية للمستهلكني دورا أساسيا ً. 

ـهـل ترـيـد أن ـيـذكرك أـحـد بأعـيـاد ـمـيالد أو . Social gifting)  الـهـدايا(اـملـنح االجتامعـيـة 

ار مناسـبة للهـدايا؟ إن تقـديم أفكـ هل ترغب يف الحصول عىل ؟ألصدقاءباالخاصة سبات ناامل

الهدايا االجتامعية تحقق احتياجني عـن طريـق مسـاعدة املسـتهلكني لـلرشاء وإرسـال كـارت 

، ومقرهـا Wrappإن رشكـة راب . هدية أو ترتيب عملية تسليم منتج ما ألي مناسـبة خاصـة

رسال كـروت هـدايا رقميـة لألصـدقاء لـلرشاء مـن تجـار إلخدمني الرئييس بالسويد تدع املست

إن رشكة ). ًأو إرساله إليكرتونيا أو عىل املحمول(التجزئة عن طريق تواصلهم عىل الفيس بوك 

كارما، اململوكة لفيس بوك تتـيح للمسـتخدمني مراقبـة مواقـع أصـدقائهم عـىل الفـيس بـوك 

 .واقـرتاح الهـدايا املالمئـة لكـل مناسـبة) ت الخاصةويشمل ذلك معرفة أعياد امليالد والعالقا(

 الختيار هدية ما أو كارت تهنئة، وبعد ذلك تخطر كارما املستلم مايستخدم الشاري موقع كار

 عىل هذه األنواع من التواصل االجتامعي Starbuckًتعتمد أيضا فروع ستاربك . بهذه الهدية

 .)10( ترسل عرب الفيس بوكعن طريق الدعاية لكروت الهدايا الرقمية التي
 

عند التطرق ملوضوع الفـوارق الطبقيـة، فـإن التطلعـات ألنـواع مختلفـة مـن التواصـل  

ًاالجتامعي ميكن أن متثل تأثريا قويا عىل السلوك الرشايئ وما يوازي ذلك، عـىل سـيبل املثـال، . ً

بالتـايل يحـاكون فإن األطفال قبل سن املراهقـة، يرغبـون بقـدر اإلمكـان يف الظهـور ككبـار و

أساليب املراهقني، ويلبس املراهقون كل ما يستخدمه املشاهري املعجبون بهم؛ يسعى املـدراء 

عـادة مـا يسـعى و. إىل االرتقاء باتباع نفس األزياء التي يرتديها املدراء من املستويات األعـىل

حة أو املستهلكون يف إطـار كـل مجموعـة اجتامعيـة إىل بعـض القـادة للحصـول عـىل النصـي

 .التوجيه عند اتخاذ قرارات الرشاء

تعد العوامل الشخصية من التصنيفات األخرى الهامة الخاصة بالتـأثريات : عوامل شخصية

ـاة، أســلوب  ـرة الحـي ـة داـئ ـة املســتهلك يف الرشاء، تغطـي ـة عــىل طريـق ـاة، والرتكيـب الحـي

  تغـريات  يشـري مصـطلح دائـرة الحيـاة إىل. بعـض العوامـل األخـرىالسيكلوجية، بجانـب
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، مطلـق، الوضع األرسى للفرد مبرور الوقـت، أعـزت، متـزوج، خاطـب، متـزوج ولديـه أطفـاالً

متزوج للمرة الثانية، وهكذا فإن كـل مرحلـة مـن مراحـل دائـرة الحيـاة تشـمل االحتياجـات 

املختلفة يف الرشاء، املواقف، واألفضليات، والتي تعني يف املقابل إمكانية تعريفها عـن طريـق 

فالشخصان املخطوبان، عىل سيبل املثال، مستهدفان من . بحث والتعامل من خالل التسويقال

خـدمات تقـديم وِّقبل املسوقني الذين يبيعون املالبس الرسمية، والدعوات لحفـالت الزفـاف، 

اآلبـاء الجـدد مسـتهدفني مـن كام أن . الزفافالطعام، وبعض السلع األخرى لحفالت وخدمات 

 .عون كل أنواع املنتجاتيالذين يبِّقبل املسوقني 

 -لح اأسلوب الحياة هو منط املعيشة التي يعرضها الشخص من خالل األنشطة واملصإن  

ّستخدم املسوقون لفهم تعقيـدات أسـاليب الحيـاة، وتأثرياتهـا عـىل ي .كيف يقيض الفرد وقته

لجغرافـيـة  تقنـيـات بفـحـص متـغـريات يطـلـق عليـهـا الـسـامت ا-أـسـلوب املـسـتهلك يف الرشاء 

هناك بعض األسواق يتم التعامل . ًالسيكلوجية، التي تشغل معا صورة أسلوب حياة املستهلك

، عند دخول موقع السـفر فعىل سبيل املثال. السيكولوجيةمعها من خالل السامت الجغرافية 

 السوق الهندية، أكّد عىل مدى قوته عند تنظيم حركة الفنـادق، Expediaاإللكرتوين أكسبديا 

اء كان املستهلك ووس. وسائل النقل، وأنشطة قضاء العطالت لكل أسلوب حياة أو منافع ذاتية

يريد السفر يف آخر لحظة إىل منتجع يف جزيرة ما أو جولـة شـاملة يف املـدن األوروبيـة، فـإن 

 .)11(موقع أكسبيديا هو املوقع املناسب لكل أنواع السفر والذي يوفر الوقت واملال

ـارص ا  ـف إن العـن ـم، واملواـق ـىل الفـه ـدرة ـع ـافز، الـق ـل الـح ـة مـث ـزء-لداخلـي   الـج

.  ميكن أن تـؤثر بقـوة يف سـلوكيات املسـتهلك- الكامل لرتكيبة املستهلك السيكولوجية 

إن القدرة عىل الفهـم هـي .  من رغبة املستهلك لتحقيق احتياجاته ورغباتهزينبع الحاف

والسـتخالص ) وارات، واإلعالمنات، الحمثل اإلعال(خالت البيئية كيفية تنظيم الفرد للمد

، فهم يعنـون مـدى "التغيري وسط الركام"عندما يتحدث املسوقون عن . القيمة واملعنى

 لـيس -قوة رسالتهم بني العديد من الرسائل التي تنهال عـىل املسـتهلكني طـوال اليـوم 

 ت الفرديـة املواقف هي التقييام. مجرد جذب انتباه بل تحفيز املستهلك عىل االستجابة
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ُّيحتـاج املسـوقون إىل التخطـيط . الدامئة للمشاعر تجاه يشء ما، مثل منتج مـا أو شـخص مـا

ًلتشجيع املواقف اإليجابية والقدرة عىل الفهم، وخاصة بعد وقوع حادثة تسلط ضـوءا سـلبيا  ً

 .عىل فئة كاملة من منتج ما مثل سحب املنتج أو اإلعالم عن تلوثه

 Business Marketsل  أسواق رجال األعام

تتكون هذه األسواق، مثلها مثل أسواق املستهلكني من  

ـراد يق-الـعـاديني ـشـخاص األ ـة ـعـن و أـف ـالرشاء بالنياـب ـمـون ـب

رشـكــاتهم، وـكــاالت حكومـيــة، مؤسـســات، أو ـمــنظامت ال 

ملسـوقني يف حاجـة إىل فحـص وبالتايل، فإن ا. تستهدف الربح

االعتبارات والصالت التنظيمية عند تحليل قرارات وسلوكيات 

 .الرشاء عند رجال األعامل

بالرغم من أن الشخص الذي يقوم بالرشاء يختلـف مـن رشكـة إىل أخـرى، : الصالت التنظيمية

إن . الرشاءفإن الـوكالء الرسـميني املعنيـني مبهـام الرشاء، لـيس هـم فقـط املشـاركني يف قـرار 

ال، قـد يقـوم موظـف أو ثفعىل سبيل امل. خرُ أنياملشرتين عادة ما يتواصلون مع العبني داخلي

ـا ـرتح لرشاء يشء ـم ـديم مـق ـق تـق ـن طرـي ـة الرشاء ـع ـدء يف عملـي ـر بالـب ـدير آـخ ـذين ؛ـم  إن اـل

ًيستخدمون املنتج ، فعليا، قد يلعبون دورا يف تـوفري مواصـفات معينـة، اختبـار بـدائل، أو أو  ً

ديرين املخولـون باملوافقـة عـىل  املـتقييم مشرتيات، وقد يحتـاج املشـرتون إىل التواصـل مـع

 .عملية الرشاء

ًني قد يفرضون بعض أنواع التأثري، اعتامدا عىل نوع الرشكـة يهناك بعض الالعبني الداخل 

لوب وتركيبتها، مثل اإلرصار عىل التناسق مـع السـلع أو الخـدمات القامئـة، أو الـتحكم يف أسـ

ال يـسـتطيع ـكـل الـعـب املـشـاركة يف ـكـل عملـيـة رشاء، وـلـذلك، ـعـىل . الوـصـول إىل املـشـرتين

وضـع خطـة ِّاملسوقني أن يفهموا عملية اتخـاذ القـرار التـي تـتم داخـل الرشكـات الرئيسـية و

 .مناسبة ألنشطة تسويقية للوصول إىل الالعبني املناسبني يف الوقت املناسب وبالرسالة املناسبة

  

 نصيحة للتخطيط

ـــم  ـــق لفـه ابحــــث بعـم

ـات  ـات واالهتامـم االحتياـج

 الخفية
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رًيا، ادرس العالقات الحالية للرشكة مع املـوردين األكفـاء مبـا يف ذلـك العقـود طويلـة أخ 

الرشكـات بعالقـات ظى العديد من حوي. األجل، التقييامت، املتطلبات، وبعض العنارص األخرى

. ألداءمناسـبة لـمعـايري و رشاء طويلة األجل مع املوردين الذين يقدمون منتجات عالية الجودة

التمويـل الشـخيص "متعددة املصادر الخارجية، مثل الرشكة العقاريـة الربيطانيـة  إن الرشكات

 لسـنوات متعـددة مـع اتفاقيـات، عادة مـا توقـع Fujitsuوجيتسو فواملرتبطة برشكة " الدويل

االنتظـار طـويالً قبـل أن يحـاولوا حتـى وهذا يعني أن املوردين اآلخرين، عليهم . املورد املختار

إن البحـث يف صـالت ومتطلبـات مـوردي . )12(للحصول عىل الصفقات التجاريـةالتقدم ملناقصة 

املستهلكني من رجال األعامل هو خطوة أوىل جيدة لالنضامم إىل القامئـة القصـرية للمـوردين 

 .ات البيعقَّاملصدق عليهم والقيام بصف

نمـو، الوضـع تشمل االعتبارات التنظيميـة حجـم الرشكـة والصـناعة، ال: االعتبارات التنظيمية

التنافيس، سياسات الرشاء وإجراءاتها، القيـود التمويليـة ووقـت الرشاء عنـد البحـث يف هـذه 

ِّ يحتاج املسوقون إىل اكتشاف، مـثالً، إذا كانـت الرشكـة تشـرتي بأسـلوب مركـزي أو .العوامل

اق تـسـمح لـكـل وـحـدة أن تـشـرتي ـعـىل مـسـئوليتها، وإذا كاـنـت الرشـكـات تـشـارك يف األـسـو

ـؤثر يف الرشاءاإللكرت ـي ـت ـة الـت ـا ـهـي التـحـويالت أو قـضـايا الجدوـل ـة، وـم إن األفـضـليات . ونـي

ًالخارجية متثل اعتبارا تنظيميا آخر ً. 

منتجـات ًإن رشاء املرشوعات التجارية يتأثر أيضا بالطلب املستخلص، وأن الطلـب عـىل  

 وعـىل سـبيل .تهلكمرشوع ما يف الصناعة قائم عىل فكرة الطلب عىل املنتجات املرتبطـة باملسـ

املثال، فإن االرتفاع املفاجئ يف الطلب عىل املوتوسيكالت، السيارات، وعربـات النقـل الصـغري 

 وهـي رشكـة كيمياويـة مقرهـا الـرئييس BASFيف آسيا أدى إىل اإلنشاء الرسيع لرشكة باسف 

ًيضا إىل إنتاج تسعى الرشكة أ. بأملانيا، والتوسع يف إنتاج وتوزيع طالء السيارات يف هذا السوق

 .)13(مواد طالء السيارات املناسبة لجميع املعدات الكهربائية والسيارات التي زادت شعبيتها

 إن الطلب املستخلص يتطلب الحـذر مـن مسـوقي املرشوعـات التجاريـة تجـاه السـامت  
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ًالتي بزغت حديثا واالحتياجات يف أسواق املسـتهلك، وأن يكـون لـديهم االسـتعداد ملسـاعدة 

إذا مل يكن لدى املوردين االستعداد يف الوقت املحدد ويف  .املستهلكني عىل خدمة مستهلكيهم

 صعوبات يف توفري القيمة نِّنطاق امليزانية، فإن املسوقني الذين يخدمون املستهلكني سيواجهو

 ومن ناحية أخرى، فإن الطلب املستخلص. يف الوقت واملكان املطلوبنيالتي يتطلبها املستهلك 

 خـالل .ة لرجال األعـامليًقد يعني أيضا طلبات ومبيعات أبطأ ملسوقي بيع املرشوعات التجار

الكساد االقتصادي الحايل، أدى انخفاض الطلب عىل السفر بالطـائرات إىل خفـض الكثـري مـن 

خطوط الطريان لربامج الطريان الزمنية وإيجاد السبل إىل تخفيض النفقات إىل أقىص حد، مـام 

 أجلت خطوط طريان ساوث وست تسـليم .Boeing املمولني مثل رشكة بوينج عىلايل أثر بالت

 والتي يبلغ مثنها عدة ماليني من الـدوالرات إىل عـام 737 طائرة نفاثة جديدة طراز بوينج 20

 والتـي توقعـت رسعـة Nippon طـريان اليابـان ومن جانب آخر، فإن جميع خطـوط. 2017

حتـى دية الوقود، اضطرت إىل االنتظار ملا يزيـد عـن سـنتني،  االقتصا787حصولها عىل طائرة 

أدى هـذا التـأخري إىل تغيـري يف خطـط التسـويق إىل . اإلنتاجيـة رشكة بيونج مشـكالتها يسوت

 .)18(خطوط جديدة وتوقيتات جديدة

 Planning Marketing Researchالتسويقي  بحوث التخطيط 

ًغطى هذا الفصل نطاقا واسعا من القضـايا    التـي يجـب بحثهـا مـن أجـل فهـم الرشكـاتً

أفضـل ًغالبـا، مـا تكـون . بطريقة أفضل لألسواق والعمالء خالل عمليـة التخطـيط التسـويقي

 الثانوي هو إن البحث.  تم جمع معلومات بالفعل لهدف آخر-طريقة هي البدء ببحث ثانوي 

 مـع تسـاؤالت أو أوضـاع أكرث إتاحة وأقل تكلفة من البحث املبديئ، تم إجراء البحث للتعامل

 يظهر عدد من األساليب التـي ميكـن مـن خاللهـا 3-5إن الشكل التوضيحي . معينة للتسويق

 .استخدام البحث لدعم خطتك التسويقية
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  كيفية دعم البحث لخطة التسويق3-5الشكل التوضيحي 

 أمثلة لدعم خطة التسويق التعريف نوع البحث

بحث يستخدم بيانـات تـم  ثانوي

 عها بالفعل لهدف آخرجم

  ـة واـسـعة ـل وـضـعي، لكـسـب نـظـرة عاـم كـجـزء ـمـن تحلـي

دميوجرافية يف سوق ما عن طريق اختبار بيانـات للسامت ال

 .إدارة اإلحصاء األمريكية

  كجزء من معيار مرتي ملقارنـة رد الفعـل الحقيقـي لوسـائل

 .اتصال الرشكات مبعدل ردود أفعال منطية داخل الصناعة

ــراء ال مبديئ  ــة إـج ــث ملواجـه بـح

تـسـاؤل تـسـويقي مـعـني أو 

 وضع خاص

  كجزء من اسرتاتيجية املنتج للتحقق مـن الفوائـد والخـواص

 . عند رشاء هذا النوع من املنتجاملميزة التي يريدها العمالء

  كجزء مـن اسـرتاتيجية القنـاة لتحديـد نـوع العـرض داخـل

ّالذي سـيجذب انتبـاه املسـوق وينـتج عنـه ارتفـاع واملحال 

 .ات إىل أعىل معدالتهااملبيع

  كجزء من اسرتاتيجية التسـعري لفهـم كيفيـة تقيـيم العمـالء

 .للعروض والعروض املنافسة األخرى

  كجزء من اسرتاتيجية االتصاالت للتأكد من حصـول العمـالء

 وفهمهم واستجابتهم لرسالة أو حملة معينة
 

 Secondary Researchالبحث الثانوي  

 إذا -ميثل نقطة بداية لتحليل الوضع، وقد ميثـل قيمـة كبـرية إن البحث الثانوي عادة  

َّجديـدة أو محدثـة حصاءات إم بعض املصادر دتق. راجع التواريخ واملصادر. أدركت حدوده

كام تقدم بعض املصادر األخرى لقطة رسيعة تغطي فرتة معنية، . وملحات مخترصة منتظمة

ًع يف االعتبـار أيضـا مصـداقية املصـدر ضـ. ًيقـة رسيعـاتقد تكون مفيدة، ولكن قد تصـبح ع

 إن معلومـات . للتأكد من أن املعلومـة صـادرة مـن مصـدر غـري منحـاز وذو سـمعة جيـدة
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الصناعة التي يتم الحصول عليها من اإلدارة األمريكية للمكتب التجاري للتحليـل االقتصـادي، 

إذ ). 3-6يحي ض التوأنظر الشكل(عىل سيبل املثال، تعتمد عىل دراسات وإحصاءات حكومية 

يشء عـن املصـدر، حـاول ُنه مل يجـر بحثـا، حـاول معرفـة أي كًقدم املصدر تقريرا بالبيانات ول

 .قد تعتمد عليها ألهداف تسويقيةفالتحقق من دقة املعلومات، 

ضع خطة الستخدام مصادر متعددة للبحوث الثانوية حتى ميكنك الحصول عـىل فوائـد  

أنظـر للتفصـيالت . ا تفاصيل كل مصدر يف مقابل املصادر األخـرىً أيضافحصمن تعدد اآلراء، 

التي تحتاج إليها يف كل مصدر، دون ملحوظاتك عن حداثة معلوماتـك واسـتخلص التفاصـيل 

ـك التـسـويقية ـن خطـت ـزاء متـعـددة ـم ـة لـضـمها إىل أـج ـن مـسـتعدا لرشح وتفـسـري . املعيـن ًـك

 .املعلومات ضمن وضع منتجك أو ماركتك

لة حـول أسـواق صـ البحث الثانوي شديد العمومية للرد عىل األسـئلة املفعادة ما يكون 

ِّإن املسـوقني . ومـن هنـاك يـأيت البحـث املبـديئ للتسـويق. معينة وأنواع خاصة مـن العمـالء

يوجـد لـدى بعـض . املؤهلني للقيام بذلك ميكنهم إجراء بحث مبديئ لدعم عمليـة التخطـيط

راء بحث مبـديئ أو يفضـلون تعيـني اختصاصـيني مـن الرشكات، اختصاصيني من املوظفني إلج

 .الخارج للقيام بهذه العملية

 
  معلومات الصناعة من مكتب التحليل االقتصادي التابع لوزارة 3-6الشكل التوضيحي 

 التجارة األمريكية
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  Primary Researchبديئ البحث امل

عينـة وكيفيـة مسـاعدة يبدأ البحث املبديئ بتعريف ما تحتاج إىل معرفته حول سـوق م 

قـد يرغـب . فعـىل سـبيل املثـال. املعرفة يف وضعك لخطة تسويقية أكرث فاعلية وكفـاءةهذه 

صاحب مصنع للسجاد يف معرفة املزيد عـن عمليـات الرشاء التـي تسـتخدمها األرس لتحديـد 

ِّقد تساعد هذه املعلومة املسـوقني عـىل وضـع . وقت رشاء سجادة جديدة ملنزل قائم بالفعل

خطة أفضل للتوقيت ومحتـوى وسـائل االتصـال لجـذب االهـتامم الرسيـع للامركـة، وبعـض 

ًكام يستطيع صاحب املصـنع أن يكتشـف أيضـا املقـدرة عـىل . املنتجات املتميزة من السجاد

نة التي ميكـن أن تحققهـا السـجادة، مثـل إضـافة الشـعور يفهم االحتياجات املبينة والغري مب

 ).غري مبني(وإظهار الوضع االجتامعي ) مبني(بالراحة للغرفة 

اإلنرتنت، (تشمل الخطوة التالية وضع خطة لجمع البيانات من خالل املالحظة، املسوح  

شـديدي االهـتامم ّإن املسـوقني . ، التجارب، وبعـض طـرق البحـث األخـرى)الهاتف، أو الربيد

 .يالبحوث العرقية الجغرافية، البحوث اإللكرتونية، والتسويق املزاجب

يقومـون ّعنـد اسـتخدام املسـوقني للبحـوث العرقيـة الجغرافيـة، : البحوث العرقية الجغرافية

منـتج فعـيل، أو طريقـة االسـتخدام ويطرحـوا األسـئلة سلوكيات العمـالء عنـد رشاء مبالحظة 

تستخدم رشكة والـت ديـزين البحـوث العرقيـة الجغرافيـة . األسباب لهذه السلوكياتلتوضيح 

مـن ( لربامج تليفزيون الكابل، بني األوالد ةقف وسلوكيات سوق هام مستهدفلفهم أفضل ملوا

رون منـازلهم وون هـؤالء األوالد أثنـاء تسـوقهم، ويـزبيالحظ البـاحثون املـدر): 14 إىل 6سن 

بنـاء عـىل . واستخداماتهم، وماذا يفعلـون يف أوقـات فـراغهملتعلم أساليب وأسباب اختياراتهم 

اآلن ممثلـون مـن هـذه املرحلـة العمريـة يقـدمون عروضـهم يف  زينهذا البحث، أصبح لدى دي

ألشـخاص التـي لصـور (املرسـوم عـىل سـطحها السـفيل  التزلج التليفزيون وهم يحملون ألواح

تي يعجب الو(مع خلق شخصيات تعمل جاهدة عىل تحسني مهاراتها ) يفضلها هؤالء الفتيان

 .)16()بها األوالد

بحوث العرقية الجغرافية لدراسة أمناط لعب الفتيـات  الLEGOاستخدمت رشكة ليجو  

 .قبل سن املراهقة قبل تقديم خط إنتاج جديد خاص بالفتيات
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) والبالغني(تتميز هذه الرشكة بتفوقها يف تسويق مجموعات املكعبات لألوالد . LEGOليجو  

 إنشـاء عنـدما بـدأت الرشكـة يف. أكرث من تسويق مجموعات املكعبات التي صممت للفتيات

ِّرسـلت املسـوقني يف رحـالت بحثيـة طويلـة ملالحظـة أخط جديد إلنتاج املكعبـات للفتيـات، 

والتـحـدث إىل ـعـب رـيـا، أثـنـاء اللوالفتيـات يف الوالـيـات املتـحـدة، اململـكـة املتـحـدة، أملانـيـا وك

كتشف الباحثون أن الفتيـات ال يفضـلن مجموعـات األشـخاص الصـغرية املصـاحبة h. أرسهن

إن الفتيـات يحـتجن إىل : "وقـد أفـاد أحـد املعلمـني مـن أفـراد الفريـق. و الحاليةألطقم ليج

 ". معها أو شخصية تشبههننشخصية يتطابق

ًتعلم الباحثون يف رشكة ليجو، أيضا، أن الفتيات يستمتعن بلعب األدوار ورسد القصص أثنـاء      

مـع إضـافة " أصـدقاء ليجـو"سـمته أما ) LEGO(ًبناء عىل هذه النتائج، خلقت الرشكة . اللعب

بالستيكية للمجموعات من العرائس صغرية الحجم واملكعبات ذات اللون الـوردي "  شخصيات"

ًالالمع واإلرجواين واألزرق، وعند التفكري يف إضافة نوع من رسد القصص، اخرتعت ليجـو موقعـا 

رشح . الون تجميـلبعض الكامليات مثل عيادة بيطرية، وصَّ، وضمت )نة هارت ليكيمد(ًخياليا 

لدينا الفريق أشخاص من تسع جنسيات مختلفة للتأكد من أن : "كبري املديرين املبدع ذلك قائالً

عىل الرغم من شكوى بعـض النقـاد ". الخربة األساسية والضمنية ستنجح يف العديد من الثقافات

شـغل املزيـد "دف إىل  قائلة بأنها تهـ، إالّ أن الرشكة ردت)امرأة/ رجل(مام رأوه كأمناط جنسية 

بلغـت املبيعـات الفعليـة للسـنة األوىل ". من الفتيات يف تجربة تطوير مهارات اللعـب بـالليجو

 .)16(ضعف توقعات الرشكة، مام يشري إىل استجابة حامسية نشطة من السوق
 

 أقـل ِّمعظم املسوقني وسـيلة البحـث عـىل اإلنرتنـت ألن التكلفـةيستخدم : البحث عىل اإلنرتنت

ميكن الحصول عىل النتـائج خـالل فـرتة كام  ،ًسبيا، وميكن تعديلها وضبطها خالل مدة قصريةن

من ناحية أخرى، فإن النتائج لن تكون ممثلة بالكامل لسوق املنـتج ألن لـيس جميـع  .وجيزة

 . أو يشرتكون يف مسوح اإلنرتنـتةاإللكرتونيوسائل التواصل ستخدم يالعمالء، ورجال األعامل 

ن ذلك، يستخدم العديد من الرشكات مسـوح اإلنرتنـت الرسـمية أو الدراسـات الغـري ًورغام م

رسمية عن تعليقات املستهلكني بني املجموعات التي تسـتخدم اإلنرتنـت مثـل موقـع الفـيس 

 .بوك لفهم السلوكيات ورغبات الرشاء
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يفعلـه إن الرشكات التي تستخدم أسلوب التعقـب السـلويك ترغـب يف البحـث عـن مـا  

إن جوجـل، عـىل سـبيل . لعمالء عند زيارة أحد املواقع العنكبوتية أو يبحـث عـن إعالنـات معينـةا

املثال، يتعقب أنشطة املستخدمني لإلنرتنت حتى ميكن مراقبة أمناط السلوك ويسـتخدم اإلعالنـات 

بشـأن هـذا األمـر، القلـق أثار . القامئة عىل االهتاممات واملصالح التي تتضح من خالل هذه األمناط

ِّيام بعد، وعىل املسوقني رضورة االلتـزام بجميـع القـوانني فالجوانب األخالقية، التي سيتم مناقشتها 
 .واللوائح املطبقة والتي تختلف دامئًا من دولة إىل أخرى

إن أحدث مجاالت البحث التسـويقي هـو التسـويق املزاجـي أو العصـبي، : التسويق املزاجي

قـد . سـتهلك السـيكلوجية والعصـبية تجـاه أنشـطة التسـويقالذي يحقق يف ردود أفعـال امل

يساعد هذا النوع من التسويق الرشكات عىل البحث بعمق عن ما يحدث داخل املسـتهلكني 

اء واستخدام السلع رشرؤية أو سامع الرسائل الدعائية، وعند رؤيتهم للمنتجات داخل املحال، 

، عىل سيبل املثال، تقنيـة التعقـب نوأمازكة تستخدم رش. والخدمات، وتقييم قراراتهم الرشائية

 تجارة التجزئة، وأعادت تصميم بعض الشاشات النظري لتحليل طريقة نظر املستهلك لصفحات

 .)17(عىل أساس هذا البحث

   Using Marketing Researchاستخدام البحث التسويقي 

يف حالة عدم إتاحة البحث التسويقي أو يف حالة رضورة القيام بـه، يجـب أن تشـري إىل  

ذلك يف خطتك التسويقية وتضمني البحث كجزء من ميزانيـة 

ًخطط أيضا إلجراء بحـث تسـويقي . لك الزمنيوخطتك وجد

ـق ـائج ـخـالل التطبـي ـاس النـت ـد . مـسـتمر للمـسـاعدة يف قـي ـق

ًبحثـا إعالنيـا الختبـار الرسـائل عـىل سـبيل املثـال، تستخدم،  ً

ـتجابات العـمـالء،  ـب دراـسـة اـس ـائل اإلـعـالم بجاـن ـد وووـس ـق

تجربـة التسـويق لقيـاس رد الفعـل ملنتجـات ًأيضـا تستخدم 

 وأمنـاط ءتغريات حصة السوق، ومواقف العمـالوالبحثية إلرضاء العميل، إن الدراسات . جديدة

لتحديـد وتحليـل مفـاتيح تـأثري الرشكـة عـىل السـوق والعميـل ً شديدة القيمـة أيضـا مرشائه

 ).بجانب رؤية ترصفات املنافسني(

  

 نصيحة للتخطيط

لخص نتائج البحـث، حـدد 

ـــأثريات  االحتياـجـــات والـت

ئيـســية وخـطــط لبـحــث الر

 .جديد
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ًقد تضطر أحيانا، إىل اتخـاذ قـرارات مبنيـة عـىل بيانـات غـري مكتملـة؛ عنـد الوضـع يف  

 فمن النادر أن يكون لـديك الوقـت أو املـال الكـايف .االعتبار الخطي الرسيعة للسوق العاملية

ِّإذن، عليك أن تقيم مخاطر انتظار املزيد مـن . ث مرهق يغطي كل األحوال الطارئةإلجراء بح ُ

البحث باملقارنة مبخاطر اغتنام الفرصة قبل أن تنزلق من بني يديك أو قبل حصـول املنافسـني 

 . منهاصةعىل ح

 عـىل .ًأخريا، وكام أرشنا مسبًقا، فإن الخصوصية أمر شديد األهميـة يف بحـوث التسـويق 

ِّغم من أن يف وسع املسوقني استهداف أفضـل للقطاعـات املسـتهدفة، وأنشـطة التخطـيط الر

من التسـاؤالت التسويقي عن طريق جمع وتحليل كم هائل من البحث، إالّ أن البحوث تزيد 

البحـث عـن الشـبكة عـادات ويدرك معظمنا أن الرشاء من السـوبر ماركـت، . حول الخصوصية

 ولكن ما هي املعلومـات املعينـة . األخرى ميكن تتبعها بسهولةالعنكبوتية، وبعض السلوكيات

التي يتم جمعها وكيف ميكن استخدامها؟ هل ميكن تحديد الهوية الشخصـية لألفـراد؟ كيـف 

اللـوائح الذاتيـة يف الصـناعة، وسياسـات يتم حامية األفـراد عـن طريـق قـوانني الخصوصـية، 

 الفيدرالية األمريكية عـن قـرب اسـتخدام الخصوصية لدى كل رشكة؟ تراقب مفوضية التجارة

لذلك يجب أن تضع الخصوصية نصب أعينـك عنـد وضـع . الرشكات لبحوث التعقب السلويك

 .خطتك

  Summaryص ــملخ

عند البدء يف تحليل السوق، ابدأ بوضع تعريف واسع للسوق عامة ثم احتياجات هؤالء  

ء من رجال األعامل الوج املستهلكني أو العمإن األسواق دامئة التغري، مع دخول أو خر. العمالء

يجـب عـىل الرشكـات أن تعكـس تغـريات  ولهذا السبب .والبدء أو التوقف عند رشاء منتج ما

إن العديـد مـن الرشكـات . السوق وتحلل عملية الطلب بالتفصيل قبل استهداف قطاع معني

 ديناميكيـات السـوق املنافسني لفهـمحصص تتابع حصصهم السوقية طوال الوقت، وتقارنها ب

 .ووضع معايري مرتية تسويقية
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إن أسـواق . ن البحوث شديدة األهمية لتحليل املستهلكني والعمالء من رجـال األعـاملإ 

املستهلكني واالعتبارات الثقافية، والتواصل االجتامعي والعوامل الشخصية تسـاعد يف تشـكيل 

املسـتهلك وكيـف  كيف يفكر يفً أيضا ونبحث املسوقياالحتياجات، الرغبات، وأمناط السلوك 

يتأثر املشرتون من رجال األعامل بكال كام . يترصف يف كل مرحلة من عملية اتخاذ قرار الرشاء

ميكن للرشكـات أن تسـتخدم البحـوث الثانويـة . من االعتبارات التنظيمية والصالت التنظيمية

ملسـوقني إىل تخطـيط األنشـطة ولكن قـد يضـطر ا. واملبدئية لفهم أفضل ألسواقهم وعمالئهم

التسويقية عىل أساس بيانات مل تستكمل بعد من أجل اللحاق بفرص السوق رسيعـة التحـرك 

 . أو مواجهة املنافسني

 Your Marketing Plan, Step by Step  خطتك التسويقية خطوة بخطوة

 مبدئيـة تحليلك لوضع التسويق الراهن، استخدم األسـئلة التاليـة كنقـاط عند استكامل 

 .ةيَّلتعلم املزيد عن األسواق والعمالء، وثق أجوبتك يف خطتك التسويق

ملموسـة  مصـادر ة، حاول إيجاد ثالثـستجد البحث الثانوي حول أسواق املستهلكنيمتى   -1

 : ما ييلباإلضافة إىل البحث عن كلامت معينة أساسية، ضع يف االعتبار. عىل األقل

 ).www.census.gov(دارة اإلحصاء األمريكية البيانات السكانية من إ - أ 

 بيانات دميوجرافية دولية من األمم املتحدة  -ب

(http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats) 

 )www.theacs/org(ل ياملؤرش األمرييك لرضاء العم -ج

 )www.google.com/trends(توجهات جوجل  -د 

 :من مكتبات الكليات والجامعات، مثلمصادر  - ه 

(www.bber.umt.edu/default.asp) 

 )http://pewre-search.org(جامعات البحث، مثل  - و
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أين ستجد بحث ثانوي حول أسـواق رجـال األعـامل؟ باإلضـافة إىل البحـث عـن كلـامت  -2

 :مثل ما ييلأساسية معينة، إيجاد مصادر جيدة أ أكرث 

 )http://business.usa.gov(موارد الحكومة األمريكية  -أ  

 )NAICS)www.census.gov/eos/www/naicsبيانات صناعة   -ب

 )Industry Week )www.industryweek.comمجلة  -ج

 )Business week )www.businessweek.comمجلة  -د 

 /)E-Commerce Times )www.ecomrnercetimes.com - ه 

 )check your school's resources( مصادر من مكتبات الكليات والجامعات - و

 من املعلومات التي جمعتها تفاصيل لتعريـف السـوق الخـاص مبنتجـك، مبـا يف استخلص -3

لخـص نتائجـك يف شـبكة . ذلك االحتامالت املتاحة، الجودة املتاحة، واألسواق املسـتهدفة

ًكن محـددا بقـدر اإلمكـان يف تعريفـك، . 3-3ل التوضيحي مامثلة ملا هو موجود يف الشك

وضـع خطـة وبعـد اسـتكامل بحثـك (مدركًا احتامل تعديلك لهذه التعريفات فـيام بعـد 

ًوجود بالفعل، عـرف أيضـا مإذا كانت خطتك من أجل منتج ما ) السرتاتيجيتك املستهدفة َّ

ء من رجال األعـامل، ضـم يف حالة وضع خطة تسويقية تركز عىل العمال. السوق املخرتقة

 .تعريفاتك إىل NAICSقواعد 

ّإذا ركزت خطتك التسويقية عىل منتج حقيقي، أبحث وقـدر حصـته التسـويقية الحاليـة  -4

َّسواء ركّزت خطتك عىل منـتج جديـد وحقيقـي، قـدر ). بوحدات أو مصطلحات متويلية(

َّف تغـريت سـامت ًحصص السوق ألهم املنافسـني يف الصـناعة، اعـتامدا عـىل بحثـك، كيـ

ة التـي أثـرت يف تغـريات يـالحصة يف تصنيف املنتج مبرور الوقت؟ ما هـي العوامـل البيئ

 الحصة؟ ما هي مضامني خطتك التسويقية؟

استخدم البحث الثانوي للخطط التسويقية التي تركـز عـىل أسـواق املسـتهلكني،  -5

 والعوامـل الشخصـية إليجاد بيانات عن كيفية تأثري الثقافة، الصالت االجتامعية،

 ّيف األشخاص داخل األسواق التي حددتها، وضـح نتائجـك يف خطتـك التسـويقية، 
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 .ني عن كيفية استخدام خطتك التسويقية لهذه املفاهيم الهامةت فكرتني معينعوض     

ّإذا ركزت خطتك عىل العمالء من رجال األعامل، ابحث عن كيفية احتامل تـأثري الصـالت  -6

ات التنظيمـيـة ـعـىل الرشـكـات التجارـيـة، الرشـكـات الـغـري مـسـتهدفة لـلـربح، أو واالعتـبـار

مفـاتيح التـأثريات عـىل الصناعة للحصول عىل اقرأ مدونات . املؤسسات يف سوقك املحددة

 ضم نقطتـني عـىل األقـل عـن ّوضح نتائجك يف خطتك التسويقية،. عملية رشاء رجال األعامل

 . التأثرياتكيفية مالءمة خطتك التسويقية لهذه
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 نظرة عامـة

ُة، أو والية، أو أمة، نو مديما هي سوقك؟ بدالً من محاولة التسويق إىل مجاورة واحدة أ 

 ، عىل افرتاض أن كل شخص لديه نفس االحتياجات، السلوكيات واملواقف-أو إقليم أو كوكب 

ِّيركِّز معظم املسو يستكشـف هـذا . ةقني عىل مجموعات معينـة للعمـالء داخـل سـوق معينـُ

 التخطـيط  يف3الفصل عملية التجزئة، االستهداف والوضـع أو املكانـة التـي تؤسـس الخطـوة 

 ).4-1انظر الشكل التوضيحي (التسويقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الخطوة :  التخطيط التسويقي4-1 الشكل التوضيحي 

  

 :الخطة التسويقية من أجل
 .توفري القيمة

 إقامة العالقات
 التميز

 
1 

بحث وتحليل الوضع 
 الراهن

 4 
اتجاه الخطة، األهداف 

 الدعم التسويقي 

 
3 

فهم األسواق 
 والعمالء

 

 6 
املعيار املرتي للخطة 

 ومراقبة التطبيق

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
 وبرامج التسويق

2 

تجزئة الخطة، االستهداف، 
 املكانــة

 سوق القطاع. 

 االختيار، التقييم ، 
 القطاعات املستهدفة   

      ومكانة الخطة
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املسـتخدمة لتعريـف املتغـريات سوف تراجع أوالً العمليـة اإلجامليـة ثـم تتعـرف عـىل  

لتـي متثـل أهميـة كبـرية لخطتـك قطاعات العمالء داخل أسواق املستهلكني ورجال األعـامل ا

.  التغطيـةاسـرتاتيجياتًثانيا، سـرتى كيفيـة تقيـيم املسـوقني للقطاعـات واختيـار . التسويقية

مبجرد تحديـدك للجامعـات التـي . ًوأخريا، ستتعرف عىل اسرتاتيجيات املكانة للمزايا التنافسية

 تهة، كام متت مناقشستسوق لها، ميكنك تحديد األهداف واألغراض من أجل خطتك التسويقي

  .يف الفصل الخامس

 

  تطبيق ما لديك من معرفة 

بعد قـراءة هـذا الفصـل، اسـتمر يف وضـع خطتـك التسـويقية عـن طريـق تلخـيص قراراتـك 

للحصـول ًأنظر أيضـا إىل الخطـط التسـويقية . وأفضلياتك يف وثيقة مكتوبة للخطة التسويقية

ة لقـراءة لحظـخـذ . ف والقرارات الخاصة باملكانةاألفكار حول مناقشة التجزئة، االستهداعىل 

أسئلة قامئة املراجعة الخاصة بهذا الفصـل والتـي تتنـاول تجزئـة أسـواق املسـتهلكني ورجـال 

ومتارينهـا يف " خطتك التسـويقية، خطـوة بخطـوة"ه من تاألعامل، ثم راجع بعد ذلك ما تعلم

 .الفصول السابقة

 

 

 تحديد وتقييم القطاعات      الرابع   قامئة مراجعة الفصل 

 تجزئة أسواق املستهلك

 هل ميكن استخدام الدراسات اإلحصائية للسكان لتصنيف املستهلكني طبًقـا لالحتياجـات 

األرسة، حالـة األرسة،  ، حجـم)املـرأة/ الرجـل(أو االستجابات التي تختلف باختالف الجـنس 

 . االجتامعيةطبقةالدخل، الوظيفة، التعليم، الدين، الجنس، الجنسية، أو ال

  الجغرافـيـة لتـصـنيف املـسـتهلكني طبقًــا لالحتياـجـات أو ـهـل ميـكـن اـسـتخدام املتـغـريات

، املنـاخ، أو االستجابات التي تختلف باختالف الدولة، اإلقليم، الوالية، املدينة، الرقم الربيدي

 املسافة؟
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 ـات الســيكولوجية لتصــنيف املســتهلكني طب ـريات البياـن ـن اســتخدام متـغ ـل ميـك قًــا ـه

 لالحتياجات أو االستجابات والتي تختلف باختالف أسلوب الحياة، األنشطة أو املصالح؟

 ية لتصنيف املستهلكني طبًقا لالحتياجـات ضعهل ميكن استخدام املتغريات السلوكية والو

ـبة  ـة، مناـس ـب املتوقـع ـاختالف املكاـس ـف ـب ـي تختـل ـتجابات الـت ـة واالـس ـتخدام، حاـل االـس

  السعر؟ التكنولوجي، املواقف أو حساسيةالتوجيهاملستخدم، نوع الوالء، 

 تجزئة أسواق رجال األعامل

 أو هل ميكـن اسـتخدام الدراسـات اإلحصـائية للسـكان لتصـنيف العمـالء طبًقـا لالحتياجـات 

االـسـتجابات الـتـي تختـلـف ـبـاختالف الـصـناعة، حـجـم املرشوع التـجـاري، عـمـر املرشوع 

 وتركيبة امللكية؟

 ـغـريات الجغرافـيـة لتصـنيف العـمـالء ـمـن رجـال األـعـامل طبقًــا هـل ميـكـن اسـتخدام املت

املناخ، الرقم لالحتياجات واالستجابات التي تختلف باختالف الدولة، اإلقليم، الوالية، املدينة، 

 الربيدي واملسافة؟

  هل ميكن استخدام املتغريات السلوكية والوصـفية لتصـنيف العمـالء مـن رجـال األعـامل

تغريات التي تختلف باختالف املكاسب املتوقعة، مناسبة االستخدام، طبقا لالحتياجات وامل

نوع الوالء، التوجه التكنولوجي أو االسـتخدام، أمنـاط الرشاء، املواقـف أو معـايري وتقيـيم 

 ّاملمول؟

 قطاعات التعليم

  ما هي القطاعات التي يجب إقصائها بسبب قضايا قانونية أو عرقية، ردود أفعال سـلبية

 ؟جدارةأو غري مناسبة إىل حد ما مع املوارد أو معايري المحتملة، 
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 تجزئة أسواق املستهلكني ورجال األعامل

Segmenting Consumer and Business Markets  

لتحوالت التي تواجهها األسواق وتطور البيئة التسويقية فإن األسواق التـي كانـت ل ًنظرا 

ًتعد فيام ميض أسواقا للجملة تحولت اآلن فعىل سبيل املثال، فإن .  إىل أسواق مجزأة ومتنوعةُ

اإلفطـار املصـنوعة املسوقني الذين يستخدمون منتجات واسعة االستخدام مثل أنواع وجبـات 

إىل ماليـني  حتى تصـل والتي تعتمد عىل الدعاية عىل شبكة التليفزيون) cereals(من الحبوب 

 شبكة التليفزيون يتضاءل مـع تزايـد أصبح اآلن عدد مشاهدي. األشخاص خالل وقت الذروة

فهنـاك . ًأعداد  املستهلكني األمريكيني الذين تغريت أوقاتهم كام تغريات أيضـا وسـائل اإلعـالم

ّمن يطلب مشاهدة أفالم أو أحـداث رياضـية يف أي سـاعة يحـددها، والـبعض اآلخـر يحمـل 

لتليفزيون، الالب توب، يام بعد عىل شاشة اف ملشاهدتها مبارشة أو iTunesمسلسالت من الـ 

أجهزة اإلعالم الرقمية أو الهاتف الـذيك؛ أو يشـاهد بعـض األفـالم الحديثـة مبـارشة مـن عـىل 

رون فقط خالل مئات من قنوات الكابل التليفزيوين ملشاهدة مـا نق وهناك آخرون ي.اإلنرتنت

. Youtube والبعض اآلخر ينقر للبحث ومشاهدة فيديوهات عىل اليوتيوب .دونه مبارشةيير

إن املشاهدين الذين شعروا باالستياء من إلغاء بعض العروض عىل شبكة التليفزيـون ميكـنهم 

، وـهـو تـغـري هاـئـل يف ـصـناعة DirectTV و Netfixمـشـاهدة جمـيـع  امللـفـات ـمـن ـخـالل 

 .)1(التليفزيون

ن يف العادات اإلعالمية، فهـذا يعنـي بالتـايل صـعوبة ا وجود شخصان متشابهملعدًنظرا  

 لديهام نفس الخلفية، نتيجة لذلك، بـدأ املسـوقون يف االبتعـاد عـن التسـويق نيجود شخصو

ً باستخدام خليط تسويقي واحد للوصول ملا كـان يعـد، فـيام مىض، سـوقا جامعيـا -الجامعي  ً ُ

 الفـصـل األول يفـتـم تعرـيـف كلـمـة قـطـاع أو ـجـزء .  واتجـهـوا إىل التـسـويق الـجـزيئ-ًواـحـدا 

مثـل (هلكني أو العمالء من رجال األعـامل تتشـابه يف بعـض النـواحي كتجمعات كبرية للمست

 .والتي تستجيب للمجهودات التسويقية) نفس االحتياجات، األفضليات يف الرشاء أو املواقف
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  Segments and Nichesالقطاعات واألسواق املميزة 

ادات، أو هي عملية تصـنيف العمـالء داخـل سـوق مـا طبًقـا الحتياجـات، عـ: تجزئة السوق

إذا استجاب جميـع األشـخاص يف جميـع . مواقف متشابهة ميكن تحقيقها من خالل التسويق

بـنفس الطريقـة إىل نفـس الخلـيط ) سواء مستهلكني أو عمالء من رجال األعـامل(القطاعات 

ًولكن نظرا الستحالة وجود شخصان . ة إىل قطاعات أو أجزاءج، فلن تكون هناك حايالتسويق

ًما، أصبح من املمكن عـىل الرشكـات التعامـل مـع هـذه االختالفـات مـن خـالل متشابهان متا

 .التسويق

ًففي سوق األلبان، عىل سـبيل املثـال، هنـاك قطـاع واحـد يشـمل أشخاصـا يرغبـون يف  

. نهـا وبالتـايل يهتمـون برشاء منتجـات ألبـان قليلـة الدسـموتقليص كمية الدهون التي يتناول

فضلون التنـوع يف النكهـات وبالتـايل سـيهتمون باإلعالنـات هناك قطاع آخر يشمل أشخاص ي

ًأما القطـاع الثالـث فيشـمل أشخاصـا يريـدون الحـد مـن .  بالشيكوالتةنبالتي تقدم أنواع الل

إن .  لـنب الصـويا وبعـض البـدائل األخـرىنتناولهم لأللبان ألسباب صحية وبالتايل يبحثون عـ

أو يسعون إىل نفس املكاسب والفوائد، وبالتـايل لديهم نفس االحتياجات العمالء يف كل قطاع 

سـواء كـان ذلـك ( لهـذا القطـاع ت بنفس الطريقة لألنشطة التسويقية التـي تهيـأنيستجيبو

ولكن األشخاص خارج هذا القطـاع عـادة مـا ). منتج، إعالن أو تخفيض، أو عرض بأحد املحال

 .تقل مالحظتهم، ولكن يستجيبون فقط ملجهودات التسويق

 قطاعات أصغر تشمل - nichesَّ للمسوقني، داخل قطاع ما، تحديد أسواق مميزة ميكن 

احتياجات خاصة أو متطلبات مربحة، مثل األشخاص الذين يشـرتون اللـنب القليـل الدسـم يف 

تستطيع هـذه األسـواق الصـغرية املميـزة، مـع . عبوات صغرية تخص فرد واحد لوجبة واحدة

ًاعات صغرية ولكـن مربحـة، وقـد تصـبح أحيانـا قطاعـات مرور الوقت، أن تتوسع لتصبح قط

ي لألطعمة الخالية من الجلوتني والتي أصـبحت ِّدوهذا ما حدث بالفعل عند الظهور امل. أكرب

 .أحد األمناط السائدة
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يف وقـت مـا، كـان هنـاك قطـاع مـن . Gluten - free foodsاألطعمة الخالية من الجلوتني  

أصـبح هـذا ض بتجويـف الـبطن أو حساسـية مـن الجلـوتني، وقـد املستهلكني يعانون من مر

والتي يقودها عدد قليـل مـن صـناع األغذيـة " سننيال"ًالقطاع مستهدفا من السوق املتميزة 

مقرهـا و" بـاميال"ومن بني هذه الرشكات ظهرت منتجات . ةياملتميزة ومحال األغذية الصحيح

ولكن، خـالل األعـوام . بز الخالية من الجالتنيكاليفورنيا، وتقدم الدقيق وخلطات الخالرئييس 

القليلة املاضية زادت أعداد األشخاص الذين يسعون للحصول عىل أنواع الطعام الخاليـة مـن 

 مبيعاتها يف الواليات املتحدة إىل ما يقدر 2001شكل ملموس بحيث وصلت يف عام  بتنيالجلو

أما اآلن فتقدر مبيعات هذه . ب الحياة مليون دوالر ألسباب صحية أو تغري أسالي200بحوايل 

 . دوالر، مع توقع املزيد من النمومليار 2بحوايل األطعمة 

ِّ أوىل املسـوقني الهـامني يف إدراك النمـو املحتمـل General Milsرنال ميلز رشكة ج     كانت 
ًأنشـأت الرشكـة موقعـا . لهذا القطاع وتعديل مئـات املنتجـات لتلبـي حاجـة هـؤالء العمـالء

، مـن أجـل اسـتهداف هـذا القطـاع، بجانـب "خال من الجلـوتني"ًعنكبوتيا أطلقت عليه اسم 

دم كمصادر وحيدة للمعلومات حـول الحيـاة بـدون خوالتي تإصدار صفحة عىل الفيس بوك 

األطعمـة الخفيفـة  تشـري إىل Frito-layكـام وضـعت اآلن ملصـقات عـىل بطـاطس . جلوتني

كام بدأت السوبر ماركـات . ء من هذا القطاع الدائم النموالخالية من الجلوتني لجذب العمال

ـز : يف اـسـتهداف ـهـذا القـطـاع الـصـغري بطريـقـة كـبـرية ـال، أـصـدرت ويجامـن ـعـىل ـسـبيل املـث

Wegmans خط إنتاج أطعمة للمحال خالية من الجلوتني وميكن الحصـول عليهـا مـن عـىل 

 .)2( التي تبيع األطعمة الطبيعية بالسوبر ماركتقسامأرفف األ

 Reasons to Segmentأسباب التجزئة   

وهـذا . ِّتعطي التجزئة املسوقني الفرصة للرتكيز عىل مواردهم يف أكرث األوقـات الواعـدة 

ًيحسن من كفاءة وفاعلية التسويق نظرا ألن الرشكة تتعرف عىل عمالء كل قطاع وما يرغبون 
ِّالء تتيح الفرصة للمسوقني ملالحظة  إن هذه العالقة الحميمة مع العم.فيه وما يحتاجون إليه

ِّوأخريا، تتيح القطاعـات إعطـاء املسـوقني االختيـارات . ًالتغيريات يف القطاع واالستجابة رسيعا ً
 ال يوجد فيـه أكـرث املنافسـني ثأو حيلدخول القطاع الذي يوجد به عدد قليل من املنافسني 

 .قوة أو أكرثهم ماال
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 التجزئة، االستهداف، املكانة 4-2الشكل التوضيحي 
 

 ـفـإن عملـيـة التجزـئـة تـضـع أـسـس وـضـع 4-2وـكـام ـهـو موـضـع يف الـشـكل التوـضـيحي  

سوق املستهدفة هي أحد قطاعات لإن ا. القرارات الخاصة باالستهداف أو اسرتاتيجية التغطية

إن وضع هذه القرارات يعني إنك بـدأت بالفعـل . ق التي اخرتتها لتسعى وراءهاإجاميل السو

ًاملارـكـة أو املـنـتج مكاـنـا ممـيـزا وهادـفـا داـخـل عـقـول العـمـالء  بإعـطـاء -يف تحدـيـد املكاـنـة  ً ً

يام بعـد يف هـذا فـاملستهدفني، وهو موضوع سيتم مناقشته 

 .الفصل

   Select the Marketاخرت السوق 

وىل للتجزئة هي اختيار أسـواق أو سـوق إن الخطوة األ 

أـسـاس عاـمـة حـيـث تـقـوم الرشـكـة باـسـتهداف العـمـالء ـعـىل 

قـم ). القـوة، الضـعف، الفرصـة والتهديـد( SWOTتعريف السوق، التحليل الوضـعي وتحليـل 

أو القطاعات التي ليست يف حاجة إىل العطاء أو غـري مناسـبة ألسـباب أخـرى بإقصاء األسواق 

القوة الرشائية، تساؤالت عرقيـة، أو تهديـدات بيئيـة مثـرية غرافية، االفتقار إىل مثل املساحة الج

الرشكـة  الغري قانونية أو صعبة املنال ألسباب أخرى تفوق قـدرة عليك إقصاء القطاعات. للقلق

 السـكرية يف فعىل سبيل املثال، هناك أكرث من عرش واليات صادرت بيع املرشوبـات. عىل الرقابة

ِّ باملدارس مام أدى إىل ابتعاد هذا القطاع عن متناول مسوقي الصوداآالت البيع
)3(. 

  

 نصيحة للتخطيط

ـحــدد األـســواق بأـســلوب 

واـســع، اـحــذف األـســواق 

 .الغري مناسبة

 االستهداف

حدد عدد القطاعات التي 

 .ستدخلها

حدد أفضل القطاعات عند 

 .الدخول

 .ضع اسرتاتيجية للتغطية

 التجزئة

 اخرت السوق 

 طبق املتغريات 

 قــيم واختــار القطــاع

 الستهدافه

 املكانة

 ًاخرت فروعا للتباينات

طبق التمكني بأسلوب  

 .متناسق

د أعد تحديد املكانة عن

 الرضورة
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ّأصبح املسوقون اآلن عىل استعداد لتعريف القطاعات املميزة داخل األسواق التي قاموا    

يختلف الناس عن رجال األعامل يف العديد من الجوانـب، ولكـن ال يعنـي ذلـك أن . ابتعريفه

مجموعـات إن الغرض من التجزئة هـو تشـكيل . ملنظور التسويقيكل اختالف له هدف من ا

 ولكنها مختلفة مبا فيه الكفاية حتى إن رد فعل كل مجموعة لـن ًايمن العمالء متشابهة داخل

إذا كاـنـت جمـيـع القطاـعـات متـشـابهة أو . ًيـكـون مامـثـالً متاـمـا ـلـنفس األنـشـطة التـسـويقية

 تسـتطيع -ن هناك حاجة إىل عملية التجزئـة تستجيب بنفس الطريقة إىل التسويق، فلن تكو

ِّإذن فـإن املسـوقني . الرشكة أن تستخدم بسهولة خليط واحد من التسـويق للسـوق بأكلمهـا

 .ينشئون قطاعات بتطبيق متغري واحد أو أكرث عىل املستهلك املختار أو لسوق رجال األعامل

 تطبيق متغريات التجزئة عىل أسواق املستهلك

 Applying Segmentation Variables to Consumer Markets 

ِّيستطيع املسوقون عزل عملية التصنيف داخل أسـواق املسـتهلك باسـتخدام املتغـريات  

 أسـواق ة ميكـن تجزئـ.السلوكية، الوصفية، الدميوجرافية، الجغرافيـة والبيانـات السـيكولوجية

َّي املفصـل للرشكـة مـع ملحـة املستهلك طبًقا لكل متغري، يعتمد االختيار عىل البحث التسويق

ِّعادة ما يطبق املسوقني مـن ذوي األذواق . مخترصة عن العمالء، وتحليل سلوكياتهم الرشائية

من املتغريات لخلق قطاعات شديدة التميز أو أسواق متميزة لجذب انتبـاه الرفيعة مجموعة 

 .التسويق

ًإن املنطق العام يلعب دورا هاما أيضا  ً اق وريات ال تنعكس عىل أسـاملتغهناك بعض . ً

ة قـد ينقسـم إىل أجـزاء يف يـفعىل سبيل املثال، فإن سوق املستهلك للمناشف الورق. معينة

مجال التعليم، ولكـن لـيس مـن املحتمـل أن التصـنيف النـاتج سيكشـف عـن احتياجـات 

ومن ناحية أخرى، فـإن الـدخل وحجـم . مختلفة أو استجابات متباينة ملجهودات التسويق

ً من املحتمل أن يكونا متغـريات أفضـل لتجزئـة مثـل هـذه السـوق، طاملـا أن واحـد األرسة

  بـة أو تستجيــا أو كليهام قد يؤدي إىل تصنيف مجموعات ذات احتياجات مختلفـمـمنه
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   متغريات التجزئة ألسواق املستهلك4-3الشكل التوضيحي 

 أمثلة نوع املتغري

حالـة املسـتخدم، / معدل االسـتخدام/ ، مناسبةاملكاسب الواضحة املتوقعة سلويك ووضعي

توجه التكنولوجي، حساسـية لنوع الوالء، املوقف تجاه املنتج، االستخدام، ا

 .السعر

 وضع األرسة، حجم األرسة، الـدخل، الوظيفـة،)/ امرأة/ رجل(العمر، الجنس دميوجرايف

 تعليم، الجنس، الجنسية، الدين، الطبقة االجتامعيةال

، )طبقا للدولـة، اإلقلـيم، الواليـة، املدينـة، الجـوار، الـرقم الربيـدي(قع املو جغرايف

 املسافة، املناخ

 أسلوب الحياة، األنشطة، املصالح البيانات السيكولوجية
 

 ًتلقـي األجـزاء التاليـة نظـرة أكـرث قربـا عـىل متغـريات. بأسلوب مختلف يف األنشطة التسـويقية

 .التجزئة األساسية الخاصة باملستهلك

  Behavioral and Attitudinal variablesاملتغريات السلوكية والوضعية 

إن املتغريات السلوكية والوضعية، يف كثري مـن األحـوال  

 ـمـن أـجـل ـهـي أفـضـل طريـقـة لتعرـيـف تـصـنيف املـسـتهلك

 هـذه املتغـريات يرجـع ذلـك إىل أن مثـل. أهداف التسـويق

ِّتساعد املسوقني عـىل تحليـل القيمـة املعينـة التـي يتوقعهـا 

 الحظ أن املكاسـب .مجموعة من املستهلكني من عطاء معني

 أسـلوب ،املطلوبة أو املتوقعـة، مناسـبة االسـتخدام ووضـعها

 املنـتج أو االسـتخدام عـادة مـا تتعـدى الخطـوط التكنولـوجي، واملواقـف تجـاهالوالء، التوجه 

ينـتج عنهـا قطاعـات قامئـة عـىل أسـلوب ترصف املسـتهلكني أو  مام  والجغرافيةالدميوجرافية

فعىل سبيل املثال، فإن املسافرين . شعورهم أكرث من مكان معيشتهم أو عدد السنني العمرية

 ال األعـامل قـد يغـالون قيمـة  فاملسافرون مـن رجـ.بالطائرات يسعون وراء مكاسب مختلفة

 

 نصيحة للتخطيط

تخلق املتغـريات السـلوكية 

ـد  ـات متـت ـعية قطاـع والوـض

ـــيام بعــــد الخطــــوط  ـف

 .الدميوجرافية والجغرافية
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 إلـيهمالربنامج الزمني املناسب، بينام املسافرين لالستمتاع بالعطالت قد متثل القيمة بالنسبة 

ِّإذن فإن املسوقني سوف يسـتخدمون وسـائل مختلفـة . يف قدرتهم عىل دفع مصاريف الرحلة

 .ون إليهاسب التي يسعلكل قطاع عىل حدة لتسليط الضوء عىل ما يحتاجه العمالء أو املكا

إن هذه املتغريات هامة بشكل خاص لرشكة لوريال الفرنسـية التـي تسـعى إىل مـا وراء  

 مليون دوالر من السوق العاملية للعناية 97والعمر لزيادة حصتها من ) املرأة/ الرجل(الجنس 

 .بالبرشة
 

عـن طريـق مالحظـة جزأت لوريال سوق منتجات العناية بالبرشة للرجال . L’Orealلوريال  

أثبت البحث الذي قامت به أن . سلوك وأوضاع وتفضيل خطتها التسويقية لكل إقليم جغرايف

يل املثال، يرغبون يف الظهور مبظهر الئق بجانب الشـعور بالسـعادة بالرجال يف الصني، عىل س

يعاتـه ومب. يناسب هذا القطاعل إن خط خرباء الرجال يف لوريا. ًألسباب مهنية وشخصية أيضا

 يـه لوريـال منتجـات جارنيعكام تبيـ. يف الصني أعىل من مبيعاته يف األسواق األوروبية الغربية

. للرجال يف السوبر ماركت حيث يستطيع الرجـال رشائهـا بـدون زيـارة مركـز تجميـل نسـايئ

الحصـول عـىل باإلضافة إىل ذلك، اعتمدت لوريال عىل املواقـف اإليجابيـة للرجـال مـن أجـل 

املمثـل هيـو "ًأخريا، تعاقدت الرشكة مـع . ن معينة للبرشة لزيادة مبيعاتها يف الهنددرجات لو

أحـد وهـو قال لوري . للظهور يف اإلعالنات كوجه الرشكة العاملية للعناية ببرشة الرجال" لوري

استخدام مساحيق التجميل "نجوم املسلسل التليفزيوين الطويل، إن دوره هو تعزيز فكرة أن 

ًارا رجوليا للغايةقد يكون قر ً
)4(. 

 

ِّقطاعات طبًقا ملناسبات االستخدام يساعد املسوقني عـىل تصـنيف إن التقسيم إىل  

إن منزلة . املناسبات عند رشائهم منتج ما أو استخدامه/ املستهلكني القائم عىل املناسبة

أو  ،ة سواء يف حالة عدم استخدام املستهلك للمنتج، أو اسـتخدامه ألول مـر-املستخدم 

 من األمـور شـديدة األهميـة عنـدما ترغـب رشكـة مـا يف زيـادة -استخدامه الدائم له 

 مسـتخدم ألول مـرة، أو مسـتخدم أو مبيعاتها عن طريق البيع لغري مستخدمي املنتج، 
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املسـتهلكون إىل الـوالء للامركـة أو يتحولـون باسـتمرار إىل ماركـات نوي هل ي. لفرتات مقيدة

دة ما تدفع الرشكة بربنامج تسويقي واحد لتعزيز الوالء ولسـحب اآلخـرين  وملاذا؟ عا-أخرى 

 .من الوالء ملاركات أخرى

 يحظـى Harley-Davidsonهـاريل دفيدسـون ِّإن املسوق األسـطوري للموتوسـيكالت  

. بكم هائل من الوالء جعل بعض املستهلكني يفخرون برسـم املاركـة كوشـم عـىل أجسـادهم

، والتـي تشـري إىل أن "يق األحالم من خالل تجربـة قيـادة املوتوسـيكلتحق"تعتمد رؤياه عىل 

. ، وهو متغري ال يعتمد عـىل الحـدود الجغرافيـة"طموحات العمالء"التجزئة تقوم عىل أساس 

عند وضع ذلك يف االعتبار، حققت الرشكـة دفعـة هائلـة يف مجـال التسـويق يف الهنـد، وكـان 

ً دفيدسـون أيقونـه، وماركـة تعكـس أسـلوبا -إن هاريل  ":تنفيذية بقوله التعقيب كبري الهيئة

 ".ًللحياة، واملستهلكون يف الهند يعرفون ذلك متاما

  Demographic Variables  املتغريات الدميوجرافية

يستخدم العديد من الرشكات املتغريات الدميوجرافية ألنها شائعة، وتسـتطيع أن تحـدد  

 ذلك، عادة ما تشري هذه املتغريات إىل تباينات هادفـة باإلضافة إىل. سامت املستهلك بسهولة

. تتعلق باحتياجات املستهلك، رغباته، واستهالكه للمنتج، بجانب االستعانة بالوسائل اإلعالمية

ـة  ـال وبـعـض مـسـوِّإن مـسـوقي رشـك ـالبرشة يقـسـمون َلورـي ـة ـب ـات األـخـرى للعناـي قي الرشـك

يف االعتبـار أن الرجـل واملـرأة لهـام احتياجـات املستهلكني عىل أساس الرجل واملرأة، واضعني 

مـا تقسـم إىل قطاعـات طبًقـا للـدخل عـادة كام أن البنوك . ومواقف وأمناط سلوكية مختلفة

، الوـضـع )فاملـسـتويات املختلـفـة ـلـديها احتياـجـات مختلـفـة لالـسـتثامر والـخـدمات األـخـرى(

والوضـع ) رى مـن االئـتامناحتياجات مختلفة للرهن العقاري وأنـواع أخـ(االجتامعي لألرسة 

احتياجات مختلفة للخدمات البنكية، النصيحة يف مجال (أثناء العمل أو بعد اإلحالة للمعاش 

 ).وهكذا... االستثامر 

ِّإن التجزئة إىل قطاعات عىل أساس الدخل ميكـن أن تسـاعد املسـوقني يف رفـع كفـة  

  ملستوى الراقي، والتـي تحـدد ذات اSilversea Cruisesميزان السلع والخدمات مثل رشكة 
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ً وتسـتطيع أن تسـاعد املسـوقني أيضـا .قطاعات املستهلك طبًقـا لقدرتـه عـىل رشاء منتجاتهـا ِّ

املتخصصني يف املنتجات ذات األسـعار املنخفضـة يف الرتكيـز عـىل املسـتهلك الـذي يحتـاج إىل 

 التـي Dollar Generalدوالر جـرنال ومثاًال عىل ذلك سلسـلة البيـع بالتجزئـة . زيادة أمواله

إىل قطاعات طبًقا للـدخل واملكـان الجغـرايف، وقـد وصـلت مبيعاتهـا السـنوية، َّتقسم األفراد 

 محل يف الواليات املتحـدة أصـغر 10.000إن محالها التي تصل إىل .  مليار دوالر15ًحاليا، إىل 

 أنواع أقـل بكثـري ولديها، وبعض السالسل العمالقة Walmartمن مثيالتها يف سلسلة ووملارت 

الـذين لـيس لـديهم الوقـت  من البضائع حتى تجعل عملية التسوق رسيعة وسهلة للمستهلكني

تـغـريات  عنـد اـسـتخدام امليجـب ـعـىل املتسـوقني تجـنـب العمـالء النمطـيـني. )6(الكـايف للتـسـوق

 جـرنال أن العمـالء مـن تدرك رشكة دوالر. الجغرافية مثل الجنس أو العرق، الجنسية والدخل

-Fisherرش بـرايس فـيواملحليـة مثـل يقدرون قيمة املاركات الوطنية ذوي الدخول املنخفضة 

Price . أو مـن أجـل مناسـبات معينـة  فقط يف استطاعتهم رشاء كميات محدودةكان حتى إذا

ًـمـن ذوي اـلـدخول العالـيـة ينـجـذبون أيـضـا إىل مـحـال دوالر ـجـرنال ذات وتعـلـم أن عمالئـهـا 

 .األسعار املنخفضة

وعـىل سـبيل . من الرتكيز عـىل التسـويقإن خلط املتغريات الدميوجرافية ميكن أن يزيد  

 ينظر إىل دخل األرسة، أصول االستثامر، وبعض Charles Schwabاملثال، فإن تشارلس شواب 

إن إضـافة متغـريات . املتغريات األخرى عند تقسيم السوق إىل قطاعـات لخـدمات السـمرسة

السلوكية والوضعية املرتبطة برغبات واحتياجـات العمـالء األساسـية، أخرى وخاصة املتغريات 

, ًسيكشف عن احتياجات ومكاسب ميكن التعامل معها، قطاعا بقطـاع، مـن خـالل التسـويق

 .USSAوهذا ما تقوم به رشكة 
 

القطـاع الـدميوجرايف ) يتم تعريفها طبًقـا للوظيفـة(متثل أرس القوات املسلحة . USSAرشكة  

،  والتي تقـدم الخـدمات البنكيـة، االسـتثامرية USAA رشكة تهالذي تقوم عىل خدم يساألسا

 USAAّمن خالل هذا القطاع الضخم، حددت رشكة . التأمني، وبعض الخدمات املالية األخرى

 عـىل سـبيل .املتغريات السلوكية التي تساعد عىل تقديم خدمـة أفضـل للعمـالء املسـتهدفني

 أن أرس القـوات املسـلحة عـادة مـا تنتقـل مـن مكـان إىل USAAّاملثال، يدرك مسوقو رشكة 
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 إيداع شيكات، النظـر إىل الرصـيد هاوهي يف حاجة إىل إجراءات مرنة تستطيع من خاللمكان 

إن اسـتهداف هـذه العـائالت . البنيك، مناقشة اختيارات االستثامر، وطلب معلومات عن التـأمني

 من بني أوائـل الرشكـات التـي USAA جعل رشكة تجاه التكنولوجيا،وجذبها بأسلوب إيجايب 

ئها بفحص وإيـداع شـيكاتهم اليكرتونيـا، مـن الحاسـوب املنـزيل أو مـن خـالل السمحت لعم

ـسـتطيع العـمـالء ي. ATMًـهـاتف ذيك ـبـدالً ـمـن القـيـام ـبـذلك شخـصـيا أو ـمـن ـخـالل ـشـباك 

ليـة يف جـو مـن استخدام أجهزتهـا ملراجعـة حسـاباتهم والقيـام بالعديـد مـن التحـويالت املا

أظهـرت البحـوث أن . الخصوصية واألمان عن طريق الهاتف الذيك أو أي جهـاز محمـول آخـر

 6 من أكرث املستخدمني للهاتف الذيك، فخالل أسبوع معني، دخل ما يزيـد عـن USAAعمالء 

تتوقـع الرشكـة بحلـول عـام . عـن طريـق الهـاتف USAAمليون عميل إىل حساباتهم برشكة 

 .ر اتصال عن طريق الهاتف الذيك كل عام تلقي مليا2018

ً يخلـق قطاعـا فرعيـا مـن - موقف تجاه الخدمـة الشخصـية -استخدام متغري آخر         إن  ً

: قـائالً ذلـك USAAرشح أحـد مـديري رشكـة . التعامل مـع اآلخـرينالعمالء الذين يفضلون 

ودائعهـم وضـع م يلهضـًمازلنا نسمع عددا من األعضـاء يقولـون أن هـذا هـو السـبب يف تف"

 آالف من مكاتب الخدمات الربيديـة املجهـزة السـتقبال USAAإذن أصبح لدى رشكة ". ًمعنا

ًثـم تقـدم الرشكـة أيضـا اجتامعـات عـىل . ًودائع الشبكات، فحصها بدقة، وتحويلها إلكرتونيـا

 .)8(رمع الخرباء يف مجال البنوك واالستثام" وجها لوجه"الفيديو حتى يستطيع العمالء التشاور 
 

  Geographic Variablesاملتغريات الجغرافية 

عادة ما تستخدم الرشكات الجغرافيـا لتحديـد أمـاكن  

ـقـد يعتـمـد ـقـرار اـسـتخدام املتـغـريات . أـسـواق املـسـتهلكني

دمـة املنتجـات يف بيـع وخعىل الجغرافية عىل قدرة الرشكة 

بعض املناطق أو األقاليم ذات املناخ الخـاص ومصـلحتها يف 

الدخول إىل أسواق جديدة واعدة، أو الرتدد يف البيع يف مناطق معينة نتيجة وجود تهديـدات 

الجغرافيـا لتقسـيم  Appleفعىل سبيل املثال، تستخدم رشكة أبـل . ة أو مناخ غري محببيبيئ

 ألن هناك أقاليم مختلفة حول العـامل تحتـاج إىل هواتـف iPhoneسوق املستهلك لألي فون 

 نصيحة للتخطيط

قد تغطي التجزئة الجغرافية 

 .ًا واحدا أو قارة بأكملهاًرجوا
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  Pizza Hutتـسـتخدم سلـسـلة بيتزاـهـت . متـصـلة مبنظوـمـات اتـصـاالت الـسـلكية مختلـفـة

معـني لنـوع ات اليومية، للرتويج لعرض خاص بخصم ق  وهو موقع للصفLivingSocialموقع

 .)9(اسرتاليا يف  محال270ً الحجم، بغرض جذب العمالء إىل ةمن البيتزا صغري

يجب عىل الرشكات التي مازالت تقسم إىل قطاعـات طبًقـا للجغرافيـا أن تالحـظ بدقـة  

. ًالتباينات الهادفة داخل كل منطقة، والجوانب املتشابهة أيضا، التي تعرب الحـدود الجغرافيـة

إىل ّ عىل سـبيل املثـال، عـاد إىل جـذوره التجاريـة بتقسـيم املتسـوقني Macy’sفمحل ماسيز 

 Macy’sيضـع ماسـيز . الت مـن البضـائع الوطنيـة املحليـةيقطاعات جغرافيـة لزيـادة تشـك

ات الشـاطئية، عـواملنتجيـة ئاة من املتنزهات املبريقمخزون ضخم من مالبس البحر يف محال 

خـازن مب زينـة الكريسـامس ا بـوليس وأدواتيـال مبنححيث يوجد مخزونها من املخبوزات يف م

يف إضـافة ملسـات محليـة " ماسـيز"هذا النوع من التقسيم يساعد محال إن . يسفمبدينة مم

 .)10(تنافس املحالت الوطنية واملحلية األخرى، بجانب بضائع ذات طابع خاص

  Psychographic Variablesمتغريات البيانات السيكولوجية 

 ،طةإن التقسيم إىل قطاعات عىل أساس متغريات سيكلوجية مثل أسلوب الحيـاة، األنشـ 

. يه املستهلك وملاذا يشـرتيهرتواملصالح ميكن أن يساعد الرشكات عىل كسب فهم أعمق ملا يش

قد تصبح عملية التقسيم إىل قطاعات قامئة عىل البيانات السيكولوجية هي الطريقة الوحيدة 

التسويق الخاص ألن األنشطة واملصالح عادة لتحديد عملية تصنيف املستهلك لجذب نوع من 

إن األشـخاص الـذين يتشـاركون يف مصـلحة مـا يف .  والدميوجرافيـة الخطوط الجغرافيةما تعرب

املجاالت الرياضية، عىل سيبل املثال، قد يتواجدون يف كل مكان ومن جميع األعامر سواء من 

   .الرجال أو النساء

ِّاملسوقني الـذين يسـتخدمون متغـريات البيانـات السـيكولوجية باالشـرتاك مـع إن  

بـادرات ملإنشـاء قطـاع واحـد أو أكـرث قـد تسـتجيب ات أخـرى قـد يسـتطيعون متغري

 إن العـنرص األسـايس هـو تحديـد متغـريات البيانـات السـيكولوجية . تسويقية مختلفـة
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املثـال،  فرشكة فيات، عـىل سـبيل. تتواصل مع التباينات الهادفة) أو أي متغريات أخرى(الخاصة 

لجـذب انتبـاه الجغرافية، والسيكلوجية لتحديـد القطاعـات و تجمع بني املتغريات الدميوجرافية،

يقـدم سـيارات ” Ride & Drive“" أركـب وقـد"إن برنـامج رشكـة فيـات . عمليات التسويق

يف أحـداث هامـة  و.الختبارات القيادة يف عروض السـيارات يف جميـع أنحـاء الواليـات املتحـدة

، وتشـجيع العمـالء إىل الجلـوس خلـف أخرى مثل مهرجانات موسيقى الجاز باملدينة الكبـرية

 .)11(وسائل التواصل االجتامعيعجلة القيادة ثم يعلقون عىل تجربتهم من خالل 

 أسواق رجال األعاملالتجزئة عىل متغريات تطبيق 

Applying Segmentation Variables to Business Markets 

تقسـيم  ميكـنهم 4-4يحي ِّإن مسوقي املرشوعات التجارية، كام يظهر يف الشـكل التوضـ 

ـريات ـن املتـغ ـة ـم ـالث تصــنيفات هاـم ـواقهم باســتخدام ـث ) 2 (الســلوكية والوضــعية،) 1: (أـس

ـمـن ِّيـسـتخدم املـسـوقون، يف الكـثـري ـمـن الـحـاالت، خـلـيط . الجغرافـيـة) 3(الدميوجرافـيـة، و 

) رمتغـري دميـوجرايف آخـ(، حجـم املرشوع )متغري دميـوجرايف(املتغريات والتي تشمل الصناعة 

ًثانيا، إن الهدف هو إنشاء قطاعات متشابه داخليا ولكـن لـيس ). متغري سلويك(وأمناط الرشاء  ً

ًلها نفس االحتياجات أو ال تستجيب متاما بنفس الطريقة، مثل قطاعات أخرى عنـد التعـرض 

 .ألنشطة الرشكة التسويقية

 Behavioral and Attitudinal Variablesاملتغريات السلوكية والوضعية  

 املسـتخدم، األوضـاع وضع مثل أمناط الرشاء، (إن التجزئة طبًقا للسلوك أو األوضاع  

تـكـرار الطـلـب، األوـضـاع أو / حساـسـية الـسـعر، حـجـم. تـجـاه التكنولوجـيـا، حاـلـة اـلـوالء

ِّفعالـة بوجـه خـاص ألنهـا تسـاعد املسـوقني عـىل معرفـة مـا تريـده ) املكاسب املتوقعـة

تقـوم رشكـة . امل وما تقدره، بجانب كيـف وملـاذا يشـرتونقطاعات معينة من رجال األع

، عىل سبيل املثال، بتحليل قاعدة بياناتها لعميل صغري من رجال األعـامل Staplerستابلر 

 يشرتي معلومات لكشف أمنـاط رشائيـة وتحديـد التفاصـيل الدميوجرافيـة املتاحـة حـول 
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التواصل  ، تقسيم سوقه بدقه أكربفرصةة  يتيح ذلك ملكتب متويل تاجر التجزئ-هؤالء العمالء 

 .)12(مع بعض العروض يف كل قطاع، وتحقيق أعىل استجابة ملجهودات التسويق

سياسـات فالرشكات، عىل سبيل املثـال، لـديها . ميكن أن تتغري أمناط الرشاء بشكل واسع 

ـد الرشاء ـة عـن ـل مختلـف ـات ومراـح ـة وأوـق ـة مختلـف ـات رشائـي ـم دورات. ومامرـس اء  الرشإن فـه

. ِّوالسياسات يساعد املسوقني عىل تقيـيم العـرض السـليم وتسـليمه يف الوقـت املتفـق عليـه

ًوباملثل فالرشكات التي تعد من املستخدمني قد تتطلب عرضـا ورسـالة مختلفـة عـام يتطلبـه 

 .املشرتين ألول مرة

    تجزئة املتغريات يف أسواق رجال األعامل4-4الشكل التوضيح 

 لةأمث نوع املتغري

  املستخدم، مكاسب متوقعة، مطالـب املـوردوضعرشاء أمناط ومعالجات،  سلويك ووضعي

 حالـة -والتقييم، الوضع تجاه منـتج واسـتخدامه، التوجـه التكنولـوجي

 . تكرار الطلب/ الوالء، حجم

 الصناعة، حجم املرشوع التجاري، عمر املرشوع، تركيبة امللكية دميوجرايف

)  للدولة، اإلقليم، الوالية، املدينـة، الجـوار، الـرقم الربيـديطبًقا(املوقع  جغرايف

 .املسافة، املناخ
 

  Demographic Variablesاملتغريات الدميوجرافية 

 إن املتغريات الدميوجرافيـة األساسـية يف أسـواق املرشوعـات التجاريـة هـي الصـناعة، 

نقطـة ُتعد اعة إىل قطاعات إن تجزئة الصن. حجم املرشوع، عمر املرشوع، وتركيبة امللكية

بداية جيدة، ولكن قد ال ينتج عنها بالرضورة تصنيفات مختلفة مبا فيه الكفاية لضامن وجود 

ِّلذلك، فإن املسوقني عادة مـا يغـالون يف التجزئـة عـىل أسـاس . أساليب تسويقية مختلفة

 العـاملني أو عددوالذي تم قياسه طبًقا لإليرادات السنوية أو مبيعات الوحدات، (الحجم 

 الحجـج التـي تـربهن عـىل أن املرشوعـات وتقـديم َّأو حتى معـدل النمـو، ) عدد الفروع
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املتغـريات إن ربط . التجارية ذات األحجام املختلفة أو معدالت النمو ذات احتياجات مختلفة

تحسـني وتـرية بية يسـمح ملسـوقي املرشوعـات لرجـال األعـامل ضعالدميوجرافية بالسلوكية والو

 .لتسويق من أجل قطاعات معينةا

تطلع إىل احتياجـات وأمنـاط رشاء مختلفـة تإن األسواق التي تتجزأ طبًقا لعمر املرشوع  

ما يكـون إن رجال األعامل أثناء مرحلة التشكيل عادة . مرتبطة مبدى بقاء املرشوع يف الوجود

املعـدات، الخـدمات ًلديهم احتياجا أكرب ملكتب أو مكان ملصنع، عدد من أجهـزة الحاسـوب و

 وعـىل .مرشوع تجـاري جديـدالحسابية والقانونية، وبعـض العـروض األخـرى املطلوبـة لبـدء 

 تصليح، أجهزة كمبيـوتر ومعـدات النقيض من ذلك، فإن املرشوعات القدمية قد تحتاج خدمات

إن . أحدث، وبعض السلع والخـدمات املرتبطـة بالحفـاظ عـىل مرشوع تجـاري قـائم بالفعـل

إن احتياجـات التـأمني . ن تباينـات هادفـةعـً طبًقا لرتكيبة امللكية قد يكشـف أيضـا التقسيم

ال . والحسابات، عىل سبيل املثال، مللكيـات فرديـة ال تشـبه مـا يـتم يف املرشوعـات التعاونيـة

ّيستطيع املسوقون تحديد هذه التباينات بوضع تسويقي مناسب، مثلام تفعل رشكة براكسـري 

Praxairريق تقسيم السوق إىل قطاعات، إال عن ط. 
 

ِّمقرها الرئييس دانربي بوالية كونيكتيكت ومتول املرشوعات التجارية بغـاز . Paxairبراكسري  

ًإن ـهـذه الرشـكـة ذات اإلـحـدى عرش ملـيـارا ـمـن . الوـقـود والـطـالءات يف جمـيـع أنـحـاء الـعـامل

ـمـن الـصـناعة مـثـل ً قطاـعـا 25إن تعرـيـف (اـلـدوالرات تتـجـزأ إىل قطاـعـات طبقًــا للـصـناعة 

صـنع الـذي  املن صـاحبإ). الصـانع واملـوزع(ونوع املرشوع ) الكيامويات، النسيج، السيارات

ًيفتح مصنعا جديدا يخلق فرصة لرشكة براكسري لتمويلها بالغازات أو الطالءات املطلوبة لبدء  ً

ـات ـة براكـسـريتلـعـب . املرشوع، ويـعـد ذـلـك تـشـغيل العملـي  إىل ًقـضـايا البيـئـة دورا يف تجزـئ

االنبعاثات ًقطاعات تستهدف الرشكة حاليا العمالء يف مجال الصناعة الذين يرغبون يف خفض 

ًوأخريا، ألن براكسري يجب أن تضع يف اعتبارها كيفية استالم العمـالء . ةيمن عملياتهم التصنيع

كـام ، )عن طريق خطوط األنابيب، عىل سيبل املثال أو نـاقالت للبـرتول(يف الصناعة للغازات 

ًأن الجغرافيا تعد أيضا متغريا غاية يف األهمية ً)13(. 
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  Geographic Variablesاملتغريات الجغرافية 

ـة مـثـل نـظـرائهم ـمـن املـسـتهلكني ميـكـنهم اـسـتخدام   ِّإن مـسـوقي املرشوـعـات التجارـي

لام تفعل املتغريات الجغرافية مثل الدولة، اإلقليم، الوالية، املدينة، واملناخ لتقسيم أسواقهم مث

ويتبع ذلك تصنيف عمالء املرشوعات التجارية طبًقا لرتكيز املنافـذ، موقـع املكاتـب . براكسري

ـتجابات ـا أو االـس ـة بالجغرافـي ـات املرتبـط ـية، واالحتياـج ـ. الرئيـس ـوقي يام ـم ـا مـس ـاعد أيـض ِّـس ً

 . الوضع يف االعتبار مدى تأثري التباينات الجغرافية عىل كل قطاعيفاملرشوعات التجارية 

ة، يجعـل يف ضـعيالو/ ة، السـلوكيةفياملتغريات الجغرافية بجانب الدميوجراإن استخدام  

يحصلون عىل معلومات أكرث حـول كام ِّإمكان املسوقني الحصول عىل صورة أفضل لكل قطاع 

 Caterpillarهنـا يظهـر كيـف اسـتخدمت رشكـة كـاتر بـيالر . ِّمن يقيم القطاعات الفرديـة

 . يف أسواقها التجاريةاملتغريات الجغرافية

 كـاتربيالر للبنـاء قإن استخدام متغريات تجزئة متعددة يساعد سـو. Caterpillarكاتربيالر  

 - ـعـىل مـسـتوى الـعـامل ،ومـعـدات التـعـدين، باإلـضـافة إىل التوربيـنـات وبـعـض اآلالت األـخـرى

ن مـن الحكومـة إن رشكات اإلنشاء والبناء، واملشرتي.  مليار دوالر50مببيعات سنوية تصل إىل 

، وسـلوكية ةورشكات التعدين يف املناطق املختلفة لديها احتياجات مختلفة وسامت دميجرافيـ

عند وضع التجزئة الجغرافية يف االعتبار نجد . ومواقف خاصة تجاه املعدات التي يسخدمونها

. أن رشكة كاتربيالر تسعى إىل كيفية استخدام معـدات تحريـك طبقـات األرض يف كـل إقلـيم

، حيـث يوجـد مجـال ضـخم دف الرشكة كال مـن الصـني والهنـد، عـىل وجـه الخصـوصهتست

ة ئـإن تحسـني وتطـوير البي. للمرشوعات اإلنشائية وبناء املصانع تقوم به الحكومة والصـناعة

التحتية ال يتنامى بالرسعة املطلوبة يف أمريكا الشاملية مثلام يحدث يف آسيا، ولكن التوسع يف 

 .الطلب عىل آالت كاتربيالر املتخصصة يف التعدينمن د زاد بشكل هائل صناعة التعدين ق

انشأت . طريقة أخرى لتجزئة سوق كاتربيالر وهي األفضلية يف الرشاء أو يف التأجري      هناك 

هـا يف أوروبـا بيـع املعـدات بالتجزئـة لرشكـات يحتى ميكن ملوزع" محال كات للتأجري"الرشكة 

إن عمليـات . حتاج إىل آالت لخفض فرتات البناء أو ألعامل معينة أخـرىالبناء واإلنشاء التي ت

البـيـع بالتجزـئـة ـشـائعة ـبـني رشـكـات البـنـاء واإلنـشـاء يف اململـكـة املتـحـدة أـكـرث ـمـن مثيالتـهـا
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سبة للبيـع بالتجزئـة، ا يف كال من فرنسا وأملانيا، ولكن عند تيسري سبل الوصول إىل األماكن املن

 .)14(ر املزيد من التوسع يف تجارتها من خالل البيع يف أوروباتتوقع رشكة كاتربيال
 

  Assessing and Targeting Segmentsتقييم واستهداف القطاعات 

 إىل مبجرد تطبيق متغريات التجزئة عىل سوق مـا سـتحتاج 

القطاعـات الواعـدة ميكنك اختيـار أكـرث  قطاع حتى تقييم كل

ــد اـســرتاتيجيتك ل ــةًالـســتهداف وأيـضــا لتحدـي  ـهــذه لتغطـي

  .القطاعات

   Segment Evaluationتقييم القطاع 

عند اإلعداد للتقييم، عاين بدقة القطاعات الغـري مناسـبة بشـدة أو الغـري جاذبـة عـىل  

التـي يـتم (تها ارشكة، أهدافها، رسـالتها، وأفضـليأساس عدم مالءمتها إىل حد كبري مع موارد ال

ًخلص أيضا من القطاعات التي تتطلـب مهـارات ت). تحديدها من خالل تحليل الوضع الراهن

متخصصة أو موارد غـري عاديـة ال تسـتطيع رشكتـك الوصـول إليهـا، أو التـي ال تتناسـب مـع 

 .رسالتها

تقييم القطاعـات وتحديـد أكرثهـا  العوامل املستخدمة يف 4-5ُيظهر الشكل التوضيحي  

 طبًقا ملا يشري إليه هذا الشكل التوضـيحي، فـإن عنـارص السـوق .ًجذبا للتسويق يف املستقبل

إن . إحدى املقاييس الهامة للجذب، مبا يف ذلك الفرص الحالية واملستقبلية للمبيعات واألرباح

ً الكبرية واألكرث ربحية أو األرسع منوا هي عموما القطاعات ًأكرث جذبا مـن القطاعـات األصـغر ً

ِّينظر املسوقون عندما تتاح فرصة التقييم إىل كيفية تأثري كـل .. واألقل ربحية أو البطيئة النمو

 .قطاع يف قدرة الرشكة للوصول إىل إجاميل األهداف مثل عملية النمو والربحية

 تـنـافس أو ـهـل ميكـن للرشـكـة أن ت. هنـاك عاـمـل ثـاين وـهـو اـحـتامل التفـوق التـنـافيس 

 

 نصيحة للتخطيط

 ىتحقيق معيار التقييم ملد

جاذبيــــــة القطاعــــــات 

 املوضوعة يف االعتبار 
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يس يف كل قطاع؟ ما مـدى التبـاين بـني ف ما مدى قوة الضغط التنا؟تقود بفاعلية هذا القطاع

مـدى ً والرشكة التي تستهدف فعليـا كـل قطـاع؟ أمـا القطـاع الثالـث فهـو املنتجات املنافسة

ئيـة  البيالـدقيق والتحليـل، مـا هـي التهديـداتًالتهديدات البيئية؟ اعتامدا عىل الفحص البيئـي 

ًالكربى، مثل زيادة التوجهات التنظيمية املقيدة، املوجودة حاليا أو من املنتظر بزوغها إلعاقة  ّ
إىل الكثـري مـن الجـدل أو الرضر أداء الرشكة يف القطاع؟ هل يـؤدي الـدخول يف قطـاع معـني 

ع، متثـل التصـنيف الرابـلصورة الرشكة بني املساهمني؟ إن العوامـل االقتصـادية والتكنولوجيـة 

الخروج من / معوقات الدخولاالستثامر املطلوب للدخول، هوامش الربح املتوقعة، وهي تشمل 

 للحصول عىل معلومات خلفية للمساعدة Export.govراجع املواقع الحكومية مثل . القطاع

  ).4-6أنظر الشكل التوضيحي (يف تقييم العوامل البيئية الكربى يف الدول األخرى 
 

 كة وفعالياتهايناسب موارد الرش

 
 

 عوامل السوق

ـم ـور د: الحـج ـو؛ ـط ـدل النـم ـاة؛ الورة مـع حـي

اإلنتاجية؛ املرونـة السـعرية؛ قـدرة املشـرتين 

 عىل املساومة؛ دورة الطلب

 اقتصادية وتكنولوجيةعوامل 

معوقات الـدخول والخـروج؛ قـدرة املـوردين 

ـعـىل املـسـاومة؛ االـسـتخدامات التكنولوجـيـة؛ 

 هوامش ال؛االستثامرات املطلوبة

 التنافسيةعوامل ال

 القوة؛ الجودة؛ تهديد البدائل؛ درجة التباين

 البيئية التجاريةعوامل ال

التذبذبات االقتصادية؛ السياسـية والقانونيـة؛ 

 اللوائح؛ البيئة االجتامعية امللموسة

 
 

 حدد معظم القطاعات الواعدة وترتيب الدخول

 .اع عىل الجذب  تقييم قدرة القط4-5الشكل التوضيحي 

 :املصدر

Graham Hooley, Niget F. Piercy, and Brigitte Nicoulaud, Marketing 

Strategy and competetive Positioning, 5th ed. (Harlow, England: FT 

Prentice Hall, 2012) 
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  بحث األسواق الدولية يف حكومة التصدير4-6الشكل التوضيحي 

 

 

 عينة تصنيف القطاع 4-7الشكل التوضيحي 

 القطاع

نتائج 

عوامل 

 السوق

نتائج 

العوامل 

 التنافسية

نتائج املالءمة 

مع املوارد 

 والفعاليات

نتائج العوامل 

االقتصادية 

 والتكنولوجية

نتائج 

التهديدات 

 البيئية املحتملة

إجاميل 

 النتائج

 17 3 4 2 5 3 أ

 20 4 3 4 4 5 ب

 14 5 2 3 2 2 ج

غري جـاذب = 2مقبول الجاذبية؛ = 3متوسط الجاذبية؛ = 4 شديد الجاذبية؛ =5: معيار النتائج

 .غري جاذب عىل اإلطالق = 1ما؛ إىل حد 
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واآلن بعد فحصك بدقة للقطاع الذي لن تدخله، حدد عدد القطاعـات التـي سـتدخلها   

 طريق عنهناك بعض املسوقني يقومون بذلك . ِّوصنف باقي القطاعات طبًقا ألولوية الدخول

وهـذا يوضـح أي القطاعـات أكـرث . وزن معيار التقييم للوصول إىل مجموع مركّب لكل قطاع

جاذبية وتسمح باملقارنات عىل أساس احتامل أرباح أعىل، منـو أرسع متوقـع، ضـغط تنـافيس 

 .أدىن أو معايري أخرى

ّيخطط مسوقون مختلفون ملنظومات تصنيف مختلفة ومعايري للوزن قائم عـىل أسـاس  
 يفكام يتضـح . مهمتهم، أهدافهم، مصادرهم، فعالياتهم الجوهرية، وبعض االعتبارات األخرى

الشكل التوضيحي للتصـنيف املبسـط، بعـض القطاعـات قـد تحقـق نتـائج أعـىل يف التفـوق 

إن . تناسب املوارد التنظيمية، عـىل سـبيل املثـال حتى يتناسب مع أدىننجاح التنافيس ولكن 

هنـا، قطـاع ب يحظـي بـأعىل :  أوالً.ًدد عموما أي القطاعات سيتم دخولهاالناتج اإلجاميل يح

َّيفضل بعض املسوقني . نتائج إجاملية وسيصبح عىل قمة األفضليات لجذب االنتباه التسويقي
قام بعض آخر بفحـص مـدى . تصنيف القطاعات طبًقا الحتياجات مشابهة أو استخدام املنتج

وتصـنيف القطاعـات مـن أكرثهـا قبـوالً للمخـاطرة . ل قطـاعاملخاطرة التي ميكن تقبلها يف ك

 .)15(وحتى أقلها قبوالً لذلك

  غري متباين، واملتباينال ق املركّزيسوتال

Concentrated, Undifferentiated, and Differentiated Marketing 

ـرتاتيجية  ـي اـس ـا ـه ــم ـي ستـس ـة الـت خدمها ت التغطـي

للقطاعات التي تود دخولها؟ إحدى هذه االسـرتاتيجيات 

ـنفس اســرتاتيجية  ـات ـب ـع القطاـع هــو اســتهداف جمـي

إن هـذه األسـلوب .  التسويق الغري متباينوالتسويق وه

وهو للسوق اإلجاميل يتجاهل أي اختالفات يف القطاعات 

 بالكامل سـوف تـؤدي إىل حدة لسوق افرتاض أن اسرتاتيجية تسويق واقائم عىل أساس 

  اسـرتاتيجية التغطيـة عـىل 4-8يوضـح الشـكل التوضـيحي . نتائج يف جميع القطاعات

ًبالرغم من أن التسـويق الغـري متبـاين يتطلـب اسـتثامرا أقـل يف تطـوير . أقىص اليسار
  اإلعالنات وبعض التكتيكـات األخـرى، فمـن النـادر اسـتخدامها اليـوم ألنهـاويف املنتج، 

 

 نصيحة للتخطيط

ـرارات  ـنيفك وـق ـص تـص لـخ

االســـــتهداف يف خطـــــة 

 التسويق
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 .ة واملتنوعةمال تحقق، مبا فيه الكفاية، احتياجات األسواق املترشذ
تستخدم العديد من الرشكات التسويق املركّز لتعريف أكرث القطاعـات جاذبيـة وتركيـز  

-8 يف الشكل التوضيحي 2مثل قطاع أ ،  قطاع جـ أو قطاع ج(انتباه التسويق عىل ذلك فقط 
كة يف الرتكيز عىل جميع أنشطتها التسـويقية طبًقـا لتصـنيف إن الفائدة هي إمكانية الرش. )4

منافسـة أقـوى أو تغيـريات بطـرق واحد للعمالء، ولكن إذا توقف القطاع عن النمو، وجذب 
 .أخرى، فقد تصبح غري جاذبة بني ليلة وضحاها

اسرتاتيجية 

 قطاع

 فرعي

اسرتاتيجية 

 قطاع

 متميز

اسرتاتيجية 

 قطاع

 صغري

اسرتاتيجية 

قطاعات 

 متعددة

اسرتاتيجية 

قطاعات 

 ةرمتجاو

اسرتاتيجية 

 قطاع

 كبري

اسرتاتيجية 

سوق 

 الجملة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  اسرتاتيجيات تغطية التسويق4-8 الشكل التوضيحي 

 :املصدر

Roger J. Best, Market-Based Management, 6th ed. (Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall, 2013), Fig. 5-15, P. 174.  

 1قطاع أ

 2قطاع أ
 3قطاع أ
 4قطاع أ

 5قطاع أ

1قطاع ب

2قطاع ب

3قطاع ب

 1قطاع ج

2قطاع ج 2قطاع ج

قطاع ج
قطاع ج
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 قطاع أ
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 قطاع أ
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 لخلق وعىل النقيض، إن الرشكات التي تستهدف قطاعات متعددة تستخدم تسويق متباين 

الجمـعـي  اـسـتخدمت رشـكـة كولجـيـت التـسـويق .اـسـرتاتيجية تـسـويق منفـصـل لـكـل قـطـاع

للجميـع، حملـة  منتج للجميع، فائـدة واحـدة -الستهداف كل شخص يحتاج إىل معجون أسنان 

 يف التسـويق املتبـاين، فهـذه الرشكـة تسـتهدف مجموعـة  وأصبحت خبـرية-واحدة للجميع 

إن األشـخاص الـذين يرغبـون يف الحصـول عـىل : هائلة من القطاعات بخليط تسـويق فـردي

. أسنان بيضاء، األشخاص الذين يرغبون يف خفـض نسـبة الجـري واللـون األصـفر عـىل األسـنان

 .الخ... األشخاص الذين يعانون من حساسية األسنان 

ً التسويق املختلف واملتميز بحوثا تستحق االهتامم منهم احتياجات ونتـائج كـل يستلزم 

قطاع بأقىص تكلفة ملختلف املنتجات، وتختلف الحمالت اإلعالنية، وهكذا يجب وضـع هـذه 

إذا مل متتد بحوثـك .  وامليزانيات املرتبطة بهاالتكاليف يف االعتبار عند إعداد الخطة التسويقية

طاـعـات املـسـتهدفة، فـقـد تحـتـاج إىل اـسـرتاتيجية مختلـفـة ـلـدخول أـحـد لتغطـيـة جمـيـع الق

 .القطاعات يف وقت ما، طبًقا لألسبقية

  Segment Personasأفراد القطاع 

 الرؤى املستقبلية للعميل والتي حصلت عليها مـن أسـلوب التجزئـة تطبق بعض الرشكات 

 لة توضح سلوكيات العمـالءَّعن طريق تطوير أفراد القطاعات، مع وجود ملحات مصطنعة مفص

فـبـدالً ـمـن التـسـويق إىل . املنـفـردين يف قـطـاع مـسـتهدف وأـسـلوب معيـشـتهم وـطـرق رشائـهـم

مجموعة مجهولة غري واضحة املعامل عىل أساس بيانات بحثية، تستخدم الرشكة األفراد للحصـول 

فـراد القطـاع إن أ. عىل عملية تدوير جيدة، وصورة إنسانية أفضل للشخص املثايل يف كـل قطـاع

ا يشكل االحتياجـات، األولويـات، سـلوكيات الرشاء، ملِّون للمسوقني فرصة أكرب لفهم أعمق يحيت

الفـرد " وطبًقا ملا يقوله أحد مـديري الوكـاالت اإلعالنيـة فـإن .وأمناط االستهالك يف كل مجموعة

تخدمه عـىل أخـذ قـرارات معلومـة، وهـو نـوع مميـز نسـ] ّاملسـوقني[هو أداة تصميم تسـاعد 

 نحن منر عرب معلومات دميوجرافية تقليدية وبيانات سـيكولوجية، "، "جامهري عمالئناالستهداف 
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 ".)16(املعيشةونعيدها إىل الحياة من خالل صور فوتوغرافية، وأسامء، بجانب نوع 

 يف إدارة مبيعات برامج الكمبيـوتر بلقـاء عرشات مـن املتخصصةقامت إحدى الرشكات  

طاعاتها املستهدفة، ثم قامت بعد ذلك بتطوير سلسلة مـن األفـراد لرسـم صـورة يف قالعمالء 

 بأنهـا أحـد Anyaعام يحث الناس يف كل قطاع، تتصف إحدى أفـراد قطـاع مـا، ولقبهـا آنيـا 

 املبيعات ممن يتسمون بالثقة والقدرة عىل املنافسة وتقيض املزيد من الوقـت يفاملتخصصني 

 أحـد رجـال "ليـوك"مالء، كام وصف أحد أفراد قطاع آخـر ولقبـة ع اليف اإلعداد لالجتامع مع

ابتكـرت . أقل مـن آنيـااملبيعات املتحمسني الجدد بأنه خبري يف استخدام اإلنرتنت ولديه خربة 

حقيقيـني ِّالرشكة أشكاالً كرتونية لكل شخص ملساعدة مسوقيها عىل التواصل مـع األشـخاص ال

ِّ حاسوب أخرى ابتكرت شخصية عامة يف القطاع، متثل وهناك رشكة برامج. هذه القطاعاتيف  ُ

االحتياجات واملصالح العادية للمشـرتين، حتـى تتأكـد مـن وجـود املعلومـات املناسـبة لكـل 

 .)17(املشاهدين يف املوقع اإللكرتوين

 Positioning for Competitive Advantage املزايا التنافسية تحديد املكانة من أجل 

ـ  ـات اـل ـار قطاـع ـد اختـي ـة، بـع ـوة التالـي دخول إن الخـط

وتحديد اسرتاتيجيات التغطيـة هـي اتخـاذ القـرار بخصـوص 

وضع اسرتاتيجية تنظيمية للمقارنة بني املاركة أو املنتج عـىل 

تطيع يسـ. أساس امليزات التـي يجـدها العمـالء مفيـدة لهـم

ـة  ـالء يف املارـك ـىل رأي العـم البحــث التســويقي الكشــف ـع

وبالتـايل، يجـب . مـالءومنافسيها وإظهار املزايا األساسية التي تؤثر يف قـرارات الرشاء عنـد الع

تدعم أكرث التباينـات الهادفـة ) أو مجموعة من املزايا(عىل العمالء تحديد أي من هذه املزايا 

ي إىل تحقيق املبيعات املنشودة، حصة السوق، وبعض األهـداف التنافسية التي ستؤدايا واملز

 .األخرى

  

 نصيحة للتخطيط

تأـكـــد ـمـــن أن وـضـــعك 

يتناسب مع قيمـة العمـالء 

 .وما يتميز به غرضك
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  Meaningful Differentiationالتباين الهادف 

تستطيع الرشكات أن تحدد الفروق بني ماركاتها ومنتجاتها طبًقا للمزايـا امللموسـة مثـل  

تحديد أسعار عري مثل مزايا الخدمة مثل الرتكيب يف الوقت املناسب، ومزايا التسسامت املنتج 

 .النظـر إىل املنافسـنييعتمد االختيار عىل القيمة التي يفرتضها العمالء، وكيفية وصفقات معينة، 

َّإذا قدر العمالء قيمة االنتشار الواقع للمنتج، فإن هذه النقطـة الخاصـة بـاالختالف والتبـاين 

ال تصـبح إحـدى النقـاط ولكـن، قـد . هي األساس الهادف املحتمل للتنظيم وتحديـد املكانـة

إن التنظـيم . تـهالقوية للتباين إذا استخدم أحد املتنافسني هذه امليزة لتمييـز منتجـه أو مارك

 . ًوتحديد املكانة لن ينجح أيضا إذا تعارض مع رسالة الرشكة، أو أهدافها أو مواردها

 :فيام ييل بعض أمثلة التنظيم عىل أساس التباين الهادف 

  تويوتا برايوسToyota Prius :وهي سيارة صديقة للبيئة وموفرة للوقود. 

  فيديكسFedEx :تسليم رسيع، موثوق به، ويف الوقت املتفق عليه. 

  إيزي جيتEasy Jet : خط طريان يف أوروبا زهيد السعر، بدون تكلفـة لخيـارات ال لـزوم

 .لها

  شرت فاليShutterfly :ىل اإلنرتنتتدبري صور فوتوغرافية عالية الجودة، ومناسبة ع. 

  كل حالة يظهر القيمة التي تقـدمها املاركـة وتحـدد مكانتهـايفإن التنظيم وتحديد املكانة  

 يعتمـد عـىل ميـزة FedExإن تحديد مكانة فيـديكس . ًبعيدا عن املنافسني بأسلوب مستدام

 مام أعطى الرشكة صورة مميزة وحد تنافيس بسبب القيمة التـي -التوصيل يف الوقت املحدد 

 Priusبرايـوس وباملثل فعندما قدمت تويوتـا ماركتهـا الجديـدة . تقدمها هذه امليزة للعمالء

ّخالل تسعينيات القرن العرشين، حيـث كنـت السـيارات املعدلـة ذات قيمـة خاصـة، ولكـن 

وأصـبحت . املسـتدامةع أوراق اعتامدهـا يـوقتمكانة سيارة تويوتا بالنسبة للبيئة سـاعدت يف 

 مام يعني رضورة اسـتمرار السيارات، صناعة يفة صديقة البيئة يف تزايد مستمر اآلن ميزة السيار

 .تويوتا يف االبتكار واإلضافة إىل مزاياها التنافسية
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 Positioning and Marketing Leverageفاعلية التسويق وتحديد املكانة  

إمكانيـة العمـل كانة فقط ال ميكن أن يبني أية ميزة تنافسية، بالرغم مـن  املإن تحديد 

إذن، . كقوة دافعة السرتاتيجيات وبرامج تسويقية، وخلـق أسـلوب لبقيـة الخطـة التسـويقية

 دعـم وتعزيـز الرشكة يف التسويق يجب عىل جميع الربامج التسـويقيةلتفعيل كفاءة استثامر 

ة إن هـذا أمـر غايـة يف  األهميـة يف مرحلـة البدايـ. التباينات التي تتضح عند تحديد املكانـة

كونها تنافسية والذي يجب أن يخلق هوية املاركة وأسباب رضورة اختيار العمالء لها بدالً من 

 Nuove Transporto Viaggiatoriو فياجـيـاتوري تازدـهـرت رشـكـة نيوـفـو ترانـسـبور. فـقـط

 .ّوأثبتت فعالية التسويق يف إيطاليا

 والتي فتتحت هذه الرشكةا. Nuove Transporto Viaggiatoriو فياجياتوري تنيوفو ترانسبور

 خـدماتها الرسيعـة للسـكك 2012يف عـام " الرشكـة الجديـدة لنقـل الركـاب"تعني بالعربيـة 

كانت هذه البدايات شديدة النـدرة يف صـناعة تحتـاج إىل اسـتثامر ضـخم . الحديدية بإيطاليا

 من أن اإلدارة وبالرغم. يف املعدات والبنية التحتية) حالةهذه ال مليار دوالر يف 1.3وصل إىل (

 تتوقع من الرشكة باعتبارها وسيلة نقـل رسيعـة، حديثـة، ومريحـة Italoيتالو إالعليا لرشكة 

وأنيقة أن تجذب عدد هائل من األشخاص الذين يسافرون بني املـدن الكـربى اإليطاليـة مثـل 

مـن عىل األقـل % 20إن هدف الرشكة طويل األمد هو جذب . روما وميالنو للتجارة أو املتعة

الو، تـيإيجـب عـىل رشكـة .  ماليني راكـب سـنويا8السوق مع احتامل وصول عدد الركاب إىل 

ـا نلتحقـيـق أـهـدافها، أن تـجـذب الرـكـاب ـمـن تري  وـهـي منظوـمـة الـسـكك Trenitaliaيتالـي

ولكـن . الحديدية التي تديرها الدولة ومن خطوط الطريان التي تطري عرب نفس الطرق املحلية

األشخاص للقطـارات عاليـة من مو السوق بسبب استخدام أعداد قليلة هناك مساحة كبرية لن

 رالو يف االزدهـاتـ اسـتمر وضـع إي.الرسعة يف إيطاليا باملقارنة ببعض البلدان األخرى مثل فرنسـا

ميثل شعارها، عىل سبيل املثال، أرنب أنيق يقفز عىل خلفيـة . خالل جميع مناحي السوقمن 

رات، وجميعهـا قطـارات جديـدة، مبقاعـد للركـاب مغطـاة تـم تزويـد القطـا.حمراء واضـحة

ً بالجلد، وعربة سينام تعرض أفالما مجانية وعربة تعمل كنادي ذات مقاعـد واسـعة بجانـب 
وهـم يجلسـون يف خدمات تليفزيونيـة فضـائية مجانيـة، وطلـب وجبـات دسـمة أو خفيفـة 

ة بأسـلوب معـامري كام توجد داخل كل محطة قطار مناطق خدمة أنيقة، مصمم. مقاعدهم

ّجاذب للنظـر، مـريح، وفعـال مـع مكاتـب لالسـتعالمات، ومعلومـات حديثـة عـن الطقـس، 
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ًإن التأثري اإلجاميل لكل ذلك يشبه كثريا السفر يف الدرجـة األوىل . بجانب وسائل أخرى للراحة
ول ًأخـريا تعتمـد أسـعار إيتـالو عـىل طـ. الفخمة يف الطائرة وليس مجرد رحلة عادية بالقطار

هل ميكن لبداية رشكة ذات . مة، الوقت خالل اليوم، وأي أيام األسبوعالخدمستوى والطريق، 

 رسعة عالية أن تحقق أهدافها الطموحة؟
 

فرتة واحدة فقـط، ألن البيئـة دامئـة لالرتتيب وتحديد املكانة ليست مجرد يشء قيم إن  

ًن تكـون مسـتعدا إلعـادة التقيـيم أب جي. التغري، مثلام يتغري مفهوم العميل مع مرور الوقت

إن رشكـة . عىل أساس تباين منتجك أو ماركتك، وخطتك لتحديد مكانة رشكتـك إذا لـزم األمـر

وع بوالية فوريدا رمن بيع برتقالها املز% 100تروبيكانا اململوكة لرشكة بيبسيس، غريت بنسبة 

صولها األمريكيـة لجميـع أنـواع اركة للتأكيد عىل أملثم أعادت تنظيم ا. بيع عصري الربتقالإىل 

ًل أيضـا تروبيكانـا عـن عـنرص الربتقـال صـالربتقال التي تقدمها يف الواليـات املتحـدة، كـام يف

 .)20(املنافس لرشكة بيبيس

  Summaryملخص  

تعني عملية تصنيف العمالء داخل سوق ما، طبًقا الحتياجات، عادات إن تجزئة السوق  

إن الهـدف هـو وضـع . عامل معها من خالل عمليـة التسـويقأو سلوكيات متشابهة ميكن الت

تسـتطيع كـل ًشكل من التصنيفات املتشابهة داخليـا ولكنهـا مختلفـة إىل حـد كبـري، حتـى ال 

إن التجزئة هي . مجموعة تم تصنيفها أن تستجيب بنفس الطريقة إىل نفس األنشطة التسويقية

واسـرتاتيجية التغطيـة التـي يجـب . لـدخول يف أي قطـاع سـوقيلأساس القرارات املستهدفة 

ّتضع الرشكة مبجرد اختيار القطاعات اسـرتاتيجية تنظيميـة لتباينـات فعالـة عـىل . استخدامها

 .أساس الصفات املميزة الهامة للقطاعات املستهدف

اسـتخدام متغـريات التجزئـة،  ) 2(اختيار السـوق، ) 1: (إن عملية تجزئة السوق هي 

 ميـكـن تقـسـيم أـسـواق املـسـتهلكني . اـعـات ـمـن أـجـل اـسـتهدافهاتقـيـيم واختـيـار القط) 3(
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ميكـن  .والبيانـات السـيكلوجية، ية، الدميوجرافيـة، الجغرافيـةضعالو/ باستخدام املتغريات السلوكية

الوضـعية، الدميوجرافيـة / التجاريـة باسـتخدام املتغـريات السـلوكيةتجزئة أسواق املرشوعات 

طاع وكل مرتبة بني القطاعات املختارة من أجل دخول السـوق، ًثانيا، تقييم كل ق. والجغرافية

يضـع بعـض . ثم تحديد كيفية اسـتهدافها مـن خـالل تسـويق مركّـز، غـري متبـاين أو متبـاين

ًاملسوقني وجها  قطاعـات ولكنهـا متثـل مـن الًنسـانيا عـىل القطاعـات باسـتخدام شخصـيات إّ

 . املستهدفنيجوانب خيالية لسلوك، ومعيشة، وطريقة رشاء العمالء

  Your marketing Plan Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

استخدم األسئلة التالية كنقاط بداية للتجزئة، االستهداف وقرارات تحديـد املكانـة التـي  

 .ستوثقها يف خطة التسويق التي تعمل عىل تطويرها

ارها ملاركتـك، تلتـي سـتخما هي السوق اإلجاملية ا. راجع سوقك وبحث العمالء السابق -1

 منتجك أو خدمتك؟

أي مـن هـذه . 4-3إذا كان عرضك موجه للمستهلكني فأنظر إىل الشـكل التوضـيحي  -2

عىل تصنيف املستهلكني طبًقا الحتياجات أو مميزات متشابهة املتغريات قد يساعدك 

ـة القطاـعـات  ـد هوـي والـتـي ستـسـتجيب الهتامـمـات التـسـويق؟ أـنـت تـحـاول تحدـي

فعـىل ). ألهـداف تسـويقية(ًاخليا ولكنها مختلفة عن القطاعات األخـرى املتشابهة د

ملنتج منزيل، هل ميكنك تشكيل قطاعـات مـن اإلجاميل السوق يف داخل سبيل املثال، 

املستهلكني الذين يتوقعون فوائد مختلفة؟ هل املستهلكون الذين يتوقعـون الفائـدة 

Aع الـذين يتوقعـون الفائـدة ويقك باملقارنـة مـسقة مختلفة لتي يستجيبون بطرB ؟

 ـهـل ميكـنـك تجزـئـة الـسـوق بأكملـهـا ملنتـجـك باـسـتخدام الـسـن، املوـقـع، أو أـسـلوب

الحـيـاة لخـلـق تـصـنيفات ـمـن املـسـتهلكني يتـشـاركون يف بـعـض التـشـابهات ولـكـنهم  

 يختلـفـون يف قطاـعـات أـخـرى؟ ـتـذكّر، االختـبـار ـهـو ، ـهـل القطاـعـات ـقـد تـسـتجيب 
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 إذا استجابت جميع القطاعـات بـنفس الطريقـة .قي معنيمختلف لنشاط تسويبأسلوب 

 .فهذا يعني أنك لست يف حاجة إىل قطاعات منفصلة

من   أي.4-4عىل الشكل التوضيحي ألقى نظرة . ّإذا كان غرضك مقدم فقط لرجال األعامل -3

ـهـذه األـنـواع الثالـثـة ـمـن املتـغـريات ـقـد يـسـاعدك ـعـىل تـصـنيف رـجـال األـعـامل طبقًــا 

ميزات متشابهة التـي ستسـتجيب للتسـويق؟ أنـت يف حاجـة إىل تحديـد الحتياجات أو 

). ألهـداف تسـويقية(ًالقطاعات املتشابهة داخليا ولكنها مختلفة عن القطاعات األخرى 

ًفعىل سبيل املثال، من خالل السوق عموما والخاصة بعـرض عـايل التقنيـة، هـل ميكنـك 

 توجهات تقنية متشابهة؟ هل ميكنك ًتشكيل قطاعا من العمالء من رجال األعامل لديهم

 للصناعة أو حجم التجارة أو كلـيهام؟ هـل ستسـتجيب تصنيف العمالء والتوقعات طبًقا

 هذه القطاعات بأسلوب مختلف ملجهودات التسويق؟

، مع الوضع يف االعتبار مـا 4-5القطاعات التي أنشأتها طبًقا للشكل التوضيحي ّقيم اآلن  -4

هـل ميكنـك . ا للبيئة الداخلية والخارجية يف عملية التخطـيطتعلمته عند اختبارك مسبًق

عرض قطاعات ال معنى لها للمنتج أو املاركة أو ال تتناسب مبـا فيـه الكفايـة مـع رسـالة 

ياتها؟ هل متثـل بعـض القطاعـات مخـاطر ال تسـتطيع ورشكتك، وقدرتها، مواردها أو أول

 رشكتك تحملها؟

السـوق، ها طبًقا  ملدى علوها أو تـدنيها لعوامـل فيأي من القطاعات الباقية ميكنك تصن -5

 هل هناك بعض تكنولوجية وعوامل البيئة التجارية؟/ العوامل التنافسية، عوامل اقتصادية

أو ) عامـل سـوق(القطاعات، عىل سبيل املثال، جاذبة بوجه خاص بسبب منوها الرسيع 

؟ ـهـل هـنـاك بـعـض )عاـمـل تـنـافيس( ـمـن عملـيـة االـسـتبدال ًاًأن هـنـاك تهدـيـدا بـسـيط

؟ قـم بإنشـاء )عامـل اقتصـادي(غـري عاديـة ّالقطاعات الغري جاذبة بسبب لوائح مقيدة 

 لدعم عمليـة اتخـاذك 4-7تصنيف للقطاع يشبه ما هو مشار إليه يف الشكل التوضيحي 

 .للقرار

ـدة لالســتهداف -6 ـات الواـع ـرث القطاـع ـات، اخــرت أـك ـك للقطاـع ـىل تقييـم ـاء ـع ـا، . ًبـن  ًثانـي
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ز حدد إذا  تسـويقي خلـيط (كان من الرضوري يف خطتاك التسويقية توفري تسـويق مركـَّ

 أو تسـويق )خلـيط تسـويقي لجميـع القطاعـات( تسويق غري متباين )د لقطاع واحدحوا

أرشح أـسـبابك الختـيـارك إلـسـرتاتيجية ). خلـطـات تـسـويقية لقطاـعـات مختلـفـة(متـبـاين 

 .االستهداف والتغطية، عند توثيقك لخطتك التسويقية

ـعـن ـكـل قـطـاع مـسـتهدف واحتياـجـات، أفـضـليات عـنـد الوـضـع يف االعتـبـار ـمـا تعرـفـه  -7

وسلوكيات العمالء، فام هي املميزات التي يجب التأكيد عليهـا مـن أجـل تبـاين هـادف 

 اعتبـار هـذه املميـزات هامـة ةرشح ملاذا يحاول العمالء يف قطاعاتك املستهدفا. لعرضك

اسـتخدم هـذه املعلومـات ) سليم عىل سيبل املثـالّهل يقدر العمالء رسعة الت(وهادفة 

 .تحديد املكانة من جملة واحدة لعرضك لكل قطاع مستهدفللكتابة مسودة بيان 
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 نظرة عامـة

 أو ؟ أنـت تعـرف مجموعـات املسـتهلكنيإىل أي مدى تريد أن تدفعك خطتك التسـويقية 

مـن أي ، ولكن ماذا تريد تحقيقـه؟ إن الهـدف النهـايئ هماألعامل الذي تريد التسويق ل رجال

التـي  و- أهـداف قصـرية املـدى -خطة تسويقية هـو مسـاعدة رشكتـك عـىل تحقيـق أهـدافها 

بط برسالة تستقربك بالتايل إىل كيفية تحقيق األهداف، أما أهداف األداء طويلة األجل فهي تر

أنت لن تعـرف مطلًقـا، بـدون أهـداف، عـام إذا كانـت خطتـك التسـويقية . أو مهمة الرشكة

انظـر الشـكل (التسـويقي  لعمليـة التخطـيط 4أهدافك يف الخطوة لقد وضعت  أم ال؟ ةناجح

 .كأساس لتطوير اسرتاتيجيات وبرامج التسويق) 5-1التوضيحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4الخطوة :  التخطيط التسويقي5-1 الشكل التوضيحي 

 :الخطة التسويقية من أجل
 توفري القيمة. 
 بناء العالقات 
 التميـز 

 1 

بحث وتحليل الوضع 
 الراهن

 2 

 فهم األسواق والعمالء

 
3 

تجزئة الخطة، 
 االستهداف، 

  املكانــة
4 

 توجيه الخطة، األهداف
 دعم التسويق

  منو أو ال منو 

 هداف معينة أ 

 خدمات، تسويق داخيل 

 

 6 

املعيار املرتي للخطة 
 ومراقبة التطبيق

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
 وبرامج التسويق
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ـه الكاـمـل للخـطـة   طبقًــا ـملـا ـسـيتم مناقـشـته يف ـهـذا الفـصـل، اـبـدأ يف تحدـيـد التوجـي

الء ًعىل أن تكون متناسقة مع الوضع وأولويات رشكتك، وأيضا مـع قطاعـات العمـالتسويقية، 

َثانيا، سوف تتعلم كيفية وضع أهداف تسويقية، مالية واجتامعية فعالـة للفـرتة . التي اخرتتها ً

ني واملشاركني رسالة مللمساهوضح تنامت أهمية األهداف االجتامعية لت. غطيها خطتكتالتي 

ًالرشكة وكيف ستحقق شيئا مختلًفا ومتميزا سـتطيع خـدمات العمـالء ، سـرتى كيـف تًأخـريا. ً

تـسـويق اـلـداخيل ـتـوفري اـلـدعم التـخـاذ ـقـرارات متـعـددة للتـسـويق ـعـىل أـسـاس التوجـيـه وال

 .االسرتاتيجي يف خطتك
 

  تطبيق ما لديك من معرفة 

وثق توجيهاتك املختارة، وأهدافك وقرارات دعم التسويق يف خطط قراءتك لهذا الفصل، بعد 

 يف التسـويق لقطاعـات تشري هـذه القـرارات إىل مـا تسـعى إليـه خطتـك لتحقيقـه. مكتوبة

ارجـع . التسـويقية كيف ميكنك الحكم عىل النجاح والفشل ملجهوداتـك -عمالئك املستهدفني 

ً راجع أيضـا قامئـة مراجعـة .إىل ملحق هذا الكتاب ملعرفة بعض األمثلة عن األهداف واألغراض

ال تـنىس . هذا الفصل ملعرفة أسئلة تحتاج إىل الطرح عند تطوير أهداف لخطتـك التسـويقية

ًمطلقا أنك ستخطط لوضع معايري مرتية الستخدامها يف تعقـب التطـور والتقـدم تجـاه هـذه 

 .10األهداف، كام متت مناقشته يف الفصل 

 
 

 هل ميكن قياس أهدافك؟       الخامس   قامئة مراجعة الفصل 

  هل الهدف واضح ومحدد توقيته؟ 

 ًية طبقا ملعايري مرتية؟هل ميكن قياس التقدم تجاه الهدف عىل فرتات زمن 

 ًهل الهدف واقعي ولكن ميثل تحديا؟ 

 سرتاتيجي؟ يتناسق الهدف مع رسالة الرشكة، وأهدافها، أولوياتها، وتوجهها االهل 

  مع قواها وقدراتها؟وهل يتناسق الهدف مع موارد الرشكة 

 هل الهدف مناسب، مع الوضع يف االعتبار الفرص والتهديدات البيئية؟ 

 الهدف مع أهداف أخرى؟هل يتعارض  
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  Determining Marketing Plan Direction تحديد توجه خطة التسويق

تود الرشكة الوصول إليـه يف املسـتقبل، وكيـف ميكـن الوصـول إىل ذلـك؟ اآلن، ما الذي  

يجـب أن الطويلـة التاليـة التـي   ستسـتهدفها، هـذه هـي األسـئلةقررت عدد القطاعات التي

ريـدبوكس رشكـة  أمثلة عىل ذلـك،كو. تطرحها خطتك التسويقية ورضورة الحصول عىل الجواب

Redbox  توسيع قاعدة العمـالء يف الواليـات التي تسعى إىل

كشـاك تـأجري دي يف أكتها باملتحدة عن طريق اإلضافة إىل ش

 حصةكوكاكوال إىل الحصول عىل رشكة ، كام تسعى DVDدي 

 باملرشوبات الخفيفة من خالل توسع الخاصةأكرب من السوق 

 لـدى هـذه الرشكـات، مثـل العديـد مـن املرشوعـات .عاملي

التجارية واملنظامت التي ال تستهدف الربح، خطط تسويقية 

 التحديات الصـعبة، ال متثل عملية النمو دامئا التوجيه املناسب ولكن، عند التعامل مع. للنمو

قد تسعى بعض الرشكات جاهدة إىل الحفاظ عىل املبيعات الحالية أو مستويات الربح، بيـنام 

 ).5-2انظر الشكل التوضيحي (قد يختار آخرون تخفيض النفقات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اختيارات لتوجيه الخطة التسويقية5-2الشكل التوضيحي 

 نصيحة للتخطيط

ـــالة  ـــا بالرـس ـــن موجـه ـك

ـــــل  األهــــــداف والتحلـي

ــيط  ــد تخـط الوـضــعي عـن

 .توجهك

 الصيانــة

 ــراداتا ــاظ عـــىل اإلـي لحـف
 .الحالية أو حصة السوق

 انتزاع فوائد قصرية األمد. 
 اإلعداد لنمو مستقبيل. 

 

 النمــو

 اخرتاق السوق. 

 تطوير السوق. 
 تطوير املنتج. 

 التنوع. 

 

 االنكمـاش

 أسواق الخروج. 

 املنتجات الهابطة. 
 تقلــيص حجــم كــل أنــواع

 .التسويق
 تحديد التوزيع. 

 اإلغالق بأسلوب منظم. 

 أهداف واسرتاتيجيات ذات مستويات أعىل

 أهداف، اسرتاتيجيات وبرامج خطط التسويق

https://maktbah.net



 165اتجاه التخطيط، األهداف، ودعم التسويق : الفصل الخامس

 

 

ًي قد يبدو صعبا لرجال األعامل عىل املدى القصري، إالّ بالرغم من أن االنكامش االقتصاد 

انظر إىل . فرصا أطول مدى للبقاء، وللنمو يف نهاية األمر) ًولكن ليس دامئا(أنه قد يوفر أحيانا 

هناك . صناعة الصحف حيث تدفع الثورات الكربى إىل تغيريات عنيفة يف التسويق والعمليات

ص الخسائر واالستعداد لتأثري غري متوقع ولكن محتوم العديد من الصحف تضع الخطط لتقلي

 .للطلب الرقمي
 

 إصدار الصحف يف كـل مكـان بعـد عجلةتدور . Newspaper marketing تسويق الصحف

تداعيات مرحلة الكساد، وانخفاض معدل نسخ الصحف وحركة العـرض وتصـنيف اإلعالنـات 

من جميع % 20هناك ما يزيد عن .  وينمن مرحلة الطباعة وحتى ظهور وسائل اإلعالم اإللكرت

الصحف األمريكية التي استطاعت بالفعل تنفيذ خطط تسويقية لتحمل نفقـات الوصـول إىل 

شبكات اإلنرتنت، وبعض التغيريات األخرى التي بدأت تعمـل يف العديـد مـن الصـحف حـول 

تجـاه تغيـري واليـة نيـواولينز ب Times-Picayuneتتحرك الخطـة التسـويقية لجريـدة . العامل

. الجريدة كامركة لوسائل اإلعالم املتعددة، من أجل متهيد الطريق إىل مستقبل مايل أكرث قـوة

ولكنهـا ستسـتمر يف الجريدة برنامج طباعة الجريدة إىل ثالثة ايام فقـط يف األسـبوع خفضت 

ذيني يوضـح أحـد املـديرين التنفيـ. ًعرض األخبار واإلعالنـات يوميـا عـىل موقعهـا اإلليكـرتوين

األمر بالنسبة لنا، ال يدور حول الطباعة يف مقابل اإلصدارات الرقمية، بـل : "بالرشكة األم بقوله

خلق رشكة إعالن متعددة الربامج وناجحـة إىل حـد بعيـد، تخاطـب احتياجـات قرائنـا دامئـة 

 " .التغري، ومستخدمي موقعنا اإللكرتوين، والقامئني عىل اإلعالنات يف الرشكة

 و Otawa Citizem ،Calgary Herald قامـت الرشكـة التـي متلـك صـحف ويف كنـدا،

Edmonton Journalوتهـدف . الصحف لتوفري املالذه بإلغاء نسخة األحد التي تصدرها ه 

اتجـاه الرشكـة إىل : األوىل: خطتها التسويقية إىل مواجهة الخسائر وإعادة اإليرادات بطريقتني

لتحل محل بعض اإليرادات التي كانت تأيت من قبـل عـن حجم اإلعالنات عىل اإلنرتنت زيادة 

تحميل، اآلن، القراء نفقات  الحصول عىل األخبـار املعروضـة : ًثانيا. طريق اإلعالنات املطبوعة

تقوم الرشكة مبراقبـة النتـائج بومـا بيـوم مـع . عىل بعض املواقع اإلليكرتونية للصحف األخرى

 .)1(ا احتاج األمراستعدادها للقيام بتغيريات إضافية، إذ
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اراتك إلسرتاتيجيات النمو وإسرتاتيجيات الالمنو؟ يرشح الجزءان التاليـان مـا يما هي اخت 

 تشمله كل اسرتاتيجية ومضامينها يف التخطيط التسويقي؟ 

 Growth Strategies  اسرتاتيجيات النمو

ًيستطيع املسوقون، سعيا للنمو، تطوير خطط واحدة    األربع السرتاتيجياتمن ا) أو مجموعة(ّ

 :)2(الواضحة املعامل

 هو اسرتاتيجية منو تستطيع الرشكة من خاللها بيـع املزيـد مـن املنتجـات :اخرتاق السوق 

وهو أمر قابـل للتطبيـق . املوجودة بالفعل للعمالء يف أسواق أو قطاعات موجودة بالفعل

ومفهـوم ل مـع العمـالء امئـة بالفعـيف الرشكات التي تستطيع االعتامد عـىل العالقـات الق

 .إيجايب للقيمة لتحسني حصة السوق أو الحث عىل املزيد من الطلبات

 ويشمل التحديد والوصول لقطاعات أو أسواق جديدة ملنتجـات موجـودة : تطوير السوق

ًإن املاركـات املعروفـة جيـدا، ذات . سـتقبليةبالفعل، واالستثامر يف املبيعات واملكاسب امل

حاديث داعمة إيجابية حولها ميكن أن تصبح شديدة الفاعلية مع مثـل وأ. السمعة الطيبة

 .هذه االسرتاتيجية

 أسـواق منتجات جديدة للعمـالء يف هو اسرتاتيجية لنمو حيث تبيع الرشكة : تطوير املنتج

 األنشـطة ديـد وابتكـار املنـتج، وبعـضتجأو قطاعات قامئة بالفعل، وتحتـاج إىل اسـتثامر يف 

 هذه االسرتاتيجية بتقـديم قامئـة طعـام Starbucksبع رشكة ستاربكس تت. املرتبطة بذلك

تى تجذب عمالء جدد ح) مثل العصائر الجديدة املتطورة(جديدة ال تشمل تقديم القهوة 

 .)3(مهااهيفمل

 وهو اسرتاتيجية منو لتقديم منتجـات جديـدة يف أسـواق جديـدة السـتغالل : التنوع

اخليـة لتطـوير املنـتج أو البـدء يف مرشوع الفرص الجديدة من خـالل القـدرات الد

إن التنوع قادر عىل مساعدة رشكة مـا عـىل تجنـب . تجاري أو رشائه بغرض التنويع

 آخـر، قـد  مـن جانـب. )4(اإلفراط يف االعتامد عىل عدد قليل من املنتجات واألسـواق
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الرشكـات إىل إضـعاف وتقليـل املـوارد املتاحـة وفـتح املجـال أمـام يؤدي التنـوع الشـديد 

 .لهجامت تنافسية من جهات متعددة

 Angry Berids زنجـري بـريدأالتـي تقـدم ماركـة  الفنلندية Rovioقامت رشكة رافيو  

 .ذات الشعبية الهائلة باتباع سياسة صارمة من خالل تطوير املنتج واخرتاق السوق
 

خص يف العـام َّحمل ما يزيد عن مليار شـ. Rovio and Angry Birdsروفيو وانجري بريدز  

ر الحمـراء والنبـال لتحطـيم دفاعـات الخنـازير واملايض ألعاب انجري بريدز مـع تقـديم الطيـ

 "رافيـو"نجـري بـريد، حصـلت الرشكـة األم أ ألعـاب وبعد مرور سنتني من تقـديم أوىل. الخرضاء

. مـن هـامش الـربح% 64 مليون دوالر مع ارتفاع يبلغ 100عىل إيرادات سنوية بلغت حوايل 

عندما أصبحت لعبـة .  الجديدة من اللعبةء األوفياء ينتظرون بفارغ الصرب النسخالبح العمأص

مليـون شـخص بتحميـل 50 أرسع يف املتنـاول، Angry Birds Spaceانجـري بـريدر سـبيس 

 .ً يوما األوىل من إصدارها35اللعبة خالل الـ 

ي بإصدار نسخ جديدة ومنوعـة         واآلن تنادي الخطة التسويقية لروفيو من أجل منو عامل

ومنتجـات جديـدة ملاركـات ) Bad Piggiesمثـل الخنـازير األرشار (أنجـري بـريدز من لعبـة 

جديدة، وتراخيص إصدار ماركـات، وذلـك لزيـادة املبيعـات واملكاسـب يف كـال مـن األسـواق 

ري ّات املرخصـة أدت إىل وضـع شخصـيات أنجـقإن الصف. ًالجديدة واألسواق املوجودة حاليا

بريدر عىل الوجبات الخفيفة، اللعب، املجوهرات، معدات املالعب، وعرشات من أنواع أخـرى 

ًأخذت أنشطة الرشكة أيضا يف التوسع بافتتاح متنزهات ملاركاتها يف الصني، حيث . من البضائع

ترتدي شخصياتها مالبسها الخاصة مع عروض ترفيهية بجانب ترويج بضائعها يف هذا السـوق 

لكارت مدين لعالمة تجارية يف روسيا، وهي إحدى األسـواق كام عقدت صفقة . النموالرسيع 

نرغـب يف نحـن : "ويقول مدير إدارة التسويق. التي اعتربتها رشكة روفيو من األسواق الواعدة

، مـع مقارنـة هـذه املاركـة مـع "ً جزءا دامئًا يف ثقافة األغنيات الشعبيةزأن تصبح أنجري بريد

ًوالتي تالقي نجاحا كبريا حتى اآلن Hello Kittyثل هاللو كيتي ماركات أخرى م ً
)5(. 
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 Nongrowth Strategiesاالسرتاتيجيات الالنامية 

ًإن النـمـو ـقـد ال يـكـون مرغوـبـا أو حـتـى ممكـنـا ـطـوال الوـقـت، فـفـي ـفـرتات الكـسـاد   ً

 يف الحفـاظ ترتيـب مواردهـا وتجاهـديف ات دامئًـا االقتصادي، عىل سبيل املثال، تـنجح الرشكـ

وهناك . التسويق ألسباب دفاعية السوقية، واستخدام اببساطة عىل مبيعاتها الحالية أو حصته

 وراء أعـىل مكاسـب ممكنـة مـن املنتجـات الحاليـة ياسرتاتيجية أخرى للصيانة وهـي السـع

رتة ًتضطر الرشكات، أحيانا، إىل مواجهـة فـقد . والعمالء الحاليني بدون محاولة النظر إىل النمو

يط مـن كـل هـذه لـأو خ. من الكساد بسبب زيادة التكلفة، بطء املبيعات، انخفاض األربـاح

 .العوامل الثالث

 يف إن توافر الوقت الكايف، اهتامم اإلدارة، إعادة التخطـيط املـايل وهـي أكـرث سـبل التغيـري 

رز، عىل سـبيل فرشكة جرنال موتو.  قد تؤدي إىل تحول كبري يف املسار- مثل اإلفالس -التوجيه 

 يف 2009ًاملثال، ناضلت كثريا خالل عدة سنوات من الخسائر املالية قبل أن تعلن إفالسها عام 

اإلفالس خالل أسابيع قليلـة وقد استطاعت أن تبزغ من جديد بعد . قمة األزمة املالية العاملية

ية الجديدة  طالبت الخطة التسويقعند هذه النقطة. مبساعدة الحكومة وخفض هائل للنفقات

فاعلية يشمل موديالت صديقة للبيئة واقتصادية لرشكة جرنال موتورز بخط إنتاج منتظم وأكرث 

. ، بونتياك، وساتورنHummerمن ماركات مثل هامر ، والتخلص Volt" فولت"يف الوقود مثل 

ًالربحية بوضع أفضل تنافسيا، اعتامدا عـىل أشـهر مـن التغـريرشكة جرنال موتورز إىل عادت  ات ً

 .)6(الوضع االقتصادياملالية والتسويقية، وتحسني 

 تقلـيص هناك قرارات أقل قسوة مثل االنسحاب من بعض األسواق، إلغاء منتجات معينة، 

وقـف النمـو تتجـه بعـض الرشكـات إىل تقييـد أو . التوزيع أو غلق القسمالتسويق، الحد من 

ليصبح أكرث كفـاءة، ِّقد يساعد ذلك املسوق . خالل فرتة ما، أو يف قسم معني أو يف أسواق مختارة

من الواضع أن اسرتاتيجيات النمو البطـئ أو الالمنـو تتطلـب .  للنمو املستقبيلًااستعدادوأكرث 

 .خطط تسويقية مختلفة عن التي تم استخدامها من أجل منو أكرث قوة
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 Setting Marketing Plan Objectivesتحديد أهداف الخطة التسويقية  

 إن تحديدك لألهداف، بعد اختيـارك لتوجيـه مـا للخطـة 

التسويقية باعتبارها خطة قصرية املـدى عـىل طـول الطريـق 

إن مجموعـة األهـداف . تجاه أهداف تنظيميـة أطـول مـدى

مفاتيح وة، سوف تعتمد عىل وضعك الراهن، املشكالت البيئي

النـجـاح الـتـي ـحـددتها، العـمـالء املـسـتهدفني، رـسـالة وأـهـداف 

مـن خـالل اسـتخدام (عند مقارنة نتائجـك الفعليـة بأهـدافك .  التي اخرتتهارشكتك، ومكانتك

 كتب لها النجاح بطريقـة أو سوف يكون يف مقدورك معرفة إذا كانت خطتك قد) املعايري املرتية

 .بأخرى

ه يصها يف قامئة املراجعة لهذا الفصل ستكون أكرث فاعلية لتوجإن األهداف التي تم تلخي 

 :التقدم يف مجال التسويق إذا كانت

 داف بالتميز ويجب أن تشـمل يجب أن تتسم األه: ميزة، محددة الوقت، وميكن قياسهام

ِّ محددة ومقاييس كمية حتى ميكـن للمسـوقني تخطـيط توقيـت األنشـطة وتقيـيم ًاأوقات

 التقـدم والتطـور سِّسوقني أن يكون لديهم القـدرة عـىل قيـا امل يجب عىل.النتائج البينية

 العمـالء، أو أي مـؤرشات ءبالنظر إىل أرقام املبيعات، عدد العمالء، مسوح عن مـدى رضـا

 وـهـي رشـكـة - USAAإن رشـكـة . أـخـرى تحركـهـا خـطـة الرشـكـة تـجـاه املـسـار املطـلـوب

 تضـع عالقاتهـا مـع العميـل -الية تكسـاس للخدمات التأمينية واملالية ومقرها الرئييس بو

عىل رأس قامئة أولوياتها وتراقب النتائج عن طريق حرص أعداد العمالء الذين تخلـوا عـن 

 لـديها أفضـل USAAولـيس مـن املسـتغرب إذن أن رشكـة . التعامل معها خالل كل فرتة

عـىل تسجيالت لوالء العمالء من أي رشكـة أخـرى يف هـذه الصـناعة مـع معـدل للحفـاظ 

 .)7(%98العمالء يصل إىل 

 يجب أن متتد جـذور أهـداف الخطـة التسـويقية إىل : واقعية ولكن تدعو إىل التحدي

الواقع امللموس ولكن يجب أن تكون دافعة للتحـدي تحـث عـىل أعـىل مسـتوى مـن 

 هـذا الهـدف ميكـنأن  يجب أن تضع يف االعتبار الوضع الراهن للتأكد مـن كام. األداء

 ة للتخطيطنصيح

تحقق من أن إنجاز هـدف 

ــن  ــك ـم ــن مينـع ــد ـل واـح

 .تحقيق هدف آخر
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وكمثال عىل ذلك، عند حـدوث هبـوط اقتصـادي مفـاجئ وحـاد . عيد املنال تحقيقه أو ب

ة إىل تغيـري جـأو قـد تكـون يف حا. ّيقلص مـن معـدالت الطلـب، عليـك تعـديل أهـدافك

. فـورد ًوالتي حدثت حديثا لرشكـة مثل أهدافك بسبب زيادة الطلب أو بسبب عوامل أخرى

اإلنتـاج عـن ادرة عـىل دفـع عجلـة مع تحسني الظروف االقتصادية، أصبحت الرشكة قولكن 

مـن أهـداف زادت رشكـة فـورد . طريق إضافة مـوردين جـدد وتحسـني سلسـلة التمـوين

األخرى، مع ارتفاع  وبعض املركبات الشعبية Focusمبيعاتها الخاصة بكال من موديل فوكس 

املحركـات مبـا ع إنتـاج دفًويف مقابل ذلك، وضع أحد مصـانعها أهـدافا لـ. معدالت الطلب

ًفوق كثريا اإلنتاج السابق لدعم أهداف املبيعات العالية لرشكة فوردي
)8(. 

 يجـب أن تـدعم األهـداف الخاصـة بخطـة : التناسق مع مهمة الرشكة وأهدافها اإلجاملية

خالل السـنوات . التسويق، الرشكة يف تحقيق مهمتها والتقدم تجاه أهدافها واسعة النطاق

ن خسائر مالية وتجاهد من أجل البقـاء اسـتطاعت أن التي كانت تعاين فيها رشكة فورد م

ٌتضع أهدافا للمبيعات األقرص مدى وحصة السوق لدعم أه دافها طويلة األمد للعودة إىل ً

وتحقيـق تهـا الربحيـة بتجديـد وقامـت رشكـة فـورد مبجـرد اسـرتدادها لق. تها الربحيةقو

اعها سياسة تنمويـة مـن تبأهداف أعىل يف حصة السوق عىل مدى ثالث سنوات متتالية ال

 .)9(خالل جميع األسواق التي تخدمها

 كان  إن األهداف املتحدية هي مجرد كلامت إالَّ إذا :التناسق مع التحاليل البيئية الداخلية

 دوت كـوم، فرشكـة أمـازون. ة تستطيع االعتامد عليهايلدى الرشكة موارد مناسبة وعوامل قو

ّسبيل املثال تضع أهدافا فعالةعىل   للنمو يف منتجـات وأسـواق جديـدة تـدعمها قـدراتها ً

التقنية واللوجستية، ومعرفتها العميقة بأمناط الرشاء عند العمـالء، وقواهـا يف نرش كتابهـا 

 .)10(اإللكرتوين وتوزيعه

 يـجـب أن تـكـون األـهـداف منطقـيـة يف وـجـه: مناـسـبة يف ـضـوء الـفـرص والتهدـيـدات 

  ، عـىل سـيبل املثـال،Tabletسوب التابلـت فحا.  حقائق السوق، الفرص، والتهديدات

 

https://maktbah.net



 171اتجاه التخطيط، األهداف، ودعم التسويق : الفصل الخامس

 

 

هـل ف. ًوالهواتف الذكية املتعددة الوظائف تحل رسيعا محـل األجهـزة املوسـيقية الرقميـة

، إذا توقعـت أن iPods وضـع أهـداف مبيعـات أعـىل للــ Appleيجب عـىل رشكـة أبـل 

. )11(لعمـالءسوف يجذب اهتامم الكثري من ا iPads واآليباد iPhonesمنتجها من اآليفون 

 عـن طريـق الربيـد وبـث DVDأجهـزة  التي استأجرت - Netflixوباملثل رشكة نتفليكس 

ولكـن مـع . بأهـدافها الطموحـةواملعروفـة  -وسائل الرتفيه عن طريق الفيديو إىل املشرتكني 

أمـازون ومواقـع أخـرى، فهـل مـن األمـور و ،Youtubeاملنافسة الدامئة التزايد من يوتيوب 

 مليون أو أكرث من أعـداد 60، أن تطمح يف الوصول إىل Netflixرشكة نتفليكس الواقعية ل

 .)12(املشرتكني يف الواليات املتحدة فقط؟

بأن كل مدير أو موظـف الجينات الوراثية ختبار ال وهي رشكة and Me 23تتسم رشكة  

ن، كل أسبوع يقدم املوظفو. ًأهدافا لستة أشهر من أجل دعم جميع أهداف الرشكةيضع مبفرده 

ًإلنجازاتهم حتى ميكن لإلدارة أن ترى رسيعا إذا كـانوا يحققـون التقـدم تجـاه إجـاميل ًملخصا 

ًإىل أن تحـدد رسيعـا إذا إن هذا االهتامم بالتفاصيل يساعد الرشكـة رسيعـة النمـو . األهداف

 إجـاميل يفكانت عملية تسويقها تحقق التـأثري املرجـو وكيـف يسـهم كـل مرشوع تسـويقي 

 .)13(ألداءا

  Types of Objectivesأنواع األهداف 

 أنظـر الشـكل(ِّعادة ما يحدد املسوقون ثالثة أنواع من األهـداف يف خطـتهم التسـويقية  

تسـويقية  إلدارة عالقـات إن أهداف التسويق عبـارة عـن األغـراض املنشـودة). 5-3التوضيحي 

لتـدبري املنشـودة اف املالية هي األغراض إن األهد. متميزة وأنشطة مع العمالء ومع رشكاء القناة

هي األغـراض املنشـودة ن األهداف االجتامعية إ .النتائج املالية، والتي تشمل اإليرادات، واألرباح

التـدوير لتحقيق نتائج معينة يف املسئولية االجتامعية مثل زيادة محتوى املنتج القابل إلعادة 

ف عىل بناء العالقـات، وتـوفري القيمـة وتوقيـع وتساعدك هذه األهدا. أو بناء مركز مجتمعي

توضح األجزاء التالية وتظهر أمثلة من كـل نـوع . ًنوعا من التميز من خالل خطتك التسويقية

 .من األهداف
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  أهداف الخطة التسويقية5-3 الشكل التوضيحي 

نوع 

 الهدف

 عينات الغرض منه

ــتخدام التســـويق إلدارة  التسويق اـس

 األساسيةالعالقات واألنشطة 

 عالقات العمالء 

 عالقات القناة 

 تطوير املنتج 

  السوقحصة 

 تحقيق الطلبات 

 باملاركةالوعي  

استخدام التسـويق للحفـاظ  املايل

 عىل بعض النتائج املعينة

 إيرادات املبيعات عن طريق املنتج 

 إيرادات املبيعات عن طريق القناة 

 التعادل عن طريق املنتج 

 العائد عىل االستثامر 

 بحيةالر 

ق لتحقيـق ياستخدام التسـو االجتامعي

ــــــائج يف املســـــــئولية  نـت

 االجتامعية

 ّاملنطف/ عمليات الخرض 

 مساهمة املجتمع 

 مصادر مستدامة 

 أنشطة خريية 

  Marketing Objectives أهداف التسويق

ًيجب أن تشمل أهداف التسويق أغراضا منشودة إلدارة عالقات العمالء ملا متثله مـن أهميـة  

األهداف " بأن Judy Straussتنصح خبرية التسويق اإللكرتوين جودي سرتاوس .  لنجاح الرشكةكربى

، ال م السوق، أو تغيري مواقف املشاركني واملسهمني وسلوكياتهصةالخاصة بتشجيع األرباح، زيادة ح

ّخططـا فعالـة إلدارة أكـرث أصـولها قيمـةمعنى لها، إال إذا وضعت الرشكات  . )14("عالقـات العمـالء: ً

 ـعـىل الـصـناعة، التوجـيـه، الرـسـالة واـملـوارد املتاـحـةًيـسـتطيع املـسـوقون تحدـيـد األـهـداف اـعـتامدا 

 إن . د، االحتفاظ بـالعمالء، زيـادة والء العمـالء مـع زيـادة رضـا العميـلدكتساب عمالء ج وذلك ال
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نمـو مثـل لألسـواق الكاملـة ال األهميـة بالنسـبة يفاكتساب العميل واالحتفاظ به أمور غايـة 

 Verizon Wirelessوسائل االتصال الالسـلكية وبسـببها تسـتخدم رشكـة فيزيـون وايـرليس 

 .ومنافسيها التسويق لوضع مثل هذه األهداف

 إضافية إلدارة العالقـات مـع املسـهمني مثـل الرشكـاء يف ًوضعت بعض الرشكات أهدافا 

هـداف إلدارة العالقـات مـع  عادة ما تضع املنظامت الغـري مسـتهدفة للـربح بعـض األ.القناة

قـد يغطـي . اليـة، الهبـات والرعـاة املشـاركني املاألعضاء واملسهمني، باإلضافة إىل جذب املنح

 السـوق، تطـوير املنتجـات صـةًبعضا مـن هـذه األهـداف األنشـطة التسـويقية املرتبطـة بح

 .وبعض املناطق  الحيوية األخرى. الجديدة

 :أهداف التسويق ما ييلقد تشتمل بعض  

 عميل جديد كل شهر عىل مدار السنة التالية200إضافة ب. توسيع قاعدة العمالء . 

 العامبحلول نهاية% 10َّل املعدل السنوي لإلقصاء من العمالء إىل يقلت. العمالءاالحتفاظ ب , 

 أو أعىل خالل مسح العام التايل حول رضاء العميل% 96إحراز . رضاء العميل. 

 توزيع بوضع املنتجات يف أربع سالسل إضافية من السوبر ماركت توسيع ال. عالقات القناة

 .خالل ستة أشهر

 وحدة يف كل قطاع مستهدف كل شهر خالل السنة التالية500بيع . مبيعات الوحدات . 

 3 مـن مـارس و 31من سوق الواليات املتحدة بحلـول % 2الحصول عىل . حصة السوق %

 . يونيو30بحلول 

 ديسمرب31م خمس منتجات جديدة بحلول يدتطوير وتق. تنمية املنتج . 

 مايو15 ساعة بحلول 24 ساعة إىل 48ضغط الوقت إلنجاز الطلبات من . إنجاز الطلب . 
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إن جميع أهداف التسويق التي توضع لخطة سنوية معينة يجب أن تدفع الرشكة تجاه  

 السـنوات القليلـة خاللماكدونالدز استطاع عمالق الوجبات الرسيعة . هدافها طويلة األجلأ

 .املاضية، زيادة إيراداته خالل أهداف التسويق التي تركز عىل عالقات العمالء
 

ًبعد عقود من زيادة املبيعات، جزئيا، بسـبب افتتـاح آالف مـن . McDonald’sماكدونالدز  
ء العمالّاملطاعم الجديدة، غري ماكدونالدز من اسرتاتيجية التسويق للرتكيز عىل أسس اسرتجاع 

خطـط مـن "إن اسرتاتيجية السنة املتعددة . األوفياء للعودة إىل املطاعم الحالية مرة بعد مرة

املطـاعم تهدف إىل الحفاظ عىل العمالء، زيادة عدد الزيارات، وجذب العمالء إىل " أجل الفوز

ه  هـذإن األهداف املالية املرتبطة باألهداف التسـويقية تـرتجم. خالل أوقات مختلفة من اليوم

 .ًاألهداف القامئة عىل العالقات إىل إيرادات وأهداف ربحية لكل إقليم وللرشكة عموما

 جديدة لتنـاول الطعـام ًاأسباب من أجل إعطاء العمالء الحاليني -       قامت سالسل ماكدونالدز 

ات بـ بإدخال أنـواع جديـدة مـن األطعمـة عـىل قامئـة األكـل، مثـل بعـض املرشو- مطاعمها يف

 )McCafé(ت الخفيفة، والتي تشمل أنواع مـن القهـوة التـي حـازت عـىل نجـاح هائـل واألكال

 جـددت بعـضكـام . Chicken Bites و McRibمنتجات ميكن تناولها يف أوقات محددة مثل  و

ء املتنـوعني، التقديم صلصات وإضافات جانبية أخـرى جديـدة، املحببـة للعمـبالنكهات الدامئة 

  الزيارات، باإلضـافة إىل ذلـك، قامـت بتحـديث أجـواء لزيادة عددبجانب إضافة وجبات لإلفطار

 عـائالتهم أو أصـدقائهم رعمالء إلحضا الاطق لتشجيعناملطاعم وأماكن مجانية يف العديد من امل

ولكـن هنـاك أمـر واحـد مل تقـم رشكـة . واالستمتاع بفنجان آخر من القهوة أو أحد املرشوبـات

:  بخدمة الناس برسعة، وبالتايل أصـبح شـعارها تلبيـة الطلبـاتماكدونالدز بتغيريه وهو التزامها

 يف عـامل قـائم شة، ولكننا نعـيدنحن نتحدث عن حسن الضيافة، ونتحدث عن العالقات الودو"

ّ، وذلك طبًقا ملا رصح به أحد املديرين التنفيذيني بالرشكة"عىل الرسعة
)15(. 

 

 Financial Objectivesاألهداف املالية 

 بالرغم من اختالف األهداف املالية مـن رشكـة ألخـرى 

 املبيعـات إالَّ أن املرشوعات التجارية تقيس عـادة حجـم 

 

 نصيحة للتخطيط

تأـكــد ـمــن إمكانـيــة تحقـيــق 

ع الوضع يف االعتبار األهداف م

 .مواردك وأدوات تسويقك
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لعائـد عـىل َّالهامشـية أو الرضائـب املقدمـة، اوأهداف املنتج، أهداف الربحية، مثـل األربـاح 

وقد تصنع  ).7أنظر مناقشة التسعري يف الفصل (أهداف للتسويق وتعادل األهداف . االستثامر

 .املايل، بجانب أهداف مالية أخرىًفا لزيادة الدعم ااملنظامت التي ال تستهدف الربح أهد

 املاليـة، تناسـق األدوات املوجهةمن األمور الرضورية لتحقيق الكفاءة ألنشطة التسويق  

 أو وضـعها بعض األحيان، التي يجب فيها تعديل األهـداف التسـويقيةولكن، هناك . والتسويقية

 إذا كـان هنـاك هًجانبا لتحقيق هدف مايل مسيطر، أو هدف مـايل قـد يـتم تأجيلـه أو تغيـري

فـيام يـيل عينـات . ب تحقيقـهيج) مثل إطالق منتج جديد هام(هدف تسويقي معني وهام 

 :من األهداف املالية

 مـن 31 دوالر بحلـول 150.000يـق إيـراد مبيعـات سـنوية يصـل إىل تحق: يراد املبيعاتإ 

 .ديسمرب

 دوالر من املنتج 3.000بيع ما يعادل :  مبيعات املنتجإيراد Aكل شهر . 

 دوالر بنهايـة 50.000إلنرتنـت إىل عـىل ابيعـات الشـهرية ملزيـادة ا: إيراد مبيعات القنـاة 

 .العام

 مـن العائـد عـىل االسـتثامر مـن االعـتامدات املاليـة % 12تحقيـق : رالعائد عىل االسـتثام

 .تثمرة يف أنشطة التسويق املبارشةاملس

 من يوليو15ل لعرض الخدمة الجديدة بحلول دالوصول إىل نقطة التعا: التعادل . 

ـة   ـا الـسـنوية إىل IBMوـضـعت رشـك ـي وـصـلت مبيعاتـه ـار دوالر أـهـداف107 والـت ً ا ملـي

ـددة إل ـنوات متـع ـالـس ـل خططـه ـرى داـخ ـة األـخ ـاييس املالـي ـض املـق ـات وبـع ـرادات املبيـع  ـي

  . التسويقية
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تواجـه مطلًقـا أي خسـارة يف بيانـات  مل Big Blue" بالزرقـاء الكبـرية"امللقبـة . IBMرشكـة  

مثـل التسويق لدعم خططها التنموية أو لقياس نتائجها يف املنتجات عالية التقنية والخدمات 

، )cloud-computing(، الخـدمات السـحابية للكمبيـوتر )ل واطسـونمثـ(السوبر كمبيـوتر 

كان هامش األرباح قبـل . والبيع بالتجزئة، وبعض العروض األخرىمعالجة التحويالت البنكية 

 تهدف إىل تحقيق هامش ربحـي قبـل الرضائـب IBM، إال أن 2003يف عام % 10.6الرضائب 

لتحقيق هذا الهدف هـو زيـادة الصـفقات يف  إن أحد الطرق. يف املستقبل القريب% 20يبلغ 

ونتيجـة لـذلك، . الكمبيـوتر نفسـهتتسم بهوامش ربحية أعـىل مـن  والخدمات، والتي جالربام

 . معينة لخمسة أعوام لزيادة تواجدها يف هذه القطاعاتًا أهدافIBMوضعت رشكة 

ع املنـتج واإلقلـيم منو املبيعات عن طريق نـوشملت خطتها التسويقية منو اإليرادات و        

تسويق قدراتها للرشكات والحكومات يف األسـواق الجديـدة، مـع بًأيضا،  IBM تقوم .الجغرايف

زيـد مـن ًالنمو والربحية طويال األجـل نظـرا ألن التطـور االقتصـادي يعىل وضع نصب أعينها 

التـي  اآلن وIBM تسـتثمر .البنية التحتية للتكنولوجيا واملهـارة يف إدارة البيانـاتعىل طلب ال

 منذ أكرث من قرن، يف إعادة تجديد خطتهـا التسـويقية مـن خـالل أهـداف تتحـرك إىل تبدأ

 .األمام تجاه أرباح أعىل يف املستقبل
 

  Societal Objectivesأهداف مجتمعية 

، بدقـة اآلخـرينيتطلع العمالء، املوردون، املوظفون، القادة املدنيني وبعض الرشكـاء  

جزء من دفعـه تجـاه املزيـد والذي ميثل  - تقوم به الرشكات تجاه املجتمع هذه األيام، ملا

ًيئا مختلفـا ومتميـزاي ميكـن أن تقـدم شـمن الشفافية والتعاون مع املنظامت التـ ً تشـري . ً

املسوح الحالية إىل أن املستهلكني يتوقعون من رجال األعامل اإلسهام يف القضـايا الخرييـة 

هم إىل القضـايا االجتامعيـة مـثلام يفعلـون يف أدائهـم ثقل من والقومية وأن يوجهوا الكثري

 عـىل تقـديم املزيـد للمجتمـع أثنـاء اتدرك الرشكات، يف نفـس الوقـت، بقـدرته. )17(املايل

ـ ـطتهامزاولتـه ـدافها ألنـش ـة ألـه ـاء دفـع ـة، وإعـط ـس ا اليومـي ـة يف نـف ـويقية أو املالـي  التـس

ي يف املسـئولية االجتامعيـة ميكـن أن وباإلضافة إىل ذلك فإن وجـود سـجل قـو. )18(الوقت

 يساعد الرشكة عىل استعادة ثقة املسـهمني واملشـاركني وحاميـة سـمعتها عنـد مواجهتهـا 
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للمشكالت، إن املسئولية االجتامعية وسيلة للتمييز بني املاركات يف سوق الرصاعات التنافسية 

 .الحالية

 التي أصبح هناك، اآلن عدد متزايد من املنظامت والرشكات 

وكام يتضـح . ًتضع ضمن خططها التسويقية أهدافا مجتمعية

 هنـاك بعـض األهـداف املجتمعيـة .5-3يف الشكل التوضـيح 

أكـرث " (خرضة"التي تستدعي  عمليـات أكـرث نظافـة أو أكـرث 

  خريـيــةوتربعــاتاعــتامدات ومنتـجــات، و، )ًدعــام للبيئــة

تطوعية أو املزيد من االنخراط مبرشوعات املجتمع، الحفاظ عىل الطاقة وبعض املسـئوليات و

من % 50، عىل سيبل املثال، لديها هدف طويل األجل لبناء IKEAفرشكة . االجتامعية األخرى

، والتي سـتجعل مـن 2017 بها بحلول عام ّاملرصحمنتجاتها الخشبية من األخشاب املستدامة 

إن مفهوم االستدامة هو لفـظ محفـور يف . كة أكرب مشرتى من الخشب املستدام يف العاملالرش

فإن منتجاتنـا : "IKEAرشح مدير برنامج االستدامة يف رشكة وكام . منتجات وعمليات الرشكة

 تجارتنـا هـو تقـديم منـتج جإن منـوذ"و  ".قامئة عىل الشكل، الوظيفـة، اإلبـداع، واالسـتدامة

 .)19(" رشائه أكرب عدد ممكن من األشخاصمستدام يقدر عىل

إن تحقيق أهداف مجتمعية يزيد من رونق الرشكة وصورة املاركة كام يظهر أن الرشكـة  

ًأو املنظمة تقدم شيئا بناء تجاه القضايا الهامة للرشكاء واملسـهمني ً إن وضـع األهـداف لـيس . ّ

إذا كانـت الرشكـات (ًعليـا، الرشكـة فإن املسهمني يرغبون يف معرفة ما تحققه، ف: فيه الكفاية

 كـل مـا  االتهام بالقضاء عـىلرأقل مام تقرتح به عن حامية البيئة، فإنها قد تواجه خطتفعل 

ـك ). هــو أخرض ـرية، مبــا يف ذـل ـات الصــغرية والكـب ـن الرشـك ـد ـم ـدد متزاـي ـاك ـع   IKEAهـن

ن ـعـن أدائـهـا تـعـرض تقاريرـهـا ـعـن املـسـئولية االجتامعـيـة ـعـىل مواقعـهـا اإللكرتونـيـة لإلـعـال

بحث عن املزيـد حـول املرشوعـات التجاريـة واملسـئولية املجتمعيـة يف موقعهـا ا. االجتامعي

ـرتوين  ـار الالســلكي) www.bsr.org(اإللـك ـع األخـب ـة املشــرتكة وموـق  ةواملســئولية املجتمعـي

)www.csrwire.com.( 

 نصيحة للتخطيط

ـــة  ـــية منطقـي ـــرت قـض اـخ

ـــــك،  ـــــك ولرشكـت عمالـئ

 .موظفيكو
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ت مظلـة يقـع تحـ) ًواملعـروف أيضـا بالتسـويق الهـادف(التسويق املـرتبط بقيمـة مـا  

املسئولية االجتامعية ألنها تربط تسويق ماركـة، هـدف، أو خدمـة بقضـية خرييـة معينـة أو 

سـبب بوعىل الرغم مـن أن املكاسـب الخرييـة ليسـت برمتهـا إنسـانية . هدف مجتمعي أكرب

قد يصبح التسويق املرتبط بقضـية مـا شـديد الفاعليـة يف حـث . واضحةلالعالقة التسويقية ا

بـأنهم كـانوا ّمن املستجيبني رصحوا % 75تشري إحدى الدراسات إىل أن . رشاءاملستهلك عىل ال

 .أكرث رغبة يف رشاء سلعة أو خدمة عند التربع بنسبة من السعر إىل قضية محددة

 :بعض العينات من األهداف املجتمعية تشمل ما ييل 

 بنهايـة العـام %50زيادة نسبة أجزاء املنتج القابل إلعادة التـدوير بنسـبة : خفض التالف 

 .التايل

 مـن األنسـجة القطنيـة % 50بنهاية العـام، رشاء : الحصول عىل مواد من مصادر مستدامة

 .من مصادر مستدامة مرصح بها

 مـن الـزوار 15.000خلق الوعي حول الوقايـة مـن رسطـان الجلـد يجـذب : قضية الوعي 

 .لصفحة معينة عىل املوقع اإلليكرتوين للرشكة

 تشجيع املـوظفني عـىل التطـوع للمرشوعـات املحليـة عـىل حسـاب : ة املشاركة املجتمعي

 ساعة من األعامل التطوعيـة 40وقت الرشكة، والحصول عىل مقابل من املال ملا يزيد عن 

 .ًسنويا

 ت بهـدف مسـاعدة املجتمـع بطريقـة أو بـأخرى،ئنشـأ، املرشوعات التجاريـة االجتامعيـة 

األهـداف املاليـة أو التسـويقية، يسـعى الـبعض إىل االجتامعية قبل ووضع األولوية لألهداف 

الحصول عـىل وضـع قـانوين أو شـهادة تطـوع لكونهـا رشكـة خرييـة، تسـعى يف املقـام األول 

يجب عىل هـذه املـنظامت وضـع وتحقيـق أهـداف ماليـة وتسـويقية . للمساعدة املجتمعية

 . لتحقيق أهدافها االجتامعيةالقوةمناسبة للحصول عىل موارد و
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  Planning Marketing Supportتخطيط التسويقي  الدعم

رق يف تفاصـيل تخطـيط خلـيط تسـويقك أنـت يف حاجـة إىل وضـع أهـداف غقبل أن ت 

). 5-4انظر الشكل التوضيحي (خدمة العميل والتسويق الداخيل . ملنتجني من الدعم التسويقي

التبـاين فـرص لتعزيـز لقـدم ات اإن خدمة العميل من األمور الهامة لكل مرشوع تجـاري ألنهـ

 والعـاملني التسـويق للمـديرين التسويق الداخيل هـو. التنافيس ولبدء أو تقوية عالقات العميل

 وهو يف نفس الوقت أهمية بناء عالقات العمالء كأساس -داخل املنشأة، عرب خطوط وظيفية 

وكسـيو رشكـة فهناك القليل مـن الرشكـات، وتشـمل . لتطبيق خطة التسويق وإرضاء العميل

Voxeoَّعني لتنسـيق الخدمـة ُ لصناعة برامج الكمبيوتر ومقرها فلوريدا لديها مدير للعمالء م

مـا نحن نفعل كـل : َّ وقد رصح قائالً-ومبادرات التسويق الداخيل عىل املستوى اإلدارة العليا 

ة  بجانـب وجـود معـايري مرتيـ-نحتاج إىل فعله حتى نتأكد أن العمالء سـعداء إىل حـد كبـري 

 .)21(مرتبطة بأهداف ومقاييس معينة

إن : إن تحديد األهداف لهاتني املنطقتني لدعم التسويق سيتم مناقشتها يف الجـزء التـايل 

يام فـكام سـيتم مناقشـتها . (ُهذه األهداف تعد املرسح ألخذ قرارات لخليط تسويقي وبرامج

 ).بعد يف هذا الفصل

  Customer Serviceخدمة العميل 

ة، من منظور العميل، هي جزء من خربة املنتج أو املاركة وبالتايل لـديها تـأثري إن الخدم 

عند وضع أهداف خدمة العميل، يجـب عليـك، إذن، . هائل عىل مفاهيم واستجابات العمالء

.  وكيف تؤثر الخدمة عىل املاركة أو املنتجًياضرمما يعتربه وفهم احتياجات العميل وتوقعاته، 

ُلخدمة الجيـدة للعميـل ال ميكـن أن تقـدم ملنـتج يسء أو توزيـع متقطـع من أن اعىل الرغم 

ومتفاوت، ولكنها تستطيع تعزيز صورة املاركة وقد تسمح حتى للرشكة برفع أسـعارها بـرغم 

   .الضغط التنافيس أو التحديات األخرى

ًإن العمالء، عموما، لديهم احتياجات وتوقعـات مختلفـة مـن خدمـة العمـالء يف نقـاط  

 :تلفة يف عملية الرشاءمخ
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 أهداف التسويق الداخيل

 ــزام ــىل إـل ــالرتكيز ـع ــوظفني ـب  اـمل

 العمالء

 ـــزام  اـملـــوظفني باالـشـــرتاك يف إـل

 التسويق

 املوظفني عىل علم بالتسويقإبقاء 

 حسن أداء ورضاء املوظفني 

 

 

دعم أهداف 

التسويق 

وخليط 

 التسويق

 أهداف خدمة العميل

  حقق احتياجات وتوقعـات القطـاع

 املستهدف

 احفظ، واريض العمالءباجذ ، 

 دعم املنتج أو مكانة املاركةا 

  حدد مواقع مـوارد الخدمـة بأسـلوب

 سليم

  أهداف خدمة العميل والتسويق الداخيل5-4الشكل التوضيحي 

 الحصول عىل وعادة ما يحتاج العمالء، قبل الرشاء إىل املساعدة، : خدمة العميل قبل البيع

توفيق املنـتج املالئـم مـع مع تج وصورته، سامته، مكاسبه، وضامناته، املعلومات حول املن

الوضع أو الحاجة البديلة، وفهم كيفية تشـغيل عمليـات الرتكيـب، التـدريب، أو خـدمات 

التواصـل ال، وتسـويق ثإن التسويق املتحرك، عىل سبيل امل. املبيعات األخرى عىل اإلنرتنت

 .ج إىل خدمة قبل البيعاالجتامعي قد يساعد يف تحقيق االحتيا

 عند محاولتـه الرشاء، املسـاعدة الختيـار يلقد يحتاج العم: خدمة العميل يف لحظة البيع ،

موديل معني؛ تحديد زمن االستالم، النقل أو االستخدام؛ االختيارات من بني خيارات للدفع 

ويج؛ أو إـعـداد طلـبـات الرشاء؛ تنـظـيم التـجـارة الداخلـيـة أو االـسـتفادة ـمـن ـعـروض اـلـرت

 . بالبيعةاستكامل األعامل الكتابية لتسجيل الضامن؛ القيام بأمور أخرى مرتبط

 ًبعـد االنتهـاء مـن عمليـة الرشاء، يحتـاج العميـل، أحيانـا إىل : خدمة العميـل بعـد البيـع

ن أو األجـزاء اإلضـافية؛ تحديـد مواعيـد حشـالاملنـتج، طلـب إعـادة املساعدة يف تركيـب 

ح، تدريب املسـتخدمني أو التعامـل مـع احتياجـات أخـرى مـع الصيانة أو خدمات اإلصال

  .العميل بعد البيع
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ًيجب أن تحدد الخطة التسويقية أهدافا إليجاد أماكن موارد الخدمة لتقـديم املسـتوى  

كام يجـب أن تـوفر الفـرص لتحديـد خيـارات الخدمـة . املناسب لخدمة العمالء يف كل قطاع

مثاليـة طـوال  الحصـول عـىل خدمـة من املعروف أنه مـن النـادرو. الذاتية إذا كانت مناسبة

 أن كـةِّالوقت؛ ولذلك يجب عىل املسوقني ضـم أهـداف إلنعـاش الخدمـة، وكيـف ميكـن للرش

 . وتريض عمالئهاتشفى من تدينِّ الخدمة

مثـل مـاذا (يجب عىل الرشكة عند تحديد أهداف إنعـاش الخدمـة، التفكـري يف العميـل  

والنتـائج ) تسجيل أي شكوى وما يفرتض أن يفعله املوظفني استجابة لذلكل العميل عند عيف

الرشكات، لتقديم خدمة طريان عـن طريـق ط بعض طتخ). مثل قياس الرضاء بخدمة العميل(

قامت هذه الرشكات بتعيني بعض املوظفني ملراقبـة التغريـدات . Twitterتغريدة عىل تويرت 

هنـاك موظفـان يف رشكـة أوتـوجالس .  أوقات معينة األجوبة يفعرضحول مشكالت العمالء و

Autoglassال، يراقبان التعليقات عىل الفـيس بـوك وتـويرت وعنـد ث الربيطانية، عىل سبيل امل

اعتذار ويطالبان العميل بتقديم املزيـد تقديم ًتحديد إحدى مشكالت الخدمة، يقومان فورا ب

ربيد اإللكرتوين أو مكاملة هاتفية حتى أو عن طريق المن التفاصيل عن طريق رسالة مبارشة، 

ً فورا-ميكن للرشكة أن تعيد األشياء إىل وضعها الصحيح 
)22(. 

  Internal Marketingالتسويق الداخيل 

تستخدم أهـداف التسـويق الـداخيل مـن أجـل تركيـز  

ملنظمة بأكملها عىل العميل وتوليد الدعم لخطـة املنشأة أو ا

يجب عىل التسـويق الـداخيل، عـىل األقـل، ضـامن . التسويق

مستويات مناسبة مـن العـاملني يف وظـائفهم وداخـل وجود 

ِّكام يجب أن تساعد أيضا املسوقني عىل ضامن التعاون . تركيبة الرشكة لتطبيق خطة التسويق ً

 املشـغولة يف عمليـات التطبيـق، مثـل البحـث والتنميـة، مـع واملشاركة من اإلدارات األخـرى

 رضورة تعريف املوظفني بأنشطة التسويق حتى ميكن تبادل املعرفة مع العميل ومع بعضهم 

 

 نصيحة للتخطيط

قم بالتنسـيق بـني أهـداف 

ـــداف  ـــع أـه ـــة ـم الخدـم

 .التسويق الداخيل
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إن . هناك هدف آخر وهو تحسني أداء املوظف ورضائه بأداء العمل عىل أحسن وجه. البعض

املديرين اإلحساس مبـا ً أيضا، ألنه تعطي كبار شديد الحيويةأمر التواصل يف املستويات األعىل 

هـذا الـدعم سـتكون هنـاك وبـدون يتطلبه السوق ومدى تحقيق التسويق الحتياجات العميل 

 . فرص أقل لنجاح برامج التسويق الخارجي

من خـالل ًميكن أن تتم االتصاالت للتسويق الداخيل، اعتامدا عىل موارد وأولويات الرشكة،  

رية، الفيديو وصفحات اإلنرتنت، التدريب والتسويق أو اجتامعات املبيعـات أو الرسائل اإلخبا

 ويف الواقع هناك بعض الرشكات الكبرية أنشأت وكاالت تسويق داخيل .بعض التقنيات األخرى

ـم  ـىل عـل ـاملني ـع ـديرين والـع ـل اـمل ـى يـظ ـة حـت ـددة املطلوـب ـاالت املتـع ـني االتـص ـيق ـب للتنـس

 ).23(باسرتاتيجيات وبرامج التسويق

فيام ييل سرنى كيف تستخدم رشكة أديداس األملانية التسويق الداخيل يف جميـع أنحـاء  

 .العامل

، فإن هـذا املظهـر 2005 يف عام Reebokمنذ رشاء اديداس لرشكة ريبوك . Adidasأديداس  

 تكون منتلها العاملية والتي عامأًعمالً جاهدا لضامن قوة الريايض املختلط مع رشكة املعدات 

قـدمت . ًأن تدرك متاما متيزات هذه املشـاركة واسـرتاتيجياتهاأدى إىل  مدير وموظف 46.000

ّالرشكة، من خالل االجتامعـات، املـدونات، الخطابـات االختباريـة اإللكرتونيـة وبعـض أدوات 

ن تقدم نظرة شـاملة لتوجههـا الكامـل لعمليـة التسـويق طويلـة األمـد أ االجتامعي، التواصل

ًياجات املوظفني املحليني حتى يعرفوا رضورة التمسك بالكفـاءة والفاعليـة يومـا ومواجهة احت

ا إىل أن تكون أحد الراعني هالداخيل هام بوجه خاص يف الفرتة التي دفعتبيوم، وكان التسويق 

ً وأيضا كمصمم ملالبـس الرياضـيني 2012 التي أقيمت يف لندن عام دالرسميني أللعاب األوملبيا

ومتطوعي األوملبياد ويف نهاية أنشطتها التسويقية األوملبيـة الناجحـة، اسـتخدمت الربيطانيني 

خيل لحامسـه اأديداس التسويق الداخيل لجمع املؤثرات وتقديم الشكر للجمهور املحـيل الـد

 .)24(ودعمه
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  Shaping the Marketing Mixتشكيل الخليط التسويقي 

بجانـب توجيـه ) ا كجزء من التحليـل املوضـعيالتي قرأته(إن رسالة املنظمة أو الرشكة  

بـالخليط التسـويقي، التسويق، األهداف، واألغراض، تتجمع بأكملها لتوجيه القرارات الخاصـة 

طبيـق  عـن طريـق التيجـب عـىل املسـوقني،. التسويق املعينةالدعم التسويقي، وبعض برامج 

لقيـاس النتـائج، أن يصـبح لـديهم املعايري املرتية السليم للربامج يف خطة التسويق واستخدام 

الـقـدرة ـعـىل التـحـرك يف االتـجـاه املخـتـار والتـقـدم تـجـاه تحقـيـق أـهـداف مالـيـة، تـسـويقية 

 .ومجتمعية

لك أن تتخيل التعقيـدات التـي تواجههـا رشكـة فودافـون ومقرهـا اململكـة املتحـدة يف  

 مليون عميـل 200 تخطيط، تتبع، وتقييم مئات الربامج التسويقية التي تستهدف ما يزيد عن

ًيلعـب كـل برنـامج جـزء يف تحقيـق أهـداف فودافـون . للهاتف الالسليك يف بلـدان متعـددة

إن فهـم الرابطـة الحيويـة . )25(التسويقية، املالية واملجتمعية عىل املستويات املحلية والعاملية

د الـذي بني االسرتاتيجية، األغراض، األهداف، وبـرامج التسـويق املخـتلط هـو الطريـق الوحيـ

 .ةّيستطيع املديرين من خالله اتخاذ قرارات سليمة، فعالة ومنتج

  Summaryملخص  

السـوق، وتشمل اخرتاق السـوق، تنميـة ( خطة التسويق قد تحدد الطريق إىل النمو إن 

 إن مجـرد .الحفاظ عىل املستويات الحالية مـن املبيعـات أو التخفيضـاتو) تنمية املنتج والتنوع

، يبدأ املسوقون يف وضع األهداف، لخطة تسويقية مميزة، محددة الوقـت مـع تحديد االتجاه

ِّإمكانية القيـاس، واقعيـة ولكـن متحديـة، متناسـقة مـع مهمـة الرشكـة وأهـدافها ومواردهـا 

إن أهـداف التسـويق قصـرية املـدى يف إدارة . وقدراتها األساسـية، ومناسـبة للبيئـة الخارجيـة

 إن األـهـداف املالـيـة قـصـرية اـملـدى يف إدارة النـتـائج املالـيـة؛ العالـقـات التـسـويقية واألنـشـطة؛

 .ًواألهداف املجتمعية هي أيضا قصرية املدى إلدارة نتائج املسئولية االجتامعية
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ِّأما بالنسبة لدعم التسويق، فإن املسوقني يف حاجـة إىل وضـع أهـداف لخدمـة العميـل  

َّدما، خالل، أو بعـد البيـع، بجانـب خدمـة  ميكن تقديم خدمة العميل مق.وللتسويق الداخيل

تتحرك تجاه قطاعات العمالء وأهداف الخطة التسـويقية، بجانـب أهـداف مناسـبة إلنعـاش 

 يشمل التسويق الداخيل التسويق ألشخاص يف داخل املنشأة أو املنظمـة، وهـو أمـر .الخدمة

 .رضوري لبناء عالقات خارجية وتطبيق خطة التسويق

  Your marketing Plan Step by Stepخطوة بخطوة خطتك التسويقية، 

ستدفعك هذه األسئلة إىل البدء يف تقرير توجهك وأهدافك يف الخطـة التسـويقية التـي  

للنظر إىل كيفية تناول األهداف، خدمة العميل، والتسويق الداخيل يف خطـة . تقوم بتطويرها

 .عينة يف ملحق هذا الكتاب التسويقية، راجع

 خطتك التسويقية، القامئة عىل الوضع الحايل ملنتجك أو رشكتك، وتحليـل هل ستستخدم -1

SWOT) وراء النمو يللسعواألهداف طويلة املدى ) القوة، الضعف، الفرص، التهديدات 

، مـا هـي 5-2التوضـيحي نة يف الشكل يأو اسرتاتيجية غري تنموية؟ من خالل الخيارات املع

 اذا؟ ومل-الخيارات التي ستضعها يف خطتك 

اآلن عرفت املسار الـذي سـتتبعه، ارسـم جـدوالً بـثالث أعمـدة سيشـمل العمـود األول  -2

َّفكـر مليـا يف . أهداف التسويق، والثاين األهـداف املاليـة، والثالـث األهـداف املجتمعيـة

هـل . األهداف التسويقية التي تحتاج إليهـا مـن أجـل التحـرك يف االتجـاه الـذي اخرتتـه

لحصة السوق، وحجـم مبيعـات الوحـدات، عـدد املـوزعني أو ستحتاج إىل وضع أهداف 

بالنسبة ملرشوع جديد، هل اكتساب العمالء من األولويات؟ بالنسبة  أما ؟الوعي باملاركة

ملرشوع قائم بالفعل، هل الحفاظ عىل العمالء من األولويات؟ ضع قامئة بهـا مـا ال يقـل 

 . أهداف تسويقية لخطتكةعن ثالث

هـل ستسـعى لتحقيـق . عتبار األهداف املالية التي تحتـاج إىل تحديـدها االيفًثانيا، ضع  -3

  السـوق؟ ومستوى معني من إيرادات املبيعات أو الـربح عـن طريـق املنـتج، أو القنـاة أ
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بالنسبة ملنتج جديد، ما هي األهداف التي ستضـعها؟ مـا هـي األهـداف املاليـة األخـرى 
ة ما ال يقل عن ثالثة أهداف مالية لخطتـك، والهامة التي ترغب يف تحقيقها؟ ضع يف قامئ

 .عىل أن تضع يف االعتبار العالقات املتداخلة مع أهدافك التسويقية
ما هي القضايا البيئية التـي . االجتامعية التي سيتم تحديدها يف خطتكفكر يف األهداف  -4

هنـاك  اإلنسانية واملشاركة املجتمعية؟ هـل األنشطةقد تخطط للتعامل معها؟ ماذا عن 
قضية معينة تريد أن ترتبط بها ماركتك أو منتجك؟ كيف ميكن لألهـداف املجتمعيـة أن 

س بشكل أكرث فاعلية؟ ضـع يف قامئـة مـا ال فتساعدك للوصول إىل أهدافك األخرى أم تنا
 .خطتكيقل عن ثالثة أهداف مجتمعية ستشملها 

واقعية، ف مناسبة؟ متناسقة، هل األهدا.  مقابل قامئة املراجعة لهذا الفصليفراجع أهدافك  -5
أهدافك محددة مبا فيـه الكافيـة لتوجيـه أنشـطتك  الوقت؟ هل ةميكن قياسها ومحدود

 التسويقية عىل املدى القصري؟
التسويق الداخيل ودعم حقوق العميل الهامة لتحريـك املنشـأة يف االتجـاه ما هي أنواع  -6

الداخيل، مثل داف التسويق  عند تحديدك أه5-4الذي اخرتته؟ راجع الشكل التوضيحي 
 وكيـف ميكـن قيـاس من املسـئول،. ماذا، متى، وكيف ستفعل ذلك. التواصل مع املوظفني

ً؟ عرف أيضا أهداف خدمة العميل، والتي تشـمل توجهـات إلنعـاش الخدمـة، إذا جالنتائ ِّ
 .ًكان األمر مناسبا

 

  Endnotesالهوامش 

1- Lauren Indvik, "20% of Newspapers Now Have Online Paywalls," Mashable, 
August 28, 2012, www.mashable.com; Christine Haughney, "Newspapers Cut Days 
from Publishing Week," New York Times, June 3, 2012, www.nytimes . com; Steve 
Ladurantaye, "Postmedia Cuts More Jobs," The Globe and Mail (Canada), May 28, 
2012, www.theglobeandmail.com; Cain Burdeau, ''Times-Picayune to Cut Paper to 
3 Days a Week," Bloomberg Businessweek, May 24, 2012, www.businessweek.com.  

2- H. Igor Ansoff, "Strategies for Diversification," Harvard Business Review, 
September-October 1957, pp. 113-124; Philip Kotler, Kotler on Marketing (New 
York: The Free Press, 1999), pp. 46-48. 

https://maktbah.net



 186 دليل الخطط التسويقية

 

 

3- Howard Penney and Rory Green, "Did Starbucks Make One Move Too Many?" Fortune, June 6, 2012, 
http://finance.fortune .cnn.com .  

4- Roger J. Best, Market-Based Management (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2013), p. 
420.  

5- Deborah Netburn, '''Angry Birds' Maker Rovio Thinks Pig, Unwraps Game 'Bad Piggies,''' Los Angeles 
Times, September 4, 2012, www.1atimes.com; David MacDougall, "Angry Birds Flying Beyond Games, 
Around the World," Associated Press, June 3, 2012 www.sacbee.com; "Angry Birds Creator to Float on 
Stock M;arket," Daily Mail (UK), May 8, 2012, www.dailymail.co.uk; Michael Kan, "Angry Birds Maker 
Rovio Plans for Amusement Pm in China," PC WorU May 9, 2012, www.pcworld.com; Mark 
Hachman, "Rovio's Golden Egg: Its 2011 Profits," PC Magazine, May 7, 2012, www.pcmag.com. 

6- Fred Meier, "GM Posts $1 Billion Ql Profit, Dragged Down by Europe," USA Today, May 3, 2012, 
www.usatoday.com; Nick Bunkley, "Resurgent G.M. Posts 2010 Profit of $4.7 Billion," New York 
Times, February 24, 2011, www.nytimes.com.  

7- Mark Miller, "The Truth Behind Brand Loyalty," Mediapost, June 7, 2012, www .mediapost.com; 
Jeremy Quittner, "USAA Tech Overhaul Makes Remote Banking Less Remote," American Banker, July 
12,2011, p. 1.  

8- Alex Mishimoto, "Ford Adding More Production Shifts to Keep Up with Demand," MotorTrend, May 
31, 2012, www.motortrend .com; Bart Mills, "Ford Sets Lofty Goals for Lima Plant," Lima News (OH), 
February 20, 2012, n.p.  

9- David Shephardson, "Ford Can't Keep Up with Auto Demand," Detroit News, May 31, 2012, 
www.detroitnews.com; Alex Taylor rn, "Fixing Up Ford," Fortune, May 11, 2009, http://money 
.cnn.com.  

10- Kunur Patel, "Amazon Preps to Take On Apple, Others in Mobile Ads," Advertising Age, May 28, 
2012, p. 1; Eric Savitz, "Amazon Ql Blows Past Estimates," Forbes, April 26, 2012, www.forbes.com.  

11- Matt Burns, "Apple Q2 2012: 35.1M iPhones, 11.8M iPads, 4M Macs, and 7.7M iPods," TechCrunch, 
April 24, 2012, www . techcrunch.com.  

12- Tim Carmody, "Add It Up: Crunching Numbers for Apple, Amazon, Netflix, and Jeremy Lin," Wired, 
February 15,2012, www.wired.com.  

13- Liz Welch, "The Way I Work: Anne Wojcicki, 23andMe," Inc., May 29, 2012, www.inc.com.  
14- Personal communication with Judy Strauss.  
15- Tiffany Hsu, "McDonald's: Big Changes Afoot," Los Angeles Times, 

 
 

https://maktbah.net



 187اتجاه التخطيط، األهداف، ودعم التسويق : الفصل الخامس

 

 

May 24, 2012, www.1atimes.com; Eli Greenblat, "McDonald's Growth Falters," 
Sydney Morning Herald (Australia), April 24, 2012, www.smh.com.au; "McDonald's 
Records 5.6% Global Sales Increase for 2011," Advertising Age, January 24, 2012, 
www .adage.com; Beth Kowitt, "Why McDonald's Wins in Any Economy," 
Fortune, August 23, 2011, http://management.fortune.conn.com; Emily Bryson 
York, "McDonald's Tying Summer Olympics to New Effort to Promote Children's 
Well-Being," Chicago Tribune, April 27, 2012, www.chicagotribune.com. 

16- Ashlee Vance, "How Marketing Sparks mM Stock," MSN Money, March 8, 2012, http:// 
money.msn.com; Spencer E. Ante, "mM Turns to Software," Wall Street Journal, May 
13, 2010, www.wsj.com; Jessi Hempel, "IBM's Sam Palmisano: A Second Act," 
Fortune, March 4, 2011, http://tech. fortune.cnn. com; Beth Jinks, "mM Tapping 
'Gusher of Data' to Reach 2015 Targets, CEO Says," Bloomberg, March 12,2012, 
www.bloomberg.com.  

17- Matt Carmichael and Dante Chinni, "Trying to Decide on a Cause-Marketing 
Category?" Advertising Age, January 16, 2012, www .adage.com; Mark Dolliver, 
"The Positive Effects of Cause-Related Marketing," CMO, April 5, 2011, 
www.cmo.com.  

18- "Good Business, Nice Beaches," Economist, May 19,2012, www.economist.com.  
19- Heather King, "Ikea's Steve Howard on Bringing Sustainability to the Masses," 

Green Biz, February 23, 2012, www.greenbiz.com.  
20- Elaine Wong, "When the Going Gets Tough, P&G Gets Philanthropic," Brandweek, 

March 7,2009, www.brandweek.com.  
21- April Joyner, "Make Room for the Chief Customer Officer," Inc., April 3, 2012, 

www.inc.com.  
22- Steve Evans, "Social Media Is Now Part of Our Core Business," Computer Business 

Review, May 23, 2012, www.cbronline.com .  
23- Jake Langwith, "The Rise of the Internal Marketing Agency," ClickZ, April 12, 

2012, www.clickz.com.  
24- Andrew Davidson, "Adidas Boss Plays to Win," Sunday Times (London), January 8, 

2012, p. 6; Jan Runau, "A Snapshot of the Adidas Group's Internal Communication 
Efforts," Adidas Group Blog, September 20,2011, http://blog .adidas-group.com; 
James Hall, "Adidas Aims to Be True Winner of 2012 Games," Daily Tele!{raph 
(London), Mav 30, 2011, 0.3.  

25- Tony Case, "Going Global," DM News, December 2011, p. 26. 

https://maktbah.net



 

  
 

 

 

 

188 

https://maktbah.net



 

189 

 

 الفصل السادس

 

 ) املاركة(طوير املنتج واسرتاتيجية الصنف ت

Developing Product and Brand Strategy  

 

 محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 تخطيط إسرتاتيجية املنتج اليوم 

 السلع، الخدمات، ومنتجات أخرى 

 السامت، املكاسب والخدمات 

 الجودة والتصميم 

  وملصق التعريف باملنتج التعبئة 

 املنتج وإدارة تطوير 

تطوير املنتج الجديد

 خطوط املنتج وخليط املنتج 

 تصنيف التخطيط 

 املكانةالتصنيف وتحديد  

 )املاركة(قوة اسهم الصنف  

 ملخص 

 تسويقية، خطوة بخطوة ال خطتك

 نظرة عامـة

ن التنـافس يف إ. يف بنـاء عمليـة تسـويق ناجحـةإن املنتجات الناجحـة هـي أهـم حجـر  

يف حاـجـة إذن يجعـلـك أـهـداف التـسـويق، إىل االقتـصـاد الـعـاملي الـحـايل أثـنـاء تـحـرك رشكـتـك 

إن تشـكيل املنـتج . طورة تحقق احتياجات العمالء وتوقعاتهمللتخطيط ملنتجات جديدة ومت

انظـر (هو جزء من الخطوة الخامسة لعملية تخطيط التسويق ) املاركة(وإسرتاتيجية الصنف 

سوف تتعلم يف هذا الفصل، العوامل املتعددة التي يجـب مراعاتهـا ). 6-1الشكل التوضيحي 

رة ولعمـالء وإدارة منـتج مـا خـالل دتـي توفرهـا ل مبا يف ذلك القيمـة اليف إسرتاتيجية املنتج،

ًسوف تستكشف أيضا القرارات األساسية لتصـنيف املنـتج التـي يجـب اتخاذهـا عنـد . حياته

 .كتابتك لخطتك التسويقية
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  تطبيق ما لديك من معرفة 

راجع مسودة الخطة، بعد دراسة هذا الفصل، واملوجودة يف ملحق هذا الكتاب للحصول عىل 

ثم اسـتمر يف مرشوعـك بـالرد عـىل األسـئلة يف . فكار حول إسرتاتيجية منتج أو ماركةبعض األ

ًأخـريا وثـق قراراتـك يف خطتـك . يف نهايـة هـذا الفصـل" ، خطـوة بخطـوةةخطتك التسويقي"

املكتوبة، باستخدام قامئة املراجعة لهذا الفصـل كوجـه لتحليـل العـروض وتنميـة اسـرتاتيجية 

 .املنتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5الخطوة :  التخطيط التسويقي6-1الشكل التوضيحي 

 :خطة التسويق من أجل
 يمةتقديم الق. 
 بناء العالقات 
  التميــز 

 
 
1 

بحث وتحليل الوضع 
 الراهن

 

 4 
 توجه الخطة 

 األهداف 
 الدعم التسويقي 

 
3 

تجزئة الخطة 
االستهداف وتحديد 

 املكانة

 2 
 فهم األسواق
  والعمالء 

 

 6 

املعايري املرتية للخطة 
 ومراقبة التطبيق

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
  وبرامج التسويق

  املنتج واملاركة 
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 تخطيط إسرتاتيجية املنتج      السادس   قامئة مراجعة الفصل 

 العروض الحالية 

 ما هي املنتجات املعروضة، وما هي نقاط السعر، وألي قطاع من العمالء والقنوات؟ 

 منـتج عـىل مـر ما هي مبيعات الوحدات، اإليـرادات، الحصـص، وسـامت املكسـب لكـل 

 األعوام؟

 ما مدى نجاح املنتجات الجديدة بالنسبة للمنتجات األقدم؟ 

 كيف يسهم كل منتج يف أداء الرشكة وأهدافها؟ 

 خطط املنتج 

 ِّكيف يدعم كل منتج أهداف الرشكة وتوجهاتها اإلسرتاتيجية؟ 

 ما هي فرص إضافة القيمة من خالل تعديالت للمنتج أو مدخالت قامئة؟ 

 خدماتـه وتصـنيفه، عبئتـهن أن تقدم مميـزات كـل منـتج، فوائـده، جودتـه، تكيف ميك ،

القيمة للعمالء؟ ما هي التعزيزات والدعم الذي ميكن أن يضيف القيمة ويحسن املكانـة 

 التنافسية؟

  ما هو مكان كل منتج يف دورة الحياة؟ كيـف ميكـن لكـل منـتج أن يتوافـق مـع أهـداف

 الخطة؟

 نـتج وخلطـات املنـتج التـي ستسـاعد الرشكـة عـىل تحقيـق ما هي التغريات لخطـوط امل

   أهدافها؟

  Planning Product Strategy Todayاالسرتاتيجية الحالية للتخطيط للمنتج  

  وـلـيس ـمـن املـسـتغرب-ـمـن األفـضـل تعرـيـف العـمـالء وإتاـحـة املزـيـد ـمـن الـفـرص 

يـتم تـوفري قيمـة .  منـتجالتي يتوقعونها من كلً أن العمالء أكرث إلحاحا يف معرفة القيمة 

املنتج عن طريق الفوائد التـي يقـدمها واألنشـطة املضـافة، الجـودة والتصـميم، التعبئـة 

انظـر الشـكل . (والتغليف ووضع امللصق الذي يحمل املعلومات عـن املنـتج، والتصـنيف

يحي، يجب أن تعتمد اسرتاتيجيتك، طبقا ملا يوضحه هذا الشـكل التوضـ). 6-2التوضيحي 

 . م شامل لعمالئك، الوضع الراهن لرشكتك أو منظمتك، والقـوى البيئيـة الخارجيـةعىل فه
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يف تحقيق أهداف خطتك التسويقية سـواء كنـت تسـعى  وبالطبع، يجب أن يساعد كل منتج

 وخاصـة بعـد تقلـص الـوارد وأصـبح -إىل مكاسب أكرب، حصة يف السـوق، أو أهـداف أخـرى 

 .املسوقون مسئولون عن النتائج

 Goods, Services and Other Products، الخدمات، ومنتجات أخرى  السلع

 :ما نوع املنتج القادم؟ قد يتكون من أحد العنارص التالية 

  سلع ملموسة مثـل ساندويتشـات اآليـس كـريم، علـب تجميـد الطعـام، والتـي ميكـن أن

 .يشرتيها العمالء أو يؤجروها أو يستخدموها

 غـري  سلكية، وخدمات الدفع الفعليـة، وهـي كلهـا أمـورالخدمات مثل خدمات الهواتف الال

 ).الهواتف الذكية/ مثل الهواتف الخلوية(ملموسة ولكنها قد تشمل مواد ملموسة 

  أماكن مثل األقاليم الجغرافية التـي تسـتقبل السـائحني، واليـات تتنـافس يف االسـتثامر يف

 .اب األوملبياداملرشوعات التجارية، أو مدن تسعى الستضافة أنشطة مثل ألع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )املاركة(  اسرتاتيجية املنتج والصنف 6-2الشكل التوضيحي 

األهداف، الغايات،
القدرات ، املوارد 

 التنظيمية 

 تحليل
 القوى البيئية 

 الخارجية

احتياجات العميل، 
 توقعاته، مفاهيمه

اسرتاتيجية املنتج والصنف
 :خطط لتقديم القيمة من خالل

 سامت، مكاسب، خدمات. 
 الجودة والتصميم. 
 لومات عنالتعبئة ووضع امللصق الخاص باملع

 .املنتج
  اإلدارة/ تطوير املنتج. 
 التصنيف. 
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  اإلنسـان، بجانـب هـدف تشـكيل سـلوك أفكار مثل تناول الطعام الصحي أو دعم حقوق

 .املستهدفومواقف القطاع 

  املنظامت أو الرشكات مثل إحدى التعاونيات أو الوكاالت الحكومية، ذات أهـداف خاصـة

 .التأثري يف سلوك ومواقف القطاع املستهدفب

  الناس مثل النجم السيناميئ جوين ديب ونجمة موسيقى البوب ليدي جاجاLady Gaga ،

 .بجانب أهداف التأثريات يف سلوك ومواقف القطاع املستهدف

ًعند اإلعداد لخطة تسويقية ما، فكر مليـا حـول مـا يفضـله العمـالء، وكيـف سـيتعامل   َّ

غري ملموسة، املتغريات، عدم اإلقصاء، األشـياء املعرضـة الملوظفني مع سامت األشياء العمالء وا

وتقليـل ميكنك اسـتخدام التسـويق للتأكيـد عـىل النـواحي اإليجابيـة لهـذه السـامت . للهالك

 وعىل سبيل. 6-3التقليص املحتمل لهذه السامت، كام يفرتض الشكل التوضيحي 

 دمات التخطيط الخ6-3الشكل التوضيحي 

 التنوع غري ملموسةالاألشياء 

  الـخـدمات ـلـيس لـهـا وـجـود ملـمـوس وال ميـكـن

 .إنتاجهاتجربتها قبل 

  قد تختـف جـودة الخدمـة مـن تجربـة ألخـرى

... ًاعتامدا عىل مقدم الخدمـة، املنشـأة، الوقـت

 .الخ

  ،خطط لتسويق جوانب ملموسة من خدمة مـا

 .مثل موظف متخصص أو معدات جديدة 

 يب الـعـاملني بالـسـوق، الـخـربة، التخـطـيط لـتـدر

 .العمليات املعيارية إلدارة الجودة

 األشياء الهالكة األشياء التي ال ميكن إقصائها

  إنـتـاج الخدـمـة وتـقـدميها ال ميـكـن فـصـلها ـعـن

 .االستهالك

  ال ميكن تحـزين الخدمـة ملبيعـات املسـتقبل أو

 .االستهالك املستقبيل

 املكاسـب  الفعاليـة، ،التخطيط لتسويق الكفاءة

العاطفـيـة للعـمـالء الـتـي تتفاـعـل ـمـع ـمـوظفي 

 .الخدمة

  خطط للتسويق لزيادة االستخدام خـالل فـرتات

الكساد، حول االستخدام من فـرتات الـذروة إىل 

 .فرتات الكساد
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 ـعـىل إعـطـاء الفرـصـة Moviefone وـمـويف ـفـون Fandangاملـثـال، تعاوـنـت رشكـتـا فاـنـدانج 

ًمقـدما فالم التي تعـرض عـىل املسـارح املحليـة ورشاء التـذاكر األينام ملعرفة نوع ملرتادي الس

 هـذه الرشاكـة حولـت). سـامرت فـون(باستخدام الحاسوب الشخيص، التابلت أو الهاتف الذيك 

جوانب الهالك من التذاكر إىل جانب إيجـايب بإعطـاء الفـرص للعمـالء للحفـاظ عـىل التـذاكر 

دمات يف واقع األمر ال ميكن تخزينهـا للمسـتقبل  فالخ- واستخدامها يف الوقت الذي يختارونه

االجتامعي حتـى ميكـن للعمـالء الحصـول مواقع التواصل  إن هاتني الخدمتني موجودتان يف -

 .)1(عىل آخر األخبار حول األفالم يف أي مكان أو زمان يرغبونه

 Features, Benefits, and Servicesالسامت واملكاسب والخدمات 

 هي صفات مميزة تعطي القدرة للمنـتج عـىل السامت 

أما يف البضـائع امللموسـة مثـل الحقائـب التـي . أداء وظائفه

تحمل عىل الظهر، فإن السامت املميزة تشمل أربطة أكتـاف 

ملموسـة  غـري الات ، أمـا يف الخـدممبطنة، والسوست القوية

رب اإلنرتنـت، فـإن السـامت املميـزة عمثل التعامل مع البنوك 

نقرة تشمل عرض متكامل لجميع معلومات الحساب ومبجرد 

، حاجة العمالء للرضاء عن منتج املكاسبِّولد إن السامت املميزة ت. واحدة يتم تحويل األموال

سالك يسعون إىل فائدة وضـع أثاقب بدون عىل سبيل املثال، إن العمالء الذين يشرتون امل. ما

عـىل الحصول  مثل ثقوب للمسامري والقالوظ، بالرغم من البعض قد يسعى إىل فوائد إضافية

بالتايل، فإن العمـالء والعمـالء مـن رجـال . وسيلة من وسائل الراحة، أو وضع اجتامعي جديد

مـة يف تقـديم املكاسـب التـي األعامل يشرتون املنتجات ليس ملجرد سامتها املميزة ولكن للقي

التي تستطيع الكشـف عنهـا مـن خـالل تحليـل سـوقك (تحقق االحتياجات وتحل املشكالت 

ريض منتجـك هـذه ُما هي االحتياجات واملشكالت التي يواجهها عمالئك، وكيف يـ). وعمالئك

 ؟االحتياجات أو يحل املشكالت

  

 نصيحة للتخطيط

ثـنـاء  أيمـةسـع إلـضـافة القا

يـــــــق األهـــــــداف قتح

ـــــة،  التســــــويقية، املالـي

 .واملجتمعية

https://maktbah.net



 195 )املاركة(تطوير املنتج واسرتاتيجية الصنف : الفصل السادس

 

 

. واملكاسب ملنتج ما وخدمة ما  عينة لالحتياجات، السامت6-4يظهر الشكل التوضيحي  

ًعميل مختلف أو قطاع تجاري مختلف، والذي تـم رشحـه طبقـا للسـلوك كل منتج يستهدف 

الحـظ، يف كـل حالـة، ). أرس لديها أطفال صغار(أو السامت الدميوغرافية ) افعلوها بأنفسكم(

تحليل كـل إذا قمت ب.  قطاعلكيف يفرس املكسب طبيعة السمة وارتباطها باحتياج معني لك

. َّقطاع من منتجك، بهذه الطريقة، سـتدرك أكـرث القيمـة املولـدة إلرضـاء احتياجـات العميـل

ًوطبـقـا للخـطـة الـتـي وـضـعتها، راـقـب بعناـيـة كـيـف تتـطـور االحتياـجـات، الـتـأثريات البيئـيـة 

والعـروض التنافسـية، ألن كـل ـهـذه األشـياء، ميكـن أن تتـغـري يف أي وقـت، ومـن املمـكـن أن 

 .تغيري خطتك التسويقيةتضطرك إىل 

د مـن السـامت املميـزة التـي يـ، وإضافة العد"تضخم السمة املميزة"كن عىل حذر من  

تأكـد، قبـل إضـافة املزيـد مـن . إرباك العمالء وشعورهم باإلحبـاط أو عـدم الرضـاإىل تؤدي 

 ولـيس عـىل -السامت املميزة، أنها ستساعدك عىل تحقيـق أهـداف خطـة تسـويقية معينـة 

إن فهـم قطاعـك . لخطوط النهائيـة، إذا كانـت الغايـات املاليـة هامـة بوجـه خـاصحساب ا

 قـد تـم تصـميمها iPhoneاملستهدف هو الجوهر، إن السامت املميزة العديـدة لـألي فـون 

لجذب املستخدمني ، عىل سبيل املثال، ولكن ليس لتقييم املشاعر أو من أجل العمـالء الـذين 

 .خدمون هواتفهم الخلوية إلرسال أو استالم املكاملات فقطيخشون التكنولوجيا والذين يست

   عينة من االحتياجات، السامت واملكاسب6-4الشكل التوضيحي 

 املكسب السمة االحتياج القطاع املستهدف املنتج

مثـقـاب ـبـدون 

ــــــــــــلك  ـس

 )ملموس(

" افعلوهـــا أنفســـكم"

 )وصف سلويك(

ثقب الحفر بـدون 

 كهرباء

إضــافة مجموعــة 

 من البطاريات 

ــن اســـتخدام  ميـك

ــرتات  ــاب لـف املثـق

 .طويلة

ــزه  ــري (متـن ـغ

 )ملموس

أرس لديها أطفال صغار 

 )وصف دميوجرايف(

اإلرشاف عــــــــىل  الرتفيه عن األطفال

 .حاممات األطفال

ـــال  مبـكـــن لألطـف

ـــري  ـــديثي الـس ـح

 .ب بأمانعالل
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 هناك عدد متزايد من الرشكات التي تسعى للحصول عىل والء العمالء وعـىل املكاسـب 

ذات . نطاق واسع، وإنتاج منتجات عىل ”customization“ًأيضا من خالل اسرتاتيجية املنتج 

 .ُسمكات مميزة أو خواص تناط طبقا الحتياجات األفراد من العمالء

إن هذا األسلوب يف إنتـاج خطـة تسـويقية يحتـاج إىل تخطـيط معـني، بجانـب قـدرات  

 .خاصة للرشكة

ع كبـري يف ويوجد اآلن تنـ. Mass customizationsلطلب العميل التوسع يف إصدار املنتج طبقا 

املنتجات  من معاطف املطر وحتى أطقـم األرجوحـات والشـوكوالتة التـي تعتمـد عـىل سياسـة 

  الربيطانيـة Burberryتدعو ماركة بريبـريي . تعديل طبقا الحتياجات وأذواق العمالء من األفراد

، البطانـة، األلـوان، العالمـات، قـاتايقية، اختيار القامش، الالعمالء إىل تصميم معاطف املطر الرا

تستطيع األرس وضع تصميم . والتفاصيل األخرى، ليك تجعل كل قطعة من املنتج، فريدة يف نوعها

 يف Cedar Worksطبقا ألذواقها، عند رشائها األطقم الخشبية لداخل أو لخارج املنزل، من محال 

ًإن تعـديل املنـتج طبقـا . تحقيـق االحتياجـات الفرديـةيف كـة  وذلك رغبة من الرشMaineماين 

. ًلطلب العميل عىل نطاق واسع هو إحدى الخيارات التي قدمها أيضـا بعـض مسـوقي األطعمـة

وحتـى ، واختيـار لـون أو أكـرث M&M ىيستطيع العمالء وضع صورة أو اسم أو رسائل عىل حلو

ناسبة أعياد امليالد، حفـالت الزفـاف وبعـض التعبئة مبوعند طبع بعض الشخصيات عىل التغليف 

 لعمالئها بتصميم ملصقات عـىل زجاجـة Heinz سمحت رشكة هاينز .املناسبات الخاصة األخرى

 .الكاتشاب بناء عىل طلب العميل مع صورة شخصية ورسائل

هو خلق منتجات ميكن تعديلها، حتى ميكـن  أن األساس :جوزيف باين. يرشح الخبري ب

القـامش، الياقـة، البطانـة، الـخ حيـث كانـت (وحـدة بء منتجاتهم الخاصة وحـدة للعمالء بنا

).M&Mالـخ يف / الصـور/  يف املعـاطف، وتعـديل األلـوان Burberryالتعديالت يف بريبـريي 

ً يستخدمون سياسة تعديل املنتج طبقا لرغبة العميل وضعوا بعض القيود نِّ إن املسوقني الذي

احة الفرصة لرشاء املنتج، والسامح ملئات إن مل تكن آالف التغيـريات إلتعىل اختيارات العمالء 

إن سياسة تعديل املنتج طبقا لرغبة العميـل ال تطبـق يف . من خالل اختيارات املزج والتوفيق

ـة  ـل رشـك ـور "ـك ـرب & فريوكـت ـل تخـت ـتج جامـب ـت"مـن ـنج ريفليـك ـتطيعو" رـف ـع يـس ـو موـق ـه

https://maktbah.net



 197 )املاركة(تطوير املنتج واسرتاتيجية الصنف : الفصل السادس

 

 

بعد أن قـررت . ًبعنارص طبقا لرغبة العميلة  العميل من خالله رشاء منتجات تجميل ممزوج

ًحـا أكـرث، اتدر أربأصبحت قد ) أوالى ومنتجات أخرى(هذه الرشكة أن ماركتها ذائعة الصيت 

 .)2( بالرغم من أن هذا املوقع جذب مئات وآالف من الزئارينReflectأغلقت موقعها 
 

ِّ الخـدمات املكملـة عـىل  مدى قـدرةًعند وضع خطتك التسويقية، ضع يف االعتبار أيضا  

قد تقدم بعض الخـدمات . ِّتقديم مكاسب قيمة إلرضاء احتياجات العميل، اآلن ويف املستقبل

ِّاملكملة معلومات حول االستخدام األفضل للمنتج، مثلام يحدث يف التدريب؛ قد تقدم بعـض 

عميـل؛ قـد ج طبقـا لرغبـة التل املشكالت أو وضع سياسة تعديل املنلحالخدمات استشارات 

كـام . تشمل بعض الخدمات معايري أمن وأمان، مثلام يحدث يف تخزين املنتجات أو البيانـات

تستطيع الخدمات التفريق والتمييز بني عروضك، وتساعدك عىل الدفاع ضد املنافسني، ودعم 

 .مجهوداتك التسويقية لكسب عمالء جدد

  Quality and Designالجودة والتصميم 

 طبقا لعالقتهام مع قدرات األداء، ولهذا فإن أهم تعريف للجودة امعريفهعادة ما يتم ت 

ًطبقا لهذا التعريف، فإن املنـتج ذو الجـودة العاليـة .هو مدى قدرة املنتج عىل إرضاء العمالء

ًهو املنتج الـذي يقـدم عمـالً فائقـا ولديـه ) سلعة أو خدمة(

ل، يـعـرف ـيـالـقـدرة ـعـىل التـنـافس وتحقـيـق احتياـجـات العم

األسايس للجودة املقبولة هـو ِّملسوقون األذكياء أن التوظيف ا

إن مجـرد كلمـة . سعر الدخول يف السـوق العامليـة املعـارصة

عـىل ً متامـا يضميكن أن تق) أو عىل اإلنرتنت(تصدر من الفم 

إن جـودة .  وباملثل تستطيع توليد االهتامم مبنتج ذو جـودة ممتـازة-منتج ما ذو جودة أقل 

ت الضامن لتحقيق النجاح ولكنها قد تساعد يف جـذب عمـالء جـدد، واالحتفـاظ السلعة ليس

جنـي املزيـد مـن لتقديم أسعار أعـىل، والسوق، صة إحكام القبض عىل حوبالعمالء الحاليني، 

  .األرباح أو تحقيق أهداف أخرى 

  

 نصيحة للتخطيط

حدد كيفيـة رؤيـة العميـل 

ـة  ـك باملقارـن ـودة منتـج لـج

 ..باملنتجات املنافسة
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العمالء يف االنتقـال إىل منـتج منـافس يجب أن تضع خطتك التسويقية يف االعتبار رغبة  

متثـل الجـودة العـنرص ). تحقيق احتياجاتهم برسعة وتناسـق أكـرث(إذا اعتقد أن جودته أعىل 

األهم لدى مستخدمي الهاتف الخلوي، عىل سبيل املثال، وهي جـزء مـن السـبب يف التحـرك 

الذين يحملون أجهزة االتصال الالسلكية، بـالرغم مـن أن ) ّالتحول يف العمالء(ء األقوى للعمال

ًالسعر يلعب دورا، إالَّ أن الجودة تفوق السعر عندما يضع العمالء يف االعتبار التحول والتنقل 

 .بني الخدمات املختلفة

وال ميكـن هناك تركيز آخر إلسرتاتيجية املنتج وهو التصميم، وهو أمر مـرتبط بـالجودة  

وهو يعني أن املنتج ميكن أن يقدم :  يعني أكرث من مجرد زيدإن التصميم الجي.. التنصل منه

يـة الجامليـة، ويحقـق بعـض ُما يجب أن يقدمه، وميكن إصـالحه بسـهولة، مـريض مـن الناح

إن مستشفى لورى لألطفـال الجديـدة يف . يضا بالتصميمتتأثر الخدمات أ. االحتياجات األخرى

 األطفال بجانـب حجـرات ة تتسم بوجود حدائق، معارض علمية، وألعاب فنية لتسليشيكاغو

إذا كانـت خطتـك . )3( معـااالسـرتخاءتشبه حجرات األرس، حيث ميكن ألولياء األمور واألقارب 

أن موقعك يجب أن يصمم لجذب املشـاهدين التسويقية تعني بالخدمة عىل اإلنرتنت، تذكر 

العمالء عىل املوقع ملدة تزيد عن بعض اء قنارص جاذبة تكفي إلب ميتلك ع-وذو فعالية خاصة

 .الثواين

ـوب  ـن الحاـس ـتج، ـم ـن تصــنيفات املـن ـد ـم ـة العدـي ـود يف واجـه ـميم موـج  إن التـص

إذا كانت الجودة هـي .  ووسائل الرتفيه اإللكرتونية وحتى األجهزة املنزلية وأدوات الورش

 مبثابـة أرض املعركـة للتصـميم" ودة العاطفيـةالجـ"فإن ، الحد األدىن الذي يتقبله العمالء

انظر إىل الخـوذات . للتسويق والتي تسعى الختبارها العديد من الرشكات من أجل التميز

 مثل الخوذات الخاصة باالنزالق عىل الجليد أو عىل األرض أو ركوب الدراجات -الرياضية 

يفيـة التـي تتعلـق وظ حيث يضيف املظهر الخارجي عنرص عاطفي بعيد عن الفائـدة ال-

 ومقـره األسـايس يوتـاه مـن رشكـة Black Diamondلب فريق بالك دياموند ط. باألمان

POC ـعر ـزلجني ذات ـس ـة للمـت ـة الجاملـي ـن الناحـي ـة ـم ـوذات جذاـب ـنع ـخ   الـسـويدية ـص

 َّمـصـمامن ـقـدما ـخـوذة لـلـدراجات ، ال ويوـجـد يف الـسـويد ، أيـضـا ً . ـغـايل وتـصـميم أنـيـق
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ىل اإلطالق ولكنها عبارة عن ياقة تتبـع أخـر موضـة تحتـوي عـىل جهـاز تبدو وكأنها خوذة ع

ًوهذا الجهـاز ال يـؤثر مطلقـا عـىل االسـتمتاع .  ولكنها تشبه الخوذةخحامية، وهي قابلة للنف

الحقيبة الهوائيـة يف وهو األمر الذي يشبه (الدراجة ألنه ال ينتفخ إال عند وقوع تصادم بركوب 

 .)4(لحامية رأس راكب الدراجة)  حالة التصادمالسيارة لحامية السائق يف

تقـوم رشكـة . إن االستدامة هـي اتخـاذ العديـد مـن قـرارا ت التصـميم يف هـذه األيـام 

Terracycle الـة ( بتصميم منتجات مفيدة َّمثل حقائب النقـل، علـب األقـالم، واملنصـات النقَّ

ب السجائر أو األشياء األخـرى ملنتج، أعقامن امن التغليف الفائض ) التي تستخدم يف الشحن

 .)5(الفائضة أو التالفة التي قد يعاد تدوريها إذا مل يتم استخدامها 

  Packaging and Labelingالتعبئة وملصقات املنتج 

 عـىل سـالمة إن أسلوب التعبئة والتغليف، من منظور العميل، تضيف قيمـة ملحافظتـه 

يف امللصـقات ضـت: امدصل إىل مرحلة االسـتخمناسبة حتى تاملنتجات امللموسة ويف حاويات 

التي تحتوي عىل كل معلومات املنـتج قيمـة مـا بإقامـة وسـائل اتصـال بـني محتـوى املنـتج، 

التي تصدرها ) sereeals( لذلك، تظل حبوب اإلفطار .د استعاملهن، والتحذيرات عهاستخدامات

َّاملغلفة بالورقـة املقـوى، و ك مة يف أكياس التعبئة البالستيي طازجة، وسلKellogرشكة كيلوج 

Motrin لوجودهـا يف عبـوات  الحبوب املسكنة لآلالم التي تراعي عـدم الوصـول إىل األيـدي

طريقـة وملصقات تشمل معلومات عن مكونات املنـتج مقاومة لألطفال؛ كال العبوتان تحمالن 

مثـل (حـذيرات  هذه امللصقات راجع مطابقتها مـع قـوانني التعند التخطيط لوضع. خدامهاست

) مثل قليـل الـدهون(ُالجمل االستخدام املسموح لبعض  ، )اتيأو الكحولللسجائر َّرضار الصحية األ

يظهـر الشـكل  ).التحـذيرات أو التفاصـيل األخـرى( البنط املطلوب للكلـامت وحتى الحجم أو

امللصقات  باتلعن متطغذية لألدوية واألاألمريكية  وجود صلة بني ملخص اإلدارة 6-5التوضيحي 

 .التجميلملنتاجات 
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غذية والخاصة مبلصقات املنتجات  اإلدارة األمريكية لألدوية واأل6-5الشكل التوضيحي 

 التجميلية

 

ًتلـعـب التعبـئـة والتغلـيـف وامللـصـقات دورا هاـمـا يف التـسـويق لتـسـليطها الـضـوء ـعـىل   ً

 أو الصـنف، وجـذب ، تعـزز رسـالة املاركـةائـدهواملنـتج وفجوانب االختالف، وترشح صفات 

ِّباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل املسوقني وضع خطـة للتعبئـة . االنتباه بني العمالء ورشكاء القناة

من عىل الرف، ألن غالبية املتسـوقني يأخـذون قـرارات " البيع"والتغليف وامللصقات من أجل 

ف والتعبئـة يف ًضـع يف االعتبـار أيضـا كيفيـة مسـاعدة التغليـ. الرشاء أثناء وجودهم باملحال

تلمـيـع ـصـورة املارـكـة أو الـصـنف، ـعـن طرـيـق نـقـل وتـسـليم املزاـيـا والفواـئـد الـتـي يـقـدرها 

ال من رشكة كوكاكوال وبيبيس كوال، عىل سبيل أن ك. املسهمون، مثل االلتزام بسياسة االستدامة

ن مواد ًاملثال، لديهام خطط تسويقية لرتويج زجاجات املرشوبات الخفيفة املصنوعة، جزئيا، م

 .)6(نباتية

هناك زاوية أخرى تضيف القيمة للتعبئة والتغليف وامللصقات التي يستخدمها العمـالء  

ال تقوم بتغليف املنتجات ولكنهـا ترغـب ) UPS(إن رشكة الخدمة املتحدة لتوصيل الطرود . 

 .يف تحقيق اسم يقدم خدمة صديقة للبيئة
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ًزءا ضخام من الخطط التسـويقية للعديـد ، وهي متثل جUPSخدمة توصيل الطرود املتحدة  ً

من الرشكات، وخاصة خالل مواسم التسوق املزدحمة أثناء العطـالت، حيـث قامـت بتسـليم 

ًهناك تحديا واحدا يص.  مليون طرد كل أسبوع120 ه أحد املديرين التنفيذيني وهو كيـف ال فً

 لتكاليف النقل، وتقليـل تجعل الصندوق أكرب من املطلوب، حامية املنتج، تحديد الحد األعىل

أثار األقدام اململوءة بالكاربون إىل أدىن حد؟ ومبساعدة العمالء من رجال األعامل يف التعامـل 

ً حديثا برنامجا للتعبئة مسئول عـن البيئـة، ويشـمل آلـة حاسـبة UPSَّمع هذا األمر، قدمت  ً

سعت فرقة الـروك بـريل . التعبئة والتغليف والشحنمن خيارات لقياس التأثري البيئي للعديد 

 لتصبح ضمن عمالئها الجدد، للمساعدة يف تدبري خطـط UPS إىل استخدام Peurl Jamجام 

 .شحن لجوالتها الوطنية

ً بتشغيل مركبات متنوعة تسـتخدم بـديل الوقـود ووضـعت هـدفا لتخفـيض UPSتقوم 

ياسـة ، كشـف تقريرهـا السـنوي عـن س2020قبـل حلـول عـام % 20استخدام الوقود بنسبة 

وقد تـم ذلـك بتوجيهـات رئـيس مكتـب . االستدامة عن مدى تقدم الرشكة تجاه هذا الهدف

االستدامة بيج براون الذي لديه برامج أخرى يف األعامل التي تستدعي املشاركة يف املامرسـات 

 .)7(لتعزيز سمعتها الخرضاء
 

 Product Development and Managementتطوير وإدارة املنتج  

ارة تحرك دإن العنرص الرابع الهام إلسرتاتيجية املنتج هي إ 

املنـتج ـخـالل دورة حيـاة املـنـتج عـنـد التقـديم، النـمـو، النـضـج 

فحتى الخرباء يجـدون ). 6-6انظر الشكل التوضيحي (والهبوط 

يف التنبؤ بالطول والشكل الـدقيق لـدورة حيـاة املنـتج، صعوبة 

ولكن ميكنك النظر . ُمام يحد من التطبيق العميل لهذه النظرية

ـن ـة ـم ـة معيـن ـاتيح ملرحـل ـن مـف ـا ـع ـات بحـث  ًإىل ـسـامت املبيـع

 .ـلـدورة الحـيـاة كبداـيـة لفـكـرة لتخطيـطـك دورة حـيـاة مـنـتج ـمـا، واـسـتخدام املراـحـل املتاـحـة 

ـإ  ـات الجدـي ـد بدة ذات املن املنتـج ـامى تـع ـا تتـن ـة ولكتـه ـات املنخفـض ـديم؛ يفُيـع ـة التـق   مرحـل

 

 للتخطيطنصيحة

اهـــدف للحصـــول عـــىل 

منتجات مختلفة يف مراحل 

ـاة يف  ـدورة الحـي ـة ـل مختلـف

 .أي وقت تراه

https://maktbah.net



 202 دليل الخطط التسويقية

 

 

 مرحلة النمو؛ أما املنتجات يفواملنتجات الصغرية ذات املبيعات رسيعة التزايد فهذا يعني أنها 

 مرحلـة النضـج يفمـن املبيعـات، فهـذا يعنـي أنهـا املوجودة بالفعل ذات مسـتوى متوسـط 

تبدو يف مرحلة ؛ واملنتجات القدمية ذات املبيعات املنخفضة ً)مااملكاسب هنا تبدو عالية عمو(

وعند معرفتك لذلك، كيف ميكنـك اسـتخدام خطتـك التسـويقية لزيـادة أرباحـك إىل . الزوال

النضوج، عىل سبيل املثـال، أو تـأخري مرحلـة الهبـوط أو الـزوال بتغيـري  أقىص حد، خالل فرتة

 ؟ ج أو فوائدهتسامت املن

خطتك التسويقية، املبنية عـىل التـدقيق البيئـي والتحليـل لفهـم تحركـات خالل تطوير  

التوضـيحي انظر الشـكل (منتجك خالل دورة الحياة والتحديات التي ستواجهها يف كل مرحلة 

 التـي تشـمل ميكن التأثري يف مراحل دورة حيـاة املنـتج مـن خـالل العديـد مـن العنـارص،). 7-6

 .ياة املستهلكني واألوضاع املجتمعيةالتكنولوجيا، التنافس، أساليب ح

ّفكـر يف . ًإن الفرتة بني التقديم والزوال لكل منتج بوجـه خـاص أقرص وقتـا مـام تتصـور 

 ).Personal Digital Assistant (PDAالحياة القصرية للمساعد الشخيص الرقمي 
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 ليد الفكرة وفحصها بدقةتو
اختبار املفهوم 

 املبديئ
 االتجار ار السوقباخت معيار التصميم تحليل املرشوع التجاري

  اـعـتامدا ـعـىل احتياـجـات
العميــل ورغباتــه حــدد 

 األفكار الجديدة للمنتج

  ــن ــث ـع ابـح
قيمة العميـل 
 ملفاهيم املنتج

 ــديرات وضـــع ــن  التـق ـع
ـاج  ـة، اإلنـت ـاليف القيـم تـك

 .وخليط التسويق

  ــاج التصـــميم وإنـت
ـــنامذج  وصــــنع اـل

 األصلية

  اختبار رد فعل العميل مـن
خــالل محــاوالت تســويق 
 محدودة أو اختبار املحاكاة

  ـتهداف الخطــة اـس
 .ووقت اإلصدار

 غري ال بدقة األفكار افحص
 .غري مناسبةالرابحة أو 

  تنقيح املفهوم
ــاس  ــىل أـس ـع

 .البحث

  ـة ـاليف بالحـص ـارن التـك ـق
ــــة، املبيعـــــات،  املحتمـل

بحية لتحديد املرشـحني الر
 . الجيدين

  اخترب قدرة النموذج
األصيل عىل العمـل، 

  العميلإعجاب

  ــويق ــيط التـس ــرب خـل اخـت
 .املختلف من أجل الدعم

  ـــاج ـــط لإلنـت خـط
ــــيط  ودـعــــم خـل
التسويق من أجـل 

 .اإلصدار

 

 االنهيار النضج النمو التقديم

 إصدار املنتج الجديد   مواصــفات جديــدة، (تعزيــز الجــودة

ـودة أ ـة ـج ـافة، تعبـئ ـة مـض ـل، خدـم فـض

 ).جديدة

 ف ماركة أو مد خطوطضا.   اإلرجاع، إعـادة التشـكيل أو

وقف املنتجات التي تتقـدم 

 .بصعوبة

  دـعـم اإلـصـدار ـبـربامج خـلـيط

التسويق لرفـع وعـي العميـل، 

ـجع  ـا وـش ـتج متاـح ـل املـن ًاجـع

 املحاولة

  دعم املبيعـات الناميـة بتغطيـة واسـعة

وق، للقنــوات، التســعري الخــرتاق الســ

ووسائل االتصال للبدء وتعزيـز عالقـات 

 .العميل

  الدفاع عن حصـة السـوق مـن خـالل

التـســعري التـنــافيس ، ـمــد القـنــوات، 

ويج لتعزـيـز التـبـاين يف االتـصـال واـلـرت

 .والء العميل

  إدارة الربحـيــة ـمــن ـخــالل

ِّتسعري دقيق، حسـن منافـذ 

ـاة ـال القـن ـائل االتـص ، أو وـس

 .املستهدفة

 اسرتاتيجية من خالل دائرة الحياة 6-7الشكل التوضيحي 

https://maktbah.net



 204 دليل الخطط التسويقية

 

 

روز نامتـه، اتصـاالته، . Personal digital assistants  (PDA)املسـاعد الشـخيص الرقمـي

وهيئاته املنظمة، ثم تقدميه يف تسـعينيات القـرن العرشيـن أصـبح يف متنـاول الجمهـور عـن 

 تقـديم مـوديالت ومـع تقـدم التكنولوجيـا، بـدأ املتنافسـون يف اإلرساع يف. Palmطريق بـامل 

ّجديدة كل عدة أشهر، والتحرك من الصـورة أحاديـة اللـون إىل الشاشـات امللونـة ثـم إضـافة 

ومنذ ذلك .  إىل قمتهاPDA وصلت مبيعات 2005بحلول عام . قدرات جديدة سنة بعد سنة

 يف التدهور عندما أصبح العمالء مفتونـون بـأجهزة املوبايـل األكـرث PDAالوقت بدأت رشكة 

. tablet computer و حاسـوب التابلـت iPhoneًا ومتعددة الوظائف مثل األي فـون تقدم

 إىل الهاتف الذيك قبل أن تحصل PDAواجهت رشكة بامل صعوبات مالية وحولت تركيزها من 

بعد مرور سنة واحدة، بعد أن حاولت رشكـة بـامل . 2010 باكارد يف عام -عليها رشكة هيوليت 

 ،حاسوب التابلت للتنـافس مـع اآلي بـاد الـذي تنتجـه رشكـة أبـلالتنويع عن طريق تسويق 

 .)8( باكارد إىل التوقف عن إصدار ماركة بامل وجميع منتجاتها-اضطرت هيوليت 

 New Product Development تطوير املنتج الجديد 

تخطط إلصدار منتج جديد عليك أن تنظـر بدقـة إىل الفـرص املحتملـة لتقـديم  عندما  

تـم تعريفهـا مـن خـالل (ًالعمالء املستهدفني، اعتمد أيضـا عـىل القـوى الداخليـة  إىلالقيمة 

يجـب أن تغطـى . لخلـق منتجـات تنافسـية أفضـل) ًالتحليل الوضعي الذي قمت به مسـبقا

 : لتنمية املنتج الجديد الخطوات األساسية التاليةيةخطتك التسويق

 املـوردين، املـوزعني وبعـض  املـوظفني اجمع األفكار مـن العمـالء، املـديرين،:توليد الفكرة ،ِّ َّ

 دعـوة العمـالء وآخـرون خـارج الرشكـة أو املنظمـة -املصـادر املجمعـة. املصادر األخـرى

 أصـبحت مـن -للمشاركة عن طريق تقديم املفاهيم، التصميامت، املحتـوى أو النصـيحة 

 التعاون يف اإلبداع قد وطبقا ملا تم ذكره يف الفصل األول فإن. األمور املحببة لتوليد األفكار

 . للمنتجوابتكارات ًتطور، وشمل عمالء يتعاونون بأسلوب أكرث عمقا يف تقديم أفكار 
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 نحي جانبـا :فحص األفكار بدقة ً غـري عمليـة عنـد بـدء العمليـة الغـري مناسـبة والاألفكـار ِّ

 .د قيام بعدردار الوقت واملواهلتجنب إ

 تشاف إذا كان العمـالء يف القطـاع املسـتهدف يـدركون َّجرب الك: اختبار املفاهيم املبدئية

 . ويفضلون أكرث األفكار الواعدة

 تـذكَّر أن أحـد . أو تجاهل املفاهيم التي تثبت ضعفها عند االختبارّ هذب  :املنتج الجديد

املفاهيم قد يثبت صالحيته عند االختبار يف أحد القطاعات أو األسواق ولكن ليـبس يف أي 

 .ؤثر يف تحليل املرشوع التجاري والخطة التسويقيةجانب آخر سوف ي

 ًمن األفكار املتبقية ونحي جانبا األفكـارِّ قيم توقعات املرشوع :تحليل املرشوع التجاري  التـي ِّ

 .قد تكون باهظة للغاية أو لن تسهم يف أهداف الخطة التسويقية

 ًأنتج منوذجا أصليا لتحديد إمكانيو  صمم:تصميم النموذج األصيل . هاسـتخدامه وتكاليفـة ً

إذا كانت هناك حاجة إىل تكنولوجيا أو مهارات مختلفـة فـإن صـنع منـوذج أصـيل سـوف 

 .يضع مثل هذه القضايا تحت األضواء قبل اإلنتاج الكامل

 اخترب املنتج الجديـد وبعـض أنشـطة التسـويق املبدئيـة املتعـددة لقيـاس :اختبار السوق 

 بفحص شامل لكل تغـري يف Google البحث جوجل يقوم محرك. الطلب والقوة التنافسية

ًخدماته البحثية قبل أن يتخذ القرار النهايئ؛ نظرا ألن كل يشء أصـبح اآلن عـىل اإلنرتنـت، 

 .)9(ربة نواحي مختلفة وحجم التغذية االسرتجاعية التخاذ قرار رسيعجتستطيع الرشكة ت

 السـوق بأكملـه، مـع دعـم القنـاة، ِّ قدم املنتج الجديد يف بعض املنـاطق أو عـرب :املتاجرة

 .والتسعري، واسرتاتيجيات الرتويج

 إذا مل يـنجح منـتج جديـد كـام كـان متوقعـا، تواجـه الرشكـة :مراقبة رد فعل العميـل ً

 إـعـادة مكاـنـة املـنـتج أو أو ، )ويـشـمل املـنـتج(ـقـرارات ـحـول تغـيـري خـلـيط التـسـويق 

 قد عرف عنه وقـف منتجـات دفعها للوراء، يراقب جوجل استخدام املنتج عن قرب، و
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نستطيع أن تـتعلم الكثـري . )10(جديدة برسعة إذا فشلت يف جذب العديد من املستخدمني

ًمن الدروس القيمة حتى لو مل يكن رد فعل العميل إيجابيا كام كنت تأمل ّ. 

ديـد مـن الحـاالت تتخـذ القـرارات إن الرشكات، يف الع 

ـب أو  ـاة لتجـن ـة دورة الحـي ـدة وحرـك ـات الجدـي ـول املنتـج ـح

 والسامح ملنتج جديد أن يتكلـف - والتبديل لتقليل التفكيك

إن . أكرث مام يستحق أو أكرث من املنتجات املوجـودة بالفعـل

 أسـواق يفعملية التفكيك والتعديل ال محالة من القيـام بهـا 

 ألن املنافسني يتسابقون إلصـدار املنـتج ًالية، حيث دورات الحياة قصرية نسبياالتكنولوجيا الع

تعتقد الرشكات، عادة، إذا مل تسـتخدم سياسـة التفكيـك والتبـديل ملنتجـاتهم . التايل املفاجئ

الخاصة فإن املنافسني سوف ينتهزون الفرصة لخطف كال من املبيعات وعالقـات العمـالء، إن 

ن الحصول عىل منتج ما لبعض االستخدامات األخـرى، دو الحاالت، قد يعاوِّاملسوقني، يف بعض

 .إذا كانت عملية التفكيك والتعديل تثري القلق. والقطاعات أو األسواق

قامت جرنال موتورز، عىل سبيل املثال، بتصنيع جهاز فوق سمعي لتقطيع الحواف منذ  

 وقت قريب جهـاز سـكانر فـوق ذ من، للصني بوجه خاصًما يزيد عن ثالثني عاما، وقد طورت

بعـد أن قامـت . صويت ميكن حمله كجزء من خطـة التسـويق لزيـادة حصـة السـوق يف آسـيا

ًي الفوق صويت عاما بعد عام بدأ املشرتون خارج الصني عطقالرشكة بتحسني جودة التصوير امل

ك يف توسـعت جـرنال موتـورز، اسـتجابة لـذل. يهتمون بهذه القطعـة متعـددة االسـتخدامات

ميكـن أن وًالتوزيع حول العامل وانتهت إىل تعديل منتج متميز إىل قطاع كبري يدر ربحا هـائالً 

مبيعـات ملعـدات أخـرى فـوق وبـدالً مـن تفكيـك وتعـديل . يقف يف وجه املمولني اآلخـرين

ـصـوتية، ـفـإن ـهـذه املنظوـمـة الـتـي ميـكـن حملـهـا ـقـادت الرشـكـة إىل ـفـرص جدـيـدة لحـصـد 

 .)11(األرباح

 

 نصيحة للتخطيط

هل يجب أن تعزز منتجك 

ـل أن يخطــف الفرصــة  قـب

 .منافس آخر
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 Product Lines and the Product Mixط املنتج وخليط املنتج خطو

ًطـي أيضـا إدارة كـل خـط إنتـاج غإن اسرتاتيجية املنتج يف خطتك التسويقية يجب أن ت 

تشـكيلة مـن جميـع خطـوط املنـتج (، وإجاميل خليط اإلنتـاج )املنتجات املرتبطة إىل حد ما(

كـل كجزء من الوضـع الـراهن بعـد اختبـار يجب أن تقوم بتحليل الخليط املوجود ). املقدمة

. طاتـك وخلمنتج أو خط مبفردة، تستطيع أن تأخذ القرارات الخاصة بالطول والعرض لخطوطـك

تي تعد إضافة الهناك طريقة لتنمية مرشوعك وهي ضم ماركة معروفة إىل منتجك الجديد و

 هي التخطـيط ىخروهناك طريقة أ. إنشاء خط فرعي بجانب املوجود بالفعلإىل خط املنتج 

، ووضع ماركة راسـخة يف السـوق عـىل منـتج جديـد بتصـنيف )أو الصنف(للتوسع يف املاركة 

 .ءالجديد لقطاع جديد من العم

َّنظرا الرتفاع تكلفة التطوير الكامل ملنتجات جديدة، فإن العديد من املنتجات املقدمـة   ً

الخفيفـة إن قسـم الوجبـات . جهذه األيام هي بالفعل عبارة عن امتدادات وتوسعات للمنـت

، بعـد تنـوع النكهـات(ًع لرشكة بيبيس، لديه أكرث من أربعني فرعا ب التاFrito-Layفريتو الي 

التطـوير يف وقـت واحـد لـدعم مرحلة يف ) تنوع التعبئة والتغليف، ومنتجات اإلقليم الخاصة

 يف تطـوير منـتج محـدود قد ترغب يف التفكـري. )12(املكانة التنافسية يف الهند عىل سيل املثال

تقـوم رشكـة بيـبيس . ًالوقت أو نوع محدود، اعتامدا عىل سوقك، مـواردك وتصـنيف منتجـك

ِّبتطبيق هذا األمر مثلام يفعل باقي املسوقني ً. 

ـدد ـت ومحــدودة الـع  Limited-time and Limited-edition منتجــات محــدودة الوـق

products .ل فرتة معينة، أما املنتجات محدودة العدد م تسويق املنتجات محدودة الوقت خاليت

ًتطلق رشكة بيـبيس، عـىل سـيبل املثـال سـنويا يف اليابـان . مرة واحدة وبكميات قليلةقدم فهي ت

 عىل أمل أن يهـرع محبـي كـل مـا هـو -بنكهة الصودا خالل فرتة الصيف فقط مختلط مرشوب 

البطـيخ "لوقـت مثـل مرشوب جديد أو غري مألوف إىل املجـال لتـذوق هـذه النكهـة محـدودة ا

 إىل قامئـة McRibاكريـب م تضيف سـاندوتاتش 1982 منذ عام زّظلت رشكة ماكدونالد". اململح

يف بعض املواقع املختارة ألسابيع قليلة كـل عـام، ينـدفع محبـو ماكدونالـدز عنـد وجـود طعامها 

رت مطـاعمأصـد, الساندوتشات ألنهم ال يعلمون متـى ستضـاف مـرة أخـرى إىل قامئـة الطعـام
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ً حديثا، نوعا من اآليس كريم بطعم الBurger King بريجر كينج  إليـه طبقـة يضـاف يكون والفانيليا بً

 .علوية حلوة ومالحة تشمل اللحم املقدد

مثـل أحذيـة .        أصبحت املنتجات محدودة العدد شائعة يف األماكن التي ال تقدم الطعـام

Nike Ari Yeezy II  ها رشكة كاين وست التي قامت بتصميمKanye West والتي تم بيعها 

 Dragon جميع سياراتها الفارهة Aston Martinون مارتن برسعة كبرية، كام باعت رشكة آست

، وهـي سـنة التنـني يف الصـني، تجـذب املنتجـات محـدودة 2012 التي أنتجتها خالل عـام 88

يشعر العمالء بالسعادة . باألناقةالوقت ومحدودة العدد االنتباه ألنها جديدة، نادرة، وتوحي 

مرغـوب إىل حـد كبـري يشء ، إذا اسـتطاعوا رشاء )وقد يحصلون حتى عىل املكانة االجتامعية(

يعلق الكثـري مـن . ً حتى وإن اضطروا إىل دفع سعرا أعىل مقابل اقتنائه-ولكنه محدود العدد 

اجتامعيـة تواصـل سـيلة املشرتين عىل هذه املنتجات عن طريق الفيس بـوك، تـويرت، أو أي و

ِّأخرى، مام ميثل قوة دافعة عن طريق الكالم تجعل من الصـعب عـىل املسـوقني املسـيطرين 

ُقد يقدم املنتج، يف بعض الحاالت، كوسيلة إللقاء الضوء عـىل املاركـة أو . عىل اإلعالم مواكبتها

من األمـور الثانويـة عىل قدرات الرشكة الفريدة من نوعها، مام يعني أن األهداف املالية تعد 

ولكن املنتجات محددة الوقت أو محددة العدد ال تصلح لكـل . باملقارنة باألهداف التسويقية

يجب أال تحاول الرشكات تحويل املوارد من املنتجات الرئيسية من أجل السـعي وراء . ّمسوق

 .)13(نكهة ما أو موضة ما، بدون الخضوع لتحليل للمرشوع

عـىل والخطوط أو الخلطات قد يساعدك عىل الرتكيز عىل مـواردك إن تقصري أو تضييق  

نتج الطويلة أو خلـيط  املإن خطوط. أو منوهااملنتجات والقطاعات الواعدة إلحيائها، صيانتها 

املنتج الواسع يتطلب دامئًا املزيد من املـوارد للتطـوير واالسـتدامة، ولكنهـا تسـاعد الرشكـات 

باإلضافة إىل ذلك فـإن الخطـوط الطويلـة أو .  أهداف طموحةالغنية عىل النمو والسعي وراء

الخلطات الواسعة قد تكون شديدة األهمية للرشكات التي تعمل يف العديد من األسـواق، ألن 

ّاملسوقني يستطيعون التخطيط الستخدام فروع ممتدة من أجل جذب قطاعات معينة يف كل 

 .منطقة
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  Planning Brandingتخطيط التصنيف 

إن التصــنيف هــو اســتخدام الرشكــات، التصــميامت  

والرموز إلعطـاء املنـتج هويـة مميـزة وجعلهـا مختلفـة عـن 

ـة ـات املنافـس ـة . املنتـج ـط املارـك ـالء رـب ـتعلم العـم ـد أن ـي بـع

نـة مـن عنـارص املنـتج  التي نشأت من مجموعة معيبالقيمة

يـتم تبسـيط عمليـة اتخـاذ ) مثل السامت، الفوائد والجودة(

القرار برشاء روتيني للامركة بدالً من توقف تقديم أي بـديل 

 .يف كل مناسبة للتسوق

ضع يف االعتبار، عند وضـع خطتـك التسـويقية، أي مـن هـذه األسـاليب التاليـة سـوف  

 :كتختارها لتحديد أسامء املاركة ملنتجات

 ارد التي تصدرها ماريوت، ماريوت باركيزيتزوكمثل : اسم الرشكة واملاركة الخاصة. 

 إن انفينتـي . ملنـتج مـا، لتصـنيف مـا أو السـتهداف قطـاع معـني: االسم الخاصInfiniti 

 ماركتان منفصلتان، تحت ملكيـة نيسـان والتـي تتحـرك تجـاه قطاعـات Nissanونيسان 

 . النقلمختلفة ملشرتي السيارات وعربات

 تستخدم عن طريق تاجر تجزئـة أو تـاجر جملـة واحـد مثـل ماركـة : ق خاصصماركة مبل

 .Costcoلرشكة كوستكو  ة التابعKirklandكريكالند 

 حيث تضع رشكتان أو أكرث ماركاتهم عىل منتج واحد، :  بالتصنيف املشرتكماركات متعددة

ّراز املاركة القامئة عىل املكونـات ً املكونات، حيث يتم إبلنوعأو عن طريق التصنيف طبًقا 
وقـد تـم . إن مكسب جميع املاركات يتم بالتزامل مع بعضها البعض. بجانب ماركة املنتج

تشجيع املستخدمني املوالني ملاركة واحدة عىل تجربة منتجات أخرى عن طريق منتجـات 

 .أخرى

، Knorrشورية كنور (ماركات خاصة  أسامء Unileverتستخدم رشكة يونيليفر  

ولكنها تظهر ماركة الرشكة عىل غالف التعبئـة، حتـى ميكـن ) ومسحوق تنظيف أومو

ًللعمالء الذين يفضـلوا منتجـا خاصـا ربطـه بالرشكـة األم، ومـن املحتمـل أن يقومـوا  ً
 . نفس اليشء بـنفس األسـبابلـتطبق نستلة . )14(بتجربة املزيد من منتجات يونيليفر

 

 حة للتخطيطنصي

ـــه لرمــــوز املاركــــة  انتـب

ورـســـوخها ألنـهـــام ـمـــن 

ـزهام كأســامء  املمكــن متـي

 .للامركة
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لتجربة السيئة مـع إحـدى منتجـات الرشكـة قـد تـؤدي إىل وهناك مخاطرة واحدة وهي أن ا

 .تجنب منتجات أخرى تحمل ماركة الرشكة

ًيجب أن تكون املاركات مميزة وميكن تذكرها بسهولة، كام يجب أن تكون أيضا محمية  

توسـع الرشكـة أو عنـد ناسـب األسـواق العامليـة تًقانونيا يف العامل الفعيل والعامل الرقمي، وأن 

سواء ( وأن تكون جذابة ةتأكد من أن املاركات تنم عن بعض الفائدة للسوق املستهدف. ًعامليا

إن املاركات التـي تقـدم عـىل اإلنرتنـت ). م التعبري عن ذلك بالكلامت، بالصور، أو باألصواتت

 كـوم وجوجـل تأصبح أمـازون دو. توجيهية األساسية للتصنيف الّغري محصنة طبًقا للخطوط

ّقوية، املميزة والقيمة من خـالل أداء دائـم متناسـق ودعـم لخلـيط التسـويق، البني املاركات 

بينام ماركات اإلنرتنت التي ليس لديها تباينات ومميزات واضـحة أو تعزيـزات تسـويقية قـد 

تظهر جوجل بانتظام عىل أعىل قوائم الخـرباء . ناضلت أو أن هناك طلبات عليها من اآلخرين

  .)15(اركات قيمة يف العاملألكرث املأو قريبة من ذلك 

ميكنك الفوز مبزايا طويلة األجل عند تقديم ماركة قوية، مثل الحصول عـىل ثقـة أعـداد  

عـىل أو االسـتمتاع ر أووالئهم، مكانة تنافسية أقوى، والقدرة عىل وضـع سـعمالء أكرب من الع

 أن Michelinلني خالل األزمة املالية الحاليـة يف أوروبـا، اسـتطاعت ميشـ. بهوامش ربح أعىل

اسـتهداف و تجدد خط املنتج طبًقـا ألسـعار إطـار العجلـة، مـع زيـادة املبيعـات يف املسـتقبل،

عندما تواجه أزمة ما، فـإن املاركـة : "وكام نوه مدير التسويق قائالً. ًاألرباح نظرا لقوة ماركتها

حـد مـا عـن الية إىل الحقيقة إن إطارات ميشلني غويف ". "تجه إليها العمالءيالقوية هي التي 

 .)16("تقدمهأن الجودة، وهذا هو ما يجب علينا واملاركات األخرى، ولكن لديك ضامن األمان 

شـدة مبكانـة املنـتج إن قدرات التصنيف التي متـت خـالل عمليـة التخطـيط مرتبطـة ب 

ق األخرى لبناء عالقـات العمـالء مـن خـالل أسـهم املاركـة، كـام سـيتم يسووبعض أنشطة الت

 . يف الجزئني التالينيرشحه
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   Branding and Positioningالتصنيف واملكانة 

 مـن منافسـني ،ًإن كل مستهلك أو منـتج تجـاري يواجـه نوعـا مـن التنـافس يف السـوق 

مثيلتهـا الحفاضات التي ميكن التخلص منها تتنافس مع  التي تنتج Huggiesرشكة (مبارشين 

ات ضافّث تتنافس هاجري املعدة للتخلص منها مع الححي(مع بعض البدالء ، و)Pampersبامربز 

ُتذكِّر العمالء بالقيمـة منتج معني، ولكنها إن املاركة ال تحدد فقط هوية . أو كليهام) من القامش

ميكن أن تؤثر الرشكة . ً وتنافساًعن املنتجات األخرى، وتجعله أكرث متيزاًالتي تحدد املنتج بعيدا 

تستطيع مراقبة ميزات املنتج، فوائـده،  ولكنها،  عىل مفاهيم العميل،ولكنها ال تستطيع السيطرة

 إذا ،انة يف االعتبارتيجب أن توضع امل.  العمالءلتباين األخرى التي تخصاتصميمه، وبعض نقاط 

العمـالء مـن فقـد يعـاين أو عملية التنفيذ مـع املكانـة، ما تضاربت اسرتاتيجية خليط التسويق 

 .ملاركة أو هدفها حول ماهية اكاالرتبا

ُازدهرت أمريكان اكسربيس لتأكيدها عىل الفوائد التي يعيلِّ عمالئها من قيمتها، وكانـت  

 مـن الشخصـية دًوأخريا فقد حققت الرشكة املزيـ. يف قلب مكانة املاركة عىل مر عقود طويلة

 .يف تعامالت العمالء عن طريق التجنب الشديد للحوارات املكتوبة

لقد وضعت هـذه الرشكـة الخاصـة بالخـدمات املاليـة . American Expressس  أمريكان أكسربي

نفسها باعتبارها من الرشكات املحرتمة العاملية التي تقدم خدمات مالية آمنة موثوق بهـا، ومناسـبة 

امتدت هذه املكانة إىل ما بعـد التحـويالت الفرديـة عـرب . مدعمة بخدمة عالية الجودة طوال اليوم

ض النظـر عـن متـى وأيـن غـ عالقات طويلـة األجـل، بإقامةإن رسالتها تدور حول . نروت االئتامك

عرب الهاتف، عن طريق تويرت، أو عـن خدمة اإلنرتنت، من خالل يستخدم العمالء هذا الكارت سواء 

ة العالقات العميقة القامئة عىل تقديم الخدمإن : "يقول رئيس إدارة التسويق. طريق أساليب أخرى

 ".هي السبب يف استمرارها حتى مع تغري أسلوب عملها

        تسعى أمريكان أكسربيس جاهدة، بدالً من تدريب موظفيها الذين يعنـون بـالعمالء عـىل 

توفري املال بإنهاء املحادثـات الخاصـة بالخدمـة بـأرسع مـا ميكـن أو اتبـاع نـص مكتـوب خـالل 

إن موظفي خدمة العمالء . هم، من أجل بناء العالقاتتن العمالء ومهإرشاكاملكاملات الهاتفية، إىل 

يالتصـم املسـاعدة، بجانـب التميـز، موجهـون طبًقـا ملـا يـروه يف تفيمفوضون لالسـتامع، تقـد

  

https://maktbah.net



 212 دليل الخطط التسويقية

 

 

إن : "يـذكر رئـيس إدارة خدمـة العمـالء. حساب كل عميل وتاريخ أمناط استخدام كـروت االئـتامن

إن مـا تعلمنـاه . سعل العمالء مع أمرييكان أكسـربياملشكالت متثل نسبة شديدة الصغر لكيفية تفا

 .)17(هو أن قوة هذا التفاعل تعطينا الفرصة لتوسيع مفهومنا عن املاركة بأكرث السبل إيجابية

  The Power of Brand Equityقوة أسهم املاركة 

ـة، ك  ـوة املارـك ـام زادت ـق ـكـل ـل ـل ام ـشـجعت والء العمـي

الذي حياة العميل وهو إجاميل املال طوال  تهقيممن زادت و

 العالقـة ينفقه العميل عىل ماركة ما أو مع هذه الرشكة خـالل

 روري ـاملثال، ليس من الضفعىل سبيل  ، بأكملها

 

 

 

 

 

 

 

 رم سهم املاركة أو الصنف  ه6-8الشكل التوضيحي 

 

 

 

 

 :املصدر

Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 2nd ed. (Upper Saddle 

River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006) Fig. 25 p.79 

 نصيحة للتخطيط

ـد  ـة ـق ـو ـسـهم املارـك إن عـل

ــدفاع عـــن  يســـاعد يف اـل

الحصة عنـد نضـوج املنـتج 

. أو مواجهته ملنافسة رشسة

الرنني

األحكاماملشاعر

األداء االنطباع

  الهويـة1-
 من أنتم؟

  املعنى2-
 ماذا تفعلون؟

  االستجابة3-
 بة لك؟ما هو الوضع بالنس

 العالقات4-
 ما هو الوضع بالنسبة يل ولك؟

السمة البارزة
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ُعىل أمازون، عىل سبيل املثال، أن تحقق ربحا كبريا من جهازها كيندل تابلـت وقـراء الكتـاب  ً ً

من كتب اإلنرتنت العديدة وبعض املحتويات ألنها تستطيع أن تعتمد عىل املكسب اإللكرتوين 

التي سيقوم برشائها العمالء لسـنوات عديـدة عـن طريـق أمـازون بعـد ) واملنتجات(األخرى 

حظيت ماركات كينـدل وأمـازون بطفـرة عاليـة زادت مـن . )18(امتالكهم أحد منتجات كيندل

ة يالحظها العمالء تعزز مـن والئهـم طويـل األجـل ييمة إضاف أسهم املاركة والتي تعد قةقيم

 .لهذه املاركة

 لـيس 6-8حي يإن الذي يعطي املاركة ميزة خاصة، طبًقا ملا هو ظاهر يف الشكل التوضـ 

تتحقق قيمة املاركة القوية يف قمة الهـرم حيـث تـرن أصـداء املاركـة يف . ًكافيا لتحديد قيمتها

هـا، مـع الشـعور ه إيجابيـة تجاف مستمرة تتسم بالوالء، ومواقآذان العمالء من خالل عالقة

يف إن جميع عنارص خليط التسويق لديها القـدرة عـىل اإلسـهام . باالرتباط القوي بهذه املاركة

توفري القيمة، وهي السبب يف رضورة تحديد أهداف للعالقات يف كل خطة تسويقية سـنوية، 

 .هرم قيمة املاركةتشمل برامج لدفع العمالء إىل أعىل قمة 

الوعي باملاركة، األفضليات والقيمـة يف خطتـك التسـويقية ألن أي ماركـة قويـة خاطب  

ًح أكرث منوا وازدهارا، إن املاركات ميكن أن تقي رشكتك من التهديدات التنافسية وتدفعها لتصب ً

ستسـاعد يف بوجه خاص، يجب أن تسعى لبناء مشاعر إيجابية بجانب الثقة، وبالتايل رتفية، ال

 .)19(تقليل مفاهيم العمالء عن املخاطرة يف الرشاء وتعزز والئهم مع مرور الوقت

طي خطتك منتج جديـد أو أحـد الفـروع، تسـاءل إذا كانـت ماركتـك لـديها غعندما ت 

َّفكـر يف . صورة إيجابية تـتاميش مـع احتياجـات القطـاع املسـتهدف وتوقعاتـه ومفاهيميـة

ًات نسـلة التـي تسـوق إعـدادا كبـرية مـن بـة لألطعمـة واملرشوالرشكة العمالقة السويرسي

ـات ـة واملرشوـب ـات األطعـم ـنب. مارـك ـاس اـل ـا واـحـدا وأكـي ـدم كوـب ـي تـق ـوة الـت ًإن آالت القـه ً 

ً التي حازت نجاحا كبريا ساعدت أيضا يف نجاح ماركة نيسرب ً  قيمـة رفع، ويف Nespressoو سً

إن املحالت األنيقة التـي تقـدم ماركـة . Nescaféماركة الرشكة وقهوتها املعروفة نيسكافيه 

 أسـهم ة وإن قـ.  املتميزة ساعدت يف دعم املفاهيم اإليجابية ملاركة الرشكةتهامكانوو سربسين
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املنتجـات مـن  وصلتها الطويلة مع منتجات القهوة، دفعت نسـتلة إىل التوسـع يف تقـديماملاركة 

 .)20( القهوةي تشرتي آالت صنعماركات نستلة يف املطاعم واملنشآت الكبرية الت

. ه حيالـه بـن العميل هو الذي يقرر فائدة املاركة بالنسبة له وما يشعريف نهاية األمر، إ 

 أن تؤثر يف الصفة املميزة، األداء، األحكام، والرنني، ولكـن لـيس لـديك سـيطرة مبـارشة كميكن

 .عىل تفكري العمالء حول املاركة أو ترصفهم حيال ماركتك

  Summary ملخص 

إن اسرتاتيجية املنـتج، يف خطـة التسـويق تغطـي القـرارات حـول السـامت، املكاسـب،  

والخدمات املرتبطـة بهـا، الجـودة والتصـميم؛ التعبئـة والتغليـف وامللصـقات؛ تنميـة وإدارة 

ًميكن أن تكـون املنتجـات سـلعا ملموسـة، خـدمات، أمـاكن، أفكـار، . املنتج؛ وتصنيف املاركة

 إن السامت هـي امليـزات التـي تعطـي القـدرة للسـلعة، أو الخدمـة ألداء. فرادمنظامت أو أ

إن .  الحاجة إىل نتـائج مرضـية يتطلبهـا العميـل مـن املنـتج-وظيفتها املطلوبة، توليد املنافع 

ّالخدمات اإلضافية املرتبطة باملنتج تولد فوائـد قيمـة إلرضـاء احتياجـات العميـل كجـزء مـن  ّ

 .اسرتاتيجية املنتج

إن . مدى رضـاء العميـل عـن املنـتج وارتباطـه الوثيـق بالتصـميمتعني جودة املنتج إن  

عـن طريـق تقـديم فوائـد (القيمـة للعمـالء ّعملية التعبئة والتغليف ووضع امللصقات تولـد 

 وللرشـكـات) واالـسـتخدامِّرشح املكوـنـات ومزاـيـا مـثـل تـخـزين املنتـجـات، الحـفـاظ عليـهـا يف أـمـان 

تشمل أن  يجب). صالحجذب امل صورة املنتج، التواصل بني السامت والفوائد وبتلميع(واملنظامت 

لتطـوير جيـد  ،)التقـديم، النمـو، النضـج، واالنحسـار(خطة التسويق التخطيط لدورة حياة املنـتج 

إن تصنيف املاركة يعطي املنـتج هويـة . للمنتج، وإلدارة كال من خطوط املنتج وخليط املنتج

ُفإن تصنيف املاركة يدعم املكانة .  بجانب ذلك.ا عن املنتجات املنافسةمميزة ويجعله مختلًف

املختارة ملنتج ما يف قطاع مستهدف ويساعد يف إقامة عالقات مع العمـالء مـن أجـل والئهـم 

 . وإعطاء قيمة للامركةدطويل األم
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  Your marketing Plan Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

مبدئية استعداد لوضع خطة لخليط التسويق، استخدم األسئلة التالية كنقاط اآلن أنت عىل  

 .ّوثق أجوبتك يف خطتك التسويقية. التخاذ القرارات حول إسرتاتيجية املنتج واملاركة

لعميـل واحـد حدد احتياج واحـد . معرفتك بالسوق وبقطاعك املستهدفعند استخدام  -1

تي يشملها كل منتج؟ وما هـي الفوائـد التـي ما هي السامت ال. زمع إرضائهتعىل األقل 

 كيف ميكن لهذه الفوائـد أن تخلـص القيمـة للمسـتهلكني عـن ؟السامتستولدها هذه 

 .ًطريق إرضاء احتياجاتهم؟ كن محددا قدر اإلمكان

ما هي الوظائف األساسية التي يجـب . ًألق نظرة أكرث قربا للسامت واملزايا التي حددتها -2

نتج لتحقيق احتياجات العمـالء وأدىن قـدر مـن توقعـاتهم بالنسـبة ُأن تولدها سامت امل

للجودة؟ هل هناك ميزة أو سمة باهظة التكلفة يصـعب ضـمها إىل املنـتج املصـنع مـن 

أجل املنافسة أو ال يتامىش مـع أهـداف خطتـك التسـويقية؟ مـا هـي البـدائل املحتمـل  

 وهـل يجـب أن تسـعى ملزايـا ّمالءمتها لهذا الوضع؟ ما هـي نوعيـة املنتجـات الفعالـة،

 قة؟وتنافسية من خالل جودة متف

ما هي الخدمات اإلضافية، إذا وجدت، قد تعزز من قيمة عرضك؟ هل ستخطط لتقديم  -3

خدمات إضافية ألي من العمالء، ولكل العمالء أو لرشائح مختارة، ملاذا وكيف؟ مـا هـي 

 املضامني الحالية لهذه الخدمات؟

الذين يتنافسون عىل أساس التصميم املبتكـر أو التعبئـة ) دواإن وج(سون فمن هم املنا -4

أو / التي تتميز باإلبداع؟ هل تستطيع أو هل يجب أن تصمم أو تعيد تصميم منتجـك و

 الجـاميل ملنتجـك؟ طريقة التعبئة والتغليف لتحسني موقفك التنافيس أو لتعزيز الجانـب 

الخاصـة مبنتجـك؟ مـا  ووضـع امللصـقات ما هي املتطلبات القانونية التي تتبعها يف تصميم

أعضاء القناة ملنتجـات مـن مثـل هـذا ى متطلبات التعبئة ووضع امللصقات التي لدهي 

 النوع؟
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ًهل منتجك الجديد جاذب لبعض العمالء الذين ينجذبون أيضـا ألحـد منتجاتـك القامئـة  -5

 بالفعل؟ هل ميكنك أو هل يجـب عليـك تجنـب تفتيـت مبيعـات منتجـك أو منتجاتـك

ًالحالية، واضـعا يف االعتبـار الوضـع التنـافيس؟ ضـع يف اعتبـارك دورة حيـاة املنـتج عنـد 

 .التفكري يف هذه القضية

. متعـددةستصدر ماركة باسم الرشكة، باسم شخص، ملصق ملاركة خاصة أو ماركات هل  -6

يف تصـنيف  أفضـل منتجاتـك بتعـديل ماركتـك أو املشـاركةبـني ملاذا؟ هل ميكنك أن متيـز 

وصـورتها؟ مـا الـذي ركة مع رشكة أخرى؟ هل تتواءم خطط منتجاتك مبكانـة ماركتـك املا

عنـد الوضـع يف . ً وجاذبيـة، وتقـديراًميكنك فعله حتى تصبح ماركتك أكـرث جـدارة، ومتيـزا،

االعتبار ماركتك، وخططها، والبيئة التنافسية، ما الذي ميكنك فعله لرفـع مسـتوى الـوالء 

مواقـع التواصـل لعبـه تما الدور الـذي تميز يف حياة العمالء؟ للامركة وتحقيق نوع من ال

 االجتامعي يف اتخاذ القرارات الخاصة مباركتك؟
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   الفصل السابع

 

 ير اسرتاتيجية التسعريتطو

Developing Pricing strategy 

 محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 ًالقيمة والتسعري حاليافهم 

 التسعري الثابت، املتحرك والقابل للتفاوض 

 مفاهيم العميل وطلباته 

 التسعري القائم عىل القيمة 

 تخطيط قرارات التسعري

 أهداف التسعري 

 تأثري التسعري الخارجي 

 ثري التسعري الداخيلتأ 

 التكيف مع التسعري 

 ملخص

 تسويقية، خطوة بخطوة الخطتك

 نظرة عامـة

 لعملية التخطيط التسويقي، 5 التي تم تشكيلها خالل الخطوة -إن قرارات التسعري  

 من األمور الحيويـة ألنهـا تنـتج اإليـرادات مبـارشة، 7-1كام يتضح يف الشكل التوضيحي  

 األخـرى تتطلـب اسـتثامرات ماليـة، وقتيـة بجانـب االسـتثامر يف بينام وظائف التسـويق

إن السبب اآلخر لالهتامم الشديد بالتسعري هو قدرتك عىل تنفيذ هـذه القـرارات . الجهد

 برسعة أكرب وبأقـل التكلفـة مـن قـدرتك عـىل تنفيـذ التغيـريات يف عنـارص أخـرى لـثالث 
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ها إىل قـدرتك عـىل تغيـري التسـعري يف خلطات من التسويق، سيكون هناك أوقات ستحتاج في

 .ًأقرص وقت، اعتامدا عىل تطوير البيئة التسويقية املتحركة

ستتعلم يف هذا الفصل، بعـض األمـور حـول مفـاهيم العمـالء للقيمـة والسـعر، وكيـف  

ًثانيا، سـوف تـرى كيفيـة تحديـد أهـداف . تعمل املتطلبات، ودور التسعري يف خطة التسويق

ًأخـريا سـتلقي . ا كانت العوامل الداخلية والخارجية ستؤثر يف قرارات التسـعريالتسعري، وما إذ

نظرة أكرث دقة عىل ملاذا وكيف يجب عىل خطتـك التسـويقية التعامـل مـع تطبيـق األسـعار، 

 .ّواالعرتاف بأن التسعري الفعال هو خليط من القيمة والعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5الخطوة :  التخطيط التسويقي7-1حي الشكل التوضي

 

 :الخطة التسويقية من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
 التميـز 

 1 

 بحث وتحليل الوضع الراهن

 4 

تخطيط القرارات، 
 األهداف، ودعم التسويق

 
3 

تجزئة التخطيط، 
 االستهداف واملكانــة

 

 2 
  والعمالء فهم األسواق

 
 6 

تخطيط املعايري املرتيـة 
 ومراقبة التنفيذ

 

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات وبرامج 
 التسويق والتسعري
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  تطبيق ما لديك من معرفة 

خطـوة : خطتـك التسـويقية"مبجرد االنتهاء من هذا الفصل، اجب عىل األسئلة يف الجزء بعنوان 

ًأنظر أيضا إىل عينة الخطة يف ملحق هذا الكتاب وراجع قامئة املراجعة عندما تفكـر ". بخطوة

ـ ـعري الـت ـرتاتيجية التـس ـعهايف اـس ـك . ي ستـض ـعري يف خطـت ـة بالتـس ـرارات الخاـص ـق الـق ـم وـث ـث

 .التسويقية
 

 تخطيط اسرتاتيجية التسعري      سابع      قامئة مراجعة الفصل ال

 داخليةالعوامل ال 

 ما الذي تريد تحقيقه لرشكتك من اسرتاتيجيتك التسعريية؟ 

 كيف يتأثر التسعري باملكانة، االستهداف وخليط التسويق؟ 

 كلفة كل منتج، وكيف تؤثر يف الحد األدىن للسعر؟ما هي ت 

 كيف ميكن لألسعار املختلفة أن تؤثر يف اإليرادات، واملبيعات؟ 

 خارجيةالعوامل ال

 قيمة املنتج؟ هل العمالء يشعرون بحساسية تجاه األسعار؟مالء كيف يرى الع  

 للسعر؟ يف الحد األقىص ما هي أسعار وتكاليف املنتجات املنافسة، وكيف تؤثر 

 ما هي القضايا القانونية، النظامية واألخالقية التي يجب أن توضع يف االعتبار؟ 

 تطبيق األسعار

 ما هي تطبيقات األسعار املناسبة لتحقيق أهداف التسعري؟ 

 كيف تؤثر املوارد، القدرات، األهداف، واالتجاهات يف مرونتك يف تطبيق األسعار؟ 
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 Understanding Value and Pricing Todayالفهم الحايل للقيمة والتسعري 

حظيت القيمة بأهمية خاصة يف هذا الجو الراهن مـن  

عند اتخاذ العمـالء قـرارات الرشاء . عدم االستقرار االقتصادي

كام متت اإلشارة إليه يف الفصل . ِّتسوقنيوعند وضع خطط امل

ـبـاين تًطبـقـا للاألول ، يـقـوم العـمـالء بتقـيـيم قيـمـة مـنـتج ـمـا 

واالختالف بني الفوائد الكلية التـي يلحظونهـا وإجـاميل السـعر 

وكلام زاد الثقـل ) 7-2انظر الشكل التوضيحي ( فعونهدالذي ي

بالسـعر امللحـوظ، كلـام زادت قيمـة مـا  واملتعلقـة ي يعطيه العمالء للفوائـد أو املكاسـبذال

، استعد لبحـث وتحليـل القيمـة مـن يةإذن، عند تشكيل خطتك التسويق. يلحظونه يف املنتج

منظور عمالئـك؛ ضـع يف اعتبـارك كيـف ميكـن تغيـري املفـاهيم وكيـف ميكنـك ربـط القيمـة 

 .بعمالئك

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 جاميل األسعار املفاهيم عن إجاميل املكاسب وإ7-2الشكل التوضيحي 

 نصيحة للتخطيط

ابحث عن الفوائد األساسية 

يقـدرها العمـالء مـن التي 

الحتياـجـات اأـجـل تحقـيـق 

 .وحل املشكالت

             إجاملـي السعر

 سعر الرشاء. 

 الشحن والرتكيب. 

 التدريب، اإلصالح، التحديث. 

 الدعم املايل. 

 الوقت والجهد املطلوب، الرشاء ، االستخدام. 

 اتسعر الكاملي. 

 رسوم التخلص من البقايا أو إعادة التدوير. 
 

    إجاملـي السعر

 الجودة.  اإلتاحة. 

 الخدمة.  األداء. 

 السامت املميزة 

 الرضاء الشخيص 

 سمعة املاركة 
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وعـىل العكـس : إن العمالء ال يرون، من الناحية العمليـة، قيمـة املنـتج كعامـل منعـزل 

ينظرون إىل القيمة داخل مضمون الفوائد واملكاسـب وأسـعار املنتجـات املنافسـة أو البديلـة 

 .ًوأيضا داخل بيئة التسويق

 اإلنرتنـت أو ىلبحـث عـيقارن العديد من العمالء بأسلوب روتيني األسعار عن طريق ال 

 والـتـي تـؤثر يف مـفـاهيمهم -باسـتخدام أسـلوب مقارـنـة األسـعار قـبـل اتخـاذ قـرارات الرشاء 

سـواء (م تسعريها بأسلوب واحـد تحتى وإن أعترب العمالء جميع املنتجات . املتعلقة بالقيمة

حديد نفس ، مل يستطع وال حتى اثنني من العمالء ت)كانت مفاهيمهم تتطابق مع الواقع أم ال

يجـب أن تشـمل خطتـك، يف حالـة تعزيـز القيمـة، . ةالقيمة عىل إجاميل املكاسـب امللحوظـ

ـعـن طرـيـق تحـسـني الـجـودة أو تـقـديم مـيـزات (ـقـدرتك ـعـىل اإلـضـافة إىل املكاـسـب املرئـيـة 

 ).بتخفيض سعر الرشاء أو تقديم دعم مايل ميكن تحمله(، أو خفض السعر املريئ )جديدة

يف َّة تجاه رشاء املجموعات والصـفات اليوميـة غـريت معادلـة القيمـة إن النزعة املتطور 

بعض املناطق، وهو يشء يجب أن تضعه يف االعتبار عند إعدادك للخطة، عند تركيـز العمـالء 

 الذين يدعون إىل الرشاء الجمعـي والعمـل عـىل مواقـع -ّعل أسعار الرشاء، يواجه املسوقون 

 .ديات من التحًا عدد-الصفقات اليومية 
 

يحظـى الرشاء . Group buying and daily deals  والصـفقات اليوميـة الرشاء الجمعـي

ًوـهـو مـعـروف محلـيـا باـسـم توانـجـاون . 2005الـصـني مـنـذ ـعـام يف ة كـبـرية يالجمـعـي بـشـعب

tuangonu . شخصية، عىل اإلنرتنـت (ّواكتسح الدولة بأكملها عندما شكل العمالء مجموعات

الستخدام قدرتهم عـىل املسـاومة للحصـول عـىل تخفيضـات عـىل كـل) وعرب الهواتف الذكية

إن املفاوضات مـع املحـال وبعـض أعضـاء القنـوات .  يشء من التليفزيونات وحتى السيارات

ِّأدت إىل زيادة الحجم وتخفيض الهامش للمسـوق، بجانـب تـوفري ضـخم للمشـرتيناألخرى  ّ .

بدأت يف الصعود يف الواليات ) LivingSocial.comمثل (واآلن، فإن مواقع الصفقات اليومية 

املتحدة األمريكية وما ورائها، بعرضها عىل املشرتكني سلع وخدمات مخفضـة لفـرتة محـدودة 

ات الراقيـة لخدمـة قطاعـات قوقد ظهرت فجـأة وبرسعـة مواقـع الصـف. نقرتنيللغاية مبجرد 
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  عملـت آالف،ت العسـكريةوالشخصـيا" الـخرض"عالية مستهدفة مثل محبي الكالب، املشـرتين 

بجانـب   عن طريـق العبـني محليـني ودوليـني يخـدمون الصـني اآلنمواقع الصفقات اليومية 

 بالتبني الرسيـع لتكنولوجيـا الهـاتف الـذيك واالهـتامم ةبعض الدول اآلسيوية األخرى، مدعم

 .املستمر بالصفقات واملساومات التسعريية

خاص شاهدوا مواقع الصفقات اليومية كطريقـة جيـدة ن رجال األعامل األصغر، بوجه        إ

 وقت واحد، بحجة أن العمالء الراضني قـد يفلتقديم أنفسهم ألعداد كبرية من العمالء الجدد 

يخـاطر بإلقـاء الظـل ن الرتكيز عىل السعر املـنخفض إ للرشاء بأسعار مألوفة اعتيادية، وايعود

يمة املاركة التي تنتج من والء العمـالء طويـل  ذلك قيفة، مبا لعىل جانب املكاسب من املعاد

كـام . ًمل تعد مواقع الصفقات اليومية نوعـا مـن اإلبـداع أو التجديـد 2012بحلول عام . املدى

ِّاشـتىك بعـض املسـوقني مـن ضـغط . ناضل البعض لجذب رجال األعامل واملشرتين املشاركني
ًعادية والتـي تحـدث أرضارا كبـرية ات اليومية الغري ق خالل الصفةس من أسعار منخفضفالتنا

كان هناك آخرون سعداء لقدرتهم عىل بيع البضـائع أو الخـدمات خـالل . لهوامشهم الربحية

قيام باملقايضات يجـب وزنهـا مقابـل  الإن اإلثارة التي يحظى بها العمالء عند. فرتات الكساد

عة أو الخدمـة قبـل ة للصفقة، ويحصل بالفعل عىل السـليالوقت والجهد لتحديد قيمة حقيق

ماذا تعني املرحلة التاليـة . ًانقضاء ووقت الصفقة، وهو أمر ميثل أحيانا تجربة محبطة للغاية

ِّللرشاء الجمعي ومواقع الصفقات اليومية بالنسبة للمسوقني والعمالء
 ؟)1(

 

  Fixed, Dynamic and Negotiated Pricingالتسعري الثابت، املتحرك، والتفاوض 

تشمل خطتك التسويقية إذا كنت ستستخدم التسعري الثابت، حيث يـدفع يجب أن  

قة السـعر صـ الرقم الظاهر عـىل مل-ِّعن طريق املسوقني ) الثابت(العمالء السعر املحدد 

ر مـن عميـل آلخـر  أو مـن  أو التسعري املتحرك، حيـث تختلـف األسـعا-قامئة الطعام أو 

سـعري املتـحـرك، وبعـض مـن الـفـرق  معـظـم خطـوط الطـريان التخدمتسـت. موقـف آلخـر

فريـق إن مسوقي العديد من فـرق البيسـبول التـي تشـمل . الرياضية تحاول تجربة ذلك

ً، تعديل أسعار التذاكر اعتامدا عىل بعض العوامل مثـل New York Metsنيويورك ميتز 

ين الـذ) يف لعبـة البيسـبول(من هو الفريق الزائر، وأين الفرق املتعطلة، ومن هم الرمـاة 

 هناك العديد مـن املؤسسـات . يبدأون أول رمية، إن كل ذلك يؤثر يف الطلب عىل التذاكر
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ً تتبنى أيضا التسعري املتحـرك لزيـادة Metropolitan Operaالثقافية مثل مرتوبوليتان أوبرا 

إيراداتها من األحداث ذات الطلب العـايل وبيـع املزيـد مـن التـذاكر لألحـداث ذات الطلـب 

 .)2(املنخفض

تدعو بعض خطط التسويق بني املرشوعات التجارية إىل التسعري التفـاويض حيـث يـتم  

التفاوض حول التسعري بني البائع والشاري، وهناك أسلوب آخر للتسـعري مـن خـالل التسـعري 

حيث يقدم املشرتين املناقصات لرشاء بعض السـلع ) املزاد العلني(طبًقا للتدليل عىل السلعة 

مـثلام يحـدث يف قاعـة (د يتم هذا النوع من التسعري من خالل مزاد تقليـدي أو الخدمات، ق

أو أنواع أخرى مـن ) eBayمثلام يحدث عىل موقع (أو مزاد عىل اإلنرتنت ) Sothebyسوثبي 

أو املنشآت التـي تعتمـد عـىل التسـعري التعـاوين أو التسـعري بـاملزاد ال إن الرشكات . املزادات

دقيق الذي سيحصلون عليه من بيع كل منتج، ولكن يجب أن يكون تستطيع التنبؤ بالسعر ال

فعـىل سـبيل املثـال تسـتخدم . يف استطاعتهم التخطـيط بحـد أدىن مقبـول للسـعر والفائـدة

 تسويق الفائض الحكومي أو السلع املصادرة، املزادات عىل اإلنرتنت مع ندالواليات املتحدة ع

 ).7-3أنظر الشكل التوضيحي (وك الرتويج لبعض املزادات عىل صفحة الفيس ب

   Customer Perceptions and Demandمفاهيم العميل وطلباته 

فـإن العمالء عىل أساس مفاهيمهم الخاصة بالسـعر أو املكاسـب والفوائـد، يترصف عندما  

بجانب وجـود مخـزون وعوامـل ( يخلق الطلب عىل السلعة أو الخدمة مشرتياتهم تساعد يف

أن السعر مغاىل فيه باملقارنـة باملكاسـب، فـإنهم سـيمتنعون عـن مالء  الععندما يرى). أخرى

لعروضك يفوق إجـاميل  إذا كان إجاميل املكاسب امللحوظة .الرشاء، مام يعني انخفاض الطلب

 للرشاء أو اإليجار منك، مـام السعر امللحوظ فمن املحتمل أن يرى العمالء قيمة املنتج ويرسعوا

ًويف واقع األمر، أصبح التـأجري أكـرث شـيوعا يف النوعيـات الغـري .  الطلبيساعد يف الزيادة عىل

ضـع . ية ودهانات الزيـتقوحتى املجوهرات الراتقليدية من موضات املالبس ومعدات الورش 

 إمكانيات التسعري لإليجـار بـدال عـن التسـعري لـلرشاء، يف االعتبار أثناء وضع خطتك التسويقية

 .Zipcarمثلام تفعلها رشكة 
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 .موقع املزاد الحكومي.  املبيعات الحكومية7-3الشكل التوضيحي 

 

 Hertzهريتـز و، Zipcarتقـدم رشكـة زيبكـار . Hourly Car rentalsإيجار السيارات بالساعة 

) واملعـروف باسـم املشـاركة يف السـيارة(ً اآلن عروضا للتأجري بالساعة Enterpriseوانرتبرايز 

ًتعد رشكة زيبكار الرائدة يف منوذج التسعري، بـدء بعـدد . أجري باليومكبديل مللكية السيارة والت ُ

 ـسـيارة 9.000ساشوـسـتس، وأـصـبحت اآلن ـتـؤجر مدج بوالـيـة ربقلـيـل ـمـن الـسـيارات يف ـكـام

 كليـة، حيـث 250 مدينة كـربى ويف حـرم 15 عميل بالواليات املتحدة يف 500.000بالساعة لـ 

ة للتـأجري يوية ثم يحصل بعد ذلك عـىل سـاعات إضـافية السنوً دوالرا للعض60يدفع العميل 

. عض العنارص األخرى التي تؤثر عـىل الطلـباملجاين عىل أساس املوقع والوقت أثناء اليوم، وب

ًنظم عمالء زيبكار موقعا إلكرتونيـا لإليجـار أو اإليجـار . وبدالً من زيارة كشك إليجار السيارة َّ

 .ارة من أي موقف مجاور لوضع السياراتعن طريق الهاتف الذيك ثم استالم السي

ً        أصبح اإليجار بالساعة من األعامل التجارية الجاذبة التي ازدهرت رسيعا لتصبح قطاعا  ً

، عىل سبيل املثال، لديها مـا "Hertz on Demandهريتز للطلب "فرشكة . ًهاما عايل الربحية

https://maktbah.net



 227 تطوير اسرتاتيجية التسعري: الفصل السابع
 

 

أشـار املـدير . ون أتعـاب عضـوية عميل يستأجرون السيارة بالسـاعة بـد100.000يقرب من 

ال نريـد تفكيـك مرشوع تـأجري السـيارات، فـإن مجمـل رسـالتنا هـو : "التنفيذي لهريتـز قـائالً

قامـت رشكـة انرتبرايـز برشاء ". الحصول عىل حجم إضايف من السوق الحالية للتأجري بالساعة

يـادة حجـم عدة رشكات محلية لتـأجري السـيارات بالسـاعة وهـي تتوسـع اآلن برسعـة مـع ز

إن عمليـة املشـاركة يف : "أسطولها وتغطيتها الجغرافية، يقول املدير التنفيذي لرشكة انرتبرايـز

ً السوق، ولكننا مقتنعون متاما بإمكانيـة يفالسيارة، مل تعد حتى اآلن عملية عرض منتج ضخم 

 .)3(حدوث ذلك

 

عري ومسـتوى إن البحث الدقيق ميكن مساعدتك عـىل تحديـد حساسـية العمـالء للتسـ 

مرونة السعر "طبًقا لنقاط سعر مختلفة، تظهر هذه الحساسية عن طريق املنتج، الطلب عىل 

عـىل والتي تحسب عن طريق قسمة التغري يف نسبة مبيعات الوحدات املطلوبة " عند الطلب

عندما يؤدي التغري البسـيط يف السـعر إىل زيـادة أو نقـص ملحـوظ يف . تغري النسبة يف السعر

ًالوحدات املطلوبة، يصبح الطلب مطاطيا، إذا خفضت سعرك، عىل سبيل املثـال، بنسـبة عدد 

ك األمر إىل بيع ضعف عدد الوحدات، ستعرف أن الطلب عىل منتجـك شـديد وانتهى ب% 20

ًاملطاطية أو املرونة عندما ال ميثل تغيري السعر تغيريا مطاطيا أو طلبا مرنا، إذا خفضت سعرك  ً ً ً

ن الطلب عىل منتجك ال يتسم باملطاطيـة أو أ تتغري مبيعات وحداتك ستعرف إىل النصف ومل

 التغيـريات يف السـعر عـىل ريمـدى تـأثإىل  7-4يشري الشكل التوضـيحي . املرونة عىل اإلطالق

 .الطلب طبقا ألوضاع الطلب املطاطي واملرن أو غري املطاطي أو غري املرن
 

  الطلب كيف يؤثر التسعري عىل7-4الشكل التوضيحي 

 تحت طلب مطاطي تحت طلب غري مطاطي التغري يف السعر

 انخفاض شديد يف الطلب انخفاض طفيف يف الطلب زيادة قليلة

 ارتفاع هائل يف الطلب ارتفاع طفيف يف الطلب انخفاض قليل
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قد تحتاج خطتك التسويقية إىل اختبار نقاط السعر املختلفـة مـن أجـل رؤيـة رد فعـل  

عمومـا يجـنح العمـالء إىل الشـعور . قبل اتخاذ القـرار النهـايئ حـول السـعرة  قطاعات معين

 :)4(بحساسية أقل لسعر منتج ما عند

 رشاء كمية صغرية نسبيا.ً 

 عدم إدراكهم أو عدم استطاعتهم املقارنة بسهولة بني البضائع البديلة واألسعار. 

 التعرض لتكاليف أو صعوبات عند التحول ملنتجات أخرى. 

  أن الجودة، املرتبة، أو بعض املكاسب األخرى تربر السعررؤية. 

 قليلة نسبيا أو تقاسم التكلفةإنفاق أموال ً. 

 رؤية أن السعر معتدل ومناسب. 

 رشاء حزمة من املنتجات بدالً من رشاء كل منتج عىل حدة. 

العميل عن القيمة وحساسيته تجاه السعر ميكـن أن تسـتخدم للتعامـل مـع إن مفهوم  

لتوازن بني املخزون والطلب، وهـذا مـا تفعلـه بعـض املـدن األمريكيـة الكـربى برسـوم عدم ا

مـا هـي دروس التسـعري التـي ميكنـك تطبيقهـا عـىل . َّمواقف السيارات التي تعمـل بالعـداد

 عروضك؟

تتعامـل . Pricing big-city parking spaces  تسعري مواقـف السـيارات يف املـدن الكـربى

 عىل الساحلني وما بينهام مع الطلب الشـديد ألمـاكن مواقـف السـيارات املدن الكربى املطلة

بوسط املدينة عن طريق تنظيم رسوم العداد بالساعة حتى يضطر السائقون إىل دفـع املزيـد 

رفعـت لـوس أنجـيلس رسـوم وقـف . ًالسيارة يف أكـرث املنـاطق أو األوقـات ازدحامـا إليقاف 

 دوالرات يف الـسـاعة أو أـكـرث يف ـسـاعات اـلـذروة 6ة إىل واـقـع األساـسـية باملديـنـ املالـسـيارة يف

 سنت للسـاعة خـالل أوقـات انخفـاض 50يف األماكن الصغرية املستخدمة إىل وخفض الرسوم 

وتقوم املدينـة ملسـايرة التوجهـات الحديثـة، بتحليـل العـرض والطلـب كـل شـهر أو . الطلب

 .ًشهرين وتغيري الرسوم طبقا لذلك

 السـيارات وخفضـتفلسعر باملثل، ألكرث األماكن املطلوبـة لوقـرفعت سان فرانسيسكو ا
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إن العـرض مـن ذلـك لـيس الحصـول فقـط عـىل . السعر يف األماكن والشوارع غري املزدحمة 

ائقني عـىل الوقـوف يف املنـاطق سـً للتأثري أيضا يف سلوك املسـتهلك بتشـجيع النإيرادات ولك

سـعار أتزيـد . كان واحد يف أكـرث الشـوارع شـعبيةًاألقل ازدحاما، وزيادة إمكانية وجود ولو م

ِّوقوف السيارة بالعداد يف أكرث املجاورات ازدحاما مبانهاتن، كام تحمل املزيد من الرسوم عـىل  ُ ً

وكانـت النتيجـة تحصـيل إيـرادات أعـىل . السيارات التجارية أكـرث مـن السـيارات الشخصـية

 .)5(وقوف السيارات بوسط املدينةللمدينة واستخدام أكرث كفاءة لألماكن املحددة ل
 

 Value-Based Pricingالتسعري طبقا للقيمة   

هـي الخطـوة األوىل يف يجب أن تكون عملية بحث وتحليل رؤية العمالء لقيمة املنـتج  

أشـار كـال مـن . تشكيل اسرتاتيجية تسعري مناسبة لخلق الطلب وتحقيـق األهـداف الداخليـة

.  إن هذا األسلوب ال ميثل الطريقـة املثاليـة للتسـعريNagle and Hogan (6(ناجل وهوجان 

ر مـا يغطـي التكلفـة باإلضـافة عًإن أكرث األساليب شيوعا هو البدء باملنتج وتكلفته، تحديد س

 .ثم ربط القيمة بالعمالء. إىل نسبة معينة لألرباح

التجـاري رشوع ًاعتامدا عىل فكـرة أن امل"ًتقوم بذلك أيضا رشكة كوستكو للبيع بالتجزئة  

هـو التحديـد " فالتسـعري ".ميكن أن يعمل  عىل أساس رفع معقول للسعر مع دفع كل فـواتريه

ًطبقا الختبارات دقيقة للتكلفة الحقيقية، وميكن الحصـول عـىل األربـاح عنـد وجـود مراقبـة 

ً نظـرا. سـعار عنـد زيـادة تكلفـة املنـتجتحاول كوستكو عدم رفع األ. )7("صارمة عىل التكاليف

ًالرتفاع تكاليف املعيشة، وكبديل لـذلك واعـتامدا عـىل معـدل التضـخم، سـوف ترفـع رسـوم 

بالرغم من فعالية التسعري عىل أساس التكلفة بالنسبة . )8( كل خمس أو ست سنواتالعضوية

 .لرشكة كوستكو، إال أنها فشلت يف أن تضع يف االعتبار رؤية العمالء لقيمة العروض

 هي البحـث حـول ًفإن نقطة بداية التسعري طبقا للقيمةعىل النقيض من ذلك،  

ثـم . )9(ون دفعـه مقابـل ذلـكدواملبلغ الـذي يـومفاهيم العمالء عن القيمة والسعر 

 من أجل ) تكلفة الهدف(ًطرقا إلصدار املنتج بتكلفة معقولة ومناسبة وجدت الرشكة 
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. أسـاس سـعر القيمـةعائد ربحي معقول أو تحقيق أهداف أخـرى للخطـة التسـويقية عـىل 

يستخدم رجال األعامل تكلفة الهدف بدمج تأثري االسـتدامة، مثـل تكـاليف . باإلضافة إىل ذلك

 .إعادة التدوير والطاقة املتجددة عند وضع تصميم املنتج

 العاملية لتجارة التجزئـة لألثـاث املنـزيل ومركزهـا الـرئييس IKEAرشكة ضع يف االعتبار  

 .Upplevaًلتسعري طبقا للقيمة لخط منتج  قامت بتخطيط ايد،بالسو

 دولـة، وأصـبحت أحـد أكـرب 26 محـل يف 300لديها مـا يقـرب مـن . IKEA Upplevaرشكة 

ًاملحال املعروفة عامليا وأكرثهـا شـعبية للمنتجـات املنزليـة، وتبيـع كـل يشء مـن األرسة ذات 

رشكة هي التي تصـمم ًونظرا ألن ال.  الحاممات وما يزيد عن ذلكإكسسواراتالدورين وحتى 

بـدأ . وتصنع األثاث الذي يباع يف محالها، فهي تستطيع التحكم بقوة يف سلسلة العـرض كلهـا

ًثانيـا، .  بتحليل السامت والفوائد التي يقدرها أكرث العميل عند تصنيف املنتجIKEAمسوقو 

دف قاموا بوضع التسعري لـبعض املنتجـات املعينـة عـىل أسـاس هـذا التحليـل واسـتخدام هـ

ّالتكلفة للتحكم يف النفقات خالل عملية التصنيع وتصل املنتجات معبأة يف شكل مسـطح إىل 

 . سعار منخفضةأوهو سبب آخر للحفاظ عىل . العمالء لتجميعها باملنزل

 أن العمـالء غـري IKEA حول السوق إلقامة مراكز ترفيه منزلية تعلم رشكـة عند البحث 

مـع أسـلوب األثـاث، لوجـود األجهزة اإلليكرتونية ال تتامىش "راضني عن املنتجات الحالية ألن 

ّهـذا مـا رصح بـه . "وهكـذا.. عدد كبري من أجهزة التحكم عن بعد، وكم هائل من الكـابالت

، رشكـة TCLوالتـي قامـت بتوحيـد جهودهـا مـع . IKEAالتنفيـذيني لرشكـة أحد املـدريني 

لألثـاث والـذي تكامـل مـع وجـود  Upplevaاإللكرتونيات ومقرها هونج كونج لتطوير خـط 

 وصـل -كـرب صـوت مو CD باألشعة الزرقـاء، وجهـاز DVDشاشة تليفزيون مسطحة، وجهاز

عـىل وكانت األسالك واألجهزة مخبأة برسية تامـة، مـع الرتكيـز .  دوالر1,000سعر القيمة إىل 

جـام وهـي متاحـة يف أح(األثاث األنيق وشاشـة التليفزيـون التـي تتناسـب مـع هـذا األثـاث 

هذا أسلوب جديد للعمـل تنـدمج فيـه اإلليكرتونيـات مـع : "يقول املدير التنفيذي). مختلفة

ًسعر إجاميل ملنتجـات مثبتـة داخليـا بـدالً كامل لًمشريا إىل أن العمالء يفضلون حل، ". األثاث

 .)10(من صناديق منفصلة معلقة عىل األرفف وتتصل بأسالك متشابكة
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توجه األربـاح ونظور اإلسرتاتيجي يجب أن تعتمد عىل القيمة، إن قرارات السعر، من امل 

ً مع السوق ال يعد أسلوبا فعاالً؛ بل يجب عليك أن بتعبري آخر إن التفاعل ببساطة. واإلنتاجية

كـن مي رؤيـة العميـل للقيمـة وكيـف أسـاسًتطور رسيعا اسرتاتيجيات التسعري املناسبة عـىل 

 .)11(الل التسعريلرشكتك تحقيق أهدافها املريحة من خ

 Planning Pricing Decisions تخطيط قرارات التسعري 

حدد أوالً عند تخطـيط عمليـة التسـعري مكاسـب تحقيـق االسـرتاتيجية، مـع الوضـع يف  

) 7-5 انظر الشـكل التوضـيحي(أهداف التسويق، املالية، واملجتمعية يف خطتك التسويقية  االعتبار 

واالهتامـمـات القانونـيـة، العـمـالء، املنافـسـون، أعـضـاء القـنـاة،  (والـتـأثريات الخارجـيـة املختلـفـة

االستهداف واملكانـة، اسـرتاتيجية  التكاليف وإسرتاتيجية(والتأثريات الداخلية ) التنظيمية واألخالقية

 . أن تؤثر يف قراراتك التسعرييةوالتي ميكن) املنتج، وبعض قرارات التسويق األخرى

 Pricing Objectivesأهداف التسعري  

محـددة ًنظرا ألن سعر املنتج هو مصدر إيرادات الرشكة، يجب عليك إذن وضع أهداف  

 ومـع إجـاميل يجب أن تكون هنا األهداف متناسقة مع بعضها الـبعض،. لجميع قرارات التسعري

تذكَّر أنك قد تقايض أحد أهداف التسعري . الرسالة، التوجه، األهداف، وأهداف خطة التسويق

من النادر أن تسـتطيع رشكـة مـا دفـع ربحيتهـا أثنـاء االرتفـاع التلقـايئ . ل هدف آخريف مقاب

 .لحصتها التسويقية إىل أعىل مستوى

 

 

 

 د

 

 

     التأثريات عىل قرارات التسعري7-5الشكل التوضيحي 

  

التأثريات الخارجية  األهــدافالتأثريات الداخلية

قرارات 
 التسعري
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إن نسبة واحدة إضافية، يف بعض الصناعات، والخاصة بحصة السوق ميكن ترجمتهـا إىل  

ن الدوالرات يف املبيعات األعىل، وهي السبب يف قيام بعض الرشكـات بوضـع حصـة املاليني م

 ولكن، مع مرور الوقت ال تسـتطيع الرشكـات أن .مسبقة لألرباح عند تحديد أهداف التسعري

ً عددا من أهداف التسعري التي قـد تضـفي 7-6يظهر الشكل التوضيحي . تستمر بدون أرباح

 .الرشكات من خططها التسويقية

 External Pricing Influencesتأثريات التسعري الخارجي   

ًوبعيـدا عـن  -هناك العديد من العوامل خارج الرشكة  

ـيطرتها  ـعري-ـس ـرارات التـس ـاذ ـق ـد اتـخ ـا عـن ـدور ـم ـوم ـب .  يـق

 باملنافسـني  إىل العمالء، فإن التسعري ميكـن أن يتـأثرباإلضافة

. التنظيميـة واألخالقيـةوالقنـاة واالعتبـارات الثانويـة، أعضاء 

ًنظرا ألن كل تـأثري خـارجي ال يتسـاوى يف األهميـة مـع كـل 

ـك  ـذا يـجـب علـي ـوق، ـل ـتهدف، أو متـس ـاع مـس ـتج أو قـط مـن

 .ق ووضع الرشكةالتحليل بدقة داخل مضمون القرارات األخرى لحطة التسوي

 إن مـفـاهيم القيـمـة ، الـسـلوك، واملواـقـف ـتـؤثر جميعـهـا يف رد فـعـل العمـيـل العـمـالء، 

عادة ما يكون العمالء عىل استعداد لرشاء سلعة ما أو خدمة ما إذا كـان السـعر، يف . للتسعري

ِّوهـذا يـوحي بـأن مسـوقي . نطاق مفهومهم، مقبول ومناسب ملثل هذا النوع مـن العـروض

ري املنـتج لتغيـري يـنطـاق املقبـول أو تغلّلك لديهم مدى معني للتسعري إذا ظلوا داخل ااملسته

إن األجهـزة الرقميـة مثـل شخصـيات األلعـاب الفعليـة مـن ذوي القـدرات . قيمته الواضـحة

ًقد يكون السعر دوالرا واحدا أو دوالريـن، . الخارقة لديها قيمة خاصة وبالتايل ميكن تسعريها ً

 .)12(ت قد تضيف املزيد من األشخاص لرشاء منتجات فعليةولكن اإليرادا

قد تؤدي االنعكاسات االقتصادية إىل خفض االستهالك املنايف للذوق السليم ولكن  

 ال نستطيع التخلص منهـا برشاء البضـائع أو الخـدمات التـي تعكـس أهميـة الشـاري، 

 

 نصيحة للتخطيط

ًحلل التـأثريات طبقـا لكـل 

إقـلــيم جـغــرايف إذا كـنــت 

تخـطــط لتـســعري الـســوق 

 .ًواحدا بعد واحد

https://maktbah.net



 233 تطوير اسرتاتيجية التسعري: الفصل السابع
 

 

 قـد يتحـول . لوسـائل الـرتفِّتتطـابق مـع رؤيـة املسـوقنيثروته، أو وضعه االجتامعي والتـي 

ًالعديد من املستهلكني من ذوي الـدخول املتوسـطة أو الخدميـة إىل منتجـات أقـل سـعرا، يف 

ـكـن املـسـتهلكني اـلـذي يرصون ـعـىل إظـهـار وـضـعهم االجتامـعـي لحاـلـة انخـفـاض دـخـولهم و

 .يستمرون يف االستمتاع بوسائل الرتف

   عينة من أهداف التسعري7-6الشكل التوضيحي 

 عينة من أهداف التسعري ع الهدفنو

% 27تحدـيـد األـسـعار لتحقـيـق ـهـامش ربـحـي إـجـاميل بنـسـبة . للربحـيـة  مايل

 . هذا العامملبيعات

 سـعار لتحقيـق عائـد اسـتثامري لعـام كامـل تحديد األ. لعائد االستثامر

 %.13بنسبة 

تحديد األسعار لتحقيق زيادة يف حصة السوق بنسـبة : عىلألحق سوق   تسويقي

 .خالل ستة أشهر% 7

 دوالرات لكل يشء من أجل 5تحديد األسعار ب . لجمع األموال الخريية  مجتمعي

 .ية مختارةضهبات مالية لق
   

الكساد ًمازال املستهلكون يف جميع أنحاء العامل، رغام من . LVMHلوى فيتون موي هبنييس 

، هل عـام عـىل جوانـب الرتفيـ تريليون دوالر ك1.4االقتصادي الحايل، ينفقون ما يقدر بحوايل 

إن لـوى فيتـون .  التكلفة، واملنتجات الراقية مثل املجوهرات والحقائبةمثل السيارات باهظ

ًموي هبنييس يعد جـزء هامـا طـويالً لهـذه السـامت الرتفيـ م الرشكـة بتسـويق دقيـق وتقـ. هُ

ئب واملنتجـات  الحقا-االت مثل املالبس جملنتجات وخدمات بارعة وراقية عالية الجودة يف م

 .للعطالت، تحت عرشات املاركات الحرصية

استطاع لوى فيتون ، خالل السنوات القليلة املاضية إىل زيادة أعداد محاله يف الصـني إىل 

الثالثة أضعاف، حيث تحظى ماركات املصممني غالية الثمن باإلعجاب باعتبارها رموز للوضع 

أكـرث مـن األسـعار األوروبيـة% 40ن يف الواقـع ن املشرتين يف الصني، قد يـدفعوإ .االجتامعي

عم دـتـ. ة ألي مـنـتج ـمـن ـلـوى فيـتـون ـمـام يعـكـس زـيـادة الطـلـب والـجـامل الـخـاص باملارـكـ

https://maktbah.net



 234 دليل الخطط التسويقية

 

 

 مع رفع مكانتهـا مـن خـالل جميـع قراراتهـا مجموعة لوى فيتون ماركاتها ذات املنظر األنيق

 تقـدم نفـس املسـتوى التسويقية، وهي تؤكد، عىل سبيل املثال، عـىل أن محـال لـوى فيتـون

 .)13(العايل للخدمات الشخصية التي يتوقعها العمالء من ماركة عىل هذا املستوى من الرقي
 

يبحث العمالء يف أسواق املرشوعات التجاري، عن األسعار األقل لتقليل نفقات رشكاتهم،  

اد، اـملـوو، قـطـع الغـيـاروـقـد يتـحـول بـعـض ـمـنهم إىل ـمـوردين آـخـرين لتقلـيـل ـمـا يدفعوـنـه ل

إذا كنت تسـتهدف رجـال األعـامل أو مشـرتي املؤسسـات، تـذكّر أن . ِّاملكونات أو الخدماتو

سعار أفضل، فبدالً مـن التأكيـد أالعوملة قد زادت فقط من االختيارات والفرص للحصول عىل 

إىل مسـوقي املرشوعـات التجاريـة الـذين يقيمـون عىل السعار املنخفضة، قد تـود االنضـامم 

للـامل عـىل املـدى مثل كيفية دعم املنتج ق ربط املنافع مع بعضها البعض ي طرعنالعالقات 

 .الطويل أو كيفية دعمه للجودة

 إن سلوك املستهلك هو عنرص خارجي لنطـاق .املنافسون 

إن ). ـصـوصتحدـيـد الـسـقف، ـعـىل وـجـه الخ(ـسـعري مقـبـول 

ًالوضع التنافيس يقدم عنرصا خارجيا آخر سـعار، عند تحليـل األ. ً

والصفقات الخاصة، والتكاليف املحتملـة للمنتجـات املتنافسـة 

ًستصبح أكرث إدراكا للبـدائل املتاحـة للعمـالء مـع فهـم عميـق 

اعم وملزيد من التوضيح، اسـتطاعت سلسـلة مطـ. ألهداف واسرتاتيجيات التسعري عند املنافسني

الوجبات الرسيعة ماكدونالدز وبقية السالسـل األخـرى، خـالل الرصاعـات االقتصـادية بتسـليط 

الضوء عىل بعض األطعمة منخفضة السعر، والذي أدى بالتايل إىل زيادة الضـغط عنـد التنـافس 

 ولكن، بدأت هـذه السالسـل، منـذ وقـت قصـري بـالتحول مـن التأكيـد عـىل األسعار أساسعىل 

أضافت سالسل ماكدونالدز سلطات طازجة وموسمية، كام قـدمت . الجودة والتنوعالتسعري إىل 

 وبعـض األصـناف األخـرى لجـذب عمـالء  طبـق كانتينـا بوريتـو Taco Bellسلسلة تـاكو بيـل 

 وعـىل مـرور الوقـت، بـدأت . جدد ودفع العمالء الحاليني إىل الرتدد أكرث عىل مطـاعم السلسـلة

 

 نصيحة للتخطيط

ابحث عـن رؤيـة العمـالء 

ــــاليف  للمكاـســــب وتـك

 . املنتجات املنافسة
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ًأصـنافا ًناف التي يتم تسـعريها طبقـا للميزانيـة، ولكنهـا أضـافت السالسل يف تقييد عدد األص

 .)14(ًأعىل سعرا لتوسيع نطاق نقاط السعر من خالل قامئة الطعام 

داة تنافسـية قويـة واضـحة يف العديـد مـن الصـناعات، وعـادة مـا ميـارس أتسعري الإن  

لـديهام ًوجد إطالقـا رشكتـان إال أنه ال ي. ًضغوطا تنازلية عىل األرباح وتحديد خيارات التسعري

 ببسـاطة واألوضـاع، مـام يعنـي أن املنافسـني ال يسـتطيعوننفس األهداف، املـوارد، التكـاليف، 

سـعار املنافسـني، أِّيحتـاج املسـوقون دامئـا إىل مضـاهاة أو كرس   ال.تطبيق تسعريات اآلخرين

 القيمـة التـي يراهـا منتجاتهم تناسب الدخول يف معادلـةسعار أولكن عليهم التأكيد عىل أن 

 . بالنسبة للرشكةًاالعمالء ومعقولة اقتصادي

 إن الرشكات التي تصـل إىل العمـالء مـن خـالل بـائعي الجملـة أو بـائعي .أعضاء القناة 

إن . التجزـئـة، يـجـب أن تـضـع يف اعتبارـهـا ـهـذه التوقـعـات واألـهـداف التـسـويقية للوـسـطاء

 .كن أن تؤثر بشكل ملحوظ عىل مورديهاالتغيريات يف تسعري أحد أعضاء هذه القنوات مي

بـائع الجملـة، وبـائع وهناك عينة لتطوير كيفية تسعري منـتج اسـتهاليك مـن قبـل املنـتج،  

ِحيث يحمل املنتج ما يصـنعه بقيمـة . 7-7التجزئة، وهي موضحة يف الشكل  ً دوالرا لبـائع 20ُ

% 20ًدوالرا، وهـو مـا يعـادل 24الجملة عن كل منتج، ويبيعها تاجر الجملة لتاجر التجزئة بـ 

ِأعىل من سعر املنتج ًدوالرا،  وهـو مـا يعـادل 36يبيع تاجر التجزئة املنتج لعميـل يف مقابـل . ُ

أعىل من السـعر الـذي دفعـه لتـاجر % 30أعىل من السعر الذي دفعه تاجر التجزئة و % 50

 . الجملة

 للمنـتج، الصـناعة، ًإن العدد الفعيل للمشاركني يف القنـاة بـالطبع، سـيختلف طبقـا 

الحـظ أنـه يف . السوق، والقطاع، ويؤثر يف األسعار التي وضعها الوسطاء والعميـل األخـري

حالة أداء أحد املشاركني لوظائف أكـرث أو يـدعم املنـتج بأسـلوب فريـد مـن نوعـه، قـد 

ألن عمالئه األوائل يـرون قيمـة ) وتحقيق املزيد من األرباح(يستطيع تحديد سعر أعىل 

  رـًيجب أن تضع أيضا يف االعتبار تأثري اإلنرتنت وتسـويق املوبايـل عـىل تسعيـ. يف العرضأكرب 
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   عينة لتسعري العميل يف قناة البيع بالتجزئة7-7الشكل التوضيحي 
 

إىل ه إن أـسـعار الجمـلـة وأـسـعار التجزـئـة، يف العدـيـد ـمـن التـصـنيفات، تتـجـ. قـنـوات منتـجـك

تحويل األكرث كفـاءة، مقارنـات السـعر املناسـب، واملنافسـة األكـرث رات الداالنخفاض بفضل ق

إن سـيطرة . ال املحـأصـحابرشاسة بني رجال األعامل فقط عىل اإلنرتنت، وأعضاء القناة مـن 

موقع أمازون دوت كوم عىل اإلنرتنت أثر يف قرارات التسعري املتاحـة بنـارشي الكتـب، بـائعي 

   .خرينِّالتجزئة، بجانب بعض املسوقني اآل

 عىل جميع الرشكات االلتـزام بالعديـد مـن .االهتاممات القانونية، التنظيمية، واألخالقية 

إن الرشكـات . دويلقوانني ولوائح التسعري، سواء كـان التخطـيط مـن أجـل تسـويق محـيل أو 

عار بالتواطؤ يف تحديـد السـاملتحدة وبعض املناطق األخرى، غري مسموح لها املتنافسة يف الواليات 

ًكـام حرمـت الواليـات املتحـدة أيضـا التسـعري الضـار . أو اتخاذ قرارات أخرى للتسعري غري التنافيس َّ

االستخدام العدواين للتسـعري املـنخفض لـإلرضار باملنـافس أو لخفـض مسـتوى أي  -) املفرتس(

 .املنافسة

 باإلـضـافة إىل ذـلـك، ال تـسـتطيع أي رشـكـة، ـعـادة، تحدـيـد أـسـعار مختلـفـة ـلـنفس 

 ملنتج الحيوي يف نفس الوقت ويف نفس السوق إال يف حالة وجود سعر أقل عن طريق  ا

 

ِ       املنتج   تاجر الجملة تاجر التجزئة ُ 

يل
ص

تف
بال

ر 
سع

ال
 

تحديد 
 دوالر 20

 للسعر

تحديد 
ً دوالرا 24

 للسعر

تحديد 
ً دوالرا36
 لسعرل
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 مختلفة إذا كـان أسعارُالتخفيضات أو الحسومات املفتوحة للجميع ولكن، قد يسمح بوجود 

يجـب . لدى الرشكة تكاليف مختلفة، وتستجيب للمنافسة أو تقوم بتصفية البضـائع القدميـة

أعىل سعر والذي ميكن تحديده عىل يف الحسبان الحدود القانونية  أن تضع خطتك التسويقية

ًفكندا، عىل سبيل املثال، تضع سقفا عـىل أسـعار األدويـة التـي تبـاع . لبعض املنتجات املعينة

ِّبعض الصناعات، مبا ذلك الخدمات املالية، يجب عىل املسوقني التأكد من يف بروشتة طبيب، و

الخاصـة التـي تتطلـب أشـكال وتعريفـات  القواعـد والقـوانني أن الكشف عىل األسعار يطـابق

ِّمحددة، يذهب بعض املسوقني، من أجل الشفافية، إىل مـا بعـد الكشـف عـن املعـايري، لتقـديم 

 . واألوضاع بلغة بسيطة مفهومةمعلومات إضافية أو رشح املصطلحات

. ألزمة األخالقية يف التسعريًضع يف االعتبار، بعيدا عن القوانني واللوائح القابلة للتطبيق ا 

هل من األخالق رفع األسعار خالل األحداث الطارئة، التي قـد تنـدر فيهـا املنتجـات أو تزيـد 

قيمتها بشكل ملحوظ؟ هل يجب عىل رشكة ما رفع سعر عايل ملنتج ال ميكـن االسـتغناء عنـه، 

ي مسـئوليات مع معرفة وجود بعض العمالء قد ال يكون لـديهم القـدرة عـىل رشائـه؟ مـا هـ

الرشكة األخالقية املتاحة بالكشف التام عـن األسـعار مـن أجـل اسـتمرار، تحـديث أو تبـديل 

ً ما هو الوقت املطلوب إلبالغ العميل مسبًقا بالقرارات املخططة لرفع السعر؟ ونظـرا ؟األجزاء

لـصـعوبة الجواـنـب األخالقـيـة يف التـسـعري، يـصـبح ـمـن الرضوري أن تفـكـر بعناـيـة ـمـن ـخـالل 

 .اعيات العالقات مع العمالء وصورة املاركة، عند االستعداد لوضع خطتكتد

 Internal Pricing Influencesالتأثريات الداخلية للتسعري 

 ًأو خسـارة، داخـل الرشكـة تـؤثر كثـريا يف عمليـةإن التكاليف، وميزانيـة تنتهـي بـال ربـح  

املنـتج وبعـض قـرارات التسـويق إن إسرتاتيجية االسـتهداف واملكانـة، وإسـرتاتيجية . التسعري

ًيضا عامالً مهام يف خطط التسعريأاألخرى يجب أن متثل  ً. 
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األرضـية تشيد التكاليف عادة  ):بدون ربح أو خسارة(نهاية العام التعادل يف التكاليف وميزانية 

خسـارة ًسعار انخفاضـا والتـي تـدفع الرشكـة إىل تجنـب النظرية لنطاق التسعري، وهو أكرث األ

 ملـدة ممتـدة مـن التكلفـةدوار، حتى إن أضخم الرشكات ال تستطيع تسعري املنتجـات بأقـل األ

مقاومة التهديد التنافيس أو تحقيق هدف ) ًإذا كان ذلك قانونيا(بالرغم من أنها قد تستطيع 

إن تقييد التكلفة هو يف الواقع، ذو أولوية قصوى لدى العديـد مـن . محدودةآخر خالل فرتة 

ًيس مجرد تحقيق أهـداف ربحيـة ربـع سـنوية، ولكـن أيضـا لالسـتعداد ألوضـاع الرشكات، ول

 .السوق املستقبلية

ًيضـا كيفيـة حسـاب نقطـة أيف حاجة ملعرفة تكاليفك، ألهداف التخطيط، ومعرفة أنت  

 وهو مستوى املبيعات  التي تغطى فيها اإليـرادات -دل حيث ال توجد أرباح وال خسائر التعا

عدم الربح وعدم الخسارة ميكن حسابها بسـهولة التعادل أي إن التكاليف ونقطة . التكاليف 

للمنتـجـات الحالـيـة يف قطاـعـات ـسـوق قامـئـة بالفـعـل، ألـنـك تـسـتطيع أن تـسـتخدم النـتـائج 

سـوف تعتمـد، عـادة، عـىل التنبـؤات القامئـة عـىل . اسات املستقبليةالتاريخية كأسس لالنعك

منتجـات أو قطاعـات جديـدة، بجانـب البحوث، عنـد إصـدار 

انظر الفصـل ( للتكاليف وحجم املبيعات الحسابات التقديرية

ِّخمـن .  حالة عدم وجود معلومات مفصـلة أو زمنيـةيف. )10

  .بأسلوب علمي مقدار التكلفة التي تشملها خطتك

ـة إن إـجـاميل    ـاليف ثابـت ـا تـشـمل تـك ـتج ـم ـة ملـن  -التكلـف

نفقات إجاملية مثل اإليجار وجداول الرواتـب التـي ال تختلـف 

 وتكاليف أخرى مثل املواد الخام والتي تختلف باختالف - إىل التكاليف املتغرية باإلضافة-بالحجم 

ار؛ وتشمل التكـاليف املتغـرية تشمل التكاليف الثابتة إلحدى رشكات الطريان مساحة املط. الحجم

ملـاذا؟ ألن . تراقب رشكات الطريان بدقة كل جوانب التكلفة، حتى أصـغر ملـيم. الوقود والوجبات

 هذه املالليم تضيف لرجال األعامل الـذين يـوفرون الخـدمات لعـدد كبـري مـن النـاس كـل يـوم، 

 كـل جـالون مـن وقـود  بـنس ل1الـدلتا توضـح زيـادة إن تقـديرات رشكـة طـريان . ويوم بعد يوم

 

 نصيحة للتخطيط

إذا مل تـكـــن ـعـــىل عـلـــم 

ـديراتك  ـع تـق ـك ـض بتكاليـف

ــــدأ يف تعقـــــب  اآلن واـب

 . التكلفة لوضع خطتك
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. )15( مليون دوالر لتكلفـة الوقـود عـىل مـدار العـام40ما يزيد عن إىل النفاثات والذي يرتجم 

 .ولهذا السبب يجب أن تشمل الخطط التسويقية تفاصيل تكلفة املنتج

نـتج ن مجرد معرفتك لتكاليف منتجك، ميكنك حساب متوسـط تكلفـة اإلنتـاج لكـل مإ 

ًطبقا ملستويات الناتج املتنوعة، املرتبطة بافرتاضات )  قسمتها عىل اإلنتاجإجاميل التكلفة يتم(

يوضح ذلك تغيريات التكلفة بعدد من مستويات الناتج، كـام يشـري إىل . مختلفة حول الطلب

إمكانية الرشكة يف وضع سعر منخفض للمنتج لكل مسـتوى حتـى تغطـى نفقاتـه عـىل دى م

التعادل أو عدم الـربح وعـدم الخسـارة حتـى تعـرف عـدد وبالتايل، قم بحساب نقطة . األقل

إن معادلـة حجـم التعـادل يف الـربح . الوحدات التـي يجـب بيعهـا لتغطيـة إجـاميل التكلفـة

 :والخسارة يتضح فيام ييل

 تكلفة ثابتة
 =حجم التعادل يف الربح والخسارة

 ة التكلفة املتغري-السعر 
 

 التعادل بني عدم الربح وعدم الخسارة لرشكة  عينة لتحليل7-8يظهر الشكل التوضيحي  

 ل دوالر، وتكلفة املتغري لكـ50 إن السعر لكل وحدة، يف هذا املثال، هو .نع أواين للزينةصما ت

 :إذن، الحساب هو كام ييل.  دوالر30,000 دوالرات، وإجاميل التكلفة الثابتة 10وحدة هي 
 

30,000 30,000 
 =حجم التعادل 

10-50 
= 

40 
  وحدة750= 

 37,500 دوالر لكل منها، حيث تصل اإليرادات إىل 50 وحدة بـ 750عندما تبيع الرشكة  

 حيث يتصالب كال مـن إجـاميل 7-8دوالر، إن النقطة عىل الرسم البياين يف الشكل التوضيحي 

 الحصـول عـىل تـه وحدة سيكون نتيج750إن بيع ما يزيد عن . التكلفة مع إجاميل اإليرادات

   .احأرب
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  تعادل ال  تحليل نقطة 7-8الشكل التوضيحي 

 الرشكـة إلسـرتاتيجيةيجـب أن يكـون سـعر املنـتج مناسـب . اسرتاتيجية االسـتهداف واملكانـة

 Dollar Generalتوـضـيح ذـلـك، ـفـإن رشـكـة دوالر ـجـرنال ول. لالـسـتهداف وتحدـيـد املكاـنـة

 وعند تحديد أسـعار عاليـة قـد ال .ه السعرتستهدف قطاع املتسوقني من ذوي الحساسية تجا

، وعىل العكس، إذا حدد لوي فيتون )وقد يرصف عنك العمالء(تتاميش مع سياسة االستهداف 

اليد، فـإن القطـاع املسـتهدف صانع السلع الفاخرة ملصقات عليها أسعار رخيصة عىل حقائب 

ًرمـوزا للمكانـة االجتامعيـة، تعـد  املنتجـات التـي ةمن املستهلكني األغنياء سوف يشك يف مكان

 اليـد يف التصـنيفات عـىل أسـاس أن بحقائـيف واقع األمر، رفض فيتون وضع . األناقة والجودة

 .)16(هاتالتسعري املنخفض قد يتعارض مع مكان

 التكاليف، ليس من الرضوري للمسوقني فحص قرار التسويق فقط يف مضمون: اسرتاتيجية املنتج

إن . ًعلـيهم أيضـا تحديـد األسـعار طبًقـا إلسـرتاتيجية منـتجهم يجـب االستهداف واملكانة، بل

 : الحياةدورةالتسعري بوجه خاص، ميكن أن يستخدم يف إدارة حركة املنتج من خالل 

إجاميل التكلفة

إجاميل اإليرادات
ت 

دا
يرا

اإل
 و

فة
كل

الت
)

الر
دو

بال
( 

 
 نقطة التعادل 

التكلفة الثابتة

عدد الوحدات التي تم بيعها
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 لبنـاء هناك بعض الرشكات تستخدم التسعري الخالص، وتسعري عـام ملنـتج جديـد : مقدمة

 التطـوير تكـاليفللفريدة وإلنعاش رسيع صورة عالية الجودة أو تسليط الضوء عىل القيمة ا

إصـدارها بعمـل ذلـك عنـد  Appleقامـت رشكـة أبـل . مبا يـتامىش مـع أهـداف الربحيـة

تسعري املنتجـات و، يفضل بعض املسوقني اآلخرين تسعري االخرتاق. iPadلحاسوب التابلت الـ 

سعري االخرتاق ، تChobaniاستخدم تشوباين . ًبسعر أقل نسبيا الخرتاق السوق برسعة أكرب

 الخاصة به، بدالً من زيادة أسعاره وتوزيعـه إلصدار زبادي يوناين يف سالسل السوبر ماركت

 لكانـت النتيجـة إنشـاء تشـوباين تجـارة مبليـار دوالر خـال. من خالل محال الغذاء الصحي

 .)17(خمس سنوات فقط

 ل مرحلـة النمـو، عنـدما إن التسعري أحد العنارص املهمة يف اسرتاتيجية التنافس خال: النمو

ًتسـتخدم الرشكـات أيضـا أثنـاء . تتحدى املنتجات املنافسـة للمنـتج أو الخدمـة الجديـدة

 . التعادل الطلب أثناء التحرك إىل نقطة زمرحلة النمو، التسعري لتحفي

 بطء منو املبيعات استخدام التسعري للدفاع عن حصة السـوق، مع ميكن للرشكات، : النضج

 لدى رشكة يـونيليفر .السعي للربحية، أو التوسع يف قنوات إضافيةوعمالء الحفاظ عىل الو

Unilever منتجات العنايـة الشخصـية، والشاي، منتج  بأندونيسيا مواقع رائدة للسوق يف

 أنواع يموبعض التصنيفات األخرى، واآلن بعد نضج هذه املنتجات، بدأت يونيليفر يف تقد

 .)18(سوق بني العمالء الحالينيل اصةدفاع عن حمنخفضة السعر لجذب عمالء جدد وال

 أو املهمة، إلتاحة ةيف التخلص من املنتجات القدمييف استطاعة التسعري املساعدة : الهبوط 

املكانة ملنتجات جديدة، وتحفيز املبيعات ملنع أو عىل األقل تقليل وقت هبوط املنـتج أو 

إن .  تنخفض بالرضورة خـالل الهبـوطاألسعار الولكن . زيادة األرباح إىل أقىص حد ممكن

  .السعر األعىلتربر تزيد من قيمة املنتج أو من قيمة عمالء معيني، وبالتايل الندرة 
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     التسعري الصايف والتسعري باالخرتاق7-9الشكل التوضيحي 

 : املصدر

Roger J. Best, Market-Based Management 6th ed. (Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall, 2013), Fig. 8-16 on p. 285 anf gig. 8-17 on 286.  

تسـعري شـديد األهميـة إلدارة اسـرتاتيجية املنتجـات يف خـط  الباإلضافة إىل ذلك، أصبح 

ميكن للمسوقني بعد بحث مفاهيم العمالء وضع أسعار مختلفـة . منفرد ويف الخليط اإلجاميل

نتجات املختلفة والتفرقـة بـني الخطـوط واملاركـات املتعـددة يف إلبراز قيمة ميزات وفوائد امل

 املتحدة، عـىل يف اململكة Tescoإجاميل خصائص املنتج، تقدم سلسلة السوبر ماركت تيسكو 

 Everyday Value و Tesco Finestطعمة خاصة مثل تسـكو فانيسـت أسبيل املثال، أنواع 

 .الجودة والقيمة باستخدام التسعري إلبراز Tesco Standard و

ًأحيانا، تستدعى خطة التسويق تسـعري منـتج واحـد لتشـجيع رشاء منتجـات أخـرى يف  

 تشمل هـذه الحالـة التقليديـة أمـواس الحالقـة واسـتبدالها بعليـة .الخط أو خليط التسويق

 .جديدة مثلام يحدث عند تسويق ماركة جيليتمواس أ

   

 السعر

السعر

التكلفة التكلفة

قتالوالوقت

 التسعري الصايفالتسعري باالخرتاق
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صـل مـوس الحالقـة نصـرية بالتأكيـد عـىل أن بـدأت جيليـت منـذ فـرتة ق. Gilletteجيليت  

ProGlideّومن املـدهش أن جيليـت ركـزت أكـرث، خـالل . ً سيظل صالحا ملدة خمس أسابيع

تكنولوجيا أمواس الحالقة وفوائد الحالقة القريبة والراحة التـي تعكسـها عىل العقود املاضية، 

ع سـعر النصـل، والتنـافس عـىل مع ارتفـا. ولكن اآلن. مواسه األبأكرث من الرتكيز عىل عمر عل

وكام . صلن صالحية كل مدىأساس عدد حواف النصل، مل يعد األمر فاعًال مثل تعليم العمالء 

إن أحد األشياء التـي أردنـا القيـام بهـا هـو املسـاعدة يف إعـادة "ت لني يف جيليماعقال أحد ال

 ".استنباط قيمة مفهوم ماركتنا

شرتين إىل االنتباه إىل عدد مرات حلق الـذقن التـي ميكـن  هذه الرسالة إىل دفع امل       أدت

أن يحصلوا عليها قبل استبدال الكارتريدج التـي يسـتعملونها، سـواء كانـت علبـه جيليـت أو 

ًالفيديوهات األنصال منخفضة التكلفة، والتي تباع أحيانا ويف نفس الوقت، توضح . منتج آخر ُ

األضـواء عـىل أسـعار الكارتريـدج مـام أدى إىل ظلت تسلط التي من خالل عروض االشرتاك، و

ًفسية عىل جيليت، ونظرا ألن حصة السـوق لجيليـت يف مجـال كارتريـدج أمـواس تناضغوط 

التي متلكها بروكتور آند (رشكة لالخالقة، انخفضت قليالً خالل الكساء االقتصادي الحايل، فإن ا

 .)19(ال الكارتريدجًاك املستهلكني متاما قيمة استبدر إىل إدعتتطل) جامبل

. إن اتجاه خطة التسويق سيؤثر بشدة يف اسـرتاتيجية تسـعري الرشكـة: قرارات أخرى للتسويق

يجب أن تغطي أسعار الرشكة التكاليف من أجل البقاء يف السوق وحتى ال تواجه، عىل األقل، 

وتحصـيل  حالة اإلفـالس، تسـتطيع الرشكـة اسـتخدام التسـعري لتصـفية املخـزون  ويف.اإلفالس

فقد تقرر الرشكة، من أجل صعوبة النمو، وضع األسـعار التـي تعيـد هـوامش . األموال برسعة

 .ضعيفة أو غري مستهدفة للربح خالل وقت قصري

أمـا بالنسـبة . ًيتأثر التسعري أيضـا بـالقرارات الخاصـة بـاملمولني واللوجسـتيات 

هدف قطاعات من العمالء تسًفإن املنتجات األعىل سعرا والتي تإلسرتاتيجية الرتويج 

من ذوي الدخول العالية سيتم ترويجها عن طريق وسائل إعـالم مختلفـة ورسـاالت 

ًن التسعري يعد تحديا كبريا للرشكـات التـي إًمختلفة عن املنتجات املنخفضة، وأخريا  ً ُ

 ِّتسوق من خالل البيع الشـخيص، وبخاصـة عنـدما يتوقـع العمـالء التفـاوض حـول 
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د مـن الرشكـات بتـدريب مـوظفي يـم العدوال املبيعـات، ولهـذا السـبب تقـاألسعار مع رجـ

َّاملبيعات عىل متطلبات الربحية وتضع الحد األدىن للسعر للتفاوض ملنع املبيعـات التـي تولـد 

 .فوائد قليلة أو ال فوائد عىل اإلطالق

   Adapting Prices التكيف مع األسعار 

دىن للسـعر وفرضـت العوامـل الخارجيـة تحديـد  الحـد األةإذا فرضت العوامل الداخليـ 

داخـل نطـاق اعد الرشكـات عـىل تعـديل األسـعار سقف السعر، فإن التكيف مع السـعر يسـ

لتقـديم األنـواع ن التكيـف مـع السـعر وِّقد يستخدم املسـوق. ، أو حتى ما يزيد عن ذلكمقبول

 .التالية من التغيريات لدعم أهدافهم

 لرشكات تخفيضات كمية للرشاء بـالحجم وتخفيضـات موسـمية تقدم العديد من ا: التخفيضات

األعامل عـىل تخفيضـات نقديـة للـدفع قد يحصل العمالء من رجال  . ًدا عن املواسميللرشاء بع

الوسـطاء عـىل الفوري؛ قد يحصل الوسطاء عىل تخفيضات نقدية للـدفع الفـوري؛ قـد يحصـل 

 .ُمن أجل املنتج؛ قد عند أداء أعامل خاصة للقناة، يفيةتخفيضات وظ

 قد يحصل تجار الجملة وتجـار التجزئـة عـىل تخفيضـات أو املزيـد مـن الـدفعات: العالوات 

الرشكات تقدم بعض . أساليب ترويج خاصةيف املالية، أو املزيد من حصص املنتج لالشرتاك 

 منتجـات أقـدم ورشاء عالوات للمقايضـات لرجـال األعـامل أو املسـتهلكني الـذين يقـدمون

 . جديدةمنتجات

 منتج قد تستطيع دعم مفاهيم العميل عن القيمة عن طريق ضم : فردي الأو البيع زمِالح

البيـع الفـردي ميكن اسـتخدام . منتج أو خدمة أخرى أو أكرث من ذلك بسعر موحدمع واحد 

ًإذا اعترب سعر الحزمة عاليا للغاية، وأن املنتجـات الفرديـة سـتباع جيـدا مبفردهـا أثـارت . ً

ًوط الطريان املنفردة الكثـري مـن الشـكاوى، ولكـن، نظـرا السـتياء العمـالء مـن أسعار خط

ضـع . )20( صفوف الخروجيفاضطرارهم لدفع املزيد لكل يشء من الحقائب وحتى املقاعد 

 .مثل هذه االنفعاالت يف االعتبار عندما تقرر البيع بالحزمة أو باألسلوب الفردي
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 سعري عـىل قطاعـات معينـة مـن العمـالء، مثـل قامئـة ميكن تطبيق الت: تعزيز قيمة املنتج

يـتم (، التخفيضـات لكبـار السـن )الذي يتم تجزئتها طبًقـا لتكـوين األرسة(طعام األطفال 

). مـةتم تجزئتهـا طبًقـا للحاجـة إىل الخدالتي يـ(، أو أتعاب التسليم )تجزئتها طبًقا للسن

السيارات، عىل سيبل املثـال، رشكات التأمني األخرى عىل وبعض  State Farmتقدم رشكة 

 .)21(ًلطالب الكليات تخفيضا عىل أقساط التأمني إذا حصلوا عىل درجات عالية

ِّهناك بعض التكتيكات الخاصة بالتسعري ميكن أن تساعد املسوقني عىل تحقيق أهـداف  

ن تسعري السلع الخارسة املنخفضة السـعر، عـىل سـيبل املثـال، مـع سـلع إ. تسويقية أو مالية

مرغوبة و جديدة تم تسعريها بأقرب ما ميكن من التكلفة، هو أسـلوب شـائع لبنـاء محـل أو 

العمـالء ميكـن دعمهـا إن األهداف التـي توضـع لطلبـات . تجارة عن طريق املوقع اإلليكرتوين

ًمؤقتا مثل أسعار فائدة منخفضة أثناء  القيمة يف األسعار أو تكتيكات لتعزيز دبتخفيض قصري األم

يعتمـد عـىل مـوارد الرشكـة وقـدراتها وأهـدافها  االختيار، إن التكيف أو التطبيـق املختـارفرتات 

 .التسويقية واتجاهات اسرتاتيجياتها، وأهداف خططها

ألمـد تأكد من أن خطتك تعتمد عىل التأثريات طويلـة ا 

ـافس يف الـسـعر ـد للتـن ـت . وقـصـرية األـم ـت أو تفوـق إذا متاثـل

أسعار كل يشء عن أسعار منافسيها، واندلعت حرب األسعار 

بني العروض، وسـيقل لن يرى العمالء إال القليل من التباينات 

 ًهناك ماركات أصغر ال تقرتب كثريا من حـروب. والئهم للامركة

ـاه العـمـالء وت ـشـجع التـحـول إىل األـسـعار حـتـى تـجـذب انتـب

، منـذ وقـت لـيس بطويـل، عنـدما Tasmaniaحـدث ذلـك يف تسـامنيا لقـد . ماركات أخرى

 أسـعار البنـزين ورفعـت املاركـات الكـربى الـدعاوى لتجنـب Unitedخفضت رشكة يونايتد 

خطتك التسويقية، يف أقل األحوال، إمكانيـة وقـوع حـرب تتوقع  يجب أن .)22(خسارة العمالء

 .رد فعلكوكارك لألسعار وضم أف

 نصيحة للتخطيط

ـــات  ـــر يف أي التطبيـق فـك

 أو الـغـــــري -التقليديـــــة 

تقليدـيـــة يف ـصـــناعتك أو 

 قناتك 
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  Summaryملخص  

 جاميل املكاسب املتوقعـة وإجـاميل السـعرإن القيمة، من منظور العمالء هي الفرق بني إ 

ون مبفهـوم العمـالء عـن األسـعار ألنهـا تـؤثر يف الطلـب، تشـري قِّ يهتم املسـو.املتوقع للمنتج

 ريِّن يستخدم املسـوقون تسـعاألسعار املرنة أو املطاطية إىل حساسية العمالء لألسعار، ميكن أ

يمة بدالً من التسعري القائم عىل قإن التسعري القائم عىل ال. ثابت، متحرك، تفاويض، أو مزادي

ًالتكلفة هو املفضل دامئًا نظرا ألن أسس إسرتاتيجية التسعري هي التي توجه الطلـب وتحقـق 

 .أهداف الرشكة

  Your Marketing Plan, Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

 .أجب عىل األسئلة التالية عند وضعك للجزء الخاص بالتسعري ضمن خطتك التسويقية 

مـن  إىل أي مدى سـتقرتب أسـعارك .هاتألق نظرة عىل أهداف خطتك التسويقية التي وضع -1

هذه األهداف؟ ما الذي ترغب يف تحقيقه عىل وجه التحديد، من خالل التسعري؟ ضع يف 

 راجع ذلك للتأكد مـن عـدم تعارضـها .عىل األقل إلسرتاتيجيتك التسعرييةقامئتك هدفني 

 .مع أهدافه أو مع قراراتك الخاصة باالستهداف وتحديد املكانة

يظهـر عروضك وإجاميل السعر، كام ضع يف قامئة العنارص التي تسهم يف إجاميل مكاسب  -2

 الوضـع ل مكاسـبتأكـد مـن ضـم العنـارص الغـري واضـحة، مثـ. 7-2يف الشكل التوضيحي 

 كـيـف ميـكـن مقارـنـة عروـضـهم . واآلن، أفـعـل املـثـل ألـعـىل ثالـثـة منافـسـني.االجتامـعـي

كيـف ميكنـك البحـث يف مفـاهيم : عروضك وأسعارك؟ وألهـداف تخطيطيـةبوأسعارهم 

 العمالء لقيمة عروضك يف مقابل قيمة عروض املنافسني؟

ما هي املعلومات لطلب لعروض مثل عروضك؟ اما الذي تعرفه عن مطاطية سعر  -3

 العامة التي ميكن أن تجدها حـول ردود الفعـل عنـدما تزيـد أو تـنقص أسـعار 
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 مـا هـي السـامت الحاليـة )الخـدمات يف هـذا التصـنيف/ أو األسـعار(العروض املنافسة 

واملستقبلية للتمويل يف صناعتك؟ ما الذي تعرفه أو تشك فيه عن حساسية السـعر لـدى 

يط خطتـك لـوما هـي مضـامني قراراتـك التسـعريية وخستهدفة؟ تك املاالعمالء يف قطاع

 التسويقية؟

 كما هي التوقعات أو عادات أعضاء القنوات التـي يجـب أن تضـعها كعوامـل يف تفكـري -4

ثال، هل يتوقع تجار الجملة أو تجار التجزئـة هـامش حول تسعري عرضك؟ عىل سبيل امل

ل يجـب تطبيـق التسـعري ربحي معني من مبيعـات املنتجـات مثـل هـامش ربحـك؟ هـ

مـا هـي االهتاممـات القانونيـة، التنظيميـة . لتحقيق طلب موسمي أو الرتويج يف قناتك

 واألخالقية التي تنطبق عىل اسرتاتيجياتك يف التسعري؟

 هـل هل تعرف أو هل ميكنك تقدير تكاليفك الثابتة، التكاليف املتغرية وإجاميل التكـاليف؟ -5

ليف خـالل الفـرتة التـي تغطيهـا خطتـك؟ إذا كـان األمـر تغيري هذه التكـاهناك احتامل 

كذلك، كيف وملاذا؟ عند استخدام صيغة لحساب حجم عدم الخسارة وعدم الربح؟ هـل 

تستطيع تقدير مستوى املبيعات التي يجب أن تحققها لتغطية تكاليفـك؟ كيـف يـرتبط 

 هذا املستوى باألهداف يف خطتك التسويقية؟

وملـاذا؟ ستخدم التسعري الصايف أو االخرتاقي، مة جديدة، هل ستت تقدم منتج أو خدإذا كن -6

إذا كان منتجك يف املرحلة األخرية من دورة حياته، فكيـف ستسـتخدم عمليـة التسـعري؟ 

 ضـع يف االعتبـار .تأكد من حساب تأثري تطبيق السعر عىل املبيعات واملكاسب املتوقعـة

ًأخريا، أكتب . منطقي لوضعك التسويقيًأيضا، هل التنافس يف السعر أو عدم السعر أمر 

ً تخفيضـا كبـريا وأنـت ن أن تفعله إذا خفض منافسك أسـعارهبعض السطور حول ما ميك ً

 .مضطر إلظهار رد فعلك
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 ات اللوجستيالقنوات وسرتاتيجية اتطوير 

Developing Channel and Logistics Strategy 

 محتوى هذا الفصل
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 التدفقات يف سلسلة القيمة 

 إضافة القيمة من خالل السلسلة   
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 مستويات القنوات 
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 نظرة عامة

 سـواء رارات الخاصة بكيف، أيـن، ومتـى ميكنـك توزيـع سـلعتك أو خـدماتك،إن اتخاذ الق 

 5الخطـوة ُ تعـد كلهـا جـزء مـن -ال، أو من خالل التسليم طـوال الليـل حكانت رقمية، يف امل

هـذا الفصـل  سـرتى، مـن خـالل). 8-1انظـر الشـكل التوضـيحي (لعملية التخطيط التسـويقي 

علم كيفيـة تحليـل طريقـة املسـهمني املتعـددين يف وتـتالروابط والتدفقات يف سلسـلة القيمـة 

الهامـة عـىل إسـرتاتيجية القنـوات والقـرارات  ستكتشف أيضا التـأثريات. إىل العرضإضافة القيمة 

ًأخريا، ستنظر إىل القرارات التـي . وأعضاء القنوات التي يجب أن تأخذها حول وظائف ومستويات،

 التعامـل مـع وسـائل يـةجستية، والتي تشـمل كيف اللوتشكيل اإلسرتاتيجيةعند يجب اتخاذها 

 .النقل، التخزين، إدارة الجرد وبعض الوظائف الحيوية األخرى للتسويق

  تطبيق ما لديك من معرفة 

بعد قراءتك لهذا الفصل، راجع املوضوعات الخاصة بالقنوات واللوجسـتيات يف عينـة الخطـة 

يف نهايـة " خطتك التسويقية، خطوة بخطـوة"ًثانيا أجب عل أسئلة . املوجودة يف هذا الكتاب

. هذا الفصل، وضع يف االعتبار املوضوعات التـي تـم ذكرهـا يف قامئـة املراجعـة لهـذا الكتـاب

سوف يساعدك ذلك عىل اتخاذ القرارات حول طـرق توزيعـك ولوجسـتياتك والتـي يجـب أن 

 ً.قها يف خطتك املدونة كتابياثتو
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 5الخطوة :  التخطيط التسويقي8 -1وضيحي الشكل الت

 . موضوعات متعلقة بالقنوات واللوجستيات  : قامئة مراجعة الفصل الثامن

 : موضوعات خاصة بالقنوات

 بخلـيط كيف  تؤثر األغراض، األهداف، املوارد، التوجه، الحاجة للرقابـة، والقـرارات الخاصـة 

 التسويق يف اختيارات القناة؟

 املؤسسـة تقاألعضاء األفضل يف األداء، وما هي التكلفة التي تقع عـىل عـاما هي القنوات و 

 أو املنشأة؟

  كيف تؤثر مميـزات املنـتج، دورة الحيـاة، املكانـة، االسـتهداف، القضـايا املتعلقـة بالسـوق

  اختيارات وتكاليف القناة؟يفوالعنارص التنافسية 

 

 

 

  

 

 :الخطة التسويقية من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
  التميـز 

1 

بحث وتحليل الوضع الراهن

4 
اتجاه الخطة، أهدافها، 

 الدعم التسويقي

3 
تجزئة التخطيط، 

 االستهداف واملكانــة

 

2 
فهم األسواق والعمالء 

 

6 
املعايري املرتية للخطة 

 ومراقبة التنفيذ

 

5 
يجيات تطوير اسرتات

 وبرامج التسويق 
 القنوات واللوجستيات
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 ج وما تأثري ذلك عىل قرارات القناة؟كيف يتوقع العمالء أو يفضلون حرية الوصول إىل املنت 

 :ةستييموضوعات لوج

   ما هي الوظائف اللوجستية التي يجب أدائها ومن هم أعضاء القناة ؟ 

  إلنتاج واملبيعات يف الخطط اللوجستية؟باكيف تؤثر األهداف املتعلقة 

  خطـط الرشكـة،/ القنـاة  وقـدرات .أفضلياته/  كيف تتأثر اللوجستيات باحتياجات العميل 

 املنتج، وأهداف الخطة التسويقية؟

  Planning for Value-Chain Flexibility  القيمة سلسلةمرونة تخطيط 

ًوالـذي يعـرف أيضـا بأنـه القيمـة يتم تسويق جميع السلع والخدمات كجزء من سلسـلة  

وهي سلسـلة مرتابطـة، ووظـائف مضـافة للقيمـة تقـدم املنـتج  . سلسلة املخزون أو اإلمدادات

املناسب يف األسـواق والعمـالء املناسـبني يف الوقـت واملكـان 

نشـودة والسعر املناسب عنـدما يصـل املنـتج إىل السـوق امل

ـمـع رضورة توثـيـق . يـجـب أداء جمـيـع الوـظـائف املطلوـبـة

لقيام بكل وظيفـة ضـمن خطـط الشخص الذي تم اختياره ل

 .التسويق

ِّينظم املسوق أو الذي أشري إليه يف الشكل التوضيحي     ّ  بصفته املنتج، عالقات املمـولني 2-8ُ

مثل قطـع الغيـار، مواعيـد الشـحن، (واللوجستيات من الجانب الداخيل للحصول عىل املدخالت 

ىل الجانب الداخيل أو الخـاص باملطالـب، أما ع. املطلوبة إلنتاج السلع والخدمات) وأرقام التكلفة

، )والتي يطلـق عليهـا أيضـا قنـوات التوزيـع(ِّيقوم املسوق بإدارة وتنظيم اللوجستيات والقنوات 

 يحـتـاج .والوظـائف الـتـي تـتـيح لـهـا تحقـيـق الطلـبـات بإتاحـة املـنـتج للمـسـتهلكني يف ـكـل ـسـوق

ة القيمة يف كل وسائل االتصال يف هـذه ِّاملسوقون، أثناء عمليات التخطيط إىل تحليل كيفية إضاف

 حتـى والسلسلة من املدخالت عىل الجانب الداخيل حتى املنتجات الكاملة التي تتحـرك للخـارج 

 

 نصيحة للتخطيط

ـــبقا ـــر مـس ًفـك ـــري : ّ إن تغـي

ـد يكــون  ـاة ـق ـات القـن ترتيـب

ًصعبا ومضيعا للوقت ً. 
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مرحلة قيام املستهلك بـدفع قيمتهـا وامتالكهـا، ثـم أخـذ قـرار اسـتخدام وظائفهـا داخليـا أو 

 .التعاقد مع أشخاص من الخارج للقيام بهذه الوظائف

، أـحـد ـخـرباء التـسـويق يف مـجـال ـصـناعة Godevaـضـيح ذـلـك، تـقـوم رشـكـة جوديـفـا ولتو 

الشكوالتة، برشاء الشكوالتة، الفانيليا، املكرسات، واملكونات األخرى من املمـولني مـن جميـع 

تنـتج ). 8-2الشـكل التوضـيحي يف ًن القيمـة داخليـا، كـام يظهـر ويضيف املمول(أنحاء العامل 

 الفاخرة من مصانعها الخاصة، ثم تسـتخدم وسـائل شـحن تـتحكم يف التةو أنواع الشكةالرشك

التة إىل مخازنها، أو إىل بعض تجـار التجزئـة واملسـتهلكني وم أنواع الشكيدرجات الحرارة لتسل

إن القـدرة عـىل . موقعها اإلليكرتوينطريق الذين يشرتونها مبارشة من كتالوج جوديفا أو عن 

، وبخاصـة يف الصـني، حيـث تـدعم رشكـة جوديفـا صـورتها تشغيل محالها أمر شديد األهمية

التة املحدودين الذين يبيعون منتجهم من خالل بوتيكات راقيـة بـدال مـن وكأحد صناع الشك

 . )1(طرحها يف محال للبقالة

تذكَّر، عند وضع خطتك، أن سلسلة القيمة التي متتلكها اليوم قد ال تتـوافر عنـد  

ًاحتياجك لها غدا، اعتامدا  كـن عـىل حـذر، سـواء . ةيعىل التطورات الداخلية والخارجً

ّكنت تقوم بتطوير خطة تسويقية ألحد تجار التجزئة، أحد الصناع، أو نوع آخـر مـن 

أو تغيـري / ِّاملسوقني، فإن لديك خيار طويل األمد لتغيـري الالعبـني يف سلسـلة القيمـة 

 ً بعض الوظائف داخليـا قد ترغب يف تحويل.  إضافة القيمةيفطريقة كل واحد منهم 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الروابط الهامة يف سلسلة القيمة8-2الشكل التوضيحي 

 أسواق ومستهلكون/سوق قناة، قنوات منتــج ممولون

املنتجات املال البيانات

 خارجيـا داخليــا

 القيمة املضافـة
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َّطبقت رشكـة أبـل هـذا األسـلوب عنـد افتتاحهـا . لكسب املزيد من الرقابة أو ألهداف أخرى

 حتى ميكنها مراقبة Apple Stores/ محال أبل "لسلسلتها الفائقة النجاح والتي يطلق عليها 

واآلن أصـبح لـوول .  من عرض املنتج وحتـى دعـم الخدمـة،لتعامالت داخل املحالكل أنواع ا

أبل وخلق إدارات خاصـة   وبعض تجار التجزئة اآلخرين الحق يف بيع منتجاتWalmartمارت 

  .)2(كاملياتهاكل فقط لعرض منتجات أبل و" محال داخل محال"يطلق عليها 

ن يقـدم لـك املرونـة إلدارة وظـائف معينـة بـأضع يف االعتبار احتامل قيام العب خارجي  

وعىل سـبيل املثـال يختـار . ًلسلسة القيمة بأسلوب أكرث كفاءة أو أكرث تأثريا مام تقوم به رشكتك

بعض رجال األعامل واجهة محال لسوق األمازون بدالً من إنشـاء مـوقعهم اإلليكـرتوين للتجـارة 

املصـنفات عـىل اسـطوانات التسـجيل أن وهناك  مثال آخر، حيث استطاعت بعض . اإللكرتونية

تتغـلـب ـعـىل مـشـكلة االنتـقـال ـمـن التوزـيـع اـملـادي ألجـهـزة تـشـغيل األـسـطوانات إىل توزـيـع 

. دوـسـيهات املوـسـيقى اإلليكرتونـيـة ـعـن طرـيـق ـتـأجري رشـكـة خارجـيـة إلدارة الجاـنـب الرقـمـي

 INgrooves ـمـع Universal Music Group رشـكـة يونيفرـسـال ميوزـيـك ـجـروب عاـقـدتت

للتوزيع الرقمي يف أمريكا الشاملية، وهي وظيفة تشمل تصميم املوسـيقى الرقميـة ملنظومـات 

تحميل معينة، وضمها للخدمات السائدة، تجار التجزئـة عـىل االنرتنـت، وبعـض  أعضـاء القنـاة 

 بالرغم من احتامل تغيري هذه الرتتيبات الخاصة بالتوزيع يف املستقبل، إال أنها تساعد.)3(اآلخرين

 .ًحاليا يف أن تجاري التغريات التكنولوجية يف طريقة رشاء العمالء للموسيقى

 Flow in the Value الـتـدفقات يف سلـسـلة القيـمـة 

Chain 

 إدارة ثالـثـة تشـمل القـنـاة واإلـسـرتاتيجية اللوجـسـتية 

ن ـتـدفق املنتـجـات يـشـري إىل إ. ـتـدفقات لسلـسـلة القيـمـة

 األشياء العينية مثل املـواد الخـام وتغليـف وتعبئـة املنـتج 

ـداخيل( ـب اـل ـة) يف الجاـن ـات املكتمـل ـب يف . (املنتـج  الجاـن

 

 نصيحة للتخطيط

ـا لسلســلة  ًضــع رســام بيانـي ً

القيمة ملعرفة أين تتم إضافة 

ـب  ـاد جواـن ـع إيـج ـة ـم القيـم

 التطوير
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مثـل عائـد املنتجـات التـي (باإلضافة إىل أشياء أخرى تتحرك من الخارج إىل الـداخل ) الخارجي

التـي ( يشري تدفق البيانات إىل املعلومات مثل عدد املـواد األخـرى املطلوبـة .)اج إىل إصالحتحت

التي متر عرب أعضاء القناة أو (، متطلبات العمالء والتغذية االسرتجاعية ً)تتحرك داخليا أو خارجيا

فعاليـة وبعض املعلومات األخرى التي تضيف القيمة من خالل ال) مبارشة من العميل إىل املنتج

، تجـار )عىل الجانب الـداخيل( إىل موضوعات التمويالت تدفق األمواليشري مصطلح . والكفاءة

ـة  وبـعـض ) ـعـىل الجاـنـب الـخـارجي(املنتـجـات العاـئـدة أو ـمـدفوعات العـمـالء للـسـلع الكامـل

صنع خريطة للتدفقات يف سلسلة القيمة حتى تغطـي . التحركات املالية األخرى بني املستهلكني

لتسويقية تحركات الثالث تدفقات يف كال االتجاهني والحظ أماكن التدفقات التي ميكـن خطتك ا

إن الجانب الداخيل لسلسلة القيمة دامئا ما ينحرص دامئا يف تبادل . أنت تتخطى بعض املسهمني

 التـي تصـنع Dancing Deer سبيل املثال، فإن رشكة دانسـنج ديـر فعىل. املرشوعات التجارية

حلوى وكعكات الشيكوالتة هي عميل تجاري للموردين الذين يبيعون الشـيكوالتة، الكعكات وال

ج ديـر ومقرهـا بوسـطن ، بإنتـاج نفبعد أن تقوم رشكـة دانسـ. الزبدة، وبعض املكونات األخرى

منتجاتها املخبوزة، تقدمها للعمـالء عـن طريـق موقعهـا اإللكـرتوين ومـن خـالل بعـض املحـال 

تتدفق معلومات املنتج الجديد وبعـض . عا جزء من القناة الخارجيةالخاصة املختارة، وهي جمي

. ورشكائـه يف القنـوات الخارجيـةالتفصيالت األخـرى بـني املنـتج واملـوردين وأيضـا بـني املنـتج 

االجتامعـي لتبـادل التواصـل ج دير، أيضا، موقع الفـيس بـوك وبعـض وسـائل نتستخدم دانس

ِاألموال من املنتج إىل املـوردين ومـن السـوق وأخريا تتدفق . املعلومات بني العمالء ْ العمـالء / ُ

ْإىل رشكاء القناة ثم إىل املنتج ُ. 

 Adding Value Through the Chain إضافة القيمة من خالل السلسلة

لتحقيـق ضع يف االعتبار، وطبقا لخطتك، كيف ميكن لكـل مشـارك إضـافة القيمـة  

بجانب احتياجات العميل يف نهاية سلسـلة ) العميل الفوري(احتياجات الرابطة التالية 

 عـرض تقـوم بِّإذن، إن املحال متنوعة األغراض التـي تسـوق منتجـات جوديفـا . القيمة
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 الكميات الكافية من املخازن عنـدما يرغـب العمـالء يف اأنواع الشيكوالتة التي تصنعها ولديه

ن طريق الوصلة السـابقة، عة إن السعر الذي يدفعه كل مشارك يعكس القيمة املضاف. الرشاء

ويف نهاية السلسلة يقوم العمالء بدفع القيمة املضافة املشرتكة بـني جميـع املسـهمني، وهـذا 

 .  7ميثل أحد عنارص إسرتاتيجية التسعري التي تم مناقشتها يف الفصل 

َّفكر بطريقة مبتكرة يف الوظائف التي يجب أدائها يف كل مراحل السلسلة والتي سـيقوم  

وهـذا أمـر صـحيح . يها كـل مشـارك بـأداء وظيفـة واحـدة وأسـلوب الـدفع  لكـل مسـاهمف

إلذاعة املبـارشة عاليـة الجـودة ألوبـرا لإن خطة التسويق . للخدمات وللسلع املادية امللموسة

مرتوبوليتان تظهر كيف تضيف املؤسسة الثقافية ملدينـة نيويـورك والتـي ال تسـتهدف الـربح 

 .من خالل قرارات مبتكرة عن التوزيع) فوتحدد التكالي(القيمة 

. Metropolitan Opera HD Liveاإلذاعة املبـارشة مـن أوبـرا مرتولويتـان عاليـة الجـودة  

، لعـدة )Metاسـم الشـهرة ميـت (دة أداء أوبـرا مرتوبوليتـان هدة ملشـايظلت الطريقة الوح

 يف عـام Metت ميـت وبعـد ذلـك ، بـدأ. عقود، هي الذهاب إىل دار األوبرا مبدينة نيويـورك

ية مبارشة يف الراديو من الساحل الرشقـي للسـاحل الغـريب، وهـو ر بإذاعة حفالتها النها1931

ً، فكـر املـدير العـام املعـني حـديثا إلدارة 2006ويف عام . قرار توزيع ظل قامئا حتى يومنا هذا َّ

الـذي حظـي ، يف طـوال الربنـامج اإلذاعـي األسـبوعي Peter Gelb، بيـرت جيلـب Metامليـت 

ومع سعيه إليجاد طريقة للحصول عىل قاعـدة أوسـع مـن املسـتمعني لزيـادة . بشعبية كبرية

 فكـرة ً مقعدا يف دار األوبرا، وأتـت بـريت جيلـب4,000يرادات بدون رفع أسعار التذاكر لـ اإل

 إذا: "إذاعة األوبرا مبارشة يف جميع املسارح عىل مستوى الدولة، وهو يتذكر ما جـال بخـاطره

ر السـينام اأي دإىل استطاعت نسبة ضئيلة مـن مسـتمعي اإلذاعـة ليلـة السـبت أن تـذهب 

 ."ًاملحلية القريبة، فإين أعرف متاما إننا سنحصل عىل الكثري من املشاهدين واملستمعني

يف نقـل مبـارش لـبعض األوبـرات بصـورة عاليـة ” The Met“امليت "ومنذ ذلك الحني، بدأت 

 دوـلـة، مـبـا يف ذـلـك روـسـيا والـصـني، وـبـدالً ـمـن الوـصـول إىل 24 يف  مرسح1.700الـجـودة إىل 

ون دار األوبـرا عـل مـدى السـبعة عرش حفـالً  من الحاصلني عىل التذاكر والذين ميـأل68.000

ملرسحية دون جيوفاين بدأت حفالت األوبرا يف الوصول إىل مستمعني من جميع أنحـاء العـامل 

م حفلة واحـدة مبـارشة عاليـة الجـودة، بـدون عـد  مع تقدي216.000والذي يرتاوح عددهم 
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 . مشاهدة والتي شاهدوها يف العروض التاليـة50.000املشاهدين اإلضافيني الذي يبلغ عددهم 

ً دوالرا، بيـنام يصـل متوسـط 122 هـو حـوايل Metإن متوسط سعر التذكرة لدار أوبرا ميـت 
إن  . دوالر20ة وبجـودة عاليـة إىل سعر التذكرة يف املسارح املحلية التي تعرض حفالتها مبارش

عـىل أربـاح ” The Met“ تحصـل دار األوبـرا .هذا القرار الخاص بالتوزيع يفي حقه بالكامـل

تسـاعد والتي  DVDمن اإلذاعات املبارشة عالية الجودة، وإعادة إذاعة الربامج، ومبيعات الـ 

 .)4(ر  مليون دوال300يف تغطية تكاليف ميزانياتها السنوية التي تبلغ 

قدمت دار األوبرا مرت بوليتان وسيلة جديدة رائدة للتوزيع بإنشاء شبكة انرتنت للمسارح  

الجانـب الخـارجي لسلسـلة (املحلية لتلقي حفالتها املبـارشة املرسـلة بصـورة عاليـة الجـودة 

ًالقـت املسلسـالت املبـارشة عاليـة الجـودة نجاحـا كبـريا أدت إىل تبنـي العديـد مـن ) القيمة ً

ـا رشـكـات املـسـارح . ـملـنظامت الثقافـيـة إىل تبـنـي ـهـذه املنظوـمـة يف التوزـيـعا ًتنوـعـت حالـي

السينامئية بإنشاء شبكات فضائية لنقل نطاق أوسع من األحداث املبارشة إل املسارح الفردية 

وبالرغم من أن خطتك التسـويقية . )5(حول الدولة، بدالً من االعتامد عىل النقل الفعيل لألفالم

نفـس التقنيـة املوجـودة باملسـارح إال و تقر إىل نفس تدفقات دار األوبرا مرتوبوليتـان أقد تف

ًأنك تستطيع رؤية إىل أي مدى ميكن لتخطيط سلسلة قيمة مبتكرة ودقيقة أن ميثل نوعا من 

 .االختالف والتمييز

  Planning Channel Strategyتخطيط اسرتاتيجية القناة 

 يجية القنـاة منشـأتك لتحقيـق أهـداف خطتهـا التسـويقية؟كيف ميكن أن تسـاعد اسـرتات 

وبالرغم من عدم وضوح العديد من جوانب هذه االسرتاتيجية أمـام العمـالء، إال أنهـا تلعـب 

ًدورا هاما   يجـب أن تقـرر وظـائف القنـاة التـي يجـب .الخلـيط التسـويقي يف كـل رشكـةيف ً

 القنـاة التـي ميكـن اسـتخدامها، تغطيتها، ومن الذي سيؤدي كل وظيفة، وما عدد مسـتويات

باإلضـافة إىل ذلـك، سـوف تواجـه (وكم عدد وما هو نوع أعضاء القناة الذي سـيتم اختيـاره، 

 ).قرارات لوجيستية، كام سيتم مناقشتها فيام بعد
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  Channel Functions وظائف القناة

 قيمـة إن القناة، بالكامل، كام تعرف، يجـب أن تقـوم بوظـائف خارجيـة متنوعـة ذات 

طاء حتياجـات العميـل، تقـديم وسـالعـرض تقـديم مضافة، مثل مواءمة الحجم، الكميـة، أو 

 االتصال والتفاوض مع العمالء للحفـاظ ؛عمالء لديهم املعلومات الكافية عن املنتج والسوقو

 .عىل العالقات واستكامل صفقات البيع، نقل وتخزين املنتجات قبل الرشاء

ط، وظائف القناة املطلوبة لكل منتج، حـدد الوظـائف التـي حدد، خالل عملية التخطي 

ًط، وضع تقييام عاما للتعويض الذي يجب أن يحصـل عليـه كـل عضـو يف يسيقوم بها كل وس ً

يفضل بعض املنتجني القيـام بـالكثري أو جميـع الوظـائف مـن أجـل . القناة لكل قيمة مضافة

 العمـالء، التسـعري وبعـض العنـارص املزيد من الرقابة والسيطرة عـىل عمليـات التواصـل مـع

 ويقوم بعض آخر بتفويض بعض الوظائف املختارة لخفض التكـاليف وتركيـز املـوارد .األخرى

 إن اسرتاتيجية القناة، حتى داخل نفس نوع الصـناعة، والتـي تعمـل لرشكـة .عىل مهام أخرى

 .واحدة، قد ال تتناسب مع منافسيها

  Channel Levelsمستويات القناة 

املرغوبـة؟ كلـام زاد عـدد مسـتويات القنـاة، أو ا هو كم مستويات التنبؤات املطلوبة م 

، إن كـل )8-3انظـر الشـكل التوضـيحي (الوسـطاء املشـرتكني يف إتاحـة املنـتج  كلام زاد عـدد

عـىل مستوى للقناة يضيف قيمة ما بطريقة أو بأخرى بوضع املنتج يف املكان املناسب للرشاء 

ويف مقابـل ذلـك، فـإن كـل . توفري املعلومات أو إظهار محاسن السـلعة للزبـونسبيل املثال، أو ب

جـب كـام ي األخـري، مستوى يتوقع االستفادة من املبيعات حتى املستوى التايل أو حتـى العميـل

 .ضع التكاليف كعنرص أسايس يف سعر البيع النهايئو

لقناة والبائع والشـاري، تشري كلمة القناة ذات املستوى الصفر إىل ارتباط مبارش بني ا 

 ولكـن . وقد كـان ذلـك ميثـل، سـابًقا، االسـرتاتيجية األوليـة للتجـار عـن طريـق الكتـالوج

  .ني الذين يفضلون االتصـال املبـارش مـع املشـرتينقِّأصبح هناك اآلن، عدد كبري من املسو
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القنـاة  ة يستخدمونفعىل سبيل املثال، فإن املقاولني الذين ميلكون ناقالت متخصصة ملواد التغذي

أوليـة عـن ذات املستوى الصفر للوصول إىل عمالئهـم املسـتهدفني، ويحصـلون عـىل معلومـات 

األطعمة املفضلة وعن األشياء األخرى التي يجب تخزينهـا، وبـالرغم مـن هـذه املحـدوديات، 

يف إنجـاز املرشوعـات التجاريـة وأظهـرت قـديم ألسـلوب يدة ت هذه القناة نقلة جدقفقد خل

 .قرارات التوزيعيف مة االبتكار واإلبداع قي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات القناة  8 - 3الشكل التوضيحي 

 : املصدر

Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing: An Introduction, 11th ed. 

(Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2013), p. 300, Fig, 10.4. 

 

 

ملنتجا

املوزعـون

 تجار التجزئةالتجار

املرشوع التجاري
 )1قطاع (

املستهلك
 )2قطاع (

 املستهلك
 )1قطاع (

املرشوع التجاري
 )2قطاع (

ت
عا

ملبي
ة ا

قو
ت 
رتن

إلن
، ا

ف
وات

 ه
ت،

جا
لو

تا ك
 

https://maktbah.net



 262 دليل الخطط التسويقية

 

 

 

إن التكاليف الغري مبارشة والقدرة عـىل  .Gourmet Food Trucksشاحنات األطعمة الفاخرة 
 من األسباب القوية ملقـاويل شـاحنات األطعمـة التـي ميكـن ان -الذهاب إل العمالء أينام كانوا 

ن إن استخدام شـاحنات األطعمـة يف التنقـل مـ. تنطلق يف الشوارع لبيع أنواع األطعمة الفاخرة
 فرنسا وما بعدها هو أفضل طريقة للتوزيع عنـد املقـاولني الـذين ال - مني إىل باريس -بورتالند 

. يرغبون يف زيادة التكلفة أو التعرض ملضايقات التي قد تحدث يف عمليـات النقـل إىل املطـاعم
ًفبدالً من ذلك، يقودون شاحنات معدة خصيصا إىل املواقـع يف وسـط املـدن، حـرم الجامعـات، 
املتنزهات وبعض األماكن األخرى التي يجتمع فيها العمالء حيث يطهون قوائم طعام محـدودة 

ليفورنيـا  بكاCantine نيففي باريس عىل سبيل املثـال، تبيـع رشكـة كـانت. لبعض األنواع املميزة
ًأنواع من التاكو الطبيعية الطازجة، وبعض الكعكات الفاخرة املزينة، التي تجذب أعـدادا غفـرية 

تعلن بعض شاحنات األطعمة عن مواعيدها اليوميـة مـن . من محبي هذه األنواع من األطعمة
هـا فرت أو الفيس بوك، بينام تجوب بعض الشاحنات األخرى شـوارع محـددة يعريخالل موقع تو

 .ًالعمالء جيدا
 الخاصـة ة أويـلح        يجب أن تلتزم شاحنات األطعمة بجميع القوانني واللوائح الفيدرالية، امل

 .بكل والية، بجانب قوانني إيقاف الشاحنات واملدة التي ميكن أن تظل فيها يف مكان واحد
ففي باريس، تستطيع شاحنات األطعمة التوقف فقط يف أمـاكن محـددة ويف أيـام محـددة، وال 

ن تعمل يف أي مكان يف الحـي الفـرنيس املشـهور، وال ألينز رواويتستطيع شاحنات األطعمة، يف ن
ًتطيع أيضا التوقف وتقديم األطعمة يف مكان واحـد ملـدة تزيـد عـن ثالثـني دقيقـة، ولـذلك تس

 أن تجـد طريقـة قانونيـة تتحايـل عـىل هـذه Brigade Coffeeاستطاعت رشكة بريجاد كـويف 
القيود بالتعاقد مع مطعم محيل يسمح للشاحنات بالتوقف يف منطقة توقف سـياراته والعمـل 

 .)6(لخاص بتقديم األطعمة طبًقا لترصيح املطعم ا
 

 ًقد تحتاج، أحيانا، املنتجات املعقدة أو الجديدة لدعم 

خاص من أعضاء القناة، الذي قـد يعنـي اسـتخدام قنـاة 

 تى ثالثـة لـبعض األسـواقأو اثنني أو حد ذات مستوى واح

  ففي القنـاة ذات املسـتوى الواحـد، يتعامـل.أو الرشائح

 البائع مع نوع واحد مـن الوسـاطة لبنـاء عالقـات قويـة 

 

 نصيحة للتخطيط

أـضـــف أو تخـلـــص ـمـــن 

ًاملســتويات اعــتامدا عــىل 

ـنـوع املـنـتج، رشاء األمـنـاط، 

 . وبعض العوامل األخرى
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قيمـة، هنـاك بعـض الالبيانات واألمور املالية من خالل سلسـلة ول تدفق املنتجات، يسهتللقناة و

مسـتويني أو  العمالء من خالل قنـوات ذات املنتجات مثل قطع غيار السيارات، يتم توزيعها بني

مـع التسـويق مـن  مستويات متعـددة القنـوات، Appleثالثة مستويات، تستخدم رشكة أبل 

إذا كان املنتج الذي . ًخالل تجار تجزئة مختارين وتجار الكتالوج وأيضا من خالل محالها الخاصة

ج إىل إيجـاد سـبل للـدخول ها منتج جديد، سوف تحتاته يف خطة السوق التي وضعاغطيم تت

يف القنوات القامئة بالفعل حتى تصل إىل رشائحك املستهدفة، وهـو أمـر عـادة لـيس بالسـهل 

 .تحقيقه يف وجود منتج أو ماركة مل تثبت نجاحها

  Multichannel Marketingات التسويق متعدد القنو

عـرب ًأحيانـا بـالرشاء تتنوع سلوكيات الرشاء عند املستهلكني، بشكل متزايد، حيث يقومـون  

إن  .االتهـا التجاريـة أو عـرب الهـاتف الـذيكحًرشكات االنرتنت، وأحيانـا أخـرى يشـرتون مـن م

التسويق املتعدد القنـوات يؤكـد عـىل رضورة تـوفري نطـاق مـن االختيـارات للعمـالء الـذين 

ن بالتـايل يجـب أ. يشرتون من خالل قنوات مختلفة، يف أوقـات مختلفـة أو ألسـباب مختلفـة

تشمل خطتك التسويقية خطوات للبحث وتوفري أفضليات العمالء الخاصة بكيف، متى وأيـن 

 .يريدون الرشاء

يعمل تجار التجزئة التقليديني، بوجه خاص، بجهد كبـري لتطبيـق اسـرتاتيجياتهم القامئـة  

عىل خاصية التسويق املتعدد القنوات، وخاصة مع تنافس التسويق املتنقل وزيـادة شـعبيته، 

 مـع التسـويق املتعـدد Home of Fraser فريـزر فيل ما قامت بـه رشكـة هـاوس أوييام ف

 .القنوات يف األعوام الحالية
 

هـاوس أوف تريـزر التـي تقـوم بتشـغيل عرشات . House of Fraserهاوس أوف تريـزر 

ل باململكة املتحدة، تعرتف بأن العمالء متعددي القنـوات أكـرث قيمـة بثالثـة أو أربـع ااملح

وذلـك طبًقـا مـام يقولـه مـدير التجـارة . ضعاف من العميل ذو القناة الواحـدة كـل عـامأ

 فريـزر موقعهـا االلكـرتوين، وأطلقـت فااللكرتونية، ونتيجة لذلك أعادت رشكـة هـاوس أو

كان . موقع تجاري متنقل واالرتقاء مبحيط املحال والخدمات حتى تتميز عن املحال األخرى
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ء للتسـويق بـأي طريقـة يختارونهـا، مـع األدوات التـي يحتاجونهـا الهدف هو دعـوة العمـال

 .لشخصنة تجربة الرشاء

 واآلن، أصبح لدى املتسوقني داخل املحال فرص طرح تسـاؤالتهم عـىل الكمبيـوتر للحصـول       

رؤيـة وعىل املزيد من التفاصيل حول املنتجات أو النظر إىل شاشات التليفزيون داخل املحال 

إىل مشـرتياتهم حن ويف حالة تسويقهم عرب االنرتنت ميكنهم تـدبري شـ.  للمنتجعرض توضيحي

 ًأوف فريزر املحلية، حيث يسـتطيعون اسـتالمها، تقـوم الرشكـة أيضـا بتجربـة أحد محال هاوس

حيث يستطيع العمالء التجول عـرب العـروض، وإرسـال طلبـاتهم ودفـع مثنهـا ” com.“محال 

جـوهر ولكن التسويق املتنقل هـو . هم، كل ذلك عرب االنرتنتوتسلمها يف األوقات التي تناسب

تسمح لك بأن : "ول مدير التجارة االلكرتونيةقاسرتاتيجية الرشكة متعددة القنوات ألنها، كام ي

 .)7("تتجول خارج وداخل البيئات عىل االنرتنت وهذا ما ميثل متاجر املستقبل
 

 ال يعني استمرار هـذا الوقـت عـىل املـدى اة معينة،قنإن مجرد رشاء العمالء من خالل  

 خالل ظهـور املعـايري .الطويل، وهذا هو الحال الذي تحتاج فيه خطتك التسويقية إىل املرونة

ة عىل الفيس بوك، أرسع بعض املسوقني إىل فتح جبهات ملتاجر محليـة عـىل الصـفحات ياملرت

 مليـون مشـارك عـىل Gamestop 3.5أصبح لدى جيمسـتوب . االجتامعيتواصل العمالقة لل

 وبعـد .الفيس بوك وتتوقع بيع عدد هائل من رشائط الفيديو لأللعاب من خالل الفيس بـوك

. واإلسرتاتيجيةا قاله مدير التسويق ملمرور ستة أشهر فقط، أغلقت جيمستوب موقعها، طبًقا 

قـت أغل". بسبب عدم الحصول عىل عائد االستثامر الذي نحتاج إليه من سـوق الفـيس بـوك"

ً موقعها عىل الفيس بوك، وأيضـا رشكـة بانانـا ريبابليـك J C Penneyًأيضا محال ج يس بيني 

Banana Republic عنـدما اكتشـفوا أن العمـالء اآلخـرين  وعدد قليل مـن تجـار التجزئـة ،

تعلمـه تإن الـدرس الـذي . )8(يفضلون التسوق عىل املواقع االلكرتونية التي تقدم كل العروض

ًدا سوقك، وكن عـىل اسـتعداد لتغيـري نظـم قناتـك، عنـد فشـلها يف اإلسـهام يف أعرف جي: هو

 .أهدافك التسويقية، املالية، واملجتمعية

  Reverse Channelsالقنوات املعاكسة 

 إن الخطة التسويقية لبعض الرشكات يف عدد من الصناعات أو الدول يجب أن تسمح 

 ل املقايضة، اإلصـالح، أو إعـادة التـدوير، عودة منتجات القنوات املعاكسة من أجبًأيضا 
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 تسـتفيد بعـض الرشكـات مـن .وخاصة عند تطبيق الخطوط األساسية القانونية أو التنظيميـة

القنوات املعاكسـة السـتخدام العبـوات واملنتجـات الغـري مرغـوب فيهـا كمـدخالت ملنتجـات 

سـويقية لجمـع أعقـاب  خطـة تTeracycle فعىل سبيل املثال، لدى رشكة ترياسايكل .جديدة

 .إىل منصات نقالة للشحن أو حشوات من القش الستخدامات الصناعة السجائر وتحويلها

بـل  ًتخطط الرشكات، أحيانا، للقنوات املعاكسة، ليس فقط للمسـاعدة يف مجـاالت البيئـة 

فكـار األ مـا هـي. Dellًأيضا إلضافة جوانب إيجابية لصورتها العامة، وهذا ما تقوم به رشكة ديل 

 خطتك التسويقية؟ التي ميكنك استخدامها من خربات رشكة ديل عند تطوير
 

ومقرها األسايس أوسنت بوالية تكسـاس، تسـتخدم . Dell Recyclesرشكة ديل إلعادة التدوير 

ًعددا من القنوات املعاكسة ملنع تراكم النفايات االلكرتونية حيث تدعو عمالئها عىل موقعهـا 

ال بطاقة مطبوعة عىل االنرتنت من أجل إرسال حواسبهم القدميـة، أجهـزة االلكرتوين عىل إرس

تعاقـدت . بشـكل سـليمالفارغة وبعض األشياء األخرى إلعادة تدويرها " ديل"االستقبال، علب 

 لقبـول الحواسـب ًديل أيضا مع آالف محـال صـناعات جودويـل الخرييـة عـرب جميـع الواليـات

بعد ذلـك بإعـادة تشـكيل وتلميـع املعـدات " ديل"، تقوم املستخدمة التي يلقيها املستهلكني

والـتخلص مـن املعـدات " جودويل"الصالحة إلعادة االستخدام وإعادة بيعها من خالل محال 

إلعادة التدوير، بالرغم من قلة أعداد الحواسب التي ميكن إعادة تـدويرها ًاما الغري صالحة مت

 مليـون رطـل مـن 1.5سـتخدام مـا يقـرب مـن  تـنجح يف اويلإال أن الرشاكة بني دويل وجود

قنوات معاكسة إلعادة تدوير الحواسب الهالكة " ديل"ًيوجد أيضا لدى . االلكرتونيات كل عام

ً، كام تقدم أحيانا، بعض الحوافز لتشـجيع سـلوكيات والغري مرغوب فيها يف جميع أنحاء العامل

 الهند عنـد إعـادتهم للبطاريـات كوبونات للخصومات للعمالء يف" ديل"م دتق. إعادة التدوير

  .)9(إلعادة تدويرها يف املنافذ املحلية " ديل"القدمية لالب توب من منتجات 
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  Channel Membersأعضاء القناة 

ما هو عدد ونوع القناة املطلوب ملستوى كل قناة؟ إن احتياجات وعادات العمـالء مـن  

كل قناة وتحديد فرص جديدة مبتكـرة مـن أجـل األمور شديدة األهمية لالختيارات املناسبة ل

لدى أعضاء كل قناة توقعـات . ًتعد االعتبارات املالية من األمور الهامة أيضا. مكاسب تنافسية

وكالهـام يـؤثر يف : ًمعينة خاصة باألرباح، كام أن لدى العمالء توقعـاتهم أيضـا لقيمـة املنـتج

باإلضـافة إىل ذلـك، فـإن اختيـار أعضـاء القنـاة اسرتاتيجية تسعري املسوقني واألرباح املتوقعة، 

 ).8-4انظر الشكل التوضيحي (يعتمد عىل دورة حياة املنتج، والرشيحة املستهدفة 

) رصيالتوزيـع الـح(دد محدود من املنافذ إن تقديم منتج جديد مبتكر يتم عرضه يف ع 

 تعلـم كـل سـامته من أجل دعم املنتج كنوع جديد مبتكر ومساعدة العاملني يف املتجر عـىل

 قد تحاول الرشكة، يف مرحلة نضوجها إىل استمرار مبيعاتها بعرض املنـتج يف العديـد .وفوائده

قد تسعى الرشكات، يف حاالت الكسـاد، إىل بيـع منتجاتهـا مـن و) التوزيع املكثف(من املنافذ 

 .حن، وذلك لخفض تكاليف الش)التوزيع املختار(خالل عدد قليل من أعضاء القناة 

 أعضاء القناة، وذلك للتأكـد مـن تحقيـق نيضع خطة ملراجعة دورية للعالقات القامئة ب 

أهدافك والتأكد من رضاء أعضاء القناة والعمـالء، وكمثـال عـىل ذلـك، حـددت رشكـة مـارلني 

تـي تقـوم بصـناعة األسـالك ل واMarlin Steel Wire Productsملنتجـات األسـالك الصـلبة 

ًاق العاملية، عـدد محـدود نسـبيا للمـوزعني املسـئولني عـن معظـم ية لتصديرها لألسوحديدال

دعم وتقييم هؤالء املوزعني لألحجـام الضـخمة ومبيعاتها، وبالتايل تستطيع تركيز مجهوداتها، 

 .)10(من املبيعات
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 رصي واملختار والحالتوزيع املكثف   8-4الشكل التوضيحي 

 طيطيةاالعتبارات التخ قيمة العميل قيمة املسوق 

يف (التوزيع املكثـف 

العدـيـد ـمـن املناـفـذ 

ـد  ـق أقىص ـح لتحقـي

 )من تغطية السوق

زيادة مبيعات الوحـدات، 

ـواد امل ـوق، حاـمل ـزة للـس ـف

ـل  ـن ـك ـد ـم ـة املزـي تغطـي

سوق تقليل تكلفة القناة 

 .لكل وحدة تم بيعها

ــــول  ــــاليب وـص أـس

مناـســــبة وـشــــاملة 

للمنتجات املستخدمة 

أو املحفزة، قد يكـون 

ـل ب ســبب الســعر أـق

 .املنافسة

  هــل ســتكون الخــدمات

 مناسبة؟

  ـع ـرض وبـي ـيتم ـع ـل ـس ـه

 املنتج بأسلوب مناسب؟

  هل ستحدث رصاعات بني

 الفروع املختلفة؟

يف (التوزـيـع املخـتـار 

ـعــدد ـمــن املناـفــذ 

 )املختارة

تغطية مناطق معينة من 

كل سوق، تقليل االعتامد 

عىل منافذ معدودة فقط، 

ــــض  ــــىل بـع اإلرشاف ـع

الـتحكم يف أنشطة القناة، 

 .بعض تكاليف القناة

ـي  ـتج وتلـق ـة املـن رؤـي

 عـىلاملبيعات يساعد 

املزـيــد ـمــن املناـفــذ 

ــوق،  ــل ـس ــل ـك داـخ

أحـصــل ـعــىل بـعــض 

 الخدمات الرضورية

  ــوازن ـمــا ـهــو أفـضــل ـت

للتـكـــــاليف، الرقاـبـــــة، 

 واملكاسب؟

  ـمـا ـهـي املناـفـذ املناـسـبة

 .للعمالء

  هم ممثيل املبيعات فيهل

ـــــات  ـــــتج واحتياـج املـن

 العميل؟

ــحرصي ال ــع اـل توزـي

يف عدد محدود من (

ــورة  ــذ ومقـص املناـف

 )داخل كل سوق

 

ــة  ــذ معيـن ــار مناـف اختـي

لتقديم األنـواع الجديـدة 

ــرة،  ــاملبتـك ــان دـع م مـك

 إقاـمــة عالـقــات ،املـنــتج

ـل ق ـدمات أفـض ـة، وـخ وـي

 لإلرشاف

الحصول عىل اهـتامم 

ـشـخيص، الوـصـول إىل 

ــــاكن  ــــتالماأـم  ،الـس

التغـــريات، مطالـــب 

العـمــــالء، وبـعــــض 

  األخرىالخدمات

  ــاليف ــبح تـك ــل ستـص ـه

 القناة شديدة الغلو؟

  ـل ـتج لـك ـيتاح املـن ـهـل ـس

 الرشائح املستهدفة؟

  ًهل سيكون السـعر غاليـا
ــع الوـضــع يف  ــة، ـم للغاـي

االعتـبـار متطلـبـات اـلـربح 

 للقناة؟

  هل ستصـبح املنافـذ مـن

ــــــزمني  الرشـكــــــاء امللـت

 بالتسويق؟
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 Influences on Channel Strategyالتأثريات عىل اسرتاتيجية القناة  

ت القناة التي متت مناقشتها مسبًقا قد تأثرت ببعض العوامـل الخارجيـة راراقإن جميع  

ن أهم العوامل الداخلية التي يجب إ .8-5والداخلية والتي تم تلخيصها يف الشكل التوضيحي 

 :ن يف االعتبار خالل هذا الجزء من عملية التخطيط تشتمل ما ييلوأن يضعها املسوق

 يجب أن تتناسق اسرتاتيجية القناة مع التوجه املختار للرشكـة، .وجه، الغايات، األهدافالت 

 إن الرشكـات ذات األهـداف .واملستويات العاليـة للغايـات، وأهـداف الخطـة التسـويقية

التسويقية املنـارصة للبيئـة تحتـاج إىل تخطـيط القنـوات املناسـبة لتوصـيل املنتجـات إىل 

نـارصة للبيئـة، بجانـب إقامـة قنـوات معاكسـة، إلصـالح هـات املالعمالء مـن ذوي االتجا

هناك بعض تجـار التجزئـة الكبـار، مثـل  .املنتجات أو قطع الغيار الصالحة إلعادة التدوير

ـة Gastco وكوـسـتكو Targetتارـجـت  ـوا إىل املـصـادر املـسـتدامة لألطعـمـة البحرـي  انتقـل

 .)11(بجانب أهدافها املجتمعية وأفضليات عمالئها

 يت الرشكة باملوارد والكفاءات للقيام بـبعض الوظـائف املعنيـة حظإذا  .ملوارد والكفاءاتا

مـع تعيـني أخـرين املعقولـة  عـىل التكـاليف تهاحافظمللقناة، فيمكنها تحقيق ذلك أثناء 

 بسـت ز التي متتلك ماركة سياتلStarbucks سإن رشكة ستاربك. للقيام بوظائف مختلفة

 لوضـع آالت Coinstar تعمـل يف رشاكـة مـع كوينسـتار Seattle’s Best Coffeeكـويف 

 رشكـة استخدمت. ع األخرى لتجارة التجزئةقمتطورة لبيع القهوة يف محال البقالة وبعض املوا

 خربائها يف املعدات ضمن هذه الصفقة وأحرضت رشكة سياتلز بست Coinstarستار نكوي

يقدر القهوة املناسـبة "  للسوقور ضخمجمه: " إن الغاية هي.منتجاتها املميزة من القهوة

  .)12(ذات املذاق الجيد يف وقت رسيع

 ـويقي ـيط التـس ـعريها، . الخـل ـة، تـس ـتج الرشـك ـع مـن ـاة ـم ـرارات القـن ـق ـق ـب أن تتواـف يـج

 قد يشارك أصحاب املصانع، يف بعض األحـوال، تكـاليف الدعايـة، .واسرتاتيجياتها الدعائية

إلظهار الدعم للقناة وزيادة عرض ماركـاتهم بأسـلوب ملنتج ماركة معينة مع رشكاء القناة، 

 .يتناغم مع صورتها ومكانتها
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  التأثريات عىل اسرتاتيجية القناة 8-5الشكل التوضيحي 
 

 تحتاج الرشكة أو ترغب يف القيام مبراقبة دقيقة عىل وظائف القناة مـن أجـل ل ه. الرقابة

 يكة القيام بهذه املراقبة أو يجب أن تسـتغن هل تستطيع الرش؟الصورةأو تحسني الجودة 

عنها يف مقابل بعض املكاسب األخرى، مثل خفض التكـاليف أو تغطيـة أوسـع يف منـاطق 

معينة؟ تفضل بعض ماركات املوضة، فتح بوتيكات منفصلة داخل األسواق التجارية حتـى 

وهنـاك . التجزئـةميكنها مراقبة العرض، األسعار، وبعض النواحي األخرى يف مجـال تجـارة 

 يقـول مـدير .عـىل وجـود بوتيكـات منفصـلةرص ل ال تي مثـل شـاناألخرىبعض املاركات 

ًيفهـم رشكائنـا قيمـة ماركتنـا ويعملـون معنـا جيـدا يف : "محالت شانيل بالواليات املتحدة

 ".)13(مجال مناذج الخدمة، واملبيعات املرتبطة بالتدريب، وحجم املتجر والتصميم واملوقع

 القنـاة تـتلخص بإسـرتاتيجيةالقـرارات الخاصـة يف م العوامل الخارجية التي تؤثر ن أهإ 

 :فيام ييل

 تناسق اختيارات القناة مع ما يرغبه العمالء ويفضلونه، ويتوقعونهت يجب أن .العمالء. 

 إن زيادة وجود عيـادات داخـل املتجـر تشـري إىل أن املتسـوقني يرتـاحون يف الحصـول 

 

 إسرتاتيجية القناة

 :اعتبارات خارجيـة

 العمالء 

  األسواق(السوق( 

 عوامل بيئية 

 منافسون 

 إتاحة الوساطة

 :اعتبارات داخليـة

 التوجيه، الغايات، األهداف 

 املوارد والكفاءات 

 الخليط التسويقي 

 الرقابـة 
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ة، فضـ أو دواء املعالجة احتقان الزور أو محال تبيـع بأسـعار مخلونزااألنفعىل حقنة ضد 

 Minute( عيادة صغرية 500 بالفعل بتشغيل ما يزيد عن CVS Caremarkتقوم رشكة 

Clinics ( صيدلياتها، مع زيادة العاملني بها نتيجة زيادة الطلب عـىل عـالج سـهل داخل

بجانـب القـدرة عـىل تقـديم أدويـة  -الحصول عليـه، وزهيـد الـثمن لألمـراض الخفيفـة 

 .)14(الروشتات يف الحال، إذ احتاج األمر إىل ذلك

 مثـل رشكـة . الية الوصول إىل أسـواق بعيـدة للغايـةح تحاول الرشكات ال.األسواق/ السوق

 جديـدة ودوليـةيسرتن يونيون، التي امتدت خدماتها يف نقل األموال إىل أسـواق محليـة و

ك، ورشكـات الرصف النقـدي للشـيكات، ومقـدمي شـبكات عن طريق رشاكتهـا مـع البنـو

الهاتف النقال، وبعض أعضاء القناة اآلخرين، ونتيجة لذلك، أصبح عمالء بنك جـارانتي يف 

مكاتب ويسرتن يونيـون إىل ) باليورو أو بالدوالر(ًتركيا يستطيعون، حاليا، تحويل أموالهم 

ون سـنيا، اتفاق رشاكة مـع رشكـة أريكعقدت ويسرتن يونيون يف كي. يف جميع أنحاء العامل

 .)15(لتوفري خدمات تحويل األموال من خالل الهواتف النقالة للعمالء

 يجب أن تعكـس اختيـارات القنـاة تحليـل املسـوقني للعوامـل السياسـية .العوامل البيئية 

كن . . االجتامعية، والتكنولوجية يف مجال مرشوعات البيئة-القانونية، االقتصادية، الثقافية 

عـىل سـبيل  . عىل بعض أصناف أو رشائح منتجـات معينـةةعىل حذر من القيود املفروض

قها، والتـي ويات تسـواملثال، املرشوبات الكحولية التي تخضع لقوانني خاصـة بأمـاكن وأد

ن التحـديات الخاصـة، عـتعـد إدارة القنـاة عـرب الحـدود . تؤثر بوضوح يف قـرارات القنـاة

م املـسـاعدة لرـجـال األـعـامل اـلـذين يواجـهـون دـقـتألمريكـيـة ـبـالرغم ـمـن أن الحكوـمـة ا

 ).8 -6 انظر الشكل التوضيحي (مشكالت يف التجارة الدولية 
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 املساعدة يف التوافق التجاري األمرييك بإدارة الصادرات هيئة  8-6الشكل التوضيحي 

 

 نافسـية؟  كيف ميكن أن تستخدم الرشكة اسرتاتيجية القنـاة الكتسـاب حـدود ت.املنافسون

، أضخم تجارة تجزئـة يف العـامل، أن املتـاجر األصـغر أكـرث Walmartلقد وجدت ووملارت 

ن متـاجر إ.  وذات ربحيـة عاليـة يف أسـواق معينـة-فعالية يف التنافس مع متاجر الدوالر 

 مرت مربع، تعمل كمتاجر مناسبة، 15.000كسربيس التي تبلغ مساحتها أقل من إوملارت و

إن . )16(ًملختـارة، وأنـواع مسـتحرضات الصـيدليات وأحيانـا، ضـخ البنـزينتقدم األطعمـة ا

 حيث يفحص العمالء السلع يف املتاجر -العرض صاالت التحديات التنافسية نتيجة لوجود 

ًولكنهم يشرتونها من تجار التجزئـة عـىل االنرتنـت، ولكنهـا سـوف تـؤدي أيضـا إىل بعـض 

 رشكة تارجت عن نقل أمازون كيندل بسبب قلقها تتوقف .التغيريات يف اسرتاتيجية القناة

 ميكن استبدالها(وطبقت أحد االستخدامات التي تكافئ املتسوقني بنقاط ت العرض، صاالمن 

عند تصويرهم للمنتجات عـن طريـق هـواتفهم عنـد الوقـوف يف ) بتخفيضات يف األسعار

 .)17(أحد متاجر تارجت
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 تاحة يف كل سوق، ما مدى قوتهم وضعفهم، وما  ما نوع الوساطة امل.إتاحة وجود الوسطاء

ظـون مبنتجـات يشـرتيها املسـتهلك يسـعون دامئًـا إىل حهو هدفهم؟ إن املسوقني الذين ي

 ولكن لدى كل سلسلة مواقعها .التوزيع من خالل سالسل تجزئة ضخمة، عىل سبيل املثال

 العضوية ال تحظى  منذ عقد معنى، كانت رشكات األطعمة،الخاصة، اسرتاتيجياتها، وهكذا

ًدة نسبيا، أما اآلن فإن محال السـوبر ماركـت املنـترشة يف كـل مكـان وباختيارات محدإالَّ 

ًة التي تشمل أعـدادا واسـعة مـن األطعمـة العضـوية تزيـد مـن فـرص فضوالعروض املخ

 .التوزيع

  Planning for Logisticsتخطيط اللوجيستيات 

إن آليات إدارة التدفقات من خالل سليلة القيمة بداية  

مرحلـة من نقطة املنشأ وحتى نقطـة اإلنتـاج ثـم القفـز إىل 

ــا ــا جميـع ــق عليـه ــن أن يطـل ــتهالك، ميـك ــات أو االـس  ًاملبيـع

ـتيات ـتيات ت. لوجيـس ـرتاتيجية لوجيـس ـت ترـغـب يف اـس ـي أـن لـب

ًاحتياـجـات العمـيـل ـكـام أنـهـا تحـقـق أيـضـا أـهـدافك املالـيـة 

رشكـات الإن : وهو أمر يحتـاج إىل دقـة يف التـوازن. الداخلية

تأىب املغاالة يف االتفاق للحصول عـىل املـؤن واملنتجـات، املعلومـات ودفـع النفقـات لألمـاكن 

ت املكملـة تحتـاج إىل أمـاكن إن تراكم مخزون قطع الغيار أو املنتجا. املحدداملناسبة يف الوقت 

 ومن ناحية أخرى، تخاطر الرشكات بخسارة العمـالء إذا طـال . التكلفة العاليةة بجانبيحسف

وقت ملء اسـتامرات الطلبـات، ووجـود عـدد محـدود مـن الوحـدات أو التنسـيق الخـاطئ 

ابعة صعوبة متومللء الطلبات، مع وجود عمليات معقدة ومشوشة عند تحديد الطلبات، الفوري 

 .الطلبات وأوامر الشحن أو مواجهة العمالء لبعض الصعوبات عند إعادة املنتجات

الجـرد، للتسـليم، (إن االستجابة الحتياجات العميل، ال تزال، تحتاج إىل بعـض التكـاليف  

اللوجسـتيات  ، إذن، عند تخطيط اللوجستيات، يجب أن تزن إجاميل تكـاليف)الخ... وتأكيد الطلب

 .وى استجابة العميل واملناسبة لتحقيق أهداف خطتك التسويقيةيف مقابل مست

 نصيحة للتخطيط

لفـة ًع تقديرا إلجاميل تكض

اللوجستيات لكـل مسـتوى 

خدـمـة قـبـل اتـخـاذ الـقـرار 

 . النهايئ
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  Logistical Functionsالوظائف اللوجستية 

أنـظـر الـشـكل ( عنـد إـعـداد خـطـة التـسـويق يةفكـر يف أرـبـع وـظـائف لوجـسـتية أساـسـ 

 ).8-7التوضيحي 

 ف ظـرو أين سيتم تخزين املؤن، قطع الغيـار، واملنتجـات املتكاملـة، وتحـت أي .التخزين

يقـوم املسـوق  ًأحيانـاوًسيتم ذلك؟ قد يوافق أحيانا، املوردين عىل وضـع السـلع يف املخـازن، 

 زيـادة منشـآت التخـزين  إن.بتخزين السلع إىل حني االحتياج إليها لتغطية طلبـات العمـالء

 Walmartرشكـة ووملـارت م ِّ تقـي.ًسيؤدي إىل زيادة التكلفة وزيادة أيضا أوقات االستجابة

ًمن قيادة السيارة بعيـدا عـن كـل  واحد وزيعها الضخمة عىل مسافة ال تزيد عن يوممراكز ت

باإلضـافة  . مبخزون جديد عىل وجـه الرسعـةال حتى ميكنها تزويد رفوفهاحمجموعة من امل

وترتيبات أخرى خاصـة لتخـزين املـواد القابلـة إىل ذلك، يوجد لدى كل منفذ ثالجة تخزين 

كبرية الحجم أو سهلة الكرس، إذا كنت تخطط إلنشاء رشكة ال  أوللفساد، واملنتجات الصغرية

أماكن تخزين تجارة التجزئة أو التأكد من قدرة املوردين عـىل جديدة، فقد ترغب يف فحص 

 . لصالحكإدارة التخزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرارات اللوجيستية  8-7الشكل التوضيحي 

 

 إجاميل التكلفة اللوجستية
 مستوى الخدمــة 

 التخزيـن الجــرد

وسائل النقل  

 
معالجة الطلبات 

 وتحقيقها
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 مـا هـو  الذي يجب توافره لعملية اإلنتـاج؟ما هو كم قطع الغيار، العنارص، واملخزون: الجرد 

كم السلع املكتملة املطلوبة لتحقيق طلبات العمالء واألهـداف التنظيميـة؟ كيـف ميكـن 

ملـسـتويات الـجـرد املـسـتقبلية أن ـتـؤثر يف ـقـرارات التـخـزين والنـقـل؟ إن عملـيـات الـجـرد 

العمالء يف حالة  الناقصة تعني تكاليف منخفضة ولكنها قد تسبب التأخري يف إنجاز طلبات

ليابـان مي يف ا العنيف والتسـونابعد وقوع الزلزال. عدم وجود املخزون الكاف من املنتجات

مام أدى إىل توقف عمليات التشغيل عند العديـد مـن ممـويل السـيارات، وإغـالق بعـض 

لء ملـاملوانئ واملطارات، اندفع صناع السيارات مثل هوندا وتويوتا إليجـاد ممـولني جـدد 

الراتنج الالصـقة، اضـطرت جـرنال موتـورز ات الجرد املفصلة، وباملثل، فعند نقص مادة بيان

 وبعـض DuPont للبحث عن بدائل من رشكـة دي بونـت وبعض صناع السيارات اآلخرين

 .)18(ااملمولني اآلخرين، بهدف اإلبقاء عىل خطوط التجميع كام تم التخطيط له

 مسئولية استالم الطلبات، التأكيد عىل إتاحـة ىل تو من الذي سي.طلبات املعالجة وتحقيقها

املنتج، تعبئة وتغليـف املنتجـات للشـحن، متابعـة الطلبـات عنـد النقـل، إعـداد الفـواتري 

 كـيـف ميـكـن تحقـيـق ـهـذه املـهـام ومتابـعـة ؟والوـصـوالت ومعالـجـة األخـطـار والعاـئـدات

الحيويـة للعـروض املعلومات املطلوبة، ويف أي إطار زمني؟ إن مثل هـذه املهـام شـديدة 

ًالغري ملموسة وأيضا للمنتجات املادية امللموسة، إن متجـر تطبيقـات أبـل، يجعـل األمـور 

إىل األي فـون ) الـخ... األلعاب، أدوات التنظيم(بسيطة للمطورين الذين يبيعون إنتاجهم 

iPhone األي باد iPad وماكس Maucs.رب إن مؤسس اإلنستابي Instapaper وهو أحـد ،

لتوزيـع ميـة يو” Paper“حة فقات التي تقوم بجميع مواد املستخدم املختارة يف صالتطبي

بل مسـئولة عـن دفـع املسـتحقات وبعـض أ ألن رشكة App Storeمنتجه عرب متجر آب 

 .)19(الوظائف األخرى

 كيف سيتم نقل املؤن، قطع الغيار، واملنتجات املكتملة إىل الداخل أو إىل.وسائل النقل  

 مها؟يلذي سيدفع النفقات؟ أين ومتى سيتم استالم السلع أو املواد وتسـلالخارج؟ من ا

 إن عمليات االستالم والتسليم من الباب إىل الباب تستدعى من املسـوقني اسـتخدام 
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والسـلع كـون جـداول املواعيـد مرنـة عربات للنقل، وعندما ت

أو ً األقـل سـعرا، ثقيلة الوزن أو ضخمة، فقد يختارون القطارات

املواعيد محدودة واملنتجات النقل عرب البحار، أما عندما تكون 

النقـل سـوقون فقـد يسـتخدم امل قابلة للتلف أو غاليـة الـثمن،

نـد ضع ذلك يف االعتبـار ع) التكلفة ه عايلولكن(الجوي الرسيع 

إـعـدادك لخطـتـك التـسـويقية ألن ـهـذه الـقـرارات ـقـد تـشـمل 

 .نفقات باهظة وبعض الوقت

  Influences on Logistics Decisionsتأثريات عىل القرارات اللوجستية 

سـلوب الرشكـة تجـاه أهناك عامل واحد ميكن أن تـؤثر يف تخطيطـك اللوجسـتي وهـو  

 Give Something Back (GSB(كرة ليه تجربة فإاملسئولية االجتامعية، مثلام تشري 
 

 Mike Hanniganأنشـأ مـا بـك هانيجـان . Give Something Backًأعط شيئا يف املقابل 

 يف عـام Give Something Back (GSB) املسـمى ام، مرشوعهـSean Marxني ماركس شو

رشكـة جمـع عـد ب لتسويق األجهزة املكتبيـة، وأمـنح األربـاح لألعـامل الخرييـة، وذلـك 1991

Newman’s أصـبحت ن ألموال لألعامل الخريية من خـالل تسـويق املنتجـات الغذائيـة، واآلل

GSB أكرب رشكة مستقلة متتلك رشكة للمستلزمات البنكية يف كاليفورنيا بجانب مراكـز توزيـع 

 وبعـض Staplesمتعددة وموقـع اليكـرتوين لتجـارة التجزئـة الـذي ينـافس رشكـة سـتابليس 

 - العديد من املواد املامثلة ملواد منافسـيها GSBبالرغم من تقديم . خريناملنافسني الكبار اآل

 إال أنهـا تقـوم بتخـزين آالف املنتجـات -مع تسليم يف اليـوم التـايل مـثلام يفعـل املنافسـون 

ًالصديقة للبيئة، أيضا، ونتيجة لنظرتها املستقبلية فقد وضعت هـدفا صـعبا بزيـادة املبيعـات  ً ً

 .ر خالل خمس سنوات مليون دوال100إىل 

 قررت الرشكة، منـذ وقـت . املجتمعية عىل اسرتاتيجيتها اللوجيستيةGSBأثرت مسئولية         

جـان يخدمة مجانية لجميع النفايات االلكرتونية من العمالء، ويرشح هانتقديم  البدء يف بقري

املختلفة، ويعود بعد نحن نرسل كل صباح أسطوالً من عربات النقل مملوء باألشياء : "ذلك قائالً

ـا، إن ـا إىل مخازنـن ـود بـه ـم نـع ـة ـث ـات االلكرتونـي ـا بالنفاـي ـنحن منألـه ـا، ـف ـاو متاـم ـو ـخ ـك وـه ًذـل ٍ 

 نصيحة للتخطيط

إن الـقــــدوة يف مقاـبــــل 

أفـضــــل املامرـســــات يف 

العديــد مــن الصــناعات 

لتطـــــــوير خططـــــــك 

 اللوجستية
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 تـتم بـدون إضـافة -ً التي تقوم بها عربات النقل الخاصة بنا وموظفينا أيضا -عمليات رفعها 

 .)20(و أخرى نفقات، حتى نسمح للعمالء بالقيام بأشياء يرغبون يف تحقيقها بطريقة أأي
 

 إن األعـامل التجاريـة :يجب أن يوضع يف االعتبار عامل أسايس أخر وهو قيـود التكلفـة 

من خالل االنرتنت عادة ما تـوفر اختيـارات التسـليم بأسـعار إضـافية، مـع السـامح للعمـالء 

يف ضـويف بعـض الحـاالت، ت .بتقرير املبلغ الذي يستطيعون إنفاقه مقابـل التسـليم الرسيـع

ًات ببسـاطة تكـاليف التسـليم إىل سـعر منتجـاتهم، وأخـريا، كـن عـىل اسـتعداد لتربيـر الرشك

 .ميزانيتك اللوجستية أمام صناع القرار

ًا فعليـا يف أي ًقـرفإن القرارات اللوجستية، حتى عىل النطاق األصـغر، ميكـن أن تحقـق  

 بإسـرتاتيجيةاصـة ل التفضيالت الخكخطة تسويقية، الحظ أن الخطة التسويقية ال تحتاج إىل 

اللوجستيات، ولكنها يجب أن تشمل خطوط أساسية عامة، ترشح تـوازن إجـاميل التكلفـة يف 

مقاـبـل أـنـواع االـسـتجابة، وتـشـري إىل ـمـدى دـعـم الوـظـائف اللوجـسـتية لقراراـتـك التـسـويقية 

 .األخرى

  Summaryملخص  

ليم من خالل سلسـلة تصل املنتجات إىل األسواق يف الوقت املحدد، واملكان والسعر الس 

الرشكـات التـي تقـوم بـأداء هـذه يبة القيمة، وسلسلة مرتابطة لوظائف القيمة املضافة، وترك

ًيف كل رشكة القيمة لتحقيق احتياجات الخطوة التالية والعمالء أيضا يف نهايـة ضالوظائف، ت

خيل للحصـول املسوق بإدارة املواد التموينية واللوجستيات عىل الجانـب الـدايقوم . السلسلة

لوجيسـتيات لتلبيـة املطالـب عـىل الجانـب القنـوات والعىل مدخالت، ثـم يـدير بعـد ذلـك 

ضع خطتك لتحركات املنتجات، املعلومات، واألمـوال يف كـال االتجـاهني عـىل طـول . الخارجي

جميع التدفقات داخل السلسلة، تحديـد إىل فهم ًيحتاج مسوق الخدمة أيضا . سلسلة القيمة

ًون أيضا جميع التدفقات للتـوازن بـني ريدة القيمة وعن طريق أي مساهم، كام يكيفية إضاف

 .العرض والطلب
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تغطي اسرتاتيجية القناة القرارات التي يجـب أن تقـوم بأدائهـا القنـاة مـع تحديـد كـل  

مساهم، وعدد مستويات القنوات التـي يجـب اسـتخدامها، وكيفيـة إدارة التسـويق املتعـدد 

ن التـأثريات التـي تقـع عـىل إ. وأنواع أعضـاء القنـاة الـذين سـيتم اختيـارهمالقنوات، وعدد 

بـعـض واـسـرتاتيجية القـنـاة تـشـمل التوـجـه، الغاـيـة، واألـهـداف، اـملـواد والكـفـاءات األساـسـية، 

القرارات األخرى الخاصة بخليط التسـويق، قضـايا الرقابـة، احتياجـات العمـالء وأفضـلياتهم، 

 ت تشمل اللوجستيات إدارة آليـا.ية، املنافسون، وإتاحة الوساطةعوامل السوق، العوامل البيئ

ساس األهداف التي توازن أاملنتجات، البيانات، وتدفق البيانات من خالل قيمة السلسلة عىل 

ن الوظـائف اللوجسـتية األساسـية تشـمل إ. إجاميل التكاليف مع مستويات استجابة العمـالء

 .قيقها، ووسائل النقلجرد، طلبات املعالجة وتح، الالتخزين

  Your Marketing Plan Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

عندما تبدأ يف تخطيط القناة واللوجستيات، أجب عىل األسئلة التالية، وتفهم مـا قررتـه  

 :يف خطتك املدونة

 لعة أو خدمة قامئة، قم بدراسة املنـتج، املعلومـات، وتـدفق األمـوالسإذا كنت تخطط ل -1

 إذا كنـت تخطـط لعـرض جديـد، ضـع .وضع خريطة لـذلك مـن خـالل سلسـلة القيمـة

حدد أي االحتياجـات أو مواقـف خاصـة . خريطة لتدفق سلسلة القيمة التي ترغب فيها

 قارن، إذا أمكـن، تـدفقات .يف هذه السلسلة ميكن أن تؤثر يف أي تدفق يف رابطة أو أكرث

ناطق املمكنة التي تستطيع رشكتك أن تحسـن لتحديد املمهمني سلسلة القيمة ملنافسني 

 .وضعها أو اكتساب نوع من األفضلية

 ضع يف االعتبار جانب الطلب لسلسلة القيمة، وطبًقا ملعرفتـك املتاحـة عـن األسـواق -2

 والعمالء املسـتهدفني، فكيـف ومتـى وأيـن يتوقـع املسـتهلكني أو رجـال األعـامل

 ما هي أوقات ذروة أو انخفـاض أو يفضلوا اكتساب وسيلة للحصول عىل عرضك؟ 
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الطلب التي يجب أن تتكيف معها سلسـلة القيمـة التـي تحـددها؟ كيـف يـؤثر جانـب 

الطلب عىل جانب العرض يف سلسلة القيمة الخاصة بك، مبا يف ذلـك، املـوردين، اإلنتـاج، 

 ؟واالستعداد لعدم التدخل مع رشكاء القناة

ً، ما هي الوظائف التي يجب أدائها داخليـا  بك الخاصة القيمة الكاملةةبالنظر إىل سلسل -3

؟ ما هي الوظائف التي ستقوم بها رشكتك، وما هي الوظائف التي ستدع آخرين ًوخارجيا

وملاذا؟ إذا كانت خطتك التسويقية، بوجه خاص ملنتج جديد يجب أن تفكـر  للقيام بها؟

بنفسـك، وإدارتهـا يف ًجيدا يف منحنى التعليم الذي قد تواجهه يف إدارة هـذه الوظـائف 

 .خر للقيام ببعض الوظائفآمقابل تكلفة تعيني شخص 

كم عدد مستويات القناة التي تخطط لها؟ هل نوع عرضك عادة مـا يسـوق مبـارشة إىل  -4

العمالء أو من خالل وسطاء؟ إذا كنت ترغب يف اسـتخدام نـوع أو أكـرث مـن مسـتويات 

كيف سيتيح كل وسيط وصول عرضك القناة، حدد أنواع الوساطة يف كل مستوى والحظ 

ملستهلك أو العميل من رجال األعـامل، مـا هـو وضـع التسـويق املتعـدد أو اإىل الشارع 

ًالقنوات؟ أيضا هل سـتحتاج إىل قنـاة معاكسـة؟ أرشح ملـاذا تحتاجهـا أو ال تحتاجهـا يف 

 .خطتك

 مـع  عرضـك،ارك مـعيـرصي؟ ملـاذا يـتالءم اختر التوزيع املكثف، املختـار أو الـحهل ستختا -5

رشكتك، مع سوقك، ومع عمالئك؟ وما هو املعيار الذي ستستخدمه لتقييم أعضاء القنـاة 

 ؟)املحتملني أو الحاليني(

قبل االنتهاء من قرارات قناتك راجع مـرة أخـرى أفكـارك مـع وضـع العوامـل التاليـة يف  -6

جتهـا للرقابـة، حاتوجهات رشكتك، أغراضها، أهدافها، مواردها، وقدراتها، ومدى : االعتبار

ي تويص به يف خطتـك التسـويقية؟ أفضـليات عمالئـك ومتطلبـاتهم؛ خليط التسويق الذ

 .التنافسية؛ إتاحة وجود الوسطاءواألسواق التي تستهدفها؛ العوامل البيئية 
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اآلن، خطط للوجيستياتك، كيف ميكنك موازنة الحاجة إىل االستجابة للعمالء، مع الحاجة  -7

الية الداخلية؟ دون يف قامئـة واحـدة الوظـائف اللوجسـتية األربعـة لتحقيق األهداف امل

األساسية؟ وبجوار كل وظيفة دون بعض الجمل حول القضـايا األساسـية التـي يجـب أن 

توضع يف االعتبار، وكيف ميكنك التعامل معها، كرر قراءتك مللحوظاتك مـع الرتكيـز عـىل 

تحقيـق مـن جسـتيات التـي وضـعتها ً أنظر أيضا كيف ميكن أن تسـاعدك اللو.التكاليف

األهداف املالية، التسويقية، واملجتمعية التي تم تسجيلها بالفعل يف خطتـك التسـويقية، 

 هل تالحظ أي رصاعات؟
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 الفصل التاسع

 

 وسائل االتصال والتأثريات وتطوير اسرتاتيجيات التسويق

Developing Channel and Logistics Strategy 

 

 محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 التخطيط للتواصل والتأثري يف الجمهور

 .االجتامعي، التسويق عن طريق األشخاص، االنطالق الرسيع، والتأثريالتواصل  

 .اخرت الجمهور املستهدف 

 حدد األهداف وامليزانية 

 خترب القضايا الفاصلة ا 

 دوات التواصل  خرت أا 

 بحث الخطة 

 استخدام أدوات االتصال ملشاركة الجمهور

 اإلعالن 

 ترويج املبيعات 

 العالقات العامة 

 التسويق املبارش 

 البيع الشخيص 

 التسويقي املتكاملالتواصل  

 ملخص

   خطتك التسويقية، خطوة بخطوة
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 مةنظرة  عا

 يف عمليـة 5عـد جـزء مـن الخطـوة يإن إعداد اسـرتاتيجيتك لوسـائل االتصـال والتـأثري  

االتصال  يرشح هذا الفصل عنارص وسائل .)9-1انظر الشكل التوضيحي (التخطيط التسويقي 

، وتقنيات التسـويق عـن طريـق األشـخاص االجتامعيالتواصل وسائل والتأثري، مبا يف ذلك أحدث 

األهـداف ووضـع  ً سـوف تـتعلم أيضـا كيفيـة اختيـار الجمهـور املسـتهدف،.والتسويق الرسيـع

وامليزانية، دراسة العائدات املتاحة، اختيار أدوات اتصال معينة، واإلعداد للبحـث قبـل وبعـد 

رة فاحصـة عـىل ًأخـريا سـتلقي نظـ. عملية ترويج أو حملة، وخاصة من أجل أهداف التقيـيم

لتي يستخدمها املسوقني للتواصل مع الجمهور والحاجـة ة ايالرئيسالتخطيط لألدوات الخمس 

 .إىل تناسق الرسائل عرب جميع وسائل اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5الخطوة :  التخطيط التسويقي9-1الشكل التوضيحي 

 :الخطة التسويقية من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
  التميز 

 1 

ل الوضع بحث وتحلي
 الراهن

 4 

اتجاه الخطة، أهدافها، 
 الدعم التسويقي

 
3 

تجزئة الخطة، 
 انــةاالستهداف واملك

 

 2 
فهم األسواق والعمالء 

 

 6 

املعايري املرتيـة للخطة 
 ومراقبة التنفيذ

 
5 

تطوير اسرتاتيجيات 
 وبرامج التسويق 

 ــــال ــــائل االتـص وـس
 التسويقية والتأثري 
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   تطبيق ما لديك من معرفة 

اقرأ هذا الفصل والقي نظرة عىل الجزء الخاص بوسائل االتصال الخاصة بالتسويق يف عينـات 

خطتك "ك عىل األسئلة يف دمبجرد ر) النرتنتيف امللحق وعىل ا(الخطط الواردة يف هذا الكتاب 

قامئـة التاليـة، سـوف تكـون ة الراجعـميف نهايـة هـذا الفصـل و" التسويقية، خطـوة بخطـوة

 .ًمستعدا التخاذ قرارات الخطوات لوسائل االتصال التسويقي وسجلها يف خطتك التسويقية
 

 . تخطيط وسائل االتصال التسويقي  :التاسعقامئة مراجعة الفصل 

 :تحليل الجمهور

 ما هي الصفات النمطية لألعضاء من الجمهور؟ 

 كيف يؤثر سلوك الجمهور، ومميزاته واستخدام وسائل اإلعالم واختيار الرسائل؟ 

 :األهداف وامليزانية

 وسائل االتصال التسويقية الخاصة بك؟زمع تحقيقه من ما الذي ت 

 ئل اإلعالم املختارة؟هل امليزانية كافية لتحقيق األهداف مع األدوات ووسا 

 :القضايا الخالفية

  ،اإلقـلـيم ويف ـمـا ـهـي القـضـايا القانونـيـة، التنظيمـيـة واألخالقـيـة الـتـي ـتـؤثر يف الجمـهـور

 وسائل اإلعالم أو الرسائل؟والجغرايف، 

  ما هي القضايا االجتامعية، الثقافيـة، التنافسـية والتكنولوجيـة التـي يجـب أن توضـع يف

 .االعتبار

 :البحث

 لذي يكشف عنه البحث عن السوق، الجمهور وأفضليات وسائل االتصال؟ما ا 

  ًكيف ميكنك إجراء اختبارا أوليـا لوسـائل االتصـال وبحـث الـوعي واالسـتجابة فـيام بعـد ً

  التنفيذ؟
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 ر والتأثري فيهالتخطيط للتواصل مع الجمهو

 Planning to Communicate with and Influence Audiences 

ـائل  ـن الرـس ـد ـم ـور يف العدـي ـن الجمـه ـزء ـم ـك ـج إـن

التسويقية وهذا يعني أنك تعرف بالفعـل أن الهـدف مـن 

 القرارات التي تتخذها ىلمثل هذه االتصاالت هي التأثري ع

ـتهلكني ـد املـس ـفتك أـح ـرتاتيجيات . بـص ـأثري إن اـس ـىل الـت ـع

العميل، هي اسرتاتيجيات إلرشاك العمالء مـن خـالل وسـائل 

وللتأثري عىل طرق تفكريهم، مشاعرهم وترصفاتهم حيال ماركـة مـا أو عـرض النقل التسويقية 

ن وسائل االتصال التسويقية، كانت عادة، يف املايض عبارة عن وسائل التجاه أو طريـق إ: )1(ما

ني واملحتملني يف املستقبل؟ أما اآلن فـإن خطـط التسـويق واحد من الرشكة إىل عمالئها الحالي

تستهدف عامة تشجيع الحوار وبناء العالقات من خالل وسائل االتصال عـن طريـق الرسـائل، 

 .أو وسائل اإلعالم التي ترشك الجمهور وتدعو إىل التفاعل معه

ه لتسـهيل االجتامعي واإلعـالم االليكـرتوين، الـذي تـم تصـميموسائل التواصل إن ظهور 

ًتفاعل املستخدم قد أضاف بعدا جديدا قويـا لوسـائل االتصـال الحاليـة واالسـرتاتيجيات ذات  ً ً

رت، ي، تـوFacebook، فـيس بـوك YouTubeاالجتامعـي مثـل اليوتيـوب التواصل إن . النقود

ًلق متاما عن ت عىل املشاركة ألن املحتوى ضخم أو مخت واملدونات شجعPinterestبينرتست 

ً، وهكذا، واالسـتجابة أيضـا هاتالفيديوورشون رسائلهم املكتوبة، ينستخدميه الذين طريق م

املشاركني يف قني ِّهناك العديد من املسو. إىل الرسائل املنشورة وتعليقات املستخدمني اآلخرين

ًاالجتامعي ويشجعوا إقامة الحوارات مع العمالء، ولكن نظرا ألن االستخدام باملجـان التواصل 

ستطيع املستخدمني نرش كل ما يريدونه، فإن املسـوقني يفتقـرون إىل أسـلوب الرقابـة حيث ي

االجتامعي الخـاص بهـم، وعـىل محتـوى اإلعـالن التليفزيـوين، مواقع التواصل والسيطرة عىل 

 .الذين يدفعون األموال إلنتاجه وإذاعته عىل الهواء

 

 نصيحة للتخطيط

داوم عىل الحوار مع العمـالء 

ـتح  ـة االـسـرتجاعية وـف للتغذـي

 .وسائل االتصال
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 لتأثريحث الجمهور، واو، التواصل االجتامعي والرتويج الشفهي

Social Media, Word of Mouth, Buzz, and Influence 

تواصـل االجتامعي ميكـن أن يشـعل وسـائل التواصل إن التفاعل بني مستخدمي وسائل 

سلبية أو إيجابية بناء عىل التجربة الشخصية، وإخبار اآلخـرين عـن رشكـة مـا، ماركـة مـا، أو 

أو (ربة الشخصـية تي تنرش بناء عىل التجإن املعلومات ال.  نظرهمتعرض ما، أو يشء آخر لف

سم مبصداقية أكرب ألنها تنبع من مصدر شخيص وال يتم السيطرة عليهـا مـن تت) عىل االنرتنت

قبل رشكة ما أو وكالة ما، ونتيجة لذلك، فإن نتائج هذا التواصل ال ميكن التنبؤ بهـا، وعـادة ال 

 .ميكن قياسها بدقة

نـوع أخـر مـن الرسـائل ينـترش كـالفريوس عنـدما يفـوز إن أي فيديو أو أي إعـالن أو إي 

وبالتايل فإن هذا األمر قـد يـؤثر . بجمهور كبري من خالل إرساله إىل اآلخرين عن طريق االنرتنت

يف تفكري وشعور املستهلكني أو العمالء من رجال األعامل ويتعامل مع موضوع الرسـالة رسيعـة 

 أو الشخص املشـار إليـه أو الـذي تـم وضـعه داخـل املوضوع،أو العرض، ومع االنتشار الرشكة، 

إن تقديم رسائل رسيعة االنتشار أو مشاهدة فيديو مويص به من قبـل األصـدقاء هـام . الرسالة

مهمتان تشريان إىل مستوى االهتامم الذي ميكن أن يؤثر يف املواقف والسلوكيات، مثـل تشـجيع 

عنـد االنتشـار  .رساع يف رشاء املاركـة املشـار إليهـااتفاقية طبًقا للرأي املرصح به يف الرسالة أو اإل

، حيـث سـارعت Old Spice Guy" أولد سبايس جاي"الرسيع ألول فيديو اليكرتوين عن ماركة 

إن . حدث عن ماركـة أولدسـبايستوي) ال يرتدي إال منشفة(املاليني إىل مشاهدة أسايا مصطفى 

اركة وصورتها ومبيعاتها، وأصبح مصـطفى هذه الفيديوهات رسيعة االنتشار رفعت من قيمة امل

 .ة من املشاهري كواجهة ألولد سبايسقصرييف لحظات 

 االجتامعـي مواقـع التواصـل يستخدم رجال األعامل والهيئات التي ال تستهدف الـربح 

للوصول إىل الجمهور والتأثري فيام يقوله الناس ويشعرون به وكيفية التعامل تجـاه ماركـة 

والوقايـة مـن املراقبـة  فـيام يـيل كيفيـة اسـتخدام مراكـز .ا أو فكرة مـاعرض مأو معينة، 

  وهي وكالة أمريكية Centers for Disease Control and Prevention (CDC)األمراض 
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 معلومـات حـول رشن لـ-ً أحيانا بإضافة مسحة مـن الفكاهـة -االجتامعي تواصل حكومية، لل

 .االستعداد للحاالت الطارئة

إن . Centers for Disease Control and Preventionمراكز املراقبة والوقاية مـن األمـراض 

اجتامعية مثل تواصل أنشأت وسائل ) CDC(املراكز األمريكية للمراقبة والوقاية من األمراض 

الوـصـول إل الجمـهـور يف العدـيـد ـمـن رت حـتـى ميكنـهـا الـتـأثري وياـملـدونات، الـفـيس ـبـوك وـتـو

من اآلراء، ولكـن يف ربيـع  ف عدة آالCBCة عىل مدونما تستقبل أي صورة وعادة . املواقف

يف ، قدم االختصاصيون يف وسائل النقل واالتصال الخاصة بالصحة والـذين يعملـون 2011عام 

 ومـع الوضـع يف االعتبـار. هذه املراكز فكرة كان لها تأثري هائل يف قدرتها عىل مشـاركة الجمهـور

، قـرر هـؤالء االختصاصـيون عـةلطبيلانتشار الثقافة السابقة التي تتناول املوضوعات الخارقة 

رت، ومدونات لتنبيه الناس مبا يجـب أن يفعلـوه يتقديم فيديو عىل اليوتيوب، وتغاريد عىل تو

 يشـبه السـيناريوهات أو ما (غري عاديةلالستعداد يف الحاالت الطارئة مثل الكشف عن أشياء 

 .) أو األعاصري املصحوبة برياح شديدة وأمطاراألنفلونزامثل حاالت انتشار وباء 

العـاملني يف املجـال الطبـي، و خيـال وسـائل اإلعـالم، CDCجذبت وسـائل اتصـال الــ         

واألـشـخاص الـعـاديني، بإـضـافة ملـسـة خفيـفـة ـعـىل املوـضـوعات الـجـادة الـتـي تتـنـاول كيفـيـة 

مشاهدة ألكرث ًا لل مركزCDCداد للطوارئ، ويف أقل من أسبوع أصبحت صفحة مدونة االستع

ومبتابعة هذا النجـاح قـدم هـذا .  تعليق من القراء1000ًمن ثالثة ماليني مرة، ورسيعا تلقت 

 إحصاءات بيانية غري مسبوقة توضح كيفيـة االسـتعداد لهـذه الحـاالت الخارقـة CDCاملركز 

عيد الهالوين يف ونرشها ). حقيقية عن االستعدادات للحاالت الطارئةتشمل نصائح (للطبيعة 

أصـبح .  وللمرة الثانية تلقت سيالً من انتباه وسائل اإلعالم واستجابة رسيعـة مـن األشـخاص-

واسـتمرت " likesموافقـة أو " 220.000 أكرث من CDCلدى صفحة الفيس البوك الخاصة بـ 

لحاالت الخارقة من وقت ألخر، مـع خلـط الرسـائل الجديـة هذه الوكالة يف اإلشارة إىل هذه ا

 .)2(باألحاديث عن األشياء الخرافية الخارقة للطبيعة

تسعى الرشكة إىل توليد املزيد من التسويق الشفهي ملعرفتها ، التسويق رسيع االنتشار

ري القامئني ًيعتمد املسوقون أحيانا عىل توف. باحتامل التاليش الرسيع لهذا النوع من التسويق

 عىل وسائل االتصـال بحـوافز لبنـاء نـوع مـن االحتيـاج الرسيـع تجـاه املنـتج مثـل تقـديم 
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 إن التسويق الرسيع سواء كان عن طريق .)أو دفعات مالية يف املناسبات(عينات أو كوبونات 

ًاملواجهة وجها لوجه، إلكرتونيا أو مـن خـالل الدعايـة، عـادة مـا يسـتخدم لتحفيـز التسـويق  ً

ت التسـويقية، مبـا يف ذلـك تقـديم ًالشفهي عن طريق األشخاص، دعام لجميع أنواع التكتيكـا

 .املنتجات الجديدة، افتتاح متجر جديد، وإعالنات عن جوائز كربى

 يجب أن تبـدأ بتحديـد الجمهـور املسـتهدف، عنـد وضـعك لوسـائل االتصـال التسـويقية

ع بعد ذلك أهدافك، وميزانيتك، مع تحليل املوضـوعات ضثم  .الخاصة بك واسرتاتيجية التأثري

التنفيـذ تكـون تخطـيط  إن خطوتك النهائية قبل . ذلك واختيار األدوات املناسبةاملرتبطة بكل

 ).البحث الختيار وسائل االتصال وتقييم تأثريات حملتك أو حمالتك

  Choose the Target audience اخرت الجمهور املستهدف

مـن بنـاء الصـورة كجـزء أو قد يشمل الجمهور املستهدف العمالء الحاليني واملحتملـني 

خطة التسويق التي قد تشمل املوظفني، قادة املجتمع، املـوظفني الرسـميني املحليـني، وعـدد 

 السوق وتحقيق أهداف صةإن اسرتاتيجيات االتصال للحصول عىل ح .من املسهمني الرئيسيني

 ).9-2انظر الشكل التوضيحي " (الشد"و " عدفال"ميكن أن يطلق عليها مصطلحات املبيعات 

 ع، فأنت تستهدف الوسـطاء، وتشـجعهم عـىل الـرتويجدف الإلسرتاتيجيةك عند استخدام

هـي تعنـي الشـد فللمنتج للعمالء من رجال األعامل أو املسـتهلكني، أمـا اسـرتاتيجية ) الدفع(

 لجذب املنتج مـن خـالل تشجيعك للمستهلكني، أو العمالء من رجال األعامل عىل زيادة الطلب

قـرارات القنـاة وأن مع م ءتوايع أو الشد يجب أن دفاتيجية الإن قرار استخدام اسرت. القنوات

 يف تسـويق الزبـادي كنـوع Chobaniتشـوباين  عندما بدأ .هتتناسب املنتج، وتسعريه ومكاني

من املقبالت الصغرية يف شـاميل واليـة نيويـورك، اعتمـدت عـىل اسـرتاتيجية الـدفع أكـرث مـن 

ًلرشكة اسرتاتيجية الشد، جزئيا، لدعم مجهودات اسرتاتيجية الشد، ولكن خالل سنتني أضافت ا

 .ًالدفع، وجزئيا لزيادة حصة السوق
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 اسرتاتيجيتا الدفع والشد  9-2توضيحي   الشكل ال

 : املصدر

Gary Armstrong and Philip Kotler, Marketing: An Introduction, 11th ed. 

(Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2013), p. 364, Fig, 121. 

 ماركة تشوباين الجديدة Hamidi Ulukaypiقدم حمدي أولوكايا . Chobaniتشوباين  

كان هدفه األسايس هو الحصول عىل توزيع يف الواليـات . 2007لنوع من الزبادي اليوناين عام 

يجية دفـع املتحدة، ولذلك ركز عىل املبيعات لسالسل السوبر ماركـت الضـخمة وهـي اسـرتات

ًأدرك أولوكايا أيضـا، أن ميزانيتـه املحـدودة لـن تسـتطيع التوسـع . قوية لبداية رشكة لألغذية

ً، وضـع جانبـا ميزانيـة صـغرية 2009لتغطية حملة دفع مؤثرة يف البداية، ولكـن بحلـول عـام 

  مليـون دوالر يف13، كان يستثمر أكرث من 2011لوسائل االتصال املوجهة للمستهلك، ويف عام 

 السـوق يف أعـامل wmالتسـويق للمسـتهلك، لـدعم قنواتـه، ورشكائـه ولالسـتمرار يف دفـع ح

سـائل اإلعـالم املتعـددة من خالل وملة املستهلك ح ويف هذا العام جمعت ..تنافسية متزايدة

االجتامعـي لتوضـيح التعليقـات مواقـع التواصـل والعـرض، بني اإلعالنات التجاريـة، لوحـات 

 .ن املعجبني الحقيقيني للامركةشديدة اإليجابية م

تجار التجزئة والجملة

تجار التجزئة والجملة

  املستهلكون

  املستهلكون

 املنتج

 املنتج

 اسرتاتيجية الدفع

 وسائل اتصال املنتج

 اسرتاتيجية الشد

وسائل اتصال املنتج وسائل اتصال القناة
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ً، راعيا أساسيا لفريق 2012، يف عام ينأصبحت رشكة تشوبا  األمـرييك وأطلقـت األوملبيادً

 الحملـة للجمهـور ذه مليون دوالر لزبادي األطفال اليوناين، وقد قدمت ه12حملة دعائية بـ 

واليـات املتحـدة عـل  التي أدت رميتها بالكرة إىل حصول فريق الJennie finchجيني فينس 

 وإعطائهـا بطولـة تشـوباين 2008، 2004 يف عـامي Saftballامليدانية األوملبيـة للكـرة اللينـة 

 وقد رشح رئيس وكالة اإلعالنات الذي ابتكر اإلعالنـات التليفزيونيـة ذلـك .لطفليها الصغريين

ًانترشت رسيعا  التي Chobani Loveملة للمستهلك للتوسع يف ماركة حا نرغب يف نك: "قائالً

وسائل االتصال برشكة إن التواصل مع االنتشار الرسيع الحايل للامركة، ونجاح ". يف ربوع البالد

 مثل دانون التي ترغـب تشوباين لزيادة إجاميل املبيعات والدفاع ضد تحديات املنتجات األخرى

خدم  واآلن أصـبحت رشكـة تشـوباين تسـت.يف سحب حصته من رشكـة شـوباين رائـدة السـوق

اسرتاتيجية الدفع لدخول السوق االسرتايل، واسرتاتيجية الشد للمتابعة مبجرد استكامل الرشكة 

 .)3(التوسع يف مصنعها املحيل والحصول عىل توزيع كاف

عند تخطيطك للوصول إىل جمهورك، انظر إىل ما بعد األمور العامة وطور صورة للعضو 

) املـرأة/ الرجـل(يالت، والتـي تشـمل الجـنس صـالنمطي من الجمهور بأقىص ما ميكن من تف

العمر، أسلوب الحياة، اإلعالم، املنتج، وأفضليات طرق الدفع املايل، توقيت قرارات الرشاء ومـا 

عـن فـروق دقيقـة للمسـاعدة يف يالت يكشـف صإن البحث بدقة عن مثل هذه التف. إىل ذلك

 .قراءتهاتشكيل محتوى الرسائل وكيف، متى، وأين ميكن 

بكثافـة  إدراك وجود عدد كبري من املستهلكني والعمالء من رجال األعامل يسـتخدمونإن 

 املعلومـات، الهاتف الخلوي، أدى إىل زيادة عدد الرشكات التي تستخدم تسويق املوبايل إلتاحـة

التوجيهات، الكوبونات وبعض الرسائل األخرى للمستخدمني من خالل رسائل معنية، أو بريـد 

ومواقـع اليكرتونيـة تصـلح ) GR )Quick Response االسـتجابة الرسيعـة تاليكرتوين شفرا

للشاشات اليدوية، وهذا األمر هام بوجه خاص مع اسرتاتيجيات التسويق املتعـددة القنـوات 

 .والتي تشجع العمالء الختيار كيفية تفاعلهم مع املاركة والرشاء يف أي وقت متاح

 دام تسويق املوبايل للوصـول إىل إن صغار أو كبار املسوقني ميكنهم استخ
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الجمـهـور املـسـتهدف وتحقـيـق أـهـداف معيـنـة، إذا فهـمـوا أمـنـاط الرشاء واـسـتخدام وـسـائل 

للعثور عىل "ً، إن فتيات الكشافة يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، يقدمن جهازا التواصل

يف " فتيـات الكشـافة"ت ًمجانا والذي ينبه املستخدم متى وأيـن ميكـن رشاء كعكـا" الكعكات

ًاملنطقة التي يعيش فيها، ونظرا ألن هذه الكعكـات تبـاع خـالل فـرتات محـددة، ويف مواقـع 

ن يذهبون للحصول عليهـا، يمعينة، فإن األشخاص الذين يريدون رشائها يحتاجون إىل معرفة أ

انـب ونتيجة لذلك، فإن هذا النوع من التطبيـق أدى إىل زيـادة مبيعـات هـذه الكعكـات بج

 .)4(دعم أقوى من القوات املحلية

  Set Objectives and budgetحدد األهداف وامليزانية 

 لتحريـك جمهـورك املسـتهدف مـن خـالل يةميكنك استخدام وسائل االتصـال التسـويق

سلسلة مـن االسـتجابات تتعلـق باملعتقـدات، السـلوك، واملشـاعر تجـاه منتجـك، ماركتـك أو 

 بشكل مبسط فـإن املسـوقني الـذين يشـاركون يف 9-3لتوضيحي وكام يظهر الشكل ا. رشكائك

وا بالتأثري يف معتقدات الجمهور، ثم جاهدوا بعـد أتسويق املنتجات الكبرية مثل السيارات بد

 ليسـت جميـع .ذلك يف التأثري يف املشاعر، بجانب هـدف أسـايس وهـو التـأثري يف السـلوكيات

ن وسـائل االتصـال ملسـوقي املرشوبـات إ. مشـاركة كبـرية عـىل ثحـمنتجـات تهي العروض 

) املشـاعر( ترتكز يف أسلوب تشجيع مشاعر إيجابية تجـاه املاركـة أو املنـتج أنالخفيفة ميكن 

ًوأخريا تقود العمالء إىل أن ) سلوكيات(والتي ميكن، يف املقابل، أن تؤدي إىل االندفاع يف الرشاء 

سوف تساعدك البحـوث يف تحديـد معرفـة  ).االعتقاد(ًيقرروا حبهم للطعم ويعتربونه مرضيا 

إذا كان العمالء يرون سلعك أو خدماتك تستدعي املشـاركة الضـخمة وكيـف ميكـن أن يـؤثر 

 .هذا االعتقاد يف قراراتك الخاصة بوسائل االتصال

 وسائل 

 االتصال

 التأثري 

 يف املعتقدات

 التأثري 

 يف املشاعر

 التأثري 

 يف السلوكيات

 .منوذج للمشاركة الكبرية يف دور األفعال   9-3الشكل التوضيحي 
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إذا كنت تريد اكتساب عمـالء جـدد، يجـب أن يـدرك جمهـورك العـرض الـذي تقدمـه 

من نسبة وعي الجمهور % 25تحقيق "قد تكون أحد أهداف االتصال ). التأثري يف املعتقدات(

ملئويـة املطلوبـة مـع النسـبة ا" من بـني الجمهـور املسـتهدف خـالل أربعـة أشـهر" أ"باملنتج 

ومعرفـة عمليـة ًوالوقت اعتامدا عىل هدف التسويق، االستثامر يف وسائل الـرتويج والدعايـة، 

 طلـب متوقـع عـن حزمـة 900وجـود "أما األهداف املرتبطـة بـذلك فقـد تكـون . رشاء العمالء

حلول  مبادرة فعالة للعاملني باملبيعات ب300توليد "و "  يونيو30معلومات حول خدماتنا قبل 

 ". أكتوبر15

تقدم البحوث التسويقية خلفية جيدة لتحديد األهداف، إذا أظهرت البحوث أن القطاع 

% 18تحقيـق "، فإن الهدف قد يكون )مشاعر(ًمدرك وعىل علم باملنهج ولكن ال يفضله كثريا 

 ، إذا أشار البحث إىل"من بني الجمهور املستهدف خالل ثالثة أشهر" هـ"ممن يفضلون املنتج 

% 9تحقيـق "فإن الهدف قـد يكـون ) سلوكيات(أن العمالء يفضلون املنتج إىل درجة تجربته 

 200جـذب "أو " من بني الجمهور املستهدف خالل سـتة أشـهر) ج(من محاولة تجربة املنتج 

إن استخدام وسائل االتصال لتعزيز " خالل شهر سبتمرب) ب(عميل يطلبون عينات من املنتج 

من الجمهور املستهدف بالهبات اإلنسـانية % 55معرفة "يصبح الهدف إذن صورة املنتج فقد 

مضـاعفة النسـبة املئويـة للجمهـور املسـتهدف "، أو " ديسمرب31التي تقدمها الرشكة بحلول 

 ".ً شهرا12الذي لديه مواقف إيجابية تجاه الرشكة خالل 

 مبـا يف تصـال التسـويقية،ضع يف االعتبار عدد من العوامل عند استنباط ميزانية لوسـائل اال

 التـسـويق، األـهـداف الـتـي يـجـب تحقيقـهـا، الـقـوي البيئـيـة والـسـامت ـيـةذـلـك إـجـاميل ميزان

التـي يجـب  األسـواق  وبعـض األدوات األخـرى، عـدد،والتوجهات، اختيار أنواع الدعاية واإلعالن

 ال توجـد رشكـة . وهكـذاتغطيتها، الظروف واملالبسات التنافسية، العائد املحتمل عىل االستثامر،

ًلديها موارد غـري محـددة، ولـذلك يجـب أن تكـون واقعيـا حيـال هـذا األمـر، حـدد بوضـوح 

 أنظـر .وابتكر ميزانيـة خاصـة يف خطتـك التسـويقية. األهداف القصرية املدى والطويلة املدى

 . للمزيد من التفاصيل عن وضع امليزانيات10الفصل 
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  Examine Issues  القضايا واملواضيع الخالفيةافحص

بعـدد قد تتأثر اسرتاتيجيتك الخاصة بوسائل االتصـال 

 الثقافيـة، من القضايا القانونية، التنظيمية، التقنية، األخالقية،

فعىل سـبيل املثـال مـن األمـور الغـري قانونيـة، . والتنافسية

ملـكـة املتـحـدة، وبـعـض للرشـكـات يف الوالـيـات املتـحـدة، امل

 "قليل الدسم"األخرى تقديم ادعاءات كاذبة عن منتج ما أو وصف نوع من األغذية بأنه البلدان 

إن وسائل االتصال حول منتجات معينـة مثـل .بعض معايري معينةمع إال إذا كان ذلك يتامىش 

حيـان، يجـب األدوية املوصوفة من قبل الطبيب يجب أن تخضع لقوانني صارمة، ويف بعض األ

أن تشمل الرسائل اإلعالنية تحذيرات صحية أو تحذيرات عند استخدام املنتج، كام يجب عىل 

الرشـكـات أن تـصـون خصوـصـية العمـيـل بأـسـاليب خاـصـة، لبـنـاء الثـقـة بينـهـا وـبـني الجمـهـور 

 .املستهدف وتلميع صورتها

لتوجهـات وهناك تقنية تحديـد خاصـة عنـد اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي، ألن ا

 .The U“ "هيئة معايري اإلعالن يف اململكة املتحدة" حصلت .القانونية والتنظيمية، مازالت تتطور

K. Advertising Standards Authority” يك يعىل حكم قضـايئ ضـد رشكـة نـاNike لعـدم 

ينـترشون ) تحـدثان عـن املاركـةيكالهـام (تطبيق القوانني عندما سمحت الثنني مـن الرياضـيني 

اييك أن تربهن عىل التعبـري املكـرر نريدات بدون تعريفها كإعالنات، عىل سبيل املثال، حاولت تغ

مع شعار إعالن املاركة وأن رعايتها للرياضيني أمر معروف للجميع، رفض املنظمون هـذا االدعـاء 

محددة بوضوح باعتبارها وسـائل تواصـل اجتامعـي واقرتحـت أن " بقولهم أن التغريدات مل تكن

  )5(.  #تغريدات التي ترعاها أي رشكة تتضمن الكشف عن اسم رشكة ما مثل إعالنال

 الكشـف بالواليـات املتحـدة تقنيـات FTC" املفوضية الفيدراليـة للتجـارة"ًب أيضا قترا

السليم لوسائل التواصل االجتامعـي، مـع الوضـع يف االعتبـار تحديـدات األمـاكن للتغريـدات 

 شـعار مكتـب املركـز 9-4" الشـكل التوضـيحي" يظهـر .)6(يـل املوبا-وحجم شاشات الهـاتف 

حيـث ميكنـك معرفـة املزيـد "  الفيدرالية للتجارةةللمفوضي"التجاري لحامية املستهلك التابع 

 .عند نظم ولوائح التسويق

 نصيحة للتخطيط

خطط لوسائل اتصـال جـذب 

 .ة الجمهورثق
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  مكتب مفوضية التجارة الفيدرالية التابع ملركز أعامل حامية 9-4الشكل التوضيحي 

 املستهلك

االتصـال   كيف ميكنـك اسـتخدام وسـائل.ًيف االعتبار أيضا األوضاع التنافسيةيجب أن تضع 

 منافسيك؟ كيـف تواجـه ًإلضافة جانب مفيد متميز يجعل منتجك مختلًفا ومتميزا عن منتجات

املشـهورة؟ هـل هنـاك حمالت املنافسني من ذوي امليزانيات الضـخمة واملاركـات أو البضـائع 

دقـة بغـض النظـر عـن  أكـرث هـور املسـتهدف بأسـلوبم الجتقنيات جديدة تسلط الضـوء عـىل

رشح  ابيئة التسـويق املوضـوعية؟ الحمالت املنافسة؟ كيف ميكنك جذب االنتباه بغض النظر عن

 .التسويقية هذه األفكار حول هذه القضايا الجدلية يف خطتك

 Choose Communication Toolsاالتصال  أدوات اخرت

 يف دوات االتصـال التسـويقية أن التـي ميكـن أن تضـعهاهناك خمس تحقيقات أساسية أل

مخـترصة فيام ييل نظرة عامـة ) 9-5الشكل التوضيحي (االعتبار عند وضع خطتك التسويقية 

 . أن تسليط األضواء عىل تخطيط كل فئة سوف يتم دراسته يف الفصل التايل

 أهم األدوات يف وسائل االتصال   9-5الشكل التوضيحي 

 أمثلة تخداماالس األداة

الحصـــول بكفـــاءة عـــىل  اإلعالن

 رسائل لجمهور ضخم

ـو،  ـون والرادـي ـة يف التليفزـي ـات التجارـي اإلعالـن

االنرتنت، املجالت، وإعالنـات الصـحف، روابـط 

األـخـر، كتيـبـات ـعـن البـحـث املدفوـعـة آلـيـات 

املنتج والرشكـة، لوحـات اإلعالنـات، اإلعالنـات 

ــل، النصـــوص، واإلعال ــة، املوباـي ــات املتنقـل ـن

 .االليكرتونية
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 أمثلة تخداماالس األداة

ترويج 

 املبيعات

الحث عـىل الرشاء املبـارش، 

  حـث،مكافأة الرشاء املتكرر

 وتشجيع موظفي املبيعات

عينات، كوبونات، مكافآت، مسـابقات، ألعـاب، 

اليانـصـيب الـعـروض، اـلـنرش والتـصـوير، ـحـوافز 

 .وعروض تجارية

العالقات 

 العامة

بناء صورة إيجابيـة، تقويـة 

ـســاهمني اـلــروابط ـمــع امل

 والرشكاء

قيمها الرعاة، نرشات إخباريـة، رسـائل يأحداث 

 دونات، الظهور العلنيممخترصة، خطب و

التسويق 

 املبارش

الوـصــــول إىل الجامـهــــري 

ـــجيع رد  ـــتهدفة، تـش املـس

 الفعل املبارش

ـرتوين ح ـد االلـك ـد، الربـي الت التســويق مــالربـي

الالسليك الكتالوجات املطبوعة أو االليكرتونيـة، 

ــون، املـــذياع، االســـتج ــارشة، التليفزـي ابة املـب

 .والتسويق باملوبايل

البيع 

 الشخيص

ـول إىل العم ـردا الوـص ـل ـف ًـي

ًفردا للحصول عىل مبيعات، 

 تقوية العالقات

مواعيد املبيعات، اجتامعات وعروض املبيعات، 

 الدردشة عىل االنرتنت ملساعدة املبيعات

امها مع أي من هذه األدوات األساسية  أن وسائل التواصل االجتامعي ميكن استخدالحظ

ـد عرضــها يف مضــمون للتواصــل وا وال يســتطيع املســوقون أن يســيطر- ـالة بـع ـىل الرـس  ـع

 .االجتامعي

 إن اإلعالنات ذات فاعلية يف التكلفة للتواصل مع جمهور كبري، كام أن املسـوق : اإلعالنات

ن، عـادة، اإلعالنـات و يسـتخدم املسـوق.يسيطر بالكامـل عـىل الرسـالة ووسـيلة التواصـل

لتقديم أو متييز منتج ما، بناء ماركـة مـا، تلميـع وتحسـني صـورة الرشكـة، توصـيل تفـوق 

 .تقديم رسالة ماأو تنافيس 

 إن هذه األداة التي يسيطر عليها املسـوق ميكـن اسـتخدامها : ترويج املبيعات

  وهذا .اتللمستهلكني املستهدفني، رجال األعامل، أعضاء القناة، وممثيل املبيع
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مقاومـة والرتويج يفيد بوجه خاص يف اإلرساع يف تحقيق نتائج مبيعات عىل املدى القصري، 

املنـتج، بنـاء الـوعي وتعزيـز أنشـطة التواصـل تجربـة عـىل والحـث الضغوط التنافسـية، 

هنـاك العديـد . للعرضاألخرى، تشجيع استمرار البيع واالستخدام، زيادة القيمة امللحوظة 

 خالل الحفـالت املنزليـة كـام  التي يتم تسويقها من خالل وسائل ترويج املبيعاتمن السلع

 . يف املثال التايلتهسيتم مناقش

 ألن  أخـرىإن العالقـات العامـة ال تزيـد مصـداقيتها عـن أي أدوات تـرويج : العالقات العامة

التي تسـيطر  صادرالجمهور يستقبل الرسائل عرب قنوات اإلعالم التي تعترب أكرث موضوعية من امل

 أو تضـمن أن عليها الرشكة، ولكنك ال تستطيع السـيطرة عـىل مـا سـتقدمه الوسـيلة اإلعالميـة

ً فكر مليـا يف العالقـات العامـة عنـدما ترغـب يف .كة أو املنتج سيحظى بأي غطاء إعالميرشال

ء، أعضـاء الثقـة، إبـالغ العمـالبناء وعرض املنتج أو الرشكة يف ضوء إيجايب، قدم مشاعر الود 

 . اآلخرين مبميزات املنتج وفوائدهنيهمسالقناة وامل

 وهو أداة شديدة الرتكيـز والرقابـة مـن قبـل الرشكـة، كـام أن التسـويق : التسويق املبارش

، املبارش يسهل من التفاعل املتبادل مـع جمهـور معـني، ويسـمح بتحديـد نـوع االسـتهداف

 ومقارنتهـا  ميكنك بسهولة قياس النتـائج.هموتكييف العروض طبًقا لرغبات األفراد وسلوكيات

يسـاعد التسـويق املبـارش عـىل بـدء، وتقويـة . باألهداف لتحديد مدى الكفاءة والفعاليـة

ة، اختبـار جاذبيـة أو نـوتجديد العالقات مع العمالء، زيادة مبيعات بعض املنتجـات املعي

 .ثل تحديد أسعار مختلفةاستعادة مكانة املنتجات، أو اختبار تكتيكات التسويق البديلة م

 وهو أداة ممتازة لسيطرة الرشكة عـىل أسـاليب الوصـول إىل العمـالء مـن : البيع الشخيص

رجال األعامل واملستهلكني عىل أسـاس شـخيص مـن اجـل فـتح حـوار، تعلـم املزيـد عـن 

املعلومات املالية املعقدة والتي تقدم طبًقا لرغبة العمالء، أو الحصول عـىل واالحتياجات، 

 إن الرشكات التي تبيع سلع أو خدمات غالية األسعار أو منتجات طبًقـا .تغذية اسرتجاعية

 .لرغبات العميل، عادة تعتمد عىل البيع الشخيص
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  Plan Researchبحوث التخطيط 

 ية واملـال، فـإن خطتـك التسـويقإذا كان لديك الوقـت

يـجـب أن تـسـمح ـبـإجراء اختـبـار مـسـبق وبـحـث ـملـا بـعـد 

 إن فـكـرة إـجـراء اختـبـار .التنفـيـذ لتقـيـيم وـسـائل االتـصـال

مسبق هي اكتشاف مدى فهم الجمهور املستهدف للرسالة 

واالحتفاظ باملعلومات عـن املاركـة أو املنـتج، كـام توضـح 

هل املعتقدات، املواقف أو السلوكيات : ًقا ملا هو متوقعًأيضا إذا كانت استجابات عمالئك طب

 تتغري نتيجة لوسائل االتصال؟ 

أسلوب ًاعتامدا عىل االختبار املسبق، قد ترغب يف تحسني التصميم أو الشكل، املحتوى، 

 تقوم رشكة كيلوج .لة بأكملهامون وسائل االتصال قبل تنفيذ الحمالتسليم، التوقيت، املدة، ومض

Kellogـسـرييال( إلعالناتـهـا الرقمـيـة ـعـن الحـبـوب الـتـي تـقـدمها ة ـبـإجراء اختـبـارات مـسـبق  

Cereals ( للتأكد من أن األساليب املبتكرة تجد لها صدى لدى الجمهور املستهدف، كـام أنهـا

بصورة أفضل مع الرسائل اإلعالنية تواؤم ًتخترب أيضا التوقيت والعالقات مع املحتوى املحيط لل

 .)7(لئ التي تحقق مصالح الجمهور وقدرتهم عىل تلقي هذه الرساعىل االنرتنت

إن البحوث التـي تجـري قبـل التنفيـذ سـوف تظهـر مـدى تحقيـق اسـرتاتيجية وسـائل 

ً فكـر مليـا، عنـد .ًاالتصال ألهدافها، وما هي األنشطة األكرث تأثريا يف دعم خطتـك التسـويقية

 .يمك لألداءاختيارك ألدوات االتصال، حول كيفية قياسك وتقي

ة التي يجب أن يتم اختيارهـا خـالل يسوف يرشح الفصل العارش املزيد من املعايري املرت

 .ا تحققه خطتك التسويقيةملمرحلة التخطيط للتأكيد عىل استطاعتك القياس الفعيل 

 

 

 نصيحة للتخطيط

عـنـد القـيـام باختـبـار مـسـبق 

ًخصص وقتا الختبار التغريات 

 .قبل إطالق الحملة
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 جمهور صل إلرشاك الوااستخدام أدوات الت

Using Communication Tools to Engage Audiences 

ة ما تغطي الخطط التسويقية استخدام األدوات املتعددة يف حملـة أو أكـرث إلرشاك عاد

 إن التفصيالت والتفسريات عادة ما تظهر يف ملحق .الجامهري وتحقيق أهداف وسائل االتصال

اسـتخدم تحليلـك للجمهـور، قبـل اختيـار األدوات  . من محتـوى الخطـةأو وثائق أخرى بدالً

، لفهم مصالح واهتاممات العمالء، عاداتهم وأفضلياتهم، قـم بإعـداد نة وبرامج التخطيطياملع

ا يقوم به ملً، إذا كان ذلك ممكنا، )SWOT(تحليل نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات 

ك، أسـس التكامـل وضـع يف خطتـبنـاء عـىل ق َّ العمـالء، طبـىلمنافسيك للتواصل والتأثري عـ

دامك ألي مجموـعـة ـمـن اإلعالـنـات، ـتـرويج املبيـعـات، االعتـبـار الـتـأثري اإلـجـاميل عـنـد اـسـتخ

 .العالقات العامة، التسويق املبارش والبيع الشخيص

فرشكـة . راقب بدقة كيفية نسجك لوسائل التواصل االجتامعي داخـل خطتـك للتواصـل

، عـىل الفـيس Likes" إعجـاب" نقرة 800.000إير فرانس، عىل سبيل املثال، تحظى بأكرث من 

ط لشن حمالت تسويقية رسمية ولكنها قامـت بتفعيـل التواصـل االجتامعـي بوك وهي تخط

ًت رشكة الخطوط الجويـة حاليـا جهـازا قدمإلرشاك العمالء بالعمل إىل ما بعد رسائل الرشكة،  ً

ـًنـا يـسـمح للمـسـافرين بوـضـع ألبوـمـات ـصـور أثـنـاء ـسـفرهم واملـشـاركة يف النـتـائج ـمـع يمع

 .أصدقائهم عىل الفيس بوك

إير فرانس بإضـافة رسـائل تـرويج املبيعـات، أصـدقائها عـىل الفـيس بـوك دعت رشكة 

 للتـصـويت ألفـضـل ألـبـوم جمـعـة أـحـد املـسـافرين، وإرشاكـهـم يف الدعاـيـة للامرـكـة، ومكاـفـآتهم

تقدم أثناء الطريان التي  بالصور من مجلتها Pinterestًملشاركتهم، كام يوجد لها أيضا صفحة 

 يوتيوب يشاهدها أكرث من مليون مشاهد، وحسـاب عـىل وبعض الصور األخرى، بجانب قناة

 .التويرت يشمل كل األخبار واملساعدة يف خدمة العميل

لقد استطاعت كل هذه العوامل تعزيز صورة أيـر فـرانس كرشكـة موثـوق بهـا، وتهـتم 

 .)8(ها وترشكهم يف اهتامماتهايمبسافر
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  Advertising اإلعالنات

مـا هـو (ن، بهدف تطوير خطة تسويقية، يتعلقان بالرسالة إن القرارين األساسيني لإلعال

مـا هـي أداة نقـل أو أدوات النقـل (والوسيلة اإلعالميـة ) املحتوى الذي سيتم التواصل معه؟

يجب أن تكون هذه القرارات متمشية ) التي ستسلم الرسالة، ومتى، أين، كيف، وكيف دامئًا؟

ه، سلوكياته وقدرته عىل التلقـي؛ امليزانيـة مع خصائص وسامت الجمهور املستهدف، احتياجات

مثـل (املخصصة لإلعالنات؛ قضايا مناسبة تؤثر يف اسرتاتيجية وسائل االتصال؛ تعيني األهـداف 

ادة ما ينجذب الجمهور إىل الرسائل املبتكرة، ولكن الرسـائل شـديدة ع، )الوعي أو رشاء املنتج

 .تأثريالتطرف أو الهمجية الغري مألوفة فلن يكون لها 

خطتك استدعت ًيجب أن تعمل معا رسائلك ووسيلتك اإلعالمية، فعىل سبيل املثال، إذا 

االنرتنـت أو التليفزيـون رضورة عرض املنتج وإظهار محاسنة للعميل، فإن الوسائل املرئية مثل 

لوصول لمع قدرة وسيلة النقل  ولكن، فقط، إذا كانت تسمح بذلك امليزانية -ام أفضل اختيار ه

ىل الجمهور املستهدف، إن كلامت اإلعالن، شكله وتصميم، الرسوم البيانية، الصـوت، وبعـض إ

  .العنارص املتاحة األخرى، سوف تنقل جاذبية الرسالة إىل الجمهور

عاطفية تعتمـد ة وي عىل مناشدإن الرسالة التي تحت

، الغضـب، السـعادة، أو أي ءالحيـاالخـوف، (عىل املشاعر 

لحث الجمهور عىل االستجابة، أما الرسـائل ) مشاعر أخرى

التي تعتمد عىل مناشدة عقالنية فهي تسـتخدم الحقـائق 

واملنطق للحث عىل االستجابة بإظهـار مـدى قـدرة املنـتج 

تبادل املرشوعات التجاريـة، بوجـه بباإلعالنات الخاصة  .ج مايريض احتياعىل حل مشكلة ما أو 

 يسـعى إليهـا ةًأساسـا عـىل مناشـدات عقالنيـة تـرتبط بفوائـد ومنـافع معينـ تعتمـد ،خاص

 تشـمل هـذه الحمـالت، اآلن ملسـة عاطفيـة مـن أجـل جـذب .املشرتون من رجال األعـامل

 عمالء، ولكن، طبًقا ملا يقوله محرر االنتباه، وإضفاء صورة إنسانية عىل الرشكات مع إرشاك ال

 

 نصيحة للتخطيط

تأكد من أن التنفيـذ الخـالّق 

للرسالة سيناسب كـل وسـيلة 

 . االعتباريفإعالمية موضوعة 
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ذات ملسـة عاطفيـة ويشء مـن الدعابـة، إال أنهـا " الحملة"حتى وإن كانت ": B to Bجريدة 

 .)9("ًتحتاج إىل أن تكون وثيقة الصلة أيضا باملرشوع التجاري

رسالة بأسلوب مختلـف، أمـا االنرتنـت فتقـدم متتلك كل وسيلة خصائص خاصة تبعث ب

الرؤية، الصوت، الحركة والتفاعل، بينام تقدم اإلعالنات املطبوعـة اللـون، البقـاء ملـدة أطـول، 

إن تحقيق أهداف وسائل االتصال التسويقية، فـإن . والقدرة عىل توصيل املزيد من التفاصيل

مثل مجلة معينـة أو ( نقل أداةمعينة أو ًأكرث الرسائل ابتكارا يجب أن تقدم من خالل وسيلة 

 عنـد التخطـيط ،يجـب أن تضـع يف االعتبـار. تصـل إىل الجمهـور املسـتهدف) موقع الكـرتوين

لإلعالنات، أنك قد تكون يف حاجة إىل مزيج من وسائل اإلعالم لتوصـيل رسـائلك، وخاصـة أن 

كن الوصـول إىل وسـيلة الجمهور اآلن لديه اختيارات شديدة التنوع عن كيف، ومتى، وأين مي

 .إعالمية، كام أنه معرض دامئًا لرسائل متعددة يف وسائل إعالم متزامنة

ن الرسالة التـي تصـل إىل أصبحت أجهزة التليفزيون داخل املتاجر من األمور الشائعة أل

املشرتين يف الوقت أو املكـان الـذي يسـتطيعون فيـه اتخـاذ قـراراتهم، باإلضـافة إىل األسـعار 

 .ةاملعقول

ل السـوبر س إحدى سالKrogerتعد كروجر . In-Store TVأجهزة التليفزيون داخل املتاجر 

 Harrodsن هـارودز أ داخـل متاجرهـا، كـام يةماركت يف أمريكا والتي متتلك شبكة تليفزيون

 شبكة تليفزيونيـة باإلضـافة إىل خمـس 150وهو من املحال اإلنجليزية الراقية املعروفة لديه 

إن وجـود شـبكة . م عـىل الحـوائط يسـتطيع مـن خـالل املعلنـني عـرض وسـائلهموسائل إعال

من فروع ماكدونالدز مام أدى إىل انتشار اإلعالنات فرع بق يف مائة ُتليفزيون داخل املتجر ط

الجاذبة للرشكة التي تتناسق مع الربامج املخترصة التي تقدم أخبـار أسـاليب الحيـاة، ملحـات 

خـر يشـمل آانويـة املجلـة والرياضـيني بالجامعـات بجانـب محتـوى مخترصة عن املدارس الث

 .إعالنات تجارية ملنتجات تقدم يف متاجر أخرى غري ماكدونالدز

        ميكن استخدام حتى أجهزة التليفزيون املعروضة للبيع ألهداف ترويجية، عند استعداد 

 The Amazing Spider Man" الرجـل العنكبـوت الخـارق"رشكـة سـوين لألفـالم لتقـديم 
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يـتم إعـالن مـن قبـل عـىل أجهـزة  رض مشـهد مل لعـWalmartتعاقدت مع محال ووملـارت 

 إن تحديـد الوقـت .التليفزيون يف أجنحتها الخاصة باإلليكرتونيات، وذلـك ملـدة يـومني فقـط

 كان متجر ووملارت يعرض للبيع مئات مـن أشـكال الرجـل .سامن بالحكمةتيرصان واملكان عن

لتسـويق أثنـاء العطـالت العنكبوت املرخصة وكانت األرس تتزاحم داخل هـذه املتـاجر عنـد ا

 .)10(الصيفية
 

 : عند التخطيط الختيـارات وسـائل اإلعـالم وهـامامهناك قراران رئيسيان يجب اتخاذه

وعـدد ) واملعروفة بعملية الوصـول(عدد األشخاص الذي ميكن الوصول إليه خالل فرتة معينة 

ل إىل عـدد متزايـد مـن  إن الوصو.)واملعروفة بالتكرار(مرات تكرار الرسائل خالل نفس املدة 

عليك أن تحدد، عند وضـع . األشخاص أمر شديد التكلفة، وذلك لتكرار الرسالة مرات متعددة

 التوصيل مع عدد تكرار الرسـالة يةخطتك، كيفية تحديد حصة امليزانية عن طريق توازن عمل

ًاعتامدا عىل معرفة الجمهور املستهدف، هناك أيضا بعض املسوقني الذين يقدمون  إعالنـاتهم ً

من خالل املسارح السينامئية للوصول إىل الجمهور املسـتهدف خـالل فـرتات معينـة، طبقـت 

ملاذا؟ ألن عقلية " سول" للسيارات هذا األسلوب عند إطالقها سيارتها الصغرية Kia" كيا"رشكة 

وذلـك " ًاألشخاص الذين يشاهدون األفالم مختلفة كثريا عن عقلية من يشاهدون التليفزيـون

ًبكيا ولكن تستخدم الرشكة أيضا، عند التوسـع، وسـائل تـرويج اإلعالنات طبًقا ملا يقوله مدير 

للمبيـعـات بجاـنـب العالـقـات العاـمـة، مـبـا يف ذـلـك الهـبـات املجانـيـة ـمـن الرـعـاة، والحـفـالت 

 .)11(املوسيقية للوصول إىل جمهور الجيل األلفي الذي تستهدفه

 يعتمد عىل مكـان وجـود املنـتج أو - الجغرايف  باملفهوم-إن اختيار مكان اإلعالن 

، أمـا بالنسـبة )9-6أنظـر الشـكل التوضـيحي (متى سيقدم خالل فرتة خطـة التسـويق 

) حتى يتـذكر الجمهـور الفوائـد واإلتاحيـة(للتوقيت فإن الرسالة أو الحملة قد تستمر 

 )مهـور بـالرشاءزيد اهـتامم الجيعندما (خالل فرتات الطلبات املوسمية أو أوقات الذروة 

 مع إعالنات الرتويج للمبيعات أو بعـض (أو بأسلوب مستمر مع كثافة رشائية عشوائية 
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 مبديـنـة ـفـانكوفر Ethical Bean Toffee، تـسـتخدم رشـكـة )األنـشـطة التـسـويقية األـخـرى

للوـصـول إىل األـشـخاص اـلـذين ) QR" (االـسـتجابة الرسيـعـة"إعالـنـات متنقـلـة ذات ـشـفرات 

 من منزلهم إىل عملهم أثناء الذهاب والعودة، وعنـدما يلتقطـون صـورة هـذه ًيتنقلون يوميا

الشفرات عن طريق الهواتف الذكيـة، ميكـنهم الوصـول إىل املكـان الـذي يسـتطيعون طلـب 

يف أي محطة " الثيكال بني"ًفنجان من القهوة ويكون جاهزا يف وقت معني يف أي من املقاهي 

 .)12(للقطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخليط اإلعالمي  9-6لتوضيحي الشكل ا

 :املصدر

Kenneth Clow an Donald back, Integrated Advertising. Promotion, and 

Marketing Communication, 3rd (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice 

Hall, 2007)p. 260, Fig. 8.5. 

 

 

 مقيــاس
 الســـوق

سامت الجمهور
 املستهدف

اختبارات وسائل
 اإلعالم

وى محتــ
 الرسالــة

السكانية

 الجغرافية

الرسوم البيانية 

 النفسية

 السلوكية

العادات اإلعالمية

 التليفزيون

 املذياع

 يف الهواء الطلق

 الصحف

 اإلنرتنت

 املجالت

 الربيد املبارش

أخرى

 محيل

 إقليمي

 قومي

 دويل
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 "ـحـث ـعـن الكلـمـة املفـتـاحإعالـنـات الب"ًأـخـريا، فـكـر إذا ـكـان يـجـب علـيـك اـسـتخدام 

“Keyword Search Advertising ” وهـو أحـد " بالبحـث مـدفوع األجـر"ًواملعروفـة أيضـا

ال لوضـع موقعهـا يف قامئـة يث تقوم الرشكة بـدفع قيمـة مـن املـأشكال اإلعالن االلكرتوين ح

من اإلعالن عن طريـق دفـع " سوين" غريت رشكة .البحث الناتج عن كلامت أو ماركات معينة

خالل فرتات تقديم املنتج الجديد إىل االسـتخدام، " الكلمة املفتاح"أجر لإلعالنات القامئة عىل 

وضـح ذلـك أحـد املـديرين التنفيـذيني يف أعىل مدار السنة لوسيلة البحـث االلكـرتوين، وقـد 

أن األشخاص يبحثون طوال السنة، ولذلك، فمن اآلن نتطلع إىل وجودنا الـدائم " إىل"التسويق 

 .)13( االنرتنتعىل

  Sales Promotion الرتويج للمبيعات

أو إن إنشاء ماركة معينة أو زرع الوالء عند العمـالء، 

إىل حتـاج تتعزيز االلتزام بني أعضاء القنـاة مـن األمـور التـي 

يعـات ميكـن أن يسـاعد يف وقت طويل، ولكن الرتويج للمب

خفض سعر املنـتج امللحـوظ، أو تعزيـز القيمـة امللحوظـة 

، خـصـومات إن تـقـديم عيـنـات، كوبوـنـات، .ملـدة مـحـدودة

اسرتجاع املال أو إعادة السـلعة، الجـوائز واملكافـآت، اليانصـيب واملسـابقات، مجموعـة مـن 

 املسـوقني عنـد اسـتهداف قنيات الرتويج للمبيعات يستطيع أن يستخدمهاتاألرباح، تعد من 

 ومن بني التقنيات التي ميكن أن يستخدمها املسوقني عند استهداف. الدامئني أو املتوقعنيالعمالء 

 أعضاء القنـاة ورجـال املبيعـات هـي تقـديم عـالوات وحـوافز، مسـابقات للمبيعـات، التـدريب

ط يسـلتقنيـة كـل ت من الهدف 9-7يصف الشكل التوضيحي .  للرشاءأدىنوالدعم، ووضع حد 

 .الضوء عىل كل القضايا لوضعها يف االعتبار خالل عملية التخطيط

 

 نصيحة للتخطيط

ــرتويج  ــار اـل ضـــع يف االعتـب

للمبيعات للتسويق الـداخيل 

 والخارجي
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  تقنيات ترويج املبيعات  9-7الشكل التوضيحي 

 املوضوعات التقنية والهدف

ـات  ـني-تـقـديم عيـن   تـسـمح للعـمـالء املحتمـل

 اختبار وتجربة املنتج بدون مخاطر

 هل تسمح امليزانية بتقديم عينات؟ 

 سيتم توزيع العينات؟كيف، متى وأين  

خفض السعر امللحوظ  -تقديم الكوبونات 

 ملنتج ما

  بالكوبونـات هل سيقوم العمالء األوفيـاء مبعـاودة الرشاء

 بنسبة أكرب من العمالء املحتملني؟

  هل ميكـن توزيـع الكوبونـات وإعـادة الرشاء مـن خـالل

 ؟األجهزة املتنقلة

ج ملنـتاالتخفيضات واسرتجاع املال أو إعادة 

 مـن ضفـخ يقلل مـن السـعر امللحـوظ وي-

 املخاطر امللحوظة

 هل الرشكة مستعدة لآلليات؟ 

  إىل أي ـحـد ـسـيؤثر إـعـادة األـمـوال للعـمـالء يف األـهـداف

 املالية؟

ً تقـدم شـيئا إضـافيا -الجوائز أو املكافـآت  ً

 ًمجانا أو بسعر ضئيل لدعم قيمة املنتج

 ة؟كيف ستؤثر الجوائز يف األهداف املالية للخط 

 هل ستكون الجوائز غري جذابة أو شديدة الجاذبية؟ 

 تـجـذب -اليانـصـيب املـسـابقات واأللـعـاب 

 أو  وتثـري الرغبـة تجـاه منـتج مـا -االنتباه 

 ماركة ما

 ما هي القواعد القانونية والتنظيمية التي سيتم تطبيقها؟ 

  ـهـل تـسـمح امليزانـيـة بتـقـديم ـجـوائز، وآلـيـات تـشـغيلية

 ودعم لوسائل االتصال؟

ـاح  ـن األرـب ـة ـم ـة -مجموـع  ضــع يف حزـم

واحــدة منتجــني أو أكــرث بســعر خــاص، 

 تخفيض السعر الحايل

  ة؟صاخهل تسمح امليزانية بتقديم حزم 

 هل سيالحظ العمالء قيمة مضافة كافية؟ 

ـوافز  ـالوات وـح ـة -ـع ـار التجزـئ ـدم لتـج  ـق

 ًوالجملة أسبابا مالية لدعم املنتج

 خاـصـة نتيـجـة ًـهـل ـسـيقدم الوـسـطاء لعمالئـهـم أـسـعارا 

 لذلك؟

  ـل يف ـم التقلـي ـات اآلن ـث ـيبالغ الوـسـطاء يف الطلـب ـهـل ـس

 الطلبات فيام بعد؟
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 املوضوعات التقنية والهدف

  قـدم مكافـآت لرجـال-مسابقات املبيعـات 

 .معنياملبيعات عند بيعهم ملنتج 

  االنتباه الكايف بعد انتهاء املسابقة؟بهل سيحظى املنتج 

 هل ستغطي امليزانية تكاليف الجوائز واإلدارة؟ 

 ـتــم بتعـلــيم أـفــراد -يب واـلــدعم التــدر

 املبيعات حول املنتج ودعم مجهود املبيعات

 للتدريب؟صص ما عدد املرات التي تخ 

  عضـو يف أو ما هـو كـم الـدعم الـذي يحتاجـه منـتج مـا

 القناة؟

 اســتخدم ،مــواد الحــد األدىن مــن الرشاء

ات، أساليب أخرى من الـرتويج داخـل معال

 املتجر

 املواد؟هل سيستخدم تجار التجزئة  

  ـهـل ستـسـمح امليزانـيـة بـتـوفري وـسـطاء مختلـفـني مـبـواد

 مختلفة؟

بنـاء  إن أهداف أنشطة ترويج املبيعات للعمالء الحاليني واملتوقعني املستهدفني قد تشـمل

مشاعر الوالء، دعم  الوعي، تشجيع اختبار املنتج واستخدامه، تشجيع االستجابات الرسيعة، تعزيز

إن إصـدارات أنشـطة الـرتويج . املنافسـني اتصال أخرى، والدفاع يف مواجهةاإلعالنات أو أي وسائل 

تشـمل تعزيـز املعرفـة بـاملنتج، بنـاء املبيعات، قد  للمبيعات التي تستهدف أعضاء القناة وممثيل

الرسيعة، دعم القنـاة ووسـائل االتصـال االستجابات  االلتزام، تقوية وسائل الرتكيز والوالء، تشجيع

 .فاع عن مواجهة املنافسنياألخرى، والد

هناك العديد من املنافسـني يضـمون عمليـة تـرويج املبيعـات يف خططهـم التسـويقية 

كوسيلة لإلرساع يف االستجابة خالل فـرتة معينـة مـع نتـائج ميكـن قياسـها بكـل وضـوح مثـل 

م االسـتخداحساب عدد الكوبونات املسرتدة، وعدد الوحدات التي تم بيعها، ولكن املبالغة يف 

أنواع معينة من  رشاء قد تدفع العمالء أو أعضاء القناة إىل املبالغة يف الحساسية تجاه السعر عند

وسائل الرتويج للمبيعات،  بعض أصبحت. املنتجات، وفرض تهديد محتمل ألسهم املاركة وربحيتها

اليـة لـيس فقـط لتأثريهـا عـىل فع ومرغوبـة مثل تقديم عينات خالل الحفالت املنزلية، مشهورة

 . الرسيعةالتكلفة بل أنها وسيلة جيدة ملوجات من الطلبات
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لـيس الهـدف . Sampling via House Partiesتقديم عينات خالل الحفالت املنزلية 

منها أي يشء خالل هذه الحفالت، باستثناء املاركة والخربة الجيدة عندما قدمت رشكـة سـوين 

Sony جهاز Moveم يف اإلحسـاس بالحركـة، قـرر مسـوقو هـذا  أللعاب الفيديو والذي يتحك

الجهاز عرض فوائده عـن طريـق السـامح للعمـالء بتجربتـه بأنفسـهم، حيـث قـاموا بـدعوة 

املتحمسني لأللعاب الستضافة حفالت منزلية يكون فيها جهاز مـوف هـو محـور االنتبـاه مـع 

كـان يـتم دعـم . تقديم فرص للفوز بأجهزة تحكم، كامريات، سلع للحفالت وما يزيد عن ذلك

إن عمليـة . هذه الحفالت من قبل املواقع االليكرتونية وإعالنات الفيس بـوك، ورسـائل تـويرت

استضافة الحفالت تـوفر لرشكـة سـوين معلومـات دميوجرافيـة عـن الحـارضين، مـع السـامح 

 .للمسوقني تطوير وسائل الرتويج املستقبلية

حفـالت املنزليـة لـدعوة املسـتهلكني  الThai Kilchen        استخدمت رشكـة تـاي كيتشـن 

للطهي والحصول عىل عينات مـن منتجاتهـا مـن األطعمـة، ثـم نرش الـوعي بهـا عـن طريـق 

تستخدم . الحديث لألصدقاء واألقارب، فيصبح هناك اآلالف يدعمون املبيعات بشكل ملحوظ

 - Pullة  الحفالت املنزلية لتوزيع كوبونات لحفاضاتها ماركSchwan Foodرشكة شوان فود 

Ups مع تسليط الضوء عىل حفالت موسيقية مبارشة تذاع عىل الهواء تقوم بهـا رشكـة رالفـز 

ًابحث عن املزيد من الحفالت املنزلية نظرا ألن املاركـات املشـهورة . Ralph’s Worldوورلد 

 .)14(تحتاج إىل وسائل ترويج غري عادية لجذب انتباه املستهلك
 ج

  Public Relationsالعالقات العامة 

جابية اإليإن الهدف من العالقات العامة هو فتح خطوط من التواصل وتطوير العالقات 

 النـاس يف عامـة(إن الجمهـور املسـتهدف . مع مجموعة أو مجموعات من املسهمني يف الرشكـة

يشمل مزيج من العمـالء الحـاليني واملحتملـني، مجموعـة مـن املجتمعـات ) العالقات العامة

 ، املـوردين، املـوظفني الحكـوميني،العاملني واملتقدمني لشغل الوظائف، أعضاء القنـاةاملحلية، 

 .بعض مجموعات االنرتنت، واملجتمع املايل

 ".لالستجابة الرسيعة" أن تقنعها فيام ييل بعض من األهداف التي ميكن
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 قـد تسـاعد العالقـات العامـة تحديـد النـبض العـام. إدراك مفاهيم ومواقف املسـاهمني 

وتعريف االهتاممات املتعلقة باملنتج والعمليات التشغيلية، املسئولية االجتامعية، وبعض 

املوضوعات الجدلية األخرى، وسواء ظهرت صفحة الفيس بوك من خالل خطابـات، بريـد 

اليـكـرتوين، مكاـملـات هاتفـيـة أو التفاـعـل ـمـع ـمـوظفي الرشـكـة، فـفـي اـسـتطاعتك معرـفـة 

 ثم ابـدأ يف التخطـيط -انة رشكتك من خالل عيون العامة اهتاممات الجمهور ومعرفة مك

 .لالستجابة والرد

 إن تشكيل وحامية وصيانة الشكل اإليجايب لرشكة ما أو ماركة ما يولد نية . تكوين الصورة

وهناك وسيلة لتحقيق ذلـك . ًصالحة ويبني مرسحا لعالقات قوية مع الجمهور املستهدف

 أحـداث املجتمـع، القضـايا الخرييـة، وبعـض األنشـطة وهي مشاركة اإلدارة واملوظفني يف

ًتستخدم العالقات العامة أيضا لتقليل أي رضر عىل الصورة العامة للرشكة  .املحلية األخرى

 . يف مأزق ما مثل الشك يف فساد أو تلف املنتجتإذا وقعت يف خطأ ما أو تورط

 عـام ً أحيانـا لتصـحيح مفهـوم تسـتخدم العالقـات العامـة.التواصل بني األفكار واملعلومـات 

 .خاطئ أو لتوضيح موقف الرشكة أو عملها تجاه تقنية معينة

 تستطيع العالقات العامة تسليط األضواء عىل ماركـة معينـة .بناء الوعي باملنتج أو املاركة 

 .أو خط إنتاج عن طريق املؤمترات الصحفية، األحداث الخاصة، وبعض التقنيات األخرى

للتوسـع املسوقني يضمون العالقات العامة مع أدوات االتصال األخرى هناك العديد من 

 .يف الوصول إىل املنتج أو الخدمة وحفز الدعاية عن طريق األحاديث الشخصية

والتي تولـد " مراكز املراقبة والوقاية من األمراض"تقرأ يف بداية هذا الفصل، عن 

قة والغريبة ضـمن موضـوعات ًنوعا من الدعاية عن طريق الحديث عن األفعال الخار

ثم يتبع ذلك مـداخل ملـدونات لالسـتمرار . أخرى من أجل االستعداد للحاالت الطارئة

  سرنى فيام بعد يف هذا الفصل كيف .يف الدعاية عن طريق تناقل األحاديث الشخصية
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كيـف ميكنـك اسـتخدام . مع اإلعالن يف حمالت واحدة) الرعاة( العرابة Kiaدمجت رشكة كيا 

 مجموعة من األدوات يف خطتك التسويقية؟

  Direct Marketing التسويق املبارش

 تـسـعى الرشـكـات دامئًــا، عـنـد إتـبـاع أـسـلوب التـسـويق

 العمـالء الحـاليني واملحتملـني مـن املبارش إىل التواصل مـع

تتسـم أدوات . خالل الربيد، اإلذاعة، ووسائل اإلعالم األخرى

التواصل بفعالية التكلفة عند االستهداف واستخدام رسـائل 

 حتـى ولـو وصـل األمـر إىل -العمالء، العـروض والتوقيـت 

 إذا كانـت املعلومـات ةوجود مستقبل واحد كل عـىل حـد

ًونظـرا السـتجابة . وسامت كل فـردمتاحة حول احتياجات 

تحقيقهـا تم الجمهور مبارشة للرشكة، ميكنك قياس النتائج بسهولة ومعرفة أي األهداف التي 

يجب أن تلخـص خطتـك .  مع إمكانية تغيري الرسالة أو الوسيلة برسعة إذا تطلب األمر ذلك-

ائج، اسـتخدام وسـائل التسويقية األهـداف املرجـوة، االسـتجابة املتوقعـة، كيفيـة قيـاس النتـ

إن الرسالة التسـويقية . البحث، القضايا املرتبطة بهذه األمور والصلة بأهداف التواصل األخرى

املبارشة يجب أن تكون وثيقة الصلة بالجمهور املستهدف حتـى تتحقـق فعاليتهـا، بـدالً مـن 

 .اعتبارها بريد تافه أو عابر

 ،إىل تحقيـق مبيعـات مبـارشة رسيعـةيهدف العديـد مـن الـربامج التسـويقية املبـارشة 

لق الوعي باملنتج، التأثري عىل املفاهيم واملواقف، استمرار العالقة خوهناك أهداف أخرى قد ت

هنـاك  .مع العميل، تشجيع موظفي املبيعات والعمالء املحتملني ألخذ الخطوة التالية لـلرشاء

 التـي حـددت Teletonيتـون الرشكات واملنظامت التي ال تستهدف الربح مثل رشكة تلبعض 

 .أهدافها مثل توليد املساعدات املالية والتعاقد مع املتطوعني

 

 

 نصيحة للتخطيط

ـــات  ـــن احتياـج ـــث ـع ابـح

الجمهور وقدرته عىل التلقـي 

الرسـيـــع عـنـــد تخطيـطـــك 

للمحتــوى، وســائل اإلعــالم، 

 .الرسالة والتوقيت
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 وهي منظمة خريية باملكسيك تدير مركـز لتأهيـل األطفـال ذوي االحتياجـات. Teleton  تليتون

الراديـو والـربامج خـالل الخاصة، والتي تستخدم التسويق املبـارش للوصـول إىل املـانحني مـن 

حث الناس عىل التربع للمرشوعـات الخرييـة، باإلضـافة إىل اإلعالنـات التجاريـة ل ةزيونيالتليف

 الهبـات عهناك ما يزيـد عـن ثالثـة أربـا. باللغة اإلسبانية عىل الشبكة التليفزيونية األمريكية

ًالتي تقدم إىل تليتون يتم استقبالها عن طريق الهاتف، بالرغم من جـذبها للهبـات أيضـا مـن 

نرتنت أو الرسائل النصية التي تعتمد عىل الكلمة املفتاح والتي تحمـل تكلفـة التـربع خالل اال

عىل حساب الهاتف الخلـوي للمتـربع باإلضـافة إىل ذلـك، ترشك تليتـون املـانحني مـن خـالل 

ًكام أطلقت أيضا استامرات لالستخدام يف تقـديم . رت، واليوتيوبيوجودها عىل الفيس بوك، تو

هـذه ومنذ بداية . ومعرفة آخر أخبار الهيئات التي ال تستهدف الربحات املالية واملساعدالهبات 

 .)15( مليون دوالر ملساعدة األطفال240، استطاعت أن تجمع ما يزيد عن املنظمة

  Personal Sellingالبيع الشخيص 

يعد البيع الشخيص من األمور املناسبة إذا طالب الجمهور املستهدف الحصول عىل سلع 

تحقيـق وو خدمات طبًقا للمواصفات التي يقدمها، واالحتياج إىل املساعدة لتقييم الطلبات، أ

إنـه أداة هامـة . نسبة عالية مـن املشـرتيات، أو االحتيـاج إىل اهـتامم فـردي ألسـباب أخـرى

 اآلخـرين الـذين يقومـون ببيـع للرشكات الصيدالنية، صناع املعدات، وللعديـد مـن املسـوقني

 إن .جارية لبعضها البعض، بجانب بعض املسوقني الذين يستهدفون املستهلكنياملرشوعات الت

تـدعم العالقـات القويـة ) ًشخصيا أو عن طريق الهـاتف(طبيعة البيع الشخيص من فرد لفرد 

ولكـن بنـاء فقـط مع العميل؛ إذن فقد ال يعني ذلك التأكيد عىل إجراء صفقات بيع رسيعـة 

 .ةيعالقات مستقبل

أفـراد اسـتخدام  :التي ستواجهها يف التخطيط للبيع الشخيص تشمل ما يـيلإن القرارات 

 وتعـويض مبيعات أو العمل مع وكالة خارجية للمبيعات، كيفيـة تعيـني، تـدريب، إدارة، حـث،

موظفي املبيعات، كم عدد موظفي املبيعات التـي تحتـاج إليـه، كيفيـة تنظـيم وإدارة قـدرة 

  ).يق املنتج، السوق أو نوع العميلعىل سبيل املثال، عن طر(املبيعات 
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فيام ييل عدد من القرارات حول إنشاء عملية املبيعات والتي تجذب مبارشة املـدخالت 

 :من خطة التسويق

 طبًقا لرشائح مسبقة وقـرارات اسـتهداف، تقـوم .تحديد وتأهيل أفراد املبيعات املحتملني 

 والتأكيـد عـىل كيفيـة تأهيـل اإلدارة بتحديد الجمهور مـن أجـل أنشـطة البيـع الشـخيص

 .املوظفني املحتملني للقيام بعمليات االتصال لتحقيق املبيعات

 إن التفصـيالت مـن خـالل السـوق وتحليـل العميـل تكـون .تخطيط أسلوب ما قبل البيع 

 .أسلوب تخطيط رجل املبيعات عند اتصاله بالعمالء املحتملني

 ًحوارا مع العمالء املحتملـني، عـىل أسـاس موظف املبيعات قيم  ي.إجراء اتصاالت املبيعات

احتياـجـاتهم ومكاـنـة الرشـكـة، ويؤـكـد ـعـىل االحتياـجـات املعيـنـة، ويرشح كيفـيـة تـقـديم 

 .العروض لقيمة املنتج

 استخدام املعرفة باملنتج، االحتياجات املستقبلية، التنافس، استجابات .مواجهة االعرتاضات 

 .الت املعينة التي يقدمها العمالء املحتملنيأفراد املبيعات لبعض االهتاممات والتساؤ

 يقوم موظف املبيعات باستكامل البيـع، ترتيـب أسـلوب الـدفع، وضـع .غلق صفقة البيع 

 .جدول زمني للتسليم مع فهم تام السرتاتيجيات التسعري واللوجستيات

 قـات، يجـب أن يفهـم مـوظفي املبيعـات، وذلـك لالسـتمرار يف بنـاء العال.املتابعة بعد البيـع 

اسرتاتيجية خدمة العميل، احتياجات العميل، ودعم وسائل االتصال التي ميكـن تطبيقهـا، 

 .مثل برامج املشرتي املألوف

 مـن ًوعموما، فإن وجود أفراد للمبيعات ضمن موظفي الرشكـة أو التعاقـد مـع أشـخاص

 .ألسلوبالخارج، أمر شديد التكلفة، والذي يفرس عدم تسويق العديد من املنتجات بهذا ا

  لتعريـفإن املنتجات الغالية السـعر والجديـدة، قـد تحتـاج إىل أسـلوب البيـع الشـخيص
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ًالعميل بالقيمة التي تقـدمها وتـوفري الـدعم قبـل، وخـالل وبعـد البيـع وفكـر مليـا يف هـذه 

 .املوضوعات عند كتابتك لخطتك التسويقية

  Integrated Marketing Communication التواصل التسويقي املتكامل

تقـديم جميـع وسـائل االتصـال التسـويقية يـة م بوضع خطة للتعاون بني املحتـوى وعملق

لعروضك، ماركتك، والرشكة، للحصول عىل أقىص درجة من التأثري مـع التأكيـد عـىل التنسـيق 

 . يعرف هذا األسلوب بالتواصل التسويقي املتكامل.ودعم مكانتك وتوجهك

تقيض فقط عىل االرتبـاك حيـال املاركـة ومكاسـبها، ولكنهـا إن عملية التكامل واملزج ال 

تفرز التواصل مع املجاالت الرياضية أو أنشـطة أسـلوب الحيـاة وتـدفع إىل التقـدير الرسيـع 

إن إجـاميل التـأثري . بعض من الجمهور املستهدف شـعار الرشكـة أو اسـم املنـتجلحظ عندما ي

بـني منتجاتـك ونقـل قيمتهـا ملجـال تنـافيس ًالتصاالتك يحقق نوعا من االندماج الذي يفـرق 

ًيسهم التكامل والدمج أيضا يف مستوى التأثري الذي ميكنـك مامرسـته عـىل جهـودك، . مزدحم

ًسواء كان هذا التأثري يعكس إحساسا إيجابيا عىل املاركة أو يشجع عىل رشاء منتجات معينة ً. 

اون وسـائل االتصـال هناك عدد من العوامل تجعل من التخطيط الدقيق وتناسـق وتعـ

تـشـمل ـهـذه العواـمـل األـسـواق الكامـلـة النـمـو، . )16(أـكـرث أهمـيـة وحيوـيـة لنـجـاح التـسـويق

متاثل املاركة، زيـادة يف مفاهيم املستهلكني عن ووانخفاض يف تأثري اإلعالنات يف وسائل اإلعالم، 

. ات يف قـوة القنـاةوالتغيـرياملنافسة العامليـة، بجانب اختيارات املستهلكني ومصادر املعلومات، 

العالقـات العامـة، وتـرويج املبيعـات، وعىل أية حال، سواء كنت تستخدم مزيج من اإلعـالن، 

دمـج جميـع الرسـائل يف فـإن التسويق املبارش، والبيع الشخيص أو واحدة من هـذه األدوات 

 .رفع الكفاءة وتركيز جهودك لتحقيق تأثري أفضلعىل جميع وسائل اإلعالم سيساعدك 
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  Summaryملخص  

إن التخطيط لوسائل االتصال التسويقية واسرتاتيجية التأثري يشمل اسـتخدام اإلعالنـات، 

أو البيـع الشـخيص الشـرتاك الجمهـور / ترويج املبيعات، العالقات العامة، التسويق املبـارش و

لعمـل  عرض ما وكيفية اأو املستهدف والتأثري يف طريقة تفكريهم ومشاعرهم حول ماركة ما 

ـا. تـجـاههام ـدد متـن ـن مـسـوقني ميـسـتخدم ـع ـوات التواـصـل ي ـم ـث قـن االجتامـعـي، األحادـي

تتعامل اسرتاتيجية الـدفع مـع . الشخصية، والتناقل الرسيع للتواصل مع الجمهور والتأثري فيه

 إن االسرتاتيجية التي تجمع بني اسرتاتيجية الشد والـدفع .القناة باعتبارها الجمهور املستهدف

 .العمالء والقناةكال من تستهدف 

 القـضـايا اـبـدأ باختـيـار وتحلـيـل الجمـهـور املـسـتهدف، ـحـدد أـهـدافك، ميزانيـتـك، وأفـحـص

 قـد تسـتخدم وسـائل .الرئيسية مثل األوضاع القانونيـة، التنظيميـة التكنولوجيـة والتنافسـية

ل ردود ًاالتصال، اعتامدا عىل األهداف اإلجاملية للخطة، لتحريك الجمهور املستهدف من خال

 بعـد أخـذ .األفعال التي تتطابق مع املعتقدات، السلوكيات، واملشاعر تجاه املنـتج أو املاركـة

القرارات الخاصة بأدوات وسائل االتصال لحملتك، أتح الفرصـة الختبـار مسـبق أو بحـث مـا 

إن وسـائل االتصـال التسـويقية . بعد التطبيق لتقييم وتحسـني االسـرتاتيجية والـربامج الخاصـة

 الرسـائل والوسـائط لضـامن التنـاغم ودعـم املتكاملة تعني التنسيق بني املحتوى، وتقـديم كـل

 .املكانة

  Your marketing Plan Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

إن اإلجابة عىل األسئلة التالية سيساعدك عىل التفكري من خالل القرارات التـي تواجههـا 

بعد أن تضع يف االعتبار كل هذا األمور، وثق .  واسرتاتيجية التأثريعند تخطيط وسائل االتصال

 .كل ما قررت يف خطتك املكتوبة

من هو، بوجه خاص، جمهورك املستهدف؟ مـاذا تعـرف عـن هـؤالء األشـخاص  -1

 التواصل معهم؟ أنظر للبحوث األولية والثانوية، مساعدتك عىل  هم ميكننوالذي
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 عنـد ات األخرى التي جمعتها حتى اآلن لخطتك التسـويقيةبيانات الرشائح، وبعض املعلوم

كيف ميكنك تعلم املزيد عن استخدام  .ك املستهدفرهومج كتابتك فقرة أو فقرتني حول

ك املستهدف، أسلوب حياتهم، أفضلياتهم، وبعض التفاصيل األخـرى رهوموسائل إعالم ج

 املرتبطة بوسائل االتصال وعملية التأثري؟

  تحقيقه بالتواصـل مـع جمهـورك املسـتهدف؟ هـل ستسـتخدم اسـرتاتيجيةما الذي ترغب يف -2

ستحتاج إىل فصل األهداف عند اسـتهدافك للجمهـور يف  الدفع أم الشد أو خليط منهام؟

ـرتاتيجية  ـطاء يف اـس ـتهدافك للوـس ـد اـس ـد وعـن ـرتاتيجية ـش ـكل اـس ـر إىل الـش ـدفع، أنـظ اـل

ضـع . ك لوسائل اتصالكرهوم ج عند وضعك أهداف التأثري عىل استجابات9-3التوضيحي 

كيـف تـدعم هـذه األهـداف،  .ني عىل األقل للتواصل مع الجمهـورنيف قامئة هدفني معي

ً، إذا كـان ممكنـا، افحـصاألهداف التسويقية، املالية، املجتمعيـة يف خطتـك اإلجامليـة؟ 

نتائج اسرتاتيجيات وسائل االتصال السابقة للتأكـد مـن تحقيـق هـذه األهـداف، وإذا مل 

ًتتحقق، فام هو السبب؟ ضع أيضا تقديرا  ا مليزانية وسائل االتصال الرضوريـة لتحقيـق ًمعاً

يف االعتبار قدرتك عىل تطوير امليزانية وتحسينها فـيام أهدافك، السنة القادمة، مع الوضع 

 .بعد يف عملية التخطيط

 والتكنولوجيـة التـي ما هي القضايا القانونية، التنظيمية، األخالقية، الثقافية، التنافسـية، -3

أو وسـائل إعـالم ليب ساأميكن أن تؤثر يف قدرتك عىل الوصول إىل جمهورك أو استخدام 

معينة؟ دون عدد من الجمل تلخص فرص وسائل التواصل، والتهديدات التي تم تقدميها 

من خالل القضايا الجدلية التي حددتها عىل أساس البحث، وعىل خربة رشكتك السـابقة، 

جمهورك املستهدف وما هي نقاط الضعف والقوة  كيف يتواصل املنافسون مع .إذا وجدت

املؤثرة، اكتب تحليل مخترص للدعايـة عـن طريـق تبـادل  يف وسائل اتصالهم واالسرتاتيجيات

 والخـاص بوسـائل اتـصـال منافسـك األسـايس واسـرتاتيجيات الـتـأثري األحاديـث الشخصـية

 .تكول مضامني اسرتاتيجيحواستخلص النتائج 
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صل األكرث مناسبة إلرشاك واتالعند الوضع يف االعتبار أهدافك وميزانيتك، فام هي أدوات  -4

أكتـب عـدد قليـل مـن الجمـل  الجمهور املستهدف، وذلك عىل أساس تحليل جمهورك؟

حول كل أداة من األدوات الخمس األساسـية، تشـري إىل السـبب لضـمك أو عـدم ضـمك 

. وسائل االتصـال مـع رشح منطقـك الخـاص باختياراتـكلهذه األداة يف اسرتاتيجيتك عن 

ضـع الخطـوط . واآلن أبحث بعمق للتفكري يف كيفية استخدامك لـألدوات التـي أخـذتها

الرئيسية التي تسلط األضواء عىل اسرتاتيجيتك لوسائل االتصال التسـويقية، مـع اإلشـارة 

ة لوسائل اتصاالتك  محددهل ستضع مواعيد. المإىل طريقة دمجك لرسائلك ووسائل اإلع

والً بينام تكون الوسائل األخرى مستعدة يف السـوق؟ هـل سـتغري  بعض منها أأحتى تبد

من وسائل االتصال خالل السنة القادمة؟ إذا شن املنافسون حمالت مكثفـة، فـام الـذي 

 هورك؟مميكنك القيام به للحفاظ عىل رسالتك يف مواجهة ج

 ما بعد التنفيذ الذي سـتخطط ثصاالتك ما هو بحًهل ستجري اختبارا مسبًقا لوسائل ات -5

له لتقيـيم نـاتج اسـرتاتيجيتك؟ كيـف سـتدرك اسـتالم جمهـورك املسـتهدف التصـاالتك، 

وفهمها، والعمل تجاهها؟ كيف سـتدرك مـدى تـأثريك عـىل تفكـري، مشـاعر، وسـلوكيات 

 .الجمهور؟ تأكد من رشح أجوبتك داخل خطتك

جتامعي يف اتصاالتك واسرتاتيجية التأثري؟ كيف ميكنـك  االالتواصلما الدور الذي سيلعبه  -6

 التواصـلاالجتامعي إلرشاك العمالء بأسلوب يقدرونه؟ ما هي وسـائل التواصل استخدام 

 التواصـلاالجتامعي األكرث مالءمة ملنتجك أو حملتك؟ وملـاذا؟ مـا الـذي سـتفعله لـربط 

لشخص املسئول يف رشكتك عن  اوه االجتامعي مع أدوات االتصال األخرى يف حملتك؟ ما

 .االجتامعي، وما هي امليزانية التي تحتاج إليها لتحقيق ذلكالتواصل تفاعل 
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 العاشـرالفصل 

 

   نفيذومراقبة التللتخطيط املعايري املرتية 

Planning Metrics and Implementation control 
 

 محتوى هذا الفصل

 نظرة عامة

 قياس القضايا املهمة

  للتخطيطملعايري املرتيةا

 .تعريف املعايري املرتية 

 .االجتامعيالتواصل املعايري املرتية التسويقية لإلعالم الرقمي و 

 استخدام املعايري املرتية 

 . تقبلة، امليزانيات، والجداول الزمنيةتخطيط التكهنات املس

 .التكهن باملبيعات والتكاليف 

 النفقات متابعة وضع ميزانية الخطة و 

 .وضع جدول زمني لربامج خطة التسويق 

 .مراقبة تنفيذ الخطة التسويقية

 تطبيق املراقبة 

 إعداد خطط الطوارئ 

 ملخص

   خطتك التسويقية، خطوة بخطوة
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 نظرة  عامة

ح كيف وعدد مرات قياسـك للنـاتج يكن أن تكتمل خطة تسويق بدون رشح وتوضال مي 

إذن، فإن الخطـوة النهائيـة يف . وماذا يحدث إذا كانت النتائج الفعلية ال تتامىش مع توقعاتك

أنظر الشـكل (التخطيط التسويقي هي اإلعداد لتتبع النتائج ومراقبة عملية التنفيذ والتطبيق 

 ،األربع التي تحـدد األداء تتعلم، من خالل هذا الفصل، ما هي األدوات سوف .)10-1التوضيحي 

والتكـاليف املسـتقبلية، معايري مرتية لقياس الحركـة تجـاه تحقيـق األهـداف، التنبـؤ باملبيعـات 

كـام . امليزانيات املخصصة للموارد املالية، والجداول الزمنية لتعريـف توقيـت مهـام التسـويق

تحليل، وتصـحيح، االختالفـات مـن ولتحديد، لخطيط ملراقبة التسويق، ًستتعلم أيضا كيفية الت

 .النتائج املتوقعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5الخطوة :  التخطيط التسويقي10-1 الشكل التوضيحي 

 :الخطة التسويقية من أجل
 تقديم القيمة. 
 إقامة العالقات 
 التميـز 

 1 

بحث وتحليل الوضع 
 الراهن

 4 

اتجاه الخطة، أهدافها، 
 الدعم التسويقي

 
3 

رشائح الخطة، 
 االستهداف واملكانــة

 

 2 
م األسواق والعمالء فه

 
 

 5 

تطوير اسرتاتيجيات 
 وبرامج التسويق 

5 
 املعايري املرتية للخطة

  ومراقبة التنفيذ
 يري املرتية، التنبؤات، املعا

.امليزانيات، الربامج الزمنية
 الرقابة 
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  تطبيق ما لديك من معرفة 

تـاب بعد قراراتك لهذا الفصل، راجع املعايري املرتتبة ومدخالت الرقابة يف عينة الخطة لهذا الك

ة مئً أيضا قاافحصيف نهاية الفصل، " ، خطوة بخطوةيةثم أجب عن األسئلة يف خطتك التسويق

ً أخريا وثق أفكارك ومعايريك املرتتبة، عىل أن تشمل خطط الطوارئ التـي .مراجعة هذا الفصل

 .ّتطورها يف خطتك املدونة

 . تخطيط فحص حسابات التسويق : العارشقامئة مراجعة الفصل 

 تيجية التسويقاسرتا

 هل تركز املهمة عىل السوق واحتياجات العمالء؟ 

 هل اسرتاتيجيات التسويق املختلط مناسبة يف ضوء تحليل الوضع القائم؟ 

 هل كل األهداف داعمة لغايات الرشكة طويلة األمد ورسالتها؟ 

 هل يفهم العاملني خط التسويق ولديهم املهارات، واملوارد، والوقت لتطبيقها؟ 

 :يات التسويقية ونتائجهاعملال

 هل الرشكة مستعدة لتتبع وتقديم تقرير عن النتائج والسامت لصناع قرارات التسويق؟ 

  ًهل هناك عالقات جيدا بني الرشكة، والعمالء، وأعضاء القناة، وأفـراد املبيعـات، املـوردين

 والرشكاء؟

 بيق العاملية؟ة يف مواجهة الصناعة أو معايري التطمكة أن متثل عالرشهل ميكن لل 

 كيف يتم تحليل مشكالت األداء وتطبيق نظم املراقبة؟ 

 :عالقات املسهمني

  كيف يتم دمج وتحليل تعليقـات املسـهمني، التغذيـة االسـرتجاعية، األولويـات التـي تـم

 الحصول عليها داخل قرارات التسويق؟

  مهمغـريت مفـاهيالرشكة، وكيف ت/ املنتج/ كيف يرى العمالء واملسهمني اآلخرين املاركة 

 وسلوكياتهم مبرور الوقت؟
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  Measuring What Mattersقياس كل ما هو مهم  

ـة الســرتاتيجيتك  ـائج املرغوـب ـاس النـت ـف ســيمكنك قـي كـي

لتقـدم ؟ كيـف سـتتمكن مـن قيـاس ايةوبرامجك التسـويق

إن  بشـهر؟ ًا بأسـبوع وشـهرًاتجاه أهداف طويلة األمد أسبوع

وقت إنشاء نقاط املراجعة واملعايري لقياس األداء هو خالل 

سواء كنت تطور خطـة تسـويقية ملاركـة . عملية التخطيط

ً نظرا لنشاطك يف أسواق متعددة وتقـديم خطـوط إنتـاج .واحدة أو عدد من خطط التسويق

إذن، فبمجرد إجراء عمليـة التنفيـذ،  .اج إىل متابعة التقدم تجاه أهدافكمتعددة، فإنك ستحت

ميكنك مراقبة املقاييس القامئة وتحليل النتائج عىل مدار الوقت لتشخيص أي تباينات والقيام 

 .بتغريات من أجل العودة عىل الطريق تجاه النجاح يف املستقبل

وصـلت مبيعاتهـا السـنوية إىل مـا  أسلوب رشكة أبل، التي وإن قياس كل ما هو مهم ه

حافظت و مليار دوالر، وميزانية سنوية لإلعالنات تبلغ ما يزيد عن مليار دوالر، 100يزيد عن 

  .عىل قوتها الدافعة يف حصة السوق

 iPadعندما تضع رشكة أبل خطـة تسـويقية للجيـل التـايل مـن األي بـاد . Appleأبل  

ديد، تعمل حساب ألدق التفاصيل حتى تتأكد من أن  أو ملاركة منتج ج- iPhoneواألي فون 

 تراقب أبـل .كل يشء سيؤدي إىل تقديم املنتج يف الوقت املحدد وطبًقا للميزانية املوضوعة له

طلب السوق وحصة السوق التنافسية من أجل تصنيف منتجها واستخدام خططها التسويقية 

 أعـىل يف فـرتة أقرص هـو أحـد إن تحقيـق مبيعـات .لتوجيه توقيت وتناسق جميـع األنشـطة

األهداف التي تساعد عىل دعم صورة أبل وقوتها التنافسية، وليس فقطت تحقيق اإليـرادات 

 أن الرشكة قد حققت مبيعات Tim Cookم كوك يعندما أعلن املدير التنفيذي ت. املستهدفة

أن أبل تحتاج إىل  خالل السنتني األولتني من اإلنتاج، كام أشار إىل iPads مليون 70تقرب من 

 .Macً عاما للوصول إىل نفس املستوى من مبيعات الوحدات بعد إطالق الحاسوب 24

ًتعطي أبل اهتامما خاصا ملقاييس خدمة العميل ملا تتضـمنه مـن والء طويـل األمـد للامركـة  ً

واالحتفاظ بالعمالء حيث تتسلم متاجرها للبيع بالتجزئة، تغذية اسرتجاعية يومية عن كيفيـة 

 نصيحة للتخطيط

ة ما ال ميكنك رداإال تستطيع 

تابعـة قياسه، ولذلك خطط مل

 التقدم تجاه النتائج
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تقييم العمالء لخدماتها، وعند ظهور أي مشكالت، تقوم كل وحدة بعمـل فـوري للعـودة إىل 

لقد ساعدت خطط التسويق الجيدة والتنفيذ الجيد رشكة أبل لبناء مبيعات . الطريق الصحيح

) مثلام يحدث بني مشرتي خدمات ما قبل الـدفع( برسعة كبرية يف رشائح جديدة iPhoneالـ 

بطأ أن الرشكة تعرف كيف تخطط ملبيعات إجاملية إ). مثلام حدث يف الصني(وتنامي األسواق 

يف الشهور التي تسبق إطالق منوذج جديد من األي فون واألي باد مع وجود طاقم املـوظفني 

إن . وعمليات الجرد يف مواقعها السليمة من أجل انطالقـات ناجحـة مبجـرد اسـتكامل املنـتج

ًملتجر وخطط اإلنتاج، وأيضا عـن طريـق القنـاة والسـوق، تتبع مبيعات الوحدات عن طريق ا

 السوق مـع مـرور الوقـت، تسـتطيع أبـل رؤيـة كيفيـة دفـع خططهـا ةصوباختبار تغريات ح

وهناك أهميـة مامثلـة وهـي اسـتعداد الرشكـة . التسويقية بالقرب من أهداف حصة السوق

ـيـة والتنظيمـيـة، وبـعـض لتـعـديل خططـهـا اـسـتجابة لألوـضـاع االقتـصـادية، والتـغـريات القانون

  .)1(العوامل األخرى التي ميكن أن تؤثر يف التطبيق الفعال 

: شكل خطط التسويق عادة أربع أدوات أساسية لقياس التقـدم تجـاه النتـائج املرجـوة

أنظر الشكل التوضيحي ( الربامج الزمنية )4( امليزانيات و )3( التنبؤات )2( املعايري املرتية )1(

2-10.( 

  Planning Metricsللتخطيط  يري املرتيةاملعا

إن املعايري املرتبة هي قياسات عدديـة ألنشـطة معينـة مرتبطـة بـاألداء والنتـائج التـي 

إن مديري تركيز املعايري . ًتستخدم ملعرفة تحرك الرشكة لتكون أكرث قربا من أهدافها وأغراضها

هم الذين يحددون توقعات األداء التـي املرتبة والعاملني عىل األنشطة التي تؤدي إىل التميز، 

ميكن قياسها مبوضوعية، ووضع األسـاس للمسـاءلة الداخليـة والشـعور بـالفجر عنـد تحقيـق 

 التقنيات األساسـية للمعـايري املرتبـة التـي تسـتخدم 10-3اإلنجازات يظهر الشكل التوضيحي 

ضم كل املعايري املرتبة لكل تحتاج إىل الحظ أن خطة التسويق ال . عادة لتقييم األداء التسويقي

 املرتتبة أهميـة ورشح الصـلة بـني القياسـات وبـني  ولكن يجب أن تظهر أكرث املعايري-األنشطة 

 .أهداف الرشكة ألن املسئولية أمر حيوي للغاية
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  أدوات قياس تقدم التسويق10-2 الشكل التوضيحي 

 التطبيق األداة

ييس ألداء معـني مـرتبط بالنتـائج واألنشـطة حتـى تستخدم يف تثبيت املقا املعايري املرتية

 ميكن تتبع النتائج طوال الوقت

ة كنقـاط مراجعـة لقيـاس يتستخدم للتنبؤ باملبيعات والتكـاليف املسـتقبل التنبؤات

 مدى التقدم

تـسـتخدم لتخـصـيص األـمـوال لجمـيـع اـلـربامج يف ـفـرتات معيـنـة ـثـم تتـبـع  امليزانيات

 .النفقات أثناء التطبيق

 .تستخدم للتخطيط وتنسيق مواعيد املهام والربامج اول الزمنيةالجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيفات األساسية للمعايري املرتية للتسويق  10-3  الشكل التوضيحي

 

 :املصدر

Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Philip E. Pfeifer, and David J. Reibstein, 

Maekting Metrics, 2nd edition (Upper Saddle River, NJ: FT Press, 2010), p. 

5, Fig. 1.1 

الرتويج
وسائل اإلعالم

واملعايري املرتية 
 لإلنرتنت

اسرتاتيجية التسعري واملاليةالتسويق

حصة القلوب، العقول
 واألسواق

إدارة القناة وقوة
 املبيعات

قوة املبيعات

 عمليات التشغيللوجيستيات
إدارة املنتج والسندات ربحية

 العميل

الهوامش
 واألرباح

 املالية الشئون

لتجارةا

العمالء وبحوث السوق

وكالة اإلعالن
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 Discover Financial Services" اكتشـف الخـدمات املاليـة"فعىل سبيل املثال، فإن موقع 

 يسـتخدم بعـد يستخدم لوحة قياس التسويق لتتبع املبيعات، واملعايري املرتبة الهامـة األخـرى، ثـم

 .)4( والتخطيط للحمالت يف املستقبلذلك البيانات لتحليل تأثري وسائل االتصال

  Identifying Metricsتعريف املعايري املرتية 

 كيف ميكنك تعريـف املعـايري املرتيـة املناسـبة؟ هنـاك

أسلوب يعمـل يف االتجـاه العـكيس، مـن املهمـة، الغايـات 

هداف إليجاد نتائج وأنشطة معينة تحدد مدى التقـدم واأل

إن الرشكات، عىل ).  األمد وطويل األمدقصريتقدم يف فكر (

التي تسعى للتنافس تحتاج معايري مرتية لقياس سبيل املثال، 

تشمل هذه املعايري املرتية قياسات ملكتسبات العميل، قد  .التغريات يف عالقات العمالء واملبيعات

 العميل، قيمة حياة العميل، وسامت املبيعات عن طريـق العميـل أو  بالعميل، رضاءاالحتفاظ

 بعض عينات املعايري املرتية لعدد من أهـداف الخطـة 10-4يظهر الشكل التوضيحي . القطاع

 .التسويقية

 املرتبـطـة -إن املـعـايري املرتـيـة الـتـي تكـشـف ـعـن زـيـادات يف قاـعـدة العـمـالء ورـضـائه 

 ميكـن أن تخـدم كمـؤرشات مبكـرة ألداء املبيعـات يف -لخاصة بالعالقـات بأهداف التسويق ا

تحـذير ات مـاملستقبل، وعىل العكس إن الـدرجات املنخفضـة لهـذه املعـايري املرتيـة تعـد عال

 والتي تستخدم هناك بعض الرشكات، تشمل أبل وفيليبس،. للمشكالت التي يجب التعامل معها

هيلد واملعروفـة شـوالتي أتاحتها للجمهور رشكـة فريـد ريتِّوج رأسلوب صايف ملجموع نقاط امل

 لقياس والء العميل، إن هذا املعيار املـرتي يحـدد نسـبة Bain Companyباسم بني وكمباين 

ونسبة الـذين  .)الذين يزكون الرشكة بشدة لألصدقاء والزمالءوهم (" يروجون"العمالء الذين 

 املسـتخدمون القيمـة عنـد تتـبعهمجـد  ي).كةون تزكية الرشحبذال ي(يحطون من قدر املنتج 

سباب أللمتغريات يف هذه النقاط النهائية طوال الوقت، تحديد أهداف التطوير، والبحث عن 

تعلن رشكة فيليبس بانتظام نقاطها . عدم تزكية الرشكة من قبل الذين يحطون من قدر املنتج

 .)3(ومراقبة التقدمالنهائية حتى ميكن للمستثمرين واملسهمني رؤية النتائج 

 نصيحة للتخطيط

ـرتة  ـة لـف ـايري املرتـي ضــم املـع

ربامج للـواحدة لفرتة قصرية و

 .القامئة
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   عينة من املعايري املرتية ألهداف خطة التسويق10-4الشكل التوضيحي 

نوع 

 الهدف

 عينة من املعايري املرتية

قـيـاس ـعـدد أو نـسـبة العـمـالء الـجـدد اـلـذين ـتـم : الكتـسـاب عـمـالء ـجـدد  التسويق

 .ً وسنويا،اكتسابهم خالل شهر، ربع سنة

 عدد أو نسبة العمـالء الـذين اسـتمروا يف قياس: االحتفاظ بالعمالء الحاليني 

 .الرشاء خالل فرتة محددة

 إجاميل ىلقياس الدوالر أو مبيعات الوحدة بقسمتها ع: لزيادة حصة السوق 

 .بيعات الصناعية خالل فرتة محددةامل

الشـــــئون 

 املالية

 قياس الهامش اإلجاميل أو الصايف لفرتة محددة عن طريـق : لتحسني الربحية

 .لخط، القناة، برنامج التسويق أو العميلاملنتج، ا

 هر حتى يتعادل إيراد املنتج شقياس عدد األسابيع أو األ: للوصول إىل التعادل

 .ويبدأ يف تجاوز التكاليف

قياس نسبة قطع غيار كل منتج التـي ميكـن : لجعل املنتجات صديقة للبيئة  املجتمعية

 .ةإعادة تدويرها أو أعيد تدويرها خالل فرتة محدد

 بحث مدى الوعي بـني الجمهـور املسـتهدف: لخلق الوعي للقضايا االجتامعية 

 .بعد الربنامج أو بعد فرتة محددة

 ROIاملالية هـي العائـد عـىل االسـتثامرإن املعايري املرتية العادية طبًقا ملفهوم النتائج 

Return on Jnvestment ،تجـات املن وإجاميل أو صايف هوامش الربح لكل نشـاط تسـويقي

 أخرى، إذا اسـتخدمت والخطوط، والقنوات، أساليب الرتويج وتعديالت األسعار، بجانب قياسات

املعايري املرتية املرتبطة بكالً من أهداف التسويق والشئون املالية، سـوف تحصـل عـىل أفكـار 

. أفضل عن مدى التقدم الذي تحققه وما هي املجاالت يف خطتك التي قد تحتـاج إىل تقلـيص

 مليـون دوالر 30 والتي تنامت أعاملها لتحقق Pet Flow.Com االعتبار تجربة بداية ضع يف

 .يف اقل من ثالث سنوات
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 Alex Zhardanovsky استخدم املقاوالن ألـيكس زاردانوفسـيك Petflow.comبيتفلو دوت كون 

الئق مرشوع تجاري  بصريتيهام داخل سلوكيات املستهلكني لبناء Joe Speiserوجوي سبايرس 

 أصـحاب الحيوانـات  مليـار دوالر لخدمـة احتياجـات50يف السوق األمرييك الذي تبلغ أرباحـه 

لقد أدركوا أن املستهلكني قد يدفعون يف عملية التسوق املالمئة للحصول عىل أطعمة . األليفة

الحيوانات األليفـة عـن طريـق االنرتنـت، وقـام بتـدبري وسـائل تسـليم منتظمـة عـىل أسـاس 

ات، كوسيلة لتجنب مضايقات نسيان الرشاء ثم ملء الحاويات الضخمة املنزلية بهـذه االشرتاك

ركزت رشكة بيتفلو، عىل عكس العديد من تجار التجزئة عىل االنرتنـت، عـىل طعـام . األطعمة

 .وعرشالحيوانات األليفة فقط، بسبب االحتامل الطويل األمد لتكرار امل

ويف كل يـوم يتعقـب املقـاوالن . 2010ا يف يوليو عىل أوىل طلباته" بيتفلو"حصلت رشكة 

 ة تجاريـة،فقعدد العمالء الذين يلجئون ملوقعهم عىل االنرتنت للرشاء، وكمية كل عمليـة أو صـ

ًكام قاما أيضـا بتعقـب عـدد العمـالء الـذين حـددوا بـرامج زمنيـة لالسـتالم وطريقـة الـدفع 

 .ام التسليم األوتوماتييك وعدد الذين توقفوا عن استخد-ًوالشحن أوتوماتيكيا 

خطتهم التسويق لتغذية منوهم الرسيع يف مجـال العالقـات " بيتفلو"استخدم أصحاب         

ع ما قيمتـه ي ويف غضون ما يقل عن سنة واحدة، كانت الرشكة تب.ًمع العمالء واإليرادات أيضا

ء املشـرتكني يف صـفها إىل العمـالنيرجـع أكـرث مـن .  مليون مـن طعـام الحيوانـات األليفـة13

ويفضل املعايري املرتية  .استمرت املبيعات يف التضاعف كل عام. خدمات التسليم يف املستقبل

ًكام ادركا أيضا  . دوالر الشرتاك عميل واحد جديد50هام أنفقا حوايل نأ" بيتفلو"أدرك أصحاب 

وهـو أمـر  .اتييكمن العمالء الذين اشرتكوا يف الشحن األوتوم% 98أنهم حافظوا عىل أكرث من 

يسـتطيعان وضـع " بيتفلـو"ملـاذا؟ ألن أصـحاب  .شديد األهمية لتحقيق الربحية يف املستقبل

 حتـى املاركـات واملنتجـات الجديـدة التـي يشـرتيها أصـحاب -خطة أكرث دقة لعملية الجـرد 

 .)6( كام يستطيعون إدارة هوامش الربح والتكاليف بطريقة أفضل طوال الوقت-االشرتاكات 

ن املكونات الرئيسية أو عناك طريقة ثانية لتعريف املعايري املرتية وهي البحث ه

األنشطة الهامة املرتبطة بسلوكيات البيع عنـد العمـالء، باسـتخدام البحـوث التـي يـتم 

وهذا يعني إيجاد أساليب للقياس تحدد تحركات العميل . جمعها خالل تحليل األوضاع

  سبنترس فـتح بنـكآندتاجر التجزئة الربيطاين ماركس عندما قرر . تجاه أي عملية رشاء

 

https://maktbah.net



 326 دليل الخطط التسويقية

 

 

 M & S كنوع من الرشاكة مع بنك HSBC كان يعـرف، بفضـل املعـايري املرتيـة، أن ماركتـه 

لديها القوة الفائقة واالحـرتام ذائـع الصـيت والـذي يجعـل مـن الصـعب التوسـع يف مرشوع 

 ثقـة يف أفضـل شـوارع اململكـة من أفضل املاركات التـي تحظـى بالM&Sإن  ".تجاري مختلف

". عمالئنـا مليون مـن 21املتحدة، وقد حققنا ذلك باالستامع واالستجابة املستمرة الحتياجات 

 ماركتهـا كمـؤرش ح به املدير التنفيذي بالرغم من أن معظم الرشكات تقيس تفضيلّطبًقا ملا رص

إن مجـرد . ح لجميـع الرشكـاتلسلوكيات البيع يف املستقبل، إال أن هذا املعيار املـرتي ال يصـل

بدء العمالء يف الرشاء، تستطيع الرشكة استخدام املعيار املـرتي لقيـاس املبيعـات عـن طريـق 

التحويالت أو القطاعات، تكرار رشاء العميل أو القطاع، املبيعات من خالل القناة أو الوسيط، 

ة لبعض املداخل األساسية  عينة للمعايري املرتية الرئيسي10-5الشكل التوضيحي  يقدم. وهكذا

 .يف مراحل الرشاء

إن رجال األعامل الذين يعتمدون عىل البيع الشخيص عادة مـا يضـعون املعـايري املرتيـة 

 لقياس السبل املبارشة للمبيعات، مثل عدد التساؤالت املتوقعة، عدد القيادات املؤهلـة التـي

املناقصات املقبولـة، نسـبة العمـالء تم توليدها، عدد االجتامعات مع القيادات املؤهلة، عدد 

ميكن الحكـم عـىل . املحتملني الذين تحولوا إىل عمالء دامئني، وعدد الطلبات الذي تم تسلمها

ربحية القناة باستخدام املعايري املرتية مثل عدد أو نسـبة العمـالء أو املبيعـات التـي تولـدت 

قوم بها القنـاة أو الوسـيط، رسعـة لكل قناة أو وسيط، التكلفة واألرباح لكل صفقة مبيعات ت

إن املعايري املرتية الصحيحة تعتمد، بالطبع، عـىل وضـع . إنجاز الطلب، ونسبة انتهاء املخزون

 .كل رشكة أو منظمة وأفضلياتها

إن املنظامت التي ال تستهدف الربح تستخدم عادة، املعايري املرتية ملعرفـة كـم النتـائج 

ماليـة يـتم إن املعايري املرتية العادية هي هبـات . ت التسويقيةالفورية وطويلة األمد للمبادرا

 وعـدد األشـخاص ،) الربنامج واملصدرقإلظهار الفعالية والكفاءة لجمع األموال عن طري(تسلمها 

والصـورة ) لتوضيح استخدام الخدمـة عـن طريقـة رشيحـة أو موقـع(الذين متت مساعدتهم 

 ).اقعهملقياس الوعي بني املساهمني ومو(العامة 
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 لياملعايري املرتية التي تعتمد عىل سلوك العم  10-5  الشكل التوضيحي

 عينة من املعايري املرتية السلوك

يصبح العميل أكرث 

 ًوعيا بعرض ما

قياس وعي العميل بـالعرض والعـروض املنافسـة طبًقـا للرشيحـة أو 

 .القطاع

يتعلم العميل املزيد 

 عن العرض

  املحملة، عدد الزائرين عىل املوقع االليكـرتوينم املعلوماتزقياس عدد ح

 .أو فيديو اليوتيوب، عدد األشخاص الذين يزورون املتجر

لدى العميل موقف 

 إيجايب تجاه العرض

ـية طبقًــا  ـروض التنافـس ـرض والـع ـاه الـع ـالء تـج ـف العـم ـاس مواـق قـي

ـة االـسـرتجاعية ـمـن الخـطـوط الـسـاخنة،   التواـصـلللرشيـحـة؛ التغذـي

 .الخ... خطابات، الربيد االليكرتوين، القناةاالجتامعي، ال

يقوم العميل بتجربة 

 العرض

قياس عدد األشـخاص الـذين حصـلوا عـىل عينـات مجانيـة أو الـذين 

 .ات من أجل التجربةونعاودوا الرشاء بالكوب

يشرتي العميل 

 العرض

القطـاع، القنـاة، ،  الرشيحـة،قياس املبيعـات عـن طريـق التحـويالت

 .التحول من التجربة وطلب املعلوماتأسلوب الدفع، 

 القطـاع، تغذيـة اسـرتجاعية ،قياس رضاء العميل عـن طريـق العـرض شعور العميل بالرضا

االجتامعي، الخطابات، الربيـد التواصل للرضا، من الخطوط الساخنة، 

 .الخ.... االليكرتوين، القناة

مرات إعادة الرشاء، االسـتفادة قياس االحتفاظ بالعميل، الحجم، عدد  ًيصبح العميل مواليا

 .من برنامج املشرتي املتكرر
 

 عليك أن تختار كالً مـن املعـايري الداخليـة والخارجيـة،

 حتى تكون أكرث فعاليـة يف تطبيـق وتقيـيم خطتـك، بجانـب

 املرتية التـي تـدفع إىل األمـام كـام تأخـذ يف اختيار املعايري

 10-6يظهـر الشـكل التوضـيحي . ًاالعتبار أيضـا الخلفيـات

 .بعض األمثلة

 نصيحة للتخطيط

ـحــدد إذا كاـنــت املـقــاييس 

املرتية للعام املـايض معقولـة 

 .لخطة العام الحايل
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ة واملعايري املرتية للنظرة ي املعايري املرتية الداخلية يف مقابل الداخل10-6الشكل التوضيحي 

 األمامية يف مقابل الخلفية

 معايري النظرة الخلفية ةمعايري النظرة األمامي منظور األداء

 املرتـيــــة رياملـعــــاي

 )الرشكة(الداخلية 

تطبيق املعايري املرتية للرشكة خالل 

 :فرتة تشغيل مثل

 عيوب املنتج 

 التسليم املتأخر 

 إعادة تنظيم الجرد. 

 املرتيـة للرشكـة يف ريتقدم املعـاي

 :نهاية فرتة تشغيل مثل

 إيراد املبيعات. 

 نسبة الربح اإلجاميل 

 ىل األصولالعائد ع 

املـعــــايري املرتـيــــة 

 )السوق(الخارجية 

تطبيق املعايري املرتية للسوق خالل 

 :فرتة تشغيل مثل

 الوعي باملنتج 

 رضا العميل 

 نية الرشاء 

تقدم املعـايري املرتيـة للسـوق يف 

 :نهاية فرتة تشغيل مثل

 حصة السوق 

 االحتفاظ بالعميل 

 اإليراد لكل عميل 

 : املصدر

Roger J. Best, Market-Based Management, 6th ed. (Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Education, 2013), p. 47, Fig, 2-8 
 

 االجتامعي والرقميللتواصل املعايري املرتية التسويقية 

Marketing Metrics for Digital and Social Media 

مـع بـزوغ فجـر . ر دائـمالرقمي واالجتامعي حالة تطـوتواصل مازالت املعايري املرتية لل

عرص االنرتنت، كان لدى املسوقني خيارات محدودة لقيـاس مـا الـذي يحـدث عـىل االنرتنـت، 

وعليهم أن يضعوا مقاييس غامضة مثل عدد النقرات عىل إعالن ما، والذي ال يكشف عـن أي 

 يـسـتطيع املـسـوقون عـنـد .يشء ـعـن التـقـدم تـجـاه ـصـفقة رشاء أو عالـقـة ـمـع أـحـد العـمـالء

قرات نيط الستخدام الربيد االليكرتوين، قياس عدد األشخاص الذين فتحوا املوقع، عدد الالتخط

 .للحصول عىل مزيد من املعلومات

ـذين نـقـروا  ـة األـمـر، يرـغـب املـسـوقون، حقيـقـة، يف معرـفـة ـعـدد األـشـخاص اـل  يف نهاـي
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 .ملبـارشللرشاء، ويستطيعون قياس هذه النتيجة بسهولة يف بيئة رقمية عن طريـق التسـويق ا

مع ظهور تسويق املوبايل تستطيع الرشكات استخدام املعـايري املرتيـة مثـل عـدد املسـتقبلني 

ًومـا هـي أكـرث العـروض تـأثريا يف تحقيـق ) مثـل الكوبـون(الذين عادوا لرشاء عرض موبايـل 

 ).الخ... املبيعات، العالقات(األهداف 

ديم الهبـات والحصـول عـىل إن معرفة أهمية الوعي واملشاركة كعنـارص أساسـية يف تقـ

تواصـل دعم تطوعي، دفعت العديد من الرشكات التي ال تستهدف الربح إىل وضع أهداف لل

,  والـذين أعـادوا عـرض تغريـداتهمLikesاملـوافقني "د داالجتامعي وقياس النتائج بـحرص عـ

 .تباع أو معجبني بهم، ميكنهم التواصل حول حمالت معينةأومبجرد وجود 

 هـدف ،ًو بجورجيا التي ال تستهدف الربح، حالياس يف كينيMUSTنظمة مقساوسة وضع 

أماكن إيواء مـن ال  زوج من األحذية كهبة ملساعدة األشخاص يف 150ليوم واحد للحصول عىل 

 Beremedyيـدي مي بريوقد عرضت تغريداتها عن هذا التحدي، كـام عـرض رشيكهـا. مسكن له

وحصـلت ( هـدفها MUST سـاعة حققـت 24 ويف خـالل .رتيهذا التحـدي عـىل حسـابه تـو

 .)8() زوج من األحذية كهبة500 بالفعل عىل أكرث من

ًأصبح املسوقون أكرث تعقيدا حيال قياس النتائج الرقميـة واإلعـالم االجتامعـي املرتبطـة 

ـوج . باـسـتهداف الجامـهـري وأـهـداف التـسـويق ـة كيـل ـدير املـسـاعد لرشـك ـوم اـمل  Kellogويـق

قرات ذات عالقة تبادليـة صـفرية تال تنظر إىل عدد الته العاملية، أن رشك الرقمية لإلسرتاتيجية

وبدالً عن ذلك، تفحص كيلـوج إعالناتهـا الرقميـة ومـدى مشـاهدتها مـن قبـل " مع املبيعات

جامهري معينة يف أوقات معينـة عنـدما يكـون مـن الرضوري اسـتقبالها، وتقـيس مـدى تغـري 

 .)9(لذلكالوعي باملاركة ورغبات الرشاء نتيجة 

 تدرك هذه .هناك مثال مختلف عن تجربة رشكة االتصاالت الالسلكية الربيطانية

 دوالر 18الرشكة أن االستجابة إلحدى مشكالت الخدمة لعميل واحد، تتكلـف حـوايل 

 ستجابة إلحدى مشكالت الخدمة مـن واالمن خالل القنوات التقليدية، بينام استقبال 
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وبالتايل بدأت الرشكة الربيطانية باسـتخدام . ً سنتا لكل مشكلة50رت تتكلف أقل من يخالل تو

املعايري املرتية لتتبع نسبة قضايا الخدمة التي يتم حلها من خـالل األسـاليب التقليديـة وعـن 

ًطريق تويرت، نظرا للتباين الهائل يف التكلفة
)10(. 

رر العميل الرشاء، مع ًيجب أن يكون لديهم موقًفا إيجابيا حيال املاركة، حتى قبل أن يق

اكتساب نوع من األفضلية، إن هذه الخطوات يف عملية اتخاذ القرار عـادة مـا يكـون الرتكيـز 

يضـع صـانع . عىل األهداف التسويقية يف الخطـط التـي تغطـي اإلعـالم الرقمـي واالجتامعـي

تسـويق  يف االعتبار معايري مرتية معينة عندما تستدعي خطـة الAudiالسيارة الفاخرة أودي 

  .رت يف إعالناته عن بطولة كرة القدم األمريكيةيعىل تو) #(استخدام عالمة الشباك 

من النادر وجود أحداث ميكن أن تجذب مشاهدين أكرث من مشاهدي بطولـة . Audiأودي  

كرة القدم األمريكية، ولهذا السبب خلـق أصـحاب رشكـات اإلعـالن مثـل رشكـة أودي خطـط 

كـان . ت وبعض وسال الرتويج األخرى املتعلقة بهذه الرياضة العمالقةتسويقية معينة لإلعالنا

هدف أودي املبارش خالل أحداث بطولة كرة القدم األمريكيـة الحاليـة، أن تحصـل عـىل أكـرب 

ً بطولة القدم وتحدث صـخبا مسـتمرا يف ءرت أثنايقدر من التغريدات عىل تو مواقـع التواصـل ً

 الطريقة كأسلوب لتسليط الضـوء عـىل املاركـة وتشـجيع  صناع السيارة هذهى رأ.االجتامعي

ويف . املستهلكني عىل أن يضعوها يف اعتبارهم عند التفكري يف رشاء سيارة جديدة يف املسـتقبل

الواقع، أرسل املستهلكون والرشكة تغريدات متكررة ورسائل طـوال العـام، تحتـوي عـىل رمـز 

 الحـوارات ملـدة طويلـة بعـد انتهـاء بطولـة الخاص بأودي مـام أدى إىل اسـتمرار) #(الشباك 

 إن التساؤل حول أهمية هذه الحـوارات عـىل .لة عىل ماركة أوديئالدوري، وإضفاء شهرة ها

ًتويرت ومدى تأثريها عىل مبيعات السيارات يف املسـتقبل أصـبح أمـرا ال تسـتطيع أن تجـد لـه 

ًاودي جوابا محددا لصعوبة تتبع ما إذا كان أصحاب التغريدا ارة يشرتونها يت حول ماركة السً

يف نهاية األمر، مازالت أودي تطور يف خططها التسويقية الجديدة الستمرار اتصالها بـالجمهور 

املستهدف من خالل أنشطة الرتويج لوسـائل اإلعـالم املتعـددة املرتبطـة ببطولـة كـرة القـدم 

 .)11(وبعض األحداث الرياضية األخرى
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  Using Metrics ام املعايري املرتيةاستخد

بالرغم من أن املعايري املرتية تبدأ بقياسات زمنية ألنشطة ونتائج الخطـة التسـويقية إال 

 :أنها أكرث أهمية وقيمة عند مراجعتها يف مضمون املفاهيم التالية

 كيف ميكن قياس النتائج باملعايري املرتيـة باملقارنـة بالنتـائج املتوقعـة يف  :النتائج املتوقعة

التسويقية، إذا كان املعيار املرتي هو مبيعات الدوالر طبًقا لكل رشيحـة أو قطـاع، الخطة 

فسوف يقارن املسوق مبيعات القطاع الفعليـة خـالل فـرتة محـددة باملبيعـات املتوقعـة 

” Adobe Systems“تستخدم رشكـة . للقطاع يف نفس الفرتة من أجل تقييم مدى التقدم

 النتـائج الفعليـة وعات التجارية، املعايري املرتيـة مبقارنـةالتي تصنع برامج الكمبيوتر للمرش

وقد رشح ذلك . عامالت بني الرشكات وبعضها البعض بالنتائج املتوقعةمبالخاصة تها لحمال

يجب أن يكون لدى هدف للعائد عـىل االسـتثامر يف بدايـة : "مدير التسويق العاملي قائالً

 .)12(" كل حملة وإظهار األداء يف مقابل األهداف

 كيف ميكـن قيـاس النتـائج باملعـايري املرتيـة باملقارنـة بالنتـائج الفعليـة يف  :نتائج تاريخية

ًالفرتات السابقة؟ نظرا ألن املسوقني عادة ما يراجعون النتائج السابقة كجزء من تحلـيلهم 

ابقة والتـي الداخيل للبيئة، فإن لديهم البيانات لقياس النتائج املالية باملقارنة بالنتائج السـ

إن . ميكن أن تكشف عـن سـامت غـري عاديـة وتفـرتض مشـكالت ميكـن أن تـؤثر يف األداء

ال نـتـث وـسـت، يونايـتـد كونتنو، ـسـاJet Blueجمـيـع رشـكـات النـقـل الـجـوي جـيـت بـلـو 

 American Consumer Satisfactionيشـاركون يف مـؤرش رضـاء املسـتهلك األمـرييك 

األجل التي تنعكس عىل مرتبة الرشكة والصناعة يف ملراجعة السامت طويلة األجل وقصرية 

تساعد هذه السامت هذه الخطوط الجوية لفهم سلوكيات العميل طـوال . املسح السنوي

 .)13(الوقت وتنتظر التغريات يف تصنيفهم باملقارنة مبنافسيهم

 ملقارنـةكيف ميكن قياس النتائج باملعـايري املرتيـة با :النتائج التنافسية أو نتائج الصناعة 

  يسـتطيع املسـوقون، عنـد ؟بنتائج املنافسـني أو متوسـط النتـائج الخاصـة بالصـناعة

 إتاحة معلومات تنافسية مقارنة أو معلومات عن الصناعة، فحص هذه املعلومـات يف 
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إن املقارنـات  .مقابل نتائج رشكاتهم لتقييم األداء النسبي وكشف مواطن القوة والضـعف

ًطبًقـا لرشوط نسـبية فقـط، نظـرا ألن املنافسـني يعملـون تحـت التنافسية مفيـدة فقـط 

 .ظروف مختلفة ولديهم غايات، تكاليف ونتائج شديدة االختالف

 كيف ميكن قياس النتائج باملعايري املرتيـة التـي تبـدو مرتبطـة بالسـامت  :التأثريات البيئية

ون إىل تفسري املعـايري البيئية، مثل ازدهار اقتصادي أو نقص يف قطع الغيار؟ يحتاج املسوق

فإذا كانت املعايري املرتية تشري إىل أن . املنظمةأو املرتية يف مضمون كل ما يؤثر يف الرشكة 

تحقـق عنـدما يـؤدي ازدهـار اقتصـادي مـا إىل ارتفـاع كبـري يف تًأهداف املبيعات نادرا ما 

ديدة الكتشـاف طلب فيجب عىل الرشكة إعادة تقييم معايريها املرتية أو خلق معايري جلا

 .عدم استمرار االرتفاع يف املبيعات

تراجع العديد من الرشكات املعايري املرتية لألداء عىل أساس شهري، بالرغم من أن هناك 

ًبعض آخر يقوم باملراجعة أسبوعيا، أو يوميا، أو يف أحوال كثرية عندما يكـون لـديهم الوسـيلة  ً

طاعتهم كسب أو خسارة إحدى صفقات البيع للوصول إىل بيانات جديدة ويعرفون أن يف است

لتتبـع تقـدم الـربامج بعـد وات دتذكر أن املعايري املرتيـة هـي مجـرد أ. مبجرد نقرة عىل الفارة

ري يوتتحـرك عنـدما تظهـر املعـا يجب أن تأخذ الرشكة القـرارات .التنفيذ، وال يشء أكرث من ذلك

 .املرتية أن النتائج املتوقعة مل يتم تحقيقها

ًرث املعايري املرتية شيوعا لقيـاس نجـاح التسـويق طبًقـا للمفهـوم املـايل هـو عائـد إن أك

 :االستثامر يف التسويق

 )بالدوالر(صايف الربح الذي يرجع إىل أحد أنشطة التسويق 

 )بالدوالر(االستثامر التسويقي 

يل ميكن تطبيق عائد االستثامر يف التسويق عىل أنشطة التسويق الفرديـة بجانـب إجـام

إذا كانـت عائـدات تـرويج . االستثامر التسويقي الذي تقدمـه إحـدى الرشكـات أو املـنظامت

ًاملبيعات تقدم ربحـا صـافيا   دوالر فـإن حسـاب عائـد 6.000كلـف  دوالر وتت20.000قيمتـه ً

 :التسويق ميكن أن يبدو كاآليتيف االستثامر 
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التي تتحرك تجـاه األهـداف التسـويقية واملجتمـع ال تظهـر عائـدات ر أن األنشطة تذكّ

فورية، ويف واقع األمر، وليس بالرضورة أن كل ناتج خطة تسويقية أو نشـاط تسـويقي ميكـن 

فعـىل سـبيل املثـال إذا كانـت إحـدى . ليس كل معيـار مـرتي هـادفففي واقع األمر قياسه، 

 عن السلوكيات الصحيحة، فإنهـا لـن تسـتطيع الرشكات تفتقر إىل وجود ميزانية إلجراء بحث

استخدام سلوك العميل كمعيار مرتي، وهناك مشكلة محتملة أخرى عـن إمكانيـة اسـتهداف 

ـائج  ـأثري اإلجــاميل عــىل النـت ـة الـت ـدون مراقـب ـاري ـب ـق كــل هــدف معـي املســتويني لتحقـي

 .)14(االسرتاتيجية

 الزمنية جداول التنبؤات التخطيط، امليزانيات، و

Planning Forecasts, Budgets, and Schedules 

باإلـضـافة إىل تحدـيـد املـعـايري املرتـيـة لقـيـاس األداء املؤـقـت، يـجـب أن تـشـمل خطـتـك 

 .الزمنيةجداول والالتسويقية التنبؤات امليزانيات 

 Forecasting Sales and Costsالتنبؤ باملبيعات والتكاليف   

الشهور املبيعات والتكاليف يف عليه  تبدو ام ميكن أنمالتنبؤات هي تصورات املستقبل 

 العوامـل يجـب عـىل الرشكـات، لتقـديم تنبـؤات جديـدة وزن. والسنوات التي تغطيها الخطـة

الخارجية مثل الطلب، التهديدات، والفرص بجانب العوامل الداخلية مثل الغايات، القـدرات، 

فضل األحوال وأسوأ ًطبقا ألخاصة ن تنبؤاتهم الوهناك العديد من املسوقني الذين يعد. والقيود

التـي ال تسـتهدف الـربح تنبؤاتهـا قـد تعـد الرشكـات . األحوال وأكـرث السـيناريوهات املحتملـة

لإلسهامات يف املسـتقبل، إجـاميل الحاجـة للخـدمات، واالسـتخدام املتوقـع للخدمـة، بجانـب 

 .التقديرات املستقبلية للتكاليف املرافقة

 ونهـا تقـديرات جيـدة ويف الواقـع يجـب أن تسـمح بوجـودإن التنبؤات ال تزيـد عـن ك
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، ولكـن يجـب أن تكـون التنبـؤات دقيقـة قـدر إسقاطات بعض األخطاء يف التنبؤ ألنها مجرد 

اإلمكان، ألن الرشكة تعتمد عليها عند تطوير اسرتاتيجياتها وتخطيط املـوارد املطلوبـة لتنفيـذ 

اضات األساسية لتنبؤ ما، فأنت يف حاجة للتفكـري  لالفرتكًالحظ أيضا عند تغيري. خطة التسويق

 .ةييف معنى ذلك بالنسبة إلحدى التنبؤات وللتنبؤات املستقبل

تـؤثر يف ة ميكـن أن يـضع خطة ملراجعة تنبؤاتك دامئًا، ألن التحـوالت الداخليـة والخارج

يس رشكـة رئـ Tèm Berryم بـريي ياعتـاد تـ. املبيعات، التكاليف، واألداء التسويقي يف أي وقت

راجعة النتـائج والتنبـؤات، ملل ثالثة أسابيع  كًبالوالتو لربامج الكمبيوتر عىل جمع مديرية معا

ً، يجـب أن يوضـع يف االعتبـار أيضـا عنـد وضـع )15(ًوالعمل معا للقيام بأي تغيـريات يقرروهـا

أ، عـىل التنبؤات تأثري األنشطة التسويقية عىل اتجاه ورسعة املبيعـات، فقـد تسـتطيع أن تتنبـ

سبيل املثال مببيعات أعىل ملنتج جديد إذا خططـت السـتخدام التسـعري االخرتاقـي للتشـجيع 

من جانب آخر، إذا اسـتخدمت التسـعري املـنخفض لخفـض األربـاح مـن  .عىل رسعة االختيار

 .حجم املبيعات األولية قد يكون أقل من التسعري االخرتاقيب كالسوق، فإن تنبؤ

 التنبؤ الذي يحط من قدر املبيعات قد يرتكك مبخـزون غـري كـاف تذكر، أن االعتامد عل

 من جانب أخر، فإن االعتامد عىل املغـاالة يف التقـدير .أو عدد موظفني أقل لتحقيق الطلبات

تويوتـا ذلـك، تـدرك رشكـة . وبعض مشكالت التكلفـة األخـرىقد يؤدي إىل املغاالة يف اإلنتاج 

ة، للتأكـد بخالل الفرتات االقتصادية املتقلخاصة تظمة، وبصورة منولذلك فهي تراجع التنبؤات 

إن النقطة الرئيسـية . )16( السليمة باألعداد السليمة لكل سوق مستهدفةمن إنتاجها السيارات

 .ق أهدافكيحقتهنا هي إذا مل يكن لديك ما يكفي من املنتجات فلن تستطيع 

 :ًيوعافيام ييل أكرث التنبؤات املستخدمة ش :أنواع التنبؤات

 تبدأ الرشكة بوضع الخطوط الرئيسية إلجـاميل : تنبؤات السوق ومبيعات القطاع

 املبيعات العريضة للصناعة التي يقدمها السوق ملدة تصل إىل خمس السـنوات 
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وهـذا يسـاعد يف تحديـد حجـم . باستخدام التعريف الذي تم وضعه خالل تحليل السوق

كـام متـت ( السـوق صـةهـداف معينـة لحالسوق بأكمله حتـى ميكـن للمـديرين وضـع أ

وتقـدير حصـة املنافسـني التـي ميكـن أن يحصـلوا عليهـا يف ) مناقشة يف الفصل الخـامس

ًكام يجب عىل الرشكة أيضا، إذا كان ممكنا، التنبؤ باملبيعات سنة  .املستقبل ة يف كـل نسـبً

بيعـات  ومقرهـا كنـدا، بـالتنبؤ مبBombardierتقـوم رشكـة بومبـاردير . قطاع مستهدف

ًطائراتها وقطاراتها طبًقا لكل قطاع، حتـى العرشيـن عامـا املقبلـة، حيـث تعـدل تنبـؤات 

القطاع، كل عام، عىل أساس العنارص املوجـودة مثـل الوضـع الـراهن واملتوقـع لالقتصـاد 

العاملي، وسعر وقود الطائرات، ثم تقوم بعد ذلك بتعديل خطتها التسـويقية طبًقـا لهـذه 

 .)17(ثةالتنبؤات املستحد

 ًتضـع الرشكـة حاليـا الخطـوط الرئيسـية لعـدد وقيمـة : تنبؤات مبيعات منتجات الرشكـة

السـوق ملبيعات كل سوق أو قطاع، عـىل أسـاس تنبـؤات ) أو خط اإلنتاج(الدوالر للمنتج 

تقـدم . السـوق، تحليل السوق والعميل، قـرارات التوجـه، واسـرتاتيجيات)الرشيحة(والقطاع 

ًة ـعـادة ـشـهرا بـشـهر ـملـدة ـعـام أو للـمـدة الـتـي تغطيـهـا الخـطـة ـهـذه الخـطـوط الرئيـسـي

 تطـور رشكـة بروكتـور أنـد جامبـل .ًالتسويقية وقد ميتد الوقـت أحيانـا إىل مـا بعـد ذلـك

ًكام تضـع تنبؤاتهـا أيضـا ملبيعـات . تنبؤاتها طبًقا لكل سوق ولكل ماركة، ولكل خط إنتاج

 موارد التسويق عىل أكرث املنتجات الجديـدة ًاملنتجات الجديدة، باعتبار ذلك أسلوبا لرتكيز

 Tesla Motorsللسـيارات تضـع رشكـة تيسـال . )18(الواعدة، يف عمليات التنمية والتطـوير

 مبيعـات طبًقـا لعـدد السـيارات التي تقوم بصناعة السيارات التي تسري بالكهرباء، تنبـؤات

نافـذ جديـدة للبيـع، للتخطـيط لفـتح موتسـتخدم هـذه التنبـؤات . عها كل عـاميالتي ستب

 .)19(سياراتها) ورشاء(وجذب املستهلكني لتجربة 

 تقـوم اإلدارة هنـا، بـالتنبؤ بالتكـاليف املرتبطـة بـالتنبؤات الخاصـة : تنبؤات تكلفة املبيعـات

وعـىل  الوضع الـراهن، مببيعات منتجات الرشكة، عىل أساس البيانات التي تم جمعها لتحليل

 . ميزانيات التسويقوميكن تعديل هذه التنبؤات بعد إعداد. البيانات حول سامت التكلفة
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 عندما تبيع الرشكـة مـن خـالل مسـتوى قنـاة : تنبؤات املبيعات والتكاليف طبًقا لكل فرتة

واحدة أو وسـيط واحـد، فقـد تحتـاج إىل وضـع الخطـوط الرئيسـية للمبيعـات الشـهرية 

 .ًف لكـل قنـاة، إذا كـان ذلـك ممكنـاللوحدات والدوالر، طبًقا للمنتج أو القناة، أو التكالي

التكلفة لكـل قنـاة وتـوفر معيـار قيـايس وتحليـل  تركز هذه التنبؤات االنتباه عىل فعالية

إن التسويق متعدد القنوات يتطلب استيعاب جيد لتنبؤات القناة، . النتائج الفعلية للقناة

ت التي ستحصل عليها من  بنسبة املبيعاRue La Laلكرتونية روالال رشكة التجزئة اإلبأ تتن

مستخدمي حاسوب املنـزل أو املكتـب، مسـتخدمي الحاسـوب التابلـت ، والسوق املتنقل

)Tablet( باستفاضة واسعة، من خالل أيـام مختلفـة مـن األسـبوع، ومـن خـالل فصـول ،

يدرس تاجر التجزئة من خـالل تحليـل تـاريخ املبيعـات لكـل قنـاة، معظـم . ًمختلفة أيضا

واآلن . لتي متت خالل العطـالت والتـي وردت مـن خـالل القنـاة املتنقلـةصفقات الرشاء ا

التنبؤات حول مشـرتيات العطـالت يـتم مـن خـالل التسـويق من % 70أصبح ما يزيد عن 

 .)20( والتكنولوجيا، وبالتايل دعم العمالءاملتنقل، وخطط التسويق،

ًيحسب املسوق التغريات شهرا بشهر وعاما بعد عام: ًثانيا ًقا ألرقـام كـل تنبـؤ حتـى طب، ً

) ًلالثني عرش شهرا القادمةبه  املبيعات الذي تم التنبؤ زيادةمثل كم (ميكن فحص التوجهات 

 إن الخطـوط الرئيسـية للتنبـؤ وحسـابات .) التكلفـةارتفـاعمثل مدى رسعة (ومعدل التغيري 

 ترتيـب األهـداف، إعـادةراجعـة األسـواق املسـتهدفة، فحـص ملالتوجهات ميكـن أن تسـتخدم 

 عند الوضع يف االعتبـار معـدل .ارد، وقياس النتائج الفعلية يف مقابل النتائج املتوقعةوحصص امل

ًيث تنبؤاتهـا شـهريا تحدإىل الكثري من الرشكات يسعى التغيري الرسيع يف العديد من األسواق 

ين أو كل فرتة لعكس األوضاع الراهنة، كـام يتعـاون العديـد مـن هـذه الرشكـات مـع املـورد

 .الرئيسيني وأعضاء القنوات للوصول إىل تنبؤات أكرث دقة

عادة ما تحصل الرشكات عىل البيانات بهدف التنبـؤ  :املصادر واألدوات للتنبؤ بالبيانات

 ًهم يف سلسلة القيمة، كـام يسـتطيع املسـوقون أيضـا الحصـول عـىل مصـادر ئمن رشكا
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ات الرشاء التـي تظهـر مسـتويات الطلـب لألبحاث األولية مثل دراسات أمنـاط الرشاء وتوجهـ

ولكـن، يجـب عـىل املسـوقني اسـتخدام . طبًقا لكل سوق، قطاع أو رشيحة، صـنف، أو منـتج

الحكمة وتذكر أن العمالء قـد ال يشـرتون يف املسـتقبل بـنفس قـدر رشائهـم يف املـايض، ولـن 

إن التقـارير . لرشاءيقرروا بالرضورة الرشاء يف املستقبل حتـى وإن أخـربوا البـاحثني بنيـتهم لـ

الخاصة باالتحادات التجارية، اإلحصاءات الحكومية وتحاليل الصناعة قد تكون مصادر ثانوية 

 .قيمة للبيانات

 يتنبأ بعض املسوقني باملبيعات يف املستقبل عن طريق تطبيـق أسـاليب التحليـل السـببية

العصـبية أو باسـتخدام منـاذج مثل التحليل االرتدادي، النامذج االقتصادية املرتية، والشـبكات 

التقديرية مثل متسلسلة للوقت مثل الصقل والتحلل وقد يطبق هؤالء املسوقني أدوات التنبؤ 

 التنبـؤ عـىل االنرتنـت  وأسـواقDelphi دلفي ة التنفيذي، طريقيتقديرات قوى املبيعات، الرأ

لألخطاء أو االنحيازات األدوات هذه تعرض ً نظرا الحتامل .10-7كام يتضح يف الشكل التحلييل 

 التقديري واإلحصايئ، بتحديثه بتقديرات  من التحليلًاالبرشية، عادة ما يستخدم املسوقني خليط

 .ة لزيادة معايري الدقةيمن املصادر املعرف

أنظر : ع يف االعتبار إمكانية تغري الضغط التنافيسضتذكر، عند القيام بعملية التنبؤ أن ت

منظور القناة للتأكد من تحقيقها لرتتيباتك الخاصـة بـالتوزيع أو لتغيـري ًأيضا إىل تنبؤاتك من 

 حاول، عند التنبؤ مببيعات منتج جديد تحديد .خطتك لتتالءم مع التنبؤات الكبرية أو الصغرية

 منتج أو صناعة قامئة قد تساعدك عـىل تصـور املبيعـات عنـدما تفتقـر رشكتـك إىل كلأمناط 

ً أخريا، كن واقعيا عند وضع تنبؤاتك.ملنتجخربات سابقة مع مثل هذا ا ً
)21(. 

 امليزانيـات هـي حصـص نفقـات ماليـة محـددة : لتخطيط وتتبع النفقـاتيةوضع امليزان

 وضـع امليزانيـاتإن . الوقت ألغراض برامج، رشائح من العمـالء، أو أقـاليم جغرافيـة معينـة

 أو النشـاط خـالل يساعد مديري التسويق لتخصيص حصص اإلنفـاق عـىل أسـاس الربنـامج

 امليزانيــة بعض الرشكات عـىل أن إعـدادتصـر  . ة ومقارنتها بالنفقات الفعليةـرات معينـفت
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  األدوات التقديرية للتنبؤ10-7الشكل التوضيحي 

 االستخدام أداة التنبؤ

تقــــديرات قــــوة 

 املبيعات 

كن الدقـة  مركبة عىل أساس تقديرات قام بها موظفي املبيعات، مناسبة ولإسقاطات

 .تعتمد عىل املواهب، الخربة، وموضوعية موظفي املبيعات

 مركبة عىل أساس تقديرات قام بها املديرين، مناسبة، ولكن الدقـة تعتمـد إسقاطات الرأي التنفيذي

 .عىل املواهب، الخربة، وموضوعية املدراء

 الـذين  خـارجيني مركبـة عـىل أسـاس دورات متتاليـة للمـدخالت مـن خـرباءإسقاطات طريق ديفيل

يعملون فقط للوصول إىل إجامع عىل التقديرات، مسـتهلكة للوقـت ولكنهـا تسـاعد 

 .ًأحيانا عند التنبؤ مببيعات منتج جديد أو سوق جديدة

التنبؤ بالسوق عىل 

 االنرتنت

يظهـرون  مركبة عىل أساس أحكام موحدة للموظفني أو املساهمني الـذين إسقاطات

 ، يف سـوق أسـهلعـىل االنرتنـت" املقاصـة"تسويق من خـالل ثقتهم يف بعض تنبؤات ال

 .ًمضلل، فعال ولكن قد يشمل انحيازا للتنبؤات طويلة األمد
 

اخلية؛ وهناك بعض آخر يحدد العقبات التي تواجههـا األربـاح امليزانية يتبع تقوميات مالية د

أو افرتاضات معينة عن النفقات والحصص، ورشكات أخرى تستخدم تصاميم معينة أو توثيـق 

داعم، وبعض آخر يحتاج إىل ميزانيات قامئة عىل أسـاس سـيناريوهات أفضـل األحـوال، أسـوأ 

ن رجـال األعـامل مل يعـد يسـتخدم ميزانيـات هناك عدد متنامي م. األحوال، أو األكرث مالءمة

ً امليزانيـات شـهريا عـىل أسـاس لسنوية ثابتة، ولكنـه يعـد

 .)22(واقع السوق أو ربط امليزانيات باألداء طويل األمد

ما هو املبلـغ  :طرق وضع امليزانية لنفقات التسويق

يف امليزانية من أجل بـرامج وضعه املايل الذي يجب 

امـل الرشكـات الصـغرية مـع التسويق؟ عادة مـا تتع

 ميكـن وضع ميزانية "هذا السؤال باستخدام أسلوب 

 

 نصيحة للتخطيط

أجمع بـني مـدخالت ميزانيـة 

تبدأ مـن أسـفل إىل أعـىل أو 

مــن أعــىل إىل أســفل عنــد 

تخصيص االعـتامدات املاليـة 

 .للتسويق
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ا ميكـنهم تحملـه مـن نفقـات، مـع الوضـع يف االعتبـار ملـ، أي ببساطة وضع ميزانيـة "تحملها

 وقد يناسب هذا األسـلوب البـدايات يف األيـام األوىل، عنـدما يكـون .النفقات الطارئة األخرى

ًولكن، هذه الطريقـة، عمومـا، ال تفيـد امليزانيـات  .لا القليل من امللدى العديد من املقاولني

األحـوال إلصـدار الرضوريـة يف معظـم واستثامرات متميزة دامئة التقـدم بًكثريا، ألنها ال تسمح 

 وبالتايل، فإن وضع امليزانية عـىل .منتجات هامة جديدة أو الدخول بكثافة يف األسواق املتنافسة

حمل النفقات يتجاهل عائد األرباح الذي يتم الحصول عليه مـن اإلنفـاق أساس القدرة عىل ت

 .عىل التسويق لزيادة املبيعات

ومن الناحية املثالية، يجب أن يكـون حجـم ميـزان التسـويق قـائم عـىل تحليـل دقيـق  

ولـيس للرشكـات أو املـنظامت التـي ال تسـتهدف الـربح، أو (للرابطة بني اإلنفـاق واملبيعـات 

إن بناء منوذج راق معقد عن كيفية االستجابة الفعليـة للمبيعـات ملسـتويات . )اليةالهبات امل

أجل تحقيق إنفاق مختلفة يجعل الرشكة قادرة عىل أن تحدد بدقة حجم ميزان التسويق من 

عـىل أسـاليب  إن الرشكات التي تفتقر إىل مثل هذه الـنامذج عـادة مـا تعتمـد. أهداف املبيعات

 مثل طريقة النسبة د وضع امليزان، ولكنها ال تربط مبارشة اإلنفاق باملبيعات،القياس التقريبي عن

 .طريقة التكافؤ التنافيس، والطريقة املوضوعيةواملئوية للمبيعات، 

ًتضع جانبا اإلدارة التي تتبع طريقة النسبة املئوية لوضع ميزان املبيعات، نسـبة معينـة 

ًاليا عىل أساس خطـوط توجيهيـة داخليـة لوضـع من مبيعات الدوالر لدعم برامج التسويق م

وبـالرغم مـن بسـاطة تطبيـق هـذه الطريقـة، إال أن أحـد . امليزانية أو خربة تسويقية سـابقة

مساوئها هو اعتبار املبيعات كمصدر لتمويل التسويق بدالً مـن اعتبارهـا نتيجـة السـتثامرات 

فـيام عـدا املـربرات (ر للرشكـة وهناك رضر أخر يتمثل يف احـتامل عـدم وجـود مـرب. امليزانية

ًأخريا، عنـد اسـتمرار تعـديل امليزانيـة بنـاء عـىل . الختيار نسبة مخصصة للتسويق) التقليدية

مقدار املبيعات التي تتم عن طريق األشـخاص، فقـد تـؤدي املبيعـات املنخفضـة إىل ميزانيـة 

ة كام هي أو زيادتها ظ عىل امليزانيا عندما تكون الرشكة يف حاجة إىل الحف-تسويق منخفضة 

 . مزيد من املبيعاتنللحث ع

https://maktbah.net



 340 دليل الخطط التسويقية

 

 

 

عندما تستخدم الرشكات أسلوب وضع ميزانية تنافسية  

متكافئة، متول التسويق بنفس القيمة التي ينفقهـا منافسـيها 

وللمرة الثانية، ).  معدل معني للدوالرأو، كنسبة من املبيعات(

 التبايـنـات ـبـني فـهـذا األـسـلوب بـسـيط للغاـيـة ولكـنـه يتجاـهـل

الرشـكـات وال يـسـمح آلـيـة تـعـديالت إليـجـاد أفـضـل مـسـتوى 

 .لإلنفاق من أجل تحقيق أهداف خطة التسويق

 ـمـع التوـسـع يف اـسـتخدام أـسـلوب وـضـع امليزانـيـة املوـضـوعي والعـمـيل، أـصـبح املـسـوقون

 تكلـفـة اـسـتكامل جمـيـع املـهـام التـسـويقية الرضورـيـة لتحقـيـق أـهـداف خططـهـم ونفيـضـي

 نفـقـات ويف غـيـاب مـنـوذج مثـبـت يوـضـح ـمـدى اـسـتجابة مـسـتويات املبيـعـات إىل: التـسـويقية

ميزان مـا، التسويق، فإن أسلوب وضع امليزانية املوضوعي والعميل يقدم طريًقا معقوالً لوضع 

 طاملا تـم وضـع - التسويق مج الفردية التي تسهم يف أداءعن طريق فحص ومراجعة تكلفة الربا

 .األهداف املناسبة

مبجرد وضع امليزانية اإلجاملية تبدأ األسواق يف تخصيص  .امليزانيات يف حدود ميزانية التسويق

االعتامدات املالية للتسويق عرب أنشطة متنوعة يف الفرتة التي تغطيهـا خطـة التسـويق، إذن، 

طة التسويق، ميكنهم إدخال النفقات الفعلية للمقارنة مع النفقات التي تـم عند تنفيذهم لخ

 :التخطيط لها، وعادة ما تشمل خطة التسويق ما ييل

 هذه امليزانيات تسجل يف قوائم تكاليف كل مهام .ميزانيات لكل برنامج تسويقي مختلط 

قـد تظهـر . ة العـامات الربنامج التي تقدم كل شهر ثم يتم جمـع اإلجـاميل يف نهايـقأو نف

ًأيضا ميزانيات التسويق املختلط، اعتامدا عىل الشكل املفضل للرشكة   املبيعات املتوقعة، -ً

إجاميل وصايف الهوامش، وبعض األهداف األخرى، مبا يف ذلـك قياسـات الربحيـة، إن تتبـع 

املتوقعـة النفقات طبًقا لكل برنامج يؤكد عىل املسئولية ويساعد اإلدارة يف وزن التكاليف 

 . ويف مقابل النتائج-يف مقابل التكاليف الفعلية 

 إن وـضـع ـهـذه األـنـواع ـمـن امليزانـيـات .ميزانـيـات ـكـل مارـكـة، ـكـل قـطـاع، أو ـكـل ـسـوق  

 

 نصيحة للتخطيط

ال تجاري نفقات منافسيك 

ــون  ــب أن تـك ــن يـج ولـك

ــــــليات  ــــــدركا ألفـض ًـم

 .ميزانياتهم
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 .كل قطاع وكل سوقويدفع الحمالت إىل فهم تكاليفها، وعائداتها املتعلقة بكل ماركة، 

 يركـز زانية طبًقا لألقاليم أو املكان الجغرايفإن وضع املي: ميزانيات لكل إقليم أو قطاع جغرايف 

 . ا للموقع ويسمح مبقارنات سهلة بني النفقات والعائداتبًقاالنتباه عىل تكلفة التسويق ط

 واإلنتـاج  تساعد هذه امليزانيات مديري األقسـام، .ميزانيات لكل مدير قسم أو مدير إنتاج

، وتحدـيـد ـفـات بالنـتـائج الـتـي تحقـقـتلتتـبـع التـكـاليف املـسـؤولون عنـهـا، ومقارـنـة املرصو

 . ملزيد من البحث والفحصصاملشكالت أو الفر

 قـد يـتم تنظـيم هـذا امللخـص للميزانيـة طبًقـا .ميزانية تلخص إجاميل نفقـات التسـويق 

لربنامج التسويق أو أداة التسـويق، عـىل أسـاس القطـاع أو اإلقلـيم، أو عـىل أسـاس منـط 

ًزانية عىل نحو مثايل، النفقات شـهرا بشـهر وإجـاميل تظهر هذه املي. تنظيمي أخر مناسب

نفقات السنة، ويف بعض الحاالت قد تظهـر الرشكـات نفقـات أعـوام متعـددة يف ملخـص 

ميزانـيـة واـحـد وـقـد تـشـمل ـهـذه امليزانـيـة ـهـوامش اإلـجـاميل والـصـايف املتوقـعـة وبـعـض 

 .الحسابات األخرى القامئة عىل املبيعات والنفقات

. يل الـذي ميكـن قياسـهكـيزانيات نقاط مراجعة يف مقابل اإلنفـاق العد جميع هذه املُت

ديـد الرسيـع للمغـاالة يف اإلنفـاق وميكـنهم حسـاب حيستطيع املسوقون بهذه الطريقـة، الت

عنـد الوضـع . الهوامش وبعض مقاييس الربحية األخرى ملراجعة التقدم تجاه األهداف املالية

امليزانيـات ن عـىل اسـتعداد إلعـادة التفكـري يف األعـامل، كُـيف االعتبار الطبيعة املتحركة لبيئة 

مثـل جـرنال   اضـطر العديـد مـن املسـوقني.عندما تؤدي التطورات الغري متوقعة إىل تعقيـدات

  نتيجة للشـعبية ،P.F. Chang’s China Bistroتشانج . ف. ، بGeneral Motorsموتورز 

 عىل كيف وكم امليزانية التي تخصـص للحمـالت االجتامعي، إىل الرتكيزواقع التواصل الهائلة مل

 .، فيس بوك، وبعض املواقع األخرىرتعىل توي
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بـدأ املسـوقون يف . Budgeting for Social Mediaاالجتامعي مواقع التواصل وضع ميزانيات 

االجتامـعـي، حـتـى وإن كاـنـت ـهـذه املواـقـع واـقـع التواـصـل زـيـادة اـلـدعم اـملـايل مليزانـيـاتهم مل

جيا دامئة التغري والتطور، كام أن القدرة عـىل قيـاس النتـائج الفعليـة محـدودة للغايـة، التكنولو

بـوك ولـذلك اضـطرت إىل  مليون دوالر لإلعالن عىل الفيس 10رشكة جرنال موتورز تنفق كانت 

 مليـون دوالر إلنشـاء صـفحات 30قطع هذا الجزء من امليزانية فقـط لتحديـد ميزانيـة قـدرها 

مليـون مثانيـة ت أكـرث مـن دوسـة عـىل الفـيس بـوك، حيـث حصـرفصلة ومد مةملاركات معين

 ".صديق"

تعمل رشكة بروكرت أند جامبل يف سعيها لكفاءة أعىل واملزيد من الحوار مـع عمالئهـا، إىل         

االجتامعي، مع خفض نفقاتهـا عـىل اإلعـالم التقليـدي التواصل االستمرار يف اإلضافة إىل ميزانية 

 تعمـل الرشكـة الصـينية . وكريسـتGover Gir كفر جريل Sectretثل سيكريت  م،لكل ماركة

 عنـدما رأت ـمـدى االسـتجابة الرائـعـة، تـويرت عـىل زـيـادة ميزانيـة عمالئهـا ـعـىل نجف تشـا. ب

تعمل عت هذه الرشكة املتخصصة يف املطاعم ميزانيات حملة ضوبخاصة مستخدمي املوبايل، و

تجربة قامئة طعـام جديـدة لوجبـة الغـذاء، وتقـوم بقيـاس ألهداف معينة، مثل زيادة الوعي و

 .)23(زيادة خططها املستقبلية وميزانياتهانصب أعينها عىل نتائج كل حملة مع وضع 

  Scheduling Marketing Plan Programs جدولة برامج خطة التسويق

 جدولـة هـي، إن تتمثل الخطوة التالية يف تنسيق توقيت كـل نشـاط مـن خـالل الجدولـة

عالقـات (خطوط محددة الوقـت إلمتـام سلسـلة مـن املهـام 

تسـاعدك ، وهـي موضـوع معـني مرتبطة بربنامج أو) محددة

 عىل تحديـد توقيـت املهـام، وتنسـيق عمليـة التنفيـذ حتـى

ـاه ـدم تـج ـاس التـق ـات وقـي ـب الرصاـع ـك تجـن ـامل ميكـن  إـك

عند وضعك لجدول زمنـي مفصـل لكـل برنـامج، . املهامت

ع املهام الرئيسية واألنشطة يف قامئة لكل برنامج عىل حدة، ومـن خـالل البحـث والتجربـة ض

 ًللنهاية، تحدد الجداول أيضا من هو املسـئول عـن اإلرشافًحدد لكل منهم موعدا للبداية، وآخر 

 .أو إكامل كل مهمة يف كل برنامج

 

 نصيحة للتخطيط

ضم توقيت وتطوير األنشطة 

متعددة السنوات يف تحليلـك 

 .للوضع
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ئ بعض الرشكات سلسلة من الجداول الزمنية عىل أساس سيناريوهات، أفضل حالة تنش

، Esteè Lauderومن األمثلة عـىل ذلـك رشكـة أيسـتي لـودر . أسوأ حالة، والحالة األكرث قبوالً

ميل التي رفعت من استخدامها لتخطيط السيناريوهات يف وجه التغـريات جرشكة منتجات الت

 سـأل املـدير التنفيـذي مـديري املاركـة .قتصادية التي تسود العاملالرسيعة خالل الظروف اال

 ما الذي ميكنـك ؟ترغب يف استمرارههو اليشء الذي ما الذي يجب أن متلكه؟ ما "ثالثة أسئلة 

 ؟)24(االستغناء عنه

ة لكـل برنـامج تـم يتشمل خطط التسويق، ملخص للجـدول يظهـر التوقيـت واملسـئول

و وثائق منفصلة جداول منفصلة لكـل برنـامج بجانـب خـرائط تخطيطه، وقد يظهر امللحق أ

إن جـوهر القـول هنـا هـو . ، برامج ملسار حيوي، أو أدوات إدارة مرشوع آخـرGanttجانب 

ك من التحديد بسهولة ورسعة إذا كنت تعمل بناء عىل ِّوضع توقيت ثابت بقدر اإلمكان ميكن

ملعايري املرتيـة لرقابـة األنشـطة والنتـائج عالوة عىل ذلك ميكنك استخدام ا. جدول زمني أم ال

 .املرتبطة باألداء

  Controlling Marketing Plan Implementationمراقبة تنفيذ خطة التسويق 

، تـدعمهارشكتـك الخطـة، و" متتلـك"عند تنفيذ خطـة تسـويقية عاليـة الكفـاءة، يجـب أن 

، خـالل )ًأو مثاليـا الفريـق (يجب عىل املـدير) 10-8أنظر الشكل التفصييل (وتطبقها بكفاءة 

أن يكون مسئوالً عن وضـع الخطـوط الرئيسـية لالسـرتاتيجيات والتفاصـيل،  ،عملية التخطيط

ًوالدفاع عـن املنظمـة داخليـا، والتأكـد مـن أن الجـوائز واملكافـآت تقـدم عـىل أسـاس األداء 

 -لتطوير والتنفيذ اعملية تحتاج الخطة إىل الدعم خالل  .التسويقي مع مشاركة كبار اإلداريني

التمويـل ونوعيـة املـوظفني بجانـب و، كـايفعىل أن يكون هذا الدعم يف شكل إتاحة الوقت ال

ً كن مرصا ومستعدا لتطبيق الخطة إذا كانـت املعـايري املرتيـة تشـري -ًأخريا . التسويق الداخيل ً

 .إىل وجود فرصة للتحسني والتطوير

 ميكن أن تساعد يف تقييم فاعلية تنفيذ  أنواع ملراقبة التسويق والتيةهناك أربع

 ًنظـرا ألن الخطـط .الخطة السنوية، الربحية، اإلنتاجية، واملراقبة االسرتاتيجية: الخطة
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التسويقية عادة ما يتم تطويرها كل عـام، وبالتـايل تحتـاج الرشكـة أو املنظمـة رقابـة سـنوية 

ً النـوع مـن الرقابـة يغطـي نطاقـا إن هذا. تقييم تطور خطة التسويق للسنة الحاليةلللخطة 

ًواسعا من قياسات األداء، واألداء من أجل تحقيق أهـداف خطـة التسـويق، واألداء مـن أجـل 

 .تحقيق اسرتاتيجية التسويق وأهداف الربنامج

لتقييم أداء الرشكة وتقدمها عـىل أسـاس املقـاييس األساسـية للربحيـة، : مراقبة الربحية

أو مقـاييس (ن رشكة ألخرى، ولكنها تشمل دامئًـا عائـد االسـتثامر تختلف املقاييس الدقيقة م

هناك العديد من الرشكات . هامش اإلسهام، الهامش الربحي االجتامعي والصايف) أخرى للعائد

رة لكل منتج، خط إنتاج، صـنف، بجانـب كـل تائج الشهرية والسنوية للربح والخساتقيس الن

نتـائج الربحيـة طـوال الوقـت، يسـتطيع املسـوقون عنـد مقارنـة . سوق أو قطاع أو كل قنـاة

تحديد أماكن القوة، الضـعف، التهديـدات والفـرص يف وقـت مبكـر مبـا فيـه الكفايـة للقيـام 

 .بالتعبريات املناسبة

 

 

 

 

 

 َّفصلة خطط عمل م الوقت املحدد للنجاح تحسني مستمر 

 فريق امللكية تخصيص املوارد مقاييس التغذية 

    التعويض ل االتصالوسائ االسرتجاعية 

 مشاركة اإلدارة املهارات املطلوبة اإلرصار 

 
 التطبيق الناجح لخطة التسويق   10-8الشكل التوضيحي  

 : املصدر

Roger J. Best, Market-Based Management, 6th ed. (Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Education, 2013 )p. 504, Fig. 15-9 
 

تطبيق ناجح لخطة التسويق

دعم خطة
 التسويق

التكيف مع 
 خطة التسويق

امتالك خطة 
 التسويق
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لتقيـيم أداء وتقـدم الرشكـة يف تحقيـق الكفـاءة يف منـاطق التسـويق  :ةمراقبة اإلنتاجي

 إن .الرئيـسـية مـثـل ـقـوى املبيـعـات، وـسـائل اـلـرتويج، القـنـوات واللوجـسـتيات وإدارة املـنـتج

سـتدعي قيـام بـبعض الرشكـات بتعيـني مراقبـي تي تـاإلنتاجية من األمور شديدة األهميـة ال

س برضـاء العميـل أو أي كفـاءة التسـويق بـدون املـوضع معايري، قياس األداء، ومع بتسويق 

ًقـيس الرشكـات أيضـا إنتاجيـة أنشـطتها التصـنيعية وتطـوير املنـتج بجانـب ت. أهداف أخرى

 العوامل الخفية لعدم الكفاءة ميكـن أن أن وبعض املهام األخرى، مع معرفة ،تحقيق الطلبات

 بـاملوليف - عنـد رشكـة كولجيـت  تشمل سياسة مراقبة اإلنتاجيـة.تدمر العالقات مع العمالء

قياس عدد براءات االخرتاع التي حصلت عىل جوائز، وعدد املنتجات التي قدمت خـالل عـام 

 .)25(واحد، باملقارنة بالسنة السابقة

، العالقـات مـع العمـالء، هـاوظائفإدارة لتقيـيم كفـاءة الرشكـة يف  :املراقبة االسرتاتيجية

. االت ذات أهمـيـة اـسـرتاتيجيةمـجـ وـهـي ـثـالث -خالقـيـة ألواملـسـئولية االجتامعـيـة واألـمـور ا

خـرى مـن الرقابـة كـل شـهر أو يف أحـوال كثـرية، إال أن الرقابـة أوبالرغم مـن تطبيـق أنـواع 

احتاج األمر لتوضيح أداء الرشكـة أو كلام االسرتاتيجية ميكن تطبيقها مرة أو مرتني يف السنة أو 

 .املنظمة يف هذه املجاالت االسرتاتيجية

ه سـنوية للتسـويق، وتحليـل منـتظم مفصـل ييجب عىل الرشكات إجراء مراجعة حساب

، وذلـك لتقيـيم فاعليـة وظيفـة )موجود بقامئة مراجعة هذا الفصـل(داء التسويق ألقدرات و

وبعد املراجعة الحسابية يجب وضع ملخـص بالنتـائج . التسويق وقياس نقاط الضعف والقوة

 . للخطة التسويقيةيف قسم التحليل البيئي الداخيل

  Applying Control تنفيذ املراقبة

تنفيذ أي خطـة وإن عملية املراقبة التي قدمت يف الفصل األول شديدة األهمية لتوجيه 

أنت يف حاجة إىل تحديد نجاح الربامج طبًقا للخطة التي وضعت وتوفري املعلومات . يةتسويق

 وهو أمر هـام بوجـه -عن اسرتاتيجيات التسويق يل خات التغيري، االستمرار، أو الترالتخاذ قرا

 .ة يف هذه األيامبخاص لبيئة التجارة املتقل
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 مـن ميزانيـات صةاملستخل(بعد وضع أهداف خطة التسويق، ستضع املعايري واملقاييس 

. مـن أجـل قيـاس التقـدم املؤقـت) منيةزامج الخطة التسويق، التنبؤات، املعايري املرتية، والرب

 النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعة، مبجرد تنفيذ الخطة، وتشـخيص أي تفـاوت أو عليك مقارنة

 قد يكون من املفيد تشخيص النتائج يف مضـمون النتـائج التاريخيـة التنافسـية، أو .اختالفات

إن الخطـوة األخـرية، .  األداءىلالصناعية، وبحث القضايا البيئية الكبرية والصغرية التي تؤثر عـ

 تباع أفعال تصحيحه، إذا لزم األمر، بإدخال تعديالت أو تطبيق خطة الطوارئ التـيتتمثل يف إ

قد تضطر إىل تغيري الربنـامج، االسـرتاتيجية، أو التطبيـق لتحقيـق النتـائج . مسبًقالها تم تشكي

قـد يبـدو . أو، قد تقرر تغيري املعايري أو األهداف التي تقيس بهـا األداء. التي تم التخطيط لها

ًألمر مناسبا عندما ال يحدث االخـتالف مـرة واحـدة، وتفهمـك للتـأثريات الضـمنية عـىل هذا ا

بالرغم من أن األداء التصحيحي عادة ما يكون الخطوة األخـرية يف رقابـة التسـويق، إال . األداء

ل الوضع يف السنة التالية ويف تحديد أو إعادة تقييم األهداف مع بدايـة يأنه يعد مدخالً لتحل

  . التالية للرقابة أو دورة التخطيط التسويقيالدورة

  Preparing Contingency Plansإعداد خطط الطوارئ 

ـدى  ـت إـح ـل إذا تعرـض ـة بالفـع ـدى الرشـك ـي ـل ـط الـت ـي الخـط ـوارئ ـه ـط الـط إن خـط

 وعـىل .عطيل أو التوقف نتيجـة لتغـريات هامـة غـري متوقعـةتاالسرتاتيجيات األساسية أو أكرث لل

السـتعداد ألي ل صانع اللعب الدمناريك خطط طـوارئ متعـددة Legoيجو سبيل املثال، طور ل

إن املستشفيات، والبنوك ورشكات االتصـاالت الالسـلكية . )26(تحرك اقتصادي مهام كان حجمه

والرشكات األخرى التي يجب أن تقوم بوظائفها بدون توقـف أو أي نـوع مـن التعطيـل هـي 

 .األكرث تدقيًقا يف التخطيط للطوارئ

دة ما يقوم املسوقني بإعداد خطط للطوارئ إلظهار كيفية استجابة رشكاتهم يف عا

توقف منظومة الكمبيوتر، أعطال يف الطاقة أو وسـائل االتصـال : حاالت الطوارئ مثل

  اإلفـالس املفـاجئ لعميـل أو ،الكـوارث الطبيعيـة: الالسلكية التي تستمر ملدد طويلـة
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رتاف تكنولوجي مفاجئ عـن طريـق أحـد حيئية أخرى، اكوارث تلوث أو كوارث ب، مورد مهم

نافسني، الفشل الذريع لربنامج أو اسرتاتيجية ما، حرب األسعار أو تطـور تنـافيس أخـر بـالغ امل

 تـحـتفظ الوكاـلـة الفيدرالـيـة إلدارة الـطـوارئ .الـشـدة؛ أنـشـطة إجرامـيـة، تخزينـيـة أو إرهابـيـة

ب اقرتاحـات إلعـداد خطـة للحـاالت الطارئـة بالواليات املتحدة مبوقع اليكرتوين شـامل بجانـ

 ).10-9أنظر الشكل التوضيحي (

 
 الوكالة الفيدرالية األمريكية إلدارة الطوارئ تساعد رجال األعامل 10-9الشكل التوضيحي 

 عىل االستعداد لألحوال الطارئة
 

هنـاك بـل إن الحاالت الطارئة ليسـت هـي السـبب الوحيـد إلعـداد خطـط للطـوارئ، 

منطقتـك، والتـي تحتـاج إىل أن تكـون  يف خاصـة مثـل ألعـاب األوملبيـاد التـي تعقـدأحداث 

لنـدن بنظرة عىل الرشكات مبنطقة التجـارة واألعـامل يف ألقي  أنظر الصفحة التالية و.ًمستعدا

يف العمل  وكيفية تخطيط هذه الرشكات لالستمرار Sainsburry وسانزبري Office Depotمثل 

 .2012بية لعام خالل األلعاب األومل

 يجب تحديد خطط الطوارئ باعتبارها خطـط تسـويقية يـتم تطويرهـا، ثـم مراجعتهـا 
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فكر بطريقة مبتكرة وخالقة، عند إعداد خطـة طـوارئ، . ًوتحديثها دوريا بناء عىل تغري األحداث

أدىن حـد مع الرتكيز عىل خيارات، األولويات، املوارد الخاصة بالرشكة للوصول إىل بدائل تقلـل إىل 

رب تـيجـب أن تخ. تأثري األعطال، وتسمح للرشكة أو املنظمة باستعادة وضعها بأرسع وقت ممكن

 .خطتك مسبًقا، مثلام فعلت رشكة سانزبري للتأكد من نجاحها وأنها كاملة األركان بقدر اإلمكـان

ع طـارئ باعتبـاره مـدخالً لتحليـل الوضـاستخدم الدروس املستفادة من التعامل مع أي وضـع 

 .الراهن عند إعدادك لخطتك التسويقية التالية

بـدأ  .Planning for Disruptions During the Olympicsالتخطيط لألعطال خالل األوملبياد 

رجال األعامل يف ومنع خططهم للتعامل مع األعطال املرورية املتوقعة قبـل شـهور مـن بـدء 

رات النقل واملواصالت املحلية رجال نصحت إدا. 2012األلعاب األوملبية يف لندن خالل صيف 

، تجنب فـرتات الـذروة عنـد السـفر أو التنقـل، تغيـري حناألعامل بتخفيض مؤقت لربامج الش

التجزئـة رشكـة  بـدأت .ًطرق سري الشحنات بعيدا عن الشوارع املزدحمة والتقاطعات املكتظة

Office Depotكـان لـديها خطـط  ملعدات املكاتب اإلعداد قبل عام مـن الحـدث، وبالتـايل 

جاهزة للتنفيذ، أوالً اقرتحت عل العمالء جرد مخزونهم وأن يتم تقديم طلباتهم مسـبًقا لكـل 

 ترتيب جداول الشحن لتقديم عروض تسليم أعادتً ثانيا، .ما يحتاجونه قبل أحداث األوملبياد

ًمتأخرة ليالً، ومبكرة صباحا خالل األوملبيـاد، أخـريا زاد تـاجر الجملـة مـن ات صـاالته لتعريـف ً

العمالء بهذه التغريات، واإلجابة عىل األسـئلة، واالسـتجابة ملشـكالت الخدمـة يف آخـر لحظـة 

 .والتي ميكن أن تظهر خالل هذا الوقت

 لوضع برامج زمنية مفصلة للتسليم،أكرث من سنة  سلسلة السوبر ماركت سانسربي أنفقت        

 اختبار خططها لتحديد املناطق التـي تحتـاج إىل ذلكمبا يف الصيانة، وبعض الوظائف األخرى 

تحسني كام زودت املهندسني باملوبيد، والدراجات البخارية للمرونة يف التنقل إىل متاجر وسط 

ًكـام قامـت أيضـا بتخـزين قطـع غيـار .املدن التي تواجه مشكالت ميكانيكية أو يف الكمبيوتر

 سوبر ماركت الضخمة الحتامل تعطل الثالجـاتبديلة، وإقامة مراكز للمهندسني يف العديد من ال

 وبفضـل هـذا التخطـيط ؟أو أي جهاز أو معدة داخل املتاجر، والتي تحتاج إىل إصـالح فـوري

 .)27(محالت سانزبري تعمل بكفاءة يف جميع أنحاء لندن خالل األوملبيادجميع الدقيق ظلت 
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  Summaryملخص  

وات أساسية لقياس األداء، معـايري مرتيـة، تحدد الخطة التسويقية، بوجه خاص، أربع أد

إن املعايري املرتبة هي قياسـات عدديـة لألنشـطة املرتبطـة . تنبؤات، ميزانيات وجداول زمنية

 إن املعـايري .ن لتحديد مدى تحـركهم لتحقيـق أهـدافهموباألداء والنتائج التي يطبقها املسوق

ر التميز، وتحديد توقعـات األداء التـي املرتية تجعل املوظفني يركزون عىل األنشطة التي تظه

ور بـالفخر عنـد تحقيـق شـعة واليـالداخلميكن قياسها مبوضوعية، ووضـع أسـس املسـئوليات 

 النتـائج املتوقعـة، النتـائج السـابقة، النتـائج يجب اختيار املعايري املرتية يف مضمون. اإلنجازات

 .التنافسية الصناعية والتأثريات البيئية

 املبيعات والتكـاليف يف الفـرتة التـي ها ميكن أن تحققملنعكاس مستقبيل إن التنبؤ هو ا

 بـرامج، رشائـح ،امليزانيات هي حصص محددة بالوقت لإلنفاق املايل لوظـائف .الخطةغطتها 

إن الربامج الزمنية هي خطط محددة بالوقت الستكامل مهـام أو . العمالء، أو أقاليم جغرافية

 ذات أهميـة إلدارة عمليـة تنفيـذ خطـة -مج مـا أو هـدف مـا مرتبطـة بربنـا) معامل(أنشطة 

خطـة سـنوية، :  تستخدم الرشكات أو املـنظامت أربـع أنـواع مـن مراقبـة التسـويق.التسويق

إذا ظهـرت ). مبا يف ذلك مراجعة حسابات التسويق(الربحية، اإلنتاجية، واملراقبة االسرتاتيجية 

 خطرية غري متوقعة، يجب عىل الرشكة أن تكـون معوقات أو أعطال يف النتائج نتيجة لتغريات

 .مستعدة بخطة للطوارئ لتطبيقها عند اللزوم

  Your Marketing Plan Step by Stepخطتك التسويقية، خطوة بخطوة 

إن اإلجابة عىل األسلة املالية سيساعدك عىل التفكري من خالل خطـط للمعـايري املرتبـة،  

ومراقبـة التسـويق، إذا قـررت كيفيـة تقييمـك للتقـدم لزمنيـة لتنبؤات، امليزانيات والـربامج اا

 .املؤقت وتنفيذ الرقابة، تذكر أفكارك املتضمنة يف خطتك املدونة

 فحــص األهــداف املاليــة، التســويقية، واملجتمعيــة التــي وضــعتها مســبًقا لخطتــك  -1
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يف قامئة كل هدف عـىل حـدة متضـمنة معيـار مـرتي واحـد عـىل األقـل ضع . التسويقي

ًمثل يوميـا، (ًضع يف قامئة أيضا فرتة فاصلة مناسبة . قياس التقدم تجاه تحقيق األهدافل

ًأسبوعيا، شهريا، ربع شهري، سنويا ً عـن إذا كنـت تخطـط لتسـويق .لقياس مدى التقدم) ً

رجـع ا. م النتـائجَّ، ماذا ترغب يف تحقيقـه، كيـف سـتقيطريق مواقع التواصل االجتامعي

ذا الفصـل للحصـول عـىل أفكـار عنـد اختيـارك ملعـايري مرتيـة لألشكال التوضيحية يف هـ

 .مناسبة

ألق نظرة عامة عىل سوقك وتحاليل عمالئـك، إذا مل تكـن فعلـت ذلـك، تنبـأ باملبيعـات  -2

ًبذلك، إذا كان ممكنا، لكل عـرض قم . والتكاليف الخاصة بسوقك، وقطاعاتك املستهدفة

 اقـرأ .جل الحصول عىل خلفية للموضوعمن أ. أو خط إنتاج لتكلفة املبيعات، ولكل قناة

آراء وتنـبـؤات املطلـعـني ـمـن رـجـال الـصـناعة، املنافـسـني، املحلـلـني، الـخـرباء األـكـادمييني، 

وآخرين من أصحاب املعرفة حول نوع العرض املوجود بالبحث الثانوي والذي تم جمعه 

 :من مصادر مثل ما ييل

 .يمجاالت التجارة والصناعة واإلعالم اإلخبار - أ 

 .املجموعات األكادميية، املهنية، والتجارية والصناعية  -ب

 .الوكاالت الحكومية -ج

 .التقارير السنوية للمنافسني، املواقع االليكرتونية، املدونات، والبيانات العامة -د 

 .املحللون املاليون واستشاريو الصناعة - ه 

 مليزانيـة أساسـية تشـمل ن استخدام أسـلوب وضـع امليزانيـة املوضـوعي العمـيل ميهـدإ -3

إذا  حاول جمع املزيد مـن التفاصـيل،. تكاليف تقديرية لجميع األنشطة التسويقية يف خطتك

 كيـف .ًكان ذلك مكنا، لتحديد ميزانية كل ماركـة أو عـرض، وكـل برنـامج أو حملـة لتسـويق

 .ميكنك ربط االستثامر املمثل يف ميزانيتك بالعائدات املتمثلة يف أهدافك

 رنـامج زمنـي أو جـدول زمنـي أسـايس يظهـر موعـد بدايـة ونهايـة كـل نشـاطأنشئ ب -4

الحـظ الـنمط اإلجـاميل . ًوضح أيضا من املسـئول عـن كـل نشـاط.  أو برنامج تسويقي

 فعـىل سـبيل . لألنشطة وضع يف االعتبار الظروف التي قـد تحتاجهـا ملراجعـة برنامجـك
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سيؤثر ذلك يف موعـد بدايـة أو نهايـة إذا مل يتم نشاط معني يف الوقت املحدد هل املثال،

االنحراف عن الجـدول الزمنـي يف قـدرتك عـىل تحقيـق أن يؤثر نشاط أخر؟ كيف ميكن 

 أهدافك يف املوعد املحدد؟

هـل : ما هي املعايري التي ستستخدمها لتحديد مـدى التقـدم بعـد تنفيـذ الخطـة؟ مـثالً -5

ر؟ ما هي املعايري التاريخية ًلتصبح أكرث قربا من هدف معني كل شه% 10تتوقع التحرك 

ها يف مضمون لفهم النتـائج املؤقتـة؟ ضعالتنافسية والصناعية املعروفة التي ستختارها لو

 ما هي القوى البيئية، إذا وجدت، ذات التأثري الخاص عىل كل معيار مرتي؟

ام املهـّه، وضـح عـظهرت املقاييس املؤقتة أن التقدم ال يتم طبًقا للمعدل الذي تتوقأإذا  -6

للعودة إىل املسار الصحيح تجاه أهـم ) ومتى(ها يف االعتبار ضعالتصحيحية التي ميكنك و

ما هـي أنـواع املراقبـة املناسـبة لخطتـك، هـل تحتـاج إىل خطـط للطـوارئ يف . أهدافك

ًة واالستثنائية والتي ميكن أن تعطل عملية التنفيذ؟ أذكـر مـوجزا للنقـاط باألوضاع الغري

 . للتعامل مع إحدى الحاالت الخاصةئ ميكنك تطويرهاالرئيسية لخطة طوار
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  Appendixامللحـــق  

 

  Sample Marketing Plan عينة لخطة تسويق

 للصناعة املاهرة لشكوالتة تويست   Pretzl Eleganceتزل إليجانس يبر

تزل اليجانس هي بداية لرشكة افرتاضية، عىل اعتاب تقديم خط ذو خربة اسـتثنائية، يبر

نـوع خـاص مـن ي بسكوتة ذات شكل خاص يرش عليها  طبيعية، لشوكوالتة تغطهكل عنارص

إن ـهـذه الرشـكـة الخاـصـة باملـقـاوالت كاـنـت يف طريقـهـا لـلـدخول يف ـسـوق الوجـبـات . املـلـح

، واملسـوقني اإلقليميـني للوجبـات نيية، حيث يوجـد عاملقـة األطعمـة العـامليمالخفيفة املتنا

. ذب االنتبـاه واملبيعـاتالخفيفة وأصحاب مصانع الوجبـات الخفيفـة، الـذين يتنافسـون لجـ

سوف تعمل هذه الرشكة من أجل التميز عىل أساس أعىل معيـار للجـودة، ووجبـات خفيفـة 

إن . ًطبيعية متاما ذات ماركات متميزة قادرة عـىل تحقيـق احتياجـات لـنظم حميـات خاصـة

تـزل اليجـانس إلطـالق يالعينة املخترصة التالية لخطة تسويق تظهر كيفية اسـتعداد رشكـة بر

 .منتجيها األوليني، مستهدفة رشكتني من العمالء ورشيحتني من املرشوعات التجارية

  Executive Summaryملخص إجرايئ 

ـاير الـقـادم نوـعـان ـمـن الكـعـك املغـطـى يـسـوف تـقـدم رشـكـة بر ـتـزل إليـجـانس، يف يـن

بطبقة من الشوكوالتة واألخـر بطبقـة بشـوكوالتة نوع منها  سوف يغطي .بالشوكوالتة وامللح

باللنب، ونتيجة للرشاكة مع إحدى رشكات الشوكوالتة املشهورة باململكة املتحدة والتي تعـرف 

 سـيمكننا Lost Legends Luxury chocolatierاسم لوست ليجندس الكجوري شوكوالتري ب

التفوق يف صناعة ماركة شوكوالتة متميزة من مصادر مستدامة مرخصة بجانـب تعزيـز رؤانـا 

 .ومصداقيتنا

ًسـوف تحتـل مكانـا مرموقـا باعتبارهـا التـي سـنقدمها يسـت الفـاخرة توكوالتة إن شي ً 
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وجبة خفيفة طبيعيـة للمناسـبات الخاصـة، أو لتحقيـق رغبـات ذاتيـة بأسـعار معتدلـة مـع 

ًجاذبية عذبة لجميع الحواس الخمس، خالية متاما من الفول السوداين، والجلوتني، مام يضيف 

 مـن عسيتم لـف كـل أصـب. ل بعض املكوناتوان املمنوعني من ت من اإلغراء للمستهلكنيًانوع

ًتويست منفردا، لتعزيز مكانتنا، والتأكيد عىل نضارة املنـتج ونقائـه، والسـامح مبراقبـة القـدر 

املطلوب من الطعام، وعرض خيار لتعبئة تتامىش مع رغبة العميل وتقدميها للعمالء من رجال 

 .األعامل

 يق يف السـنة األوىل تنميـة الـوعي باملاركـة بـني املسـتهلكنيتشمل أولويات عمليـة التسـو

 يف 25ضـامن توزيـع مناسـب يف أعـىل األسـواق الــ مـع املستهدفني ورشائح رجـال األعـامل، 

األماكن الحرضية بالواليات املتحدة، وتحقيـق مسـتويات مبيعـات تـؤدي إىل تحقيـق ربحيـة 

خطـط لتقـديم مجموعـة متنوعـة نحن نتقبل،  عند التفكري يف املس.عالية خالل السنة الثانية

جديدة ذات نكهات مختلفة كل فرباير، ونـوفمرب، وهـي الفـرتات التـي يفكـر بهـا العمـالء يف 

 .تناول وجبات خفيفة أو تقديم بعض الهدايا

  Current Situation  الوضع الراهن

ات  رشكـة بريتـزل اليجـانس العـام املـايض عـىل أيـدي مقـاولني مـن ذوي الخـربأنشئت

الشاملة يف صناعة األغذية، أحدهام عامل يف التغذية وشديد الحـامس لصـناعة الخبـز، واآلخـر 

ًزل إليجانس، وبناء بريت مع ته يف البيع بالجملة ألنواع األطعمة قبل رشاككان يعمل اختصايص

ًعىل خرباتنا وصالتنا يف مجال الصناعة طورنا عددا من وصفات األطعمة الفريـدة مـن نوعهـا؛ 

مكونات طبيعة مختارة ذات جودة عاليـة؛ وعمليـة بالغـة الكـامل لصـناعة أصـابع تويسـت 

 .املغطاة بالشوكوالتة بدون فول سوداين، أو جلوتني سنقدم أوىل منتجاتنا يف يناير القادم

تزل إليجانس هي إشاعة البهجة لدى عمالئنا، وإيقاظ جميع حواسهم يإن مهمة بر

إن اسـتخدامنا للشـوكوالتة املسـتوردة . ًة الطبيعيـة متامـابأفخر أنـواع الوجبـات الخفيفـ

  وهنـاك ميـزة أخـرى وهـي أن .الغنية وبعض أنواع امللح الخاص متثل أحـد نقـاط متيزنـا
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يجـب أن يتجنـب تنـاول الفـول السـوداين أو الجلـوتني، خص وجباتنا الخفيفـة آمنـة لكـل شـ

احة رشاء وجباتنا الخفيفة للجمعيات الغري وباعتبارنا رشكة ملتزمة مبا ميليه الضمري، نخطط إلت

 سـوف .مستهدفة للربح، بدون تكلفة، حتى ميكنها إعادة بيع املنتجات بهدف جمع التربعات

 .تعريف املستهلكني باألطعمة املثرية للحساسيةلًشارك أيضا الجمعيات البحثية والطبية ن

ارـكـات ـمـع الرشـكـة ًلـقـد تعاـقـدنا أيـضـا ـمـع رشاـكـة حرصـيـة وعالـقـة تـعـاون إلـصـدار م

 ذات السمعة الدولية يف إنتاج أفضل أنواع الشـوكوالتة مـن مـواد طبيعيـة، LLLCالربيطانية 

استطعنا، بفضل هذه العالقـة، . ًوامللتزمة أخالقيا بتحديد مصادر الحصول عىل حبوب الكاكاو

وكوالتة من األمالح املستوردة التي تضـاف إىل الشـوكوالتة الداكنـة، والشـحصة الحصول عىل 

ً وبالرغم من أن الرشكات الجديدة تتعرض أحيانا لصعوبة تدبري أماكن التوزيـع بسـبب .باللنب

، قد فتحت أمامنـا األبـواب LLLCعدم وجود دليل عىل جودة منتجتهم، إال أن صلتنا برشكة 

 . القنوات والعمالء من رجال األعاملأعضاءح بوتيكات فاخرة، مطاعم راقية، وبعض تلف

ا ـمـع استـشـاري للحـصـول ـعـىل النـصـيحة الخاـصـة ـبـااللتزام باملتطلـبـات القانونـيـة تعاـقـدن

والتنظيمية مثـل القواعـد والقـوانني الخاصـة باملـدن والواليـات التـي تحكـم منشـآت إنتـاج 

 سيتم وضع ملصقات عىل وجباتنا الخفيفة تثبت مطابقتها لتوجيهـات إدارة األغذيـة .األغذية

ة، وستكون عىل استعداد لتغيري هذه امللصقات مبجرد صدور قواعد واألدوية بالواليات املتحد

وللتأكـد مـن فهـم األشـخاص الـذين يعـانون مـن . جديدة لقـانون تحـديث األطعمـة اآلمنـة

حساسية معينة لبعض األطعمة، لكل محتويـات وجباتنـا الخفيفـة، سـوف نضـع قامئـة بكـل 

امللصقات وتوفري معلومات مكثفة عـىل املكونات والعنارص املثرية للحساسية بشكل بارز عىل 

 .موقعنا االليكرتوين

عند النظر إىل بيئة األعـامل التجاريـة والصـناعية نجـد أن األوضـاع االقتصـادية 

  إنهـا .بـدأ يف الزيـادةًجانبـا الدخل املمكن طرحه أن ًعموما، يف طريقها إىل التحسن و
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 فـنحن ،تصـاد يف وضـع مرتبـك وملتـبس وحتـى إذا ظـل االق.عالمة إيجابية لألطعمة املتميزة

نتوقع زيادة الطلب ألن أنواع الرفاهية املتاحة مثل الوجبات الخفيفة املتميزة أصبح ينظر لها 

ولكن يجنح رجال . كنوع من املكافأة الشخصية، والدعوة لتناول الطعام يف املناسبات الخاصة

رتات االقتصـادية التـي تحـث عـىل األعامل إىل تأجيل صفقاتهم الرشائية للكامليات خالل الفـ

 .ن تعيق قدرتنا عىل تحقيق أهداف املبيعاتأ والتي ميكن يالتحد

إن أنواع األغذية وسامتها الدامئة التغري ومن الصعب التنبـؤ بهـا سـوف تكـون العـنرص 

خرتنا أحب أنواع النكهات ملزيج من الشوكوالتة ومكونـات ا لقد .األسايس لنجاحنا طويل األمد

ًكأـسـاس ألول وجبـتـني خفيفـتـني، وـهـذا الخـلـيط موـجـود حالـيـا يف أـسـواق الوجـبـات ملحـيـة 

 وقـد .الخفيفة، مثل الرتافيل، البونبون، وبعض أنواع الشوكوالتة املغطاة بأمالح خاصـة ملونـة

يضيف الصناع الرئيسيني لهذه الوجبات الخفيفة بعض املنتجات التي تجمع بـني الشـوكوالتة 

ا التـام لتقـديم هـذه الخلطـات، بـدأنا بالفعـل يف إجـراء أبحـاث عـن ومع اسـتعدادن. وامللح

السامت الجديدة ونخطط لتقديم خلطات لنكهات جديدة مرتني كل عـام كنـوع مـن إعـادة 

النشاط إىل خط إنتاجنا وتوليد نوع من اإلثارة حول النكهات الجديدة، ونحتاج، أثناء اإلعـداد 

ملنـتج وأسـعار مكوناتـه، ألن اإلمـدادات والتكـاليف قـد لإلنتاج، إىل رقابة دقيقة عىل إتاحـة ا

 ).ًاعتامدا عىل املناخ، التطورات السياسية، وبعض العوامل األخرى(تتبدل مبرور الوقت 

  Competition املنافسة

الـصـناع األساـسـيني للوجـبـات الخفيـفـة امللحـيـة ـمـن نواـجـه بـعـض املنافـسـني 

 تقـدم Frito - Lay ألي -مثل فريتو والشوكوالتة، إن الرشكات متعددة الجنسيات 

مئات من النكهـات املتنوعـة يف أحجـام متاحـة، وطـورت شـبكات توزيـع لسالسـل 

. ض منافـذ البقالـة األخـرىعـالسوبر ماركت األصلية، واملتاجر املتاحـة واملالمئـة، وب

  التحرك إلنتاج وجبات رسيعة رفيعة املستوى والتوسع يف Frito - Layكة قررت رش
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مـارس  إن صناع املنتجات معتدلـة الـثمن مـن الشـوكوالتة مثـل . عها للعديد من املنافذتوزي

Mars وهريش Hershey لهام وجود جيـد يف سالسـل البقالـة، مـع اسـتمرارها يف تقـديم منتجـات 

ولكن مازالت رشكـة بريتـزل إليجـانس إلنتـاج شـوكوالتة . دة عىل أساس أحدث أنواع النكهاتيجد

منتجـات سـوف تتمتـع )  1 (:مبارشة مع مثل هـذه املنتجـات لألسـباب التاليـةتويست ال تتنافس 

ًجودة عالية مبكونات طبيعية متامـا، وتغليـف أكـرث أناقـة ذات ًبخلطات من النكهات األكرث تعقيدا، 

ن لـ )4(تاح وجباتنا الخفيفة مـن خـالل نفـس املتـاجر و ـلن ت) 3( ،ستكون أسعارنا أعىل) 2(؛ ًورقيا

 .الجلوتنيأو اتنا عىل الفول السوداين تحتوي منتج

نافسني املبارشين هم صناع الوجبات الخفيفة الراقية ذات األسعار العالية، كام أن املإن 

ية أو دولية وتباع يف متـاجر خاصـة أو مأنواع الشوكوالتة مصنعة من خالل رشكات محلية، قو

 منتجات جديدة ذات خلـيط Godivaعىل سبيل املثال، أضافت رشكة جوديفا  .عىل االنرتنت

. زل املغطـاة بالشـوكوالتةتـمعقد من النكهات بأسعار عالية، وتشمل نوعان من كعكات الربي

 لبنـاء قاعـدة مبيعـات يف Miaisson Cailler ماركتها الراقيـة Nestlèتستخدم رشكة نستلة 

 يف أفخـر  باإلضافة إىل ذلك فإن صناع الشـوكوالتة مـن املسـتقلني يفتحـون متـاجرهم.السوق

ون روادهم من املستهلكني الكـرث الجوانـب الجاذبـة ألنـواع الشـوكوالتة ممناطق باملدن ويعل

تركيز توزيعنا عىل تجـار التجزئـة يف املـدن الكبـرية ألن األبحـاث نحن نزمع . (الراقية املتميزة

ن بهذه ية يهتمو يعيشون أو يعملون يف املناطق الحرضالعديد من املستهلكني الذينإىل تشري 

 ).األنواع ولديهم القدرة املالية عىل رشاء الوجبات الخفيفة املتميزة

ًنظرا لخلو وجباتنـا الرسيعـة مـن الفـول السـوداين والجلـوتني، أصـبحنا يف موقـع 

 جيلربتـز جورميـه ، عىل سبيل املثال.املنافسة مع الرشكات املتخصصة يف هذه املنتجات

م حلـوى دمن املسوقني املتميزين، يقـهو ، وGilbert’s Gourmet Goodiesجودير 

ـ ـع ـب ـا ال تتمـت ـولتني ولكنـه ـول الـسـوداين والـج ـن الـف ـة ـم ـزنخالـي  .فس املـسـتوى املتمـي

تـزل الخالـيـة مـن الجـلـوتني، وحـلـوى ي كعـكـات الربGlutinoيـنـتج جلوتينـو :  وباملثـل

 مغطاة بالشوكوالتة وبعض الوجبات الخفيفة األخرى ولكنها ليست عىل نفس املستوى
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فهـم   Kellog وكيلـوج General Millsأما عاملقة األغذية املعبأة مثل جرنال ميلـز . املتميز

 ال يتنافسان يف نهاية األمر مع األكـالت ام من األغذية خالية من الجلوتني ولكنهًان أنواعايقدم

 .املميزة لسوق الوجبات الخفيفة

 :SWOTتحليل 

  يف جـدولهتـم تلخيصـ، )SWOT(دات تحليل نقاط الضعف، القـوة، الفـرص والتهديـ

 1- A. 

 إن هذه .LLLCتكمن قوتنا األساسية يف التعاون الحرصي إلنتاج املاركات والرشاكة مع 

القوة تقف يف وجه نقطة ضعفنا وهي بدايتنا بدون وجود أي وعي مباركتنا، أو صـورة ثابتـة، 

ارنـة مبنافسـينا، إال أننـا بالرغم مـن وجـود مـوارد محـدودة باملق. أو سجل ميكن الرجوع إليه

نا املرتبطة بالجودة واالستدامة ستعطينا أساس صغري ولكن ثابت ميكننا تنؤمن بأن سمعة رشك

 .من البغاء عليه

  لشوكوالتة تويست املتميزةSWOT تحليل A - 1جدول 

قدرات داخليـة تـدعم تحقيـق (نقاط القوة 

 )األهداف

عوامل داخلية قد متنع تحقيق (نقاط ضعف 

 )هدافاأل

اتفاقيـة مصـادر وتعاون حرصي إلصدار املاركة   -1

 LLLCالشوكوالتة مع 

 جـودة عاليـة ،وجبات مبتكرة وعمليـات إنتـاج  -2

 لوجبات خالية من الفول السوداين والجلوتني

 .االفتقار إىل الوعي باملاركة وانطباعاتها  1-

  محدودية من املنافسنيموارد أكرث  2-

ـرص  ـ(الـف ـق أحــداث خارجـي ـد تســتغل لتحقـي ة ـق

 )األهداف

أحداث خارجية قد تتـدخل يف تحقيـق (التهديدات 

 )األهداف

 اـهــتامم ـعــال وطـلــب كـبــري ـعــىل الـشــوكوالتة -1

 والخلطات ذات النكهات امللحية

تنامي الوعي باملخاطر الصحية لألغذية املسببة   -2

 .للحساسية

زيادة إصدار وجبات خفيفة متميـزة مـن قبـل   1-

 .كرب لهم قدرات عالية يف السوقمنافسني أ

 .  قلق للصحة العامة حيال البدانة2-
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 إليجانس احتامل وجـود أربـاح كثـرية يف فـرص السـوق لطـرح أنـواع بريتزلترى رشكة 

الشيكوالتة املتميزة كنوع مـن الرفاهيـة املعتدلـة السـعر، وبوجـه خـاص، بالنسـبة لخلطـات 

ًك أيضا أن سوق األغذية الخالية من الفول السوداين تدرنحن . النكهات من الشوكوالتة وامللح

ًونظرا لقدرتنا عـىل . والجلوتني يف سبيلها إىل التنامي بخطوات أرسع من إجاميل سوق األغذية

تحقيق املتطلبات الخاصة بالحميات لألشخاص الذين يعانون مـن أنـواع مـن الحساسـية مـن 

الوجبات الخفيفة التي تندفع إىل هذا الجزء هذين العنرصين، أصبح لدينا ميزة تنافسية أمام 

 .من السوق

بـل بـبعض ومن جانب آخر، إن قدرتنا عىل بناء أنفسنا كأصـحاب ملاركـة متميـزة قـد ق

هم يف تقـديم منتجـات لـنفس قسويتالتهديدات نتيجة دخول منافسني كبار ميكنهم استخدام 

لوقوف يف وجه ذلك باستخدام القطاعات التي تستهدفها، ويف حالة حدوث ذلك، لدينا خطة ل

 وتسليط الضـوء عـىل منتجاتنـا الخاليـة مـن املكونـات املسـببة LLLCقوة عالقتنا مع رشكة 

 إليجانس قـد ميثـل ميـزة هنـا، ألننـا لـيس يف حاجـة إىل كميـات بريتزلإن حجم  .للحساسية

نتجاتهـا عـىل ضخمة من الشوكوالتة واملكونات امللحية التي تتطلبها الرشكات األكرب إلطالق م

 .نطاق واسع

ل البدانـة تـؤثر بـدون شـك يف رشكـات الوجبـات الخفيفـة حيـاإن قلق الصحة العامـة 

ولكن من ، سوقي الشوكوالتةموكمثال عىل ذلك، فقد خفضت مارس وهي من أكرب . الشوكوالتةو

ًجانبنا، فإن شوكوالتة تويست ومكانتها متثل نوعا متميزا من الحلوى وال تعـد وجبـة خفي فـة ً

ًلـف منفـردا، وبالتـايل ميكـن أن يعـد غتزل سوف ييربكام أن كل لوح من . ًميكن تناولها يوميا

 . سوف نقوم برقابة هذا املوضوع مع مرور الوقت.التي يتناولها الفردالحصة ًنوعا من رقابة 

 Market Size, Trends, and Needs واحتياجات السوق ، سامت،حجم

تنوع ويقوم عىل خدمته رشكات ميفة والشوكوالتة كبري وإن إجاميل سوق الوجبات الخف

ًكثرية متعددة الجنسيات، بجانب رشكات إقليمية أو محلية نظرا لخلو وجباتنـا الرسيعـة مـن 

 .ًالفول السوداين والحلوتني قمنا بتحليل هذا السوق أيضا
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 20ة أكـرث مـن متثل مبيعات الوجبات الخفيفة اململح :الطلب عىل الوجبات الخفيفة اململحة

كـل % 7يتنامى سوق الوجبات الرسيعـة املتميـزة بنسـبة . مليار دوالر من املبيعات السنوية

ً الخلطـات مـذاقا، هـذه األيـام هـي أفضـلإن أحد . عام، بينام إجاميل السوق ال يظهر أي منو

 ًتسـوق حاليـا .الوجبات الخفيفة اململحة بحشو الشوكوالتة أو فوقها طبقـة مـن الشـوكوالتة

تزل املغطاة بالشوكوالتة بجانب بعض أنواع البون بـون أو ي  خط من قطع الربM & Mرشكة 

ًتصدر حاليا وجبات خفيفة أكرث تعقيـدا أو متيـزا . ع خاص من امللحوالحلوى املرشوش عليها ن ً ً

 .ًوالتي تعد تطورا يخدم مصالحنا

ً مليار دوالر سـنويا، 8يزة إىل وصلت مبيعات الشوكوالتة املتم :الطلب عىل الشوكوالتة الراقية

وقـد اسـتمرت مبيعـات . مع ازدياد هذا الجانب من السوق برسعة أكرب مـن إجـاميل السـوق

يفـرتض البحـث أن أكـل . الشوكوالتة الجديدة يف الزيادة حتى خالل أسوأ األوضاع االقتصادية

عـض الرشكـات مثـل تزدهـر ب. ًيقع يف مصلحتنا أيضامام الشوكوالتة الداكنة له فوائد صحية، 

 بجانب القدرة عىل السيطرة عىل األسعار العالية ألنـواع الحلـوى املصـنوعة Godivaجوديفا 

 يشـرتي .من الشوكوالتة ذات الجودة العالية والوجبات الخفيفة التي تصدرها هذه الرشكـات

 باإلضافة ام، الشوكوالتة كل عىً دوالرا من حلو60األمريكيون، يف املتوسط، ما قيمته املستهلكون 

ًزيادة مستمرة نظرا ألن املتسـوقني يتطلبـون مـذاقا عـايل الجـودةمن إىل أن متوسط الرشاء  ً .

مـن النجـاح يف إرضـاء احتياجـات محبـي الشـوكوالتة كـام أن بسـنوات  LLLCرشكة حظى ت

 .رشاكتنا معها سوف تعطينا املصداقية يف هذه السوق املربحة

ًنظـرا لخلـو  :ليـة مـن املـواد املسـببة للحساسـيةالطلب عىل الوجبات الخفيفـة الخا

منتجاتنا من الفول السوداين والجلوتني، أصبح لها جاذبيـة خاصـة لألفـراد والعـائالت 

 يوضـح البحـث أن .ذين العنرصين املسببان للحساسيةهالذين يف حاجة أو يتجنبون 

 املكرسات املستهلكني لديهم حساسية تجاه الفول السوداين أو بعض% 3ما يزيد عن 

. األطفـال بـني األخرى، كام أصبحت الحساسية من الفول السوداين يف ازديـاد مسـتمر

  مليون مستهلك أمرييك يف حاجة أو يرغـب يف 10باإلضافة إىل ذلك هناك ما يقدر بـ 
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. التسعري وبعض الحبـوب األخـرىوتجنب الجلوتني، وهو نوع من الربوتني املوجود يف القمح، 

 مليون شخص يعانون من مـرض يف التجويـف البطنـي، والـذي يتطلـب 3عدد ويشمل هذا ال

ًنوعا من الغذاء خايل متاما من الجلوتني تقديرات السـوق األمريكيـة ملبيعـات لألغذيـة صل  ت.ً

 مليـار دوالر، وقـد تنامـت املبيعـات خـالل األعـوام الخمـس 6الخالية من الجلوتني فقط إىل 

 .املاضية مبعدالت هائلة

الفول السوداين الجلـوتني لـديها احتياجـات خاصـة نعمـل الخالية من  األغذية أن سوق

أن : ًثانيـا. عنـد تناولهـاآمنـة نستطيع أن نطمنئ املسـتهلكني أن منتجاتنـا : أوالً. عىل إعدادها

األغذية الخالية من الجلوتني ال تتامثل يف املـذاق أو القـوام مثـل األغذيـة التـي تحتـوي عـىل 

نا استطعنا التغلب عىل هـذا التحـدي بتقـديم وجبـات فريـدة ومعالجـات يف الجلوتني، ولكن

إن املستهلكني الذين يعانون من حساسية من بعـض األطعمـة يجـب أن يكونـوا : ًاإلنتاج ثالثا

حريصني عند رشاء الوجبات الخفيفة، وخاصـة عنـد وجـودهم خـارج املنـزل أو بـالقرب مـن 

آمنـة ومناسـبة يف املنـزل عـىل حـده ة كـل وجبـة فـ مغلأن منتجاتنا. املتاجر املعروفة لديهم

 .وخارجه

 رشائح املستهدفة ومتطلبات الخدمةال

Targeted Segments and Service Requirements  

 .ًلقد جددنا عددا من الرشائح الخاصة الستهدافها داخل إجاميل سوق الوجبات الخفيفة

إتاحـة , ًساسـية الضـعيفة نسـبيا للسـعرلقدتم اختيار هذه الرشائح مع رصد منو السوق، الح

ًفرص مناسبة للتوزيع، ضغوط تنافسية منخفضة نسبيا، وبعض العوامل األخرى املنفصلة لدى 

 .أسواقنا

  Consumersاملستهلكون 

يف سوق املستهلك رشيحة كبار السن الوفرية ذات الـدخل العـايل : نستهدفنحن 

 بـة األطعمـة الجديـدة املتميـزة اململحـةوالقادرة عىل الرشاء، والذين يستمتعون بتجر

 من ) وبخاصة الشوكوالتة( أو بالشوكوالتة، والذين يريدون األنواع الراقية من األطعمة 
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  الرشائح املستهدفةA-1الشكل التوضيحي 

األغنياء من الكبار

 أصحاب القرارات املبكرة. 
 تفضيل األطعمة الجديدة املتميزة. 
 يفضلون املاركات. 
 تجاه السعرليس لديهم حساسية . 

األرس ذات الدخل املتوسط إىل العايل

 حساسية من الفول السوداين والجلوتني. 
 يسعون لنطاق أوسع من اختيارات الوجبات الخفيفة. 
 يسعى وراء الوجبات الخفيفة اآلمنة. 
 السعر أقل أهمية من األمان والجودة. 

رجال األعامل

 يقدمون األطعمة الخاصة كهدايا. 
  طبًقا لطلباتهميطلبون وجبات كاملة. 
 يفضلون املاركات املشهورة. 
 ًنادرا ما يهتمون بالسعر. 

املطاعم، الحانات والفنادق الفاخرة

 تقديم وجبات خفيفة متميزة كإضافات مجانية. 
 تستضيف النزالء الذين يعانون من حساسية لبعض األطعمة. 
 عالقات قوية بأصحاب املاركات املتميزة. 
 سوق بشعار املنتج طبًقا لرغبات العميل. 
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ساسـية أنواع الرتف التي ميكن رشائه إن هذه الرشيحة تعي بقيمة املاركة ولـيس لـديها أي ح

وهم يفضلون التواجد بني األوائل الكتشاف يشء جديد، مختلف، ومرغوب فيـه . تجاه السعر

واقـع التواصـل ة للرأي ألصدقائهم وزمالئهـم، وهـم مسـتخدمني نشـطاء ملداقوهم يعملون ك

إن األطعمة التي تقدمها سـوف تـروق لهـم لتفضـيلهم . ًاالجتامعي ولتكنولوجيا املوبايل أيضا

 .بات الخفيفة الغري عادية الستهالكهم الشخص أو تقدميها كهداياالدائم للوج

هناك رشيحة مستهدفة ملستهلك رئـييس وهـي األرس ذات الـدخل املتوسـط إىل العـايل 

إن . ًحيث يوجد عضوا أو أكرث يرغب أو يحتاج إىل تجنب تناول الجلـوتني أو الفـول السـوداين

ململحة والشوكوالتة، ويخربون الباحثني برغبتهم هؤالء املستهلكني يفضلون األطعمة الفاخرة ا

. للمناسـبات أو االحتفـاالت العائليـةيف وجود مجال أوسع الختيار الوجبات الخفيفـة املتميـزة 

 ويسـتخدمون املجموعـات عـىل االنرتنـت، املـدونات، وهم عىل وعي تام باملاركـات املتنافسـة

 املعلومـات حـول األطعمـة التـي األخـرى للمشـاركة يفالتواصـل الفيس بوك وبعـض وسـائل 

إن تنـاول الوجبـات الخفيفـة خـارج املنـزل أو مـع . تناسب احتياجات الحميات امللتزمني بها

مجموعة ما بعد مشكلة خاصة ميكن لشوكوالتة تويست أن تحلها ألن العبوات الفردية متنـع 

 .لجودة واألمانيتسم هذا القطاع باعتبار السعر أقل أهمية من ا. التلوث من أغذية أخرى

  Businessesرجال األعامل 

مني برشاء أنواع الشـوكوالتة تًسوف نستهدف أيضا رجال األعامل من أي حجم امله

 الراقيـة أو الوجبـات الخفيفـة ألهـداف تـسـويقية داخليـة أو للـرتويج كهـدايا للعـمـالء

رة  يرغب هـؤالء األشـخاص يف تقـديم هـدايا مـن األطعمـة الفـاخ. يف أوقات العطالت

يفضـل العمـالء مـن رجـال األعـامل، يف معظـم . املتميزة ولكنها تروق لجمهـور أوسـع

األوقات عبوات من األطعمة تغلف طبًقا لرغبة العميـل عليهـا شـعار مـا يتناسـب مـع 

 ويف الواقع، فإن هؤالء العمالء يهتمـون بأسـلوب تقـديم الهديـة . مناسبة تقديم الهدية
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ن كعكتنا من الربيتزل التي تغلف منفردة تتناسب أكرث مع هذه  إ.أكرث من اهتاممهم، بالسعر

املتطلبات، ونحن مستعدون لتوفري صناديق أو حاويات طبًقا لرغبة العميل بأحجـام مختلفـة 

 .نستطيع أن نخدم هذه الرشيحة مبارشة عن طريق موقعنا اإللكرتوينكام . طبًقا للحاجة

امل هـو الرشيحـة التـي تفضـل املطـاعم، ًأخريا إن ثاين قطاع مستهدف من رجـال األعـ

 يشـرتي العديـد مـن رجـال األعـامل الوجبـات الخفيفـة الفـاخرة .الحانات والفنادق الفاخرة

لتقدميها لعمالئهم، وهم يستطيعون اآلن تلبية رغبات عمالئهم الـذين لـديهم حساسـية مـن 

ق الفـاخرة وفنـادق ترغـب الفنـاد. الجلوتني أو الفول السوداين بتقديم وجبات خاليـة مـنهام

 سـوف LLLCاالستجامم والصيد االرتباط باملاركات املشهورة، ولذلك فإن تعاوننـا مـع رشكـة 

يضيف إلينا هذه امليزة، أما بالنسبة للمطاعم، الحانـات أو الفنـادق ففـي اسـتطاعتنا تقـديم 

 .عبوات مغلفة فردية طبًقا لطلب العميل ومواصفاته

  Service Supportدعم الخدمة 

. سوف يتوقع عمالئنا من رجال األعامل، بوجه خاص الحصول عىل خدمة عالية الجـودة

وال يتفق ذلك فقط مـع صـورتنا الراقيـة إال أنـه أمـر رضوري ألن منتجاتنـا املعرضـة للفسـاد 

سوف يكون لدينا سياسة بديلـة للخدمـة . رًتتطلب تعامالً خاصا، وباألخص أثناء الطقس الحا

الء من رجال األعامل الذين يشكون من عدم وصول طلباتهم أو وصـولها الليلية من أجل العم

ومن أجل طأمنة العمالء من رجـال األعـامل الـذين يطلبـون منتجـات بتعبئـة . يف حالة سيئة

االجتامعـي معا التواصل وتغليف مطابقة لطلبات العميل، سوف نتابع بعض املسوح ونراقب 

 .ملعرفة اآلراء، الشكاوي والتغليفات

ًوف نـقـوم أيـضـا بعـمـل مـسـح ألـصـحاب املـطـاعم، ـمـديري الفـنـادق، ومراقـبـي ـسـ

الحانات، أربع مرات يف السنة لجمع التغذية االسرتجاعية والتعليقات من أجل التطوير، 

ًأخريا سوف نخصص جزءا خاصا يف موقعنا . الخ... التحسني واملنتجات الجديدة  ً تـزل يربً

 لرشيحـة املسـتهدفة لتصـبح أكـرث معرفـة إليجانس يحمـل معلومـات ملسـاعدة هـذه ا
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 وعمليات إنتاجنا الفريدة من نوعها، واألطعمة الخاصة مبن لـديهم LLLCبرشاكتنا مع رشكة 

 محظـور بيعهـا إال بنـاء عـىل موافقنـا، وبعـض وعنارصحساسية لبعض املكونات، االستدامة، 

 .املوضوعات األخرى

  Marketing Direction and Objectivesاتجاهات وأهداف التسويق 

ًنظرا لكوننا رشكة جديدة، فنحن نهـدف إىل تحقيـق منـو قـوي دائـم يقودنـا إىل نجـاح 

 : لقد وضعنا بعض األهداف الخاصة التالية.طويل األمد

 مـن قطاعـات % 40مع نهاية عامنا األول حققنا الوعي باملاركة لحـوايل : أهداف التسويق

وطدنا عالقتنا للتوزيـع . رجال األعامل املستهدفةمن قطاعات % 50العمالء املستهدفة، و 

 مدينة من أكرب مدن الواليات املتحدة، وخـالل 25، ومتاجر فاخرة يف ةمع بوتيكات مختار

ً مطعام وحانة وفندق باعتبـارهم ضـمن عمالئنـا، 12ثالثة أشهر من تقديم املنتج، حددنا 

 أو أكـرث 20 نهايـة العـام لتوليـد االشرتاك يف معرضني تجاريني لألغذية الخاصة قبلبجانب 

 .موزع بالتجزئة يف األسواق الجديدة

 بنـاء .  دوالر بنهايـة عامنـا األول400.000تحقيق إجاميل إيرادات بحوايل  :األهداف املالية

زيد إيراداتنـا عـن توخالل العام الثاين سوف . قاعدة مبيعات للوصول إىل تعادل يف اإلنتاج

 . رشكة رابحة دوالر ونتحول إىل800.000

 تحديـد سـت جمعيـات ال تسـتهدف الـربح لـدعمها بتـوفري منتجـات  :أهداف مجتمعية

رشاكة مع جمعيـات . تزل ايليجانس بدون تكلفة إلعادة بيعها من أجل جمع التربعاتيبر

أنواع الحساسية من الجلوتني والفول السـوداين للوصـول إىل مـا ال أو بحثية لدراسة طبية 

حساسـية وتقـديم أسـباب التهلك خالل حملة لرعاية وسائل تعلـيم  مس100.000يقل عن 

 باإلضافة إىل ذلك، من أجـل رشاء .اإلنرتنت بأسلوب شخيص أو عربالقيود الخاصة بالحميات 

من الشوكوالتة التي نستخدمها من مصادر مستدامة، سوف نعمل بأسلوب صديق % 100

 .نا اإلنتاجيةللبيئة برتكيب لوحات شمسية لتقديم الطاقة ملنشآت
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  Product Strategyاسرتاتيجية املنتج 

ـا  ـي يقيمـه ـد املحــددة الـت ـد الفواـئ ـا االحتياجــات الرئيســية للســوق إىل تحدـي دفعتـن

 ).A - 2انظر جدول (املستهلكون والتي ترتبط بسامت منتج معني 

مبدئيا، إن خط منتجنا سـوف يشـمل نوعـان مـن النكهـات، الشـوكوالتة الداكنـة، 

بحلول شهر نـوفمرب، سـوف نقـدم . ة اللنب والذي سيتم تقدميها يف يناير القادموشوكوالت

نكهة جديدة متنوعة ثم يتم إضافة نكهة جديدة يف فرباير املقبل، حتى تتزامن مع أكـرث 

تـزل ي سوف يرى املسـتهلكون منتجـات بر.ق الوجبات الخفيفةي يف تسوًاالفصول ازدهار

 حفـالت الزفـاف، عيـد الشـكر، ،ن، عيـد األم، عيـد األبعيد الفالنتـاي يف اليجانس كهدايا

 سـوف يـرى رجـال األعـامل منتجــات. الكرايسامس وبعض املناسبات الخاصـة األخـرى 
 

  الفوائد والسامت لشوكوالتة تويست الفاخرةA - 2جدول 

 سامت توفري الفائدة الفوائد القيمة للعميل

 نيـة للوجبـة غإرضاء التجربة ال

 الخفيفة

 ميع الحواس الخمس من خالل مزيج معقد تروق لج

شـوكوالتة فـاخرة، بتـزل املقرمشـة مغطـاة يلقطع بر

 رث فوقها قطع كريستالية من امللح الخاصينو

  وجـبـة واـحـدة مناـسـبة ميـكـن

االستمتاع بها يف أي مكان وأي 

 وقت 

  ،حلوى مغلفة كل قطعة عـىل حـدة سـهلة االلتقـاط

  من الطعامةصتتسم بالنضارة والنقاء، مع مراقبة الح

  الرغبة يف الحصول عىل ماركـة

 ذات شعار وجودة معروفة

  ـمـع التـعـاون يف إنـتـاج املارـكـةLLLC وـهـي مارـكـة ،

 شوكوالتة فاخرة

  وجبة خفيفـة آمنـة ألشـخاص

ــوتني  ــاول الجـل ــون تـن يتجنـب

 .والفول السوداين

  إن املكونات الخالية من الجلـوتني والفـول السـوداين

ـلـوى تويـسـت آمـنـة عـنـد تطـمـنئ املـسـتهلكني ـبـأن ح

تناولها والتغليف لكل قطعة عىل حـدة يحمـي ضـد 

 التلوث
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تقديم تزل اليجانس كهدايا ممتازة لربامج مكافأة املوظفني، وللعمالء املختلفني، وكنوع من يبر

 األعـامل لتجربـة ومع تجديد خط إنتاجنا، نشجع املستهلكني ورجال. الشكر للموردين واملوزعني

 .يدة وتجنب تقديم نفس النكهات كهدايا عام بعد عامنكهاتنا الجد

هناك سبب آخر لتطوير منتجات جديدة عـىل أسـاس منـتظم وهـو تجنـب املبالغـة يف 

لدينا خطة لتنويع الطبقة الخارجيـة مـن الشـوكوالتة . االعتامد عىل خلطات النكهات األصلية

ً طبيعية متاما خالية مـن ست لخلق مزيج مبتكر ومميز، يتكون دامئا من مكوناتيووصفه تو

ن تقديم منتجني كل عام خطوة واقعية، عنـد الوضـع يف االعتبـار إ. الجلوتني والفول السوداين

الوقت والنفقات التي تسـتهلك للحصـول عـىل مكونـات جديـدة، اختبـار الوصـفات، اختبـار 

ة البقاء عىل النكهات يف السوق، إقامة معمل الختبار املكونات املثرية للحساسية، وتحديد مد

وكـام أرشنـا مسـبًقا، يجـب أن نراقـب . األرفف، وإعداد املـوزعني لتقبـل املنتجـات الجديـدة

 .تكاليف املكونات وإتاحتها لالستعداد إلمكانية وجود نقص أو اختالف يف التكلفة

تزل اليجانس يشمل اللون الفيض واألسـود، حتـى يـتامىش مـع أناقـة ين شعار ماركة برإ

قـي للمنتجـات املصـنوعة مـن شـوكوالتة مسـتوردة وأمـالح اعزيز الجانـب الراسم الرشكة وت

شمل العبوات صندوق خارجي فني يحمي املنتج الداخيل وتغليف فردي لكل تسوف . خاصة

 .تزليقالب من شوكوالتة بر

مـرتبط (ًنقوم حاليا باختبار تصميامت بديلة للعبوة الخارجية لتحديد إما شـكل عـاملي 

سيوضـع عـىل كـل تغليـف . أو عمل فني والختيار أيهـام أكـرث جاذبيـة) توردةباملكونات املس

أمـا بالنسـبة . داخيل شعارنا مطبوع باللون الفيض واألسـود مـع رشيـط فيض يحمـي الفتحـة

لطلب العميل فسوف نضيف شعار الرشكة مطبوع بألوان أخرى وتغيـري لـون الرشيـط طبًقـا 

 .للطلب

جاه املاركة عنـد تنميـة الـوعي بـني مجموعـات يجب أن نشجع املواقف اإليجابية ت

 ُنحن نـؤمن بـأن املسـتهلكني سيشـعرون بتـأثري مـرىض وفـوري تجـاه . العمالء املستهدفة
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 ، وهـي رشكـة LLLCماركتنا ألن الشوكوالتة التي نستخدمها حصلنا عليها عن طريق رشيكنا 

 نتوقع ام ك.Fair Tradeلخاص بـ ثني دامئا عىل أفعالها الصديقة للبيئة والتزامها بالرتخيص اي

أيضا بأن نحظى بآراء إيجابية بسبب تنامي املصلحة العامـة يف األغذيـة الطبيعيـة، واألغذيـة 

ًأخريا، نحن نتمنـى .  مثل الفول السوداين والجلوتني،التي تخلو من املكونات املثرية للحساسية

ولهذا السبب سـوف نتـيح بعـض . أن تصبح ماركتنا معروفة بالتزامها مبصلحة املجتمع املحيل

 رشكـات ال تسـتهدف )6( من منتجاتنا بدون تكلفة لدعم مجهـودات جمـع التربعـات لسـت

الربح والتي تخدم منطقتنا مع وضع خطط لدعم رشكات إضـافية ال تسـتهدف الـربح خـالل 

 .السنوات القادمة

صـيل أوفـر عند وضع خطة تسويقية محلية، يجب أن يشمل جزء اسرتاتيجية املنتج تفا

حول املاركة، تغريات خط املنتج، تجربة التسويق، امللصقات الخاصة باملاركة والثمن، وبعـض 

 . العنارص األخرى الهامة

  Pricing Strategy اسرتاتيجية التسعري

إن مكوناتنا . إن التكاليف الثابتة واملتغرية من أهم العوامل الداخلية يف تسعري منتجاتنا

ية متاما، وبعضها مستورد، وكل املنتجات خالية متاما مـن الجلـوتني والفـول ّمكلفة ألنها طبيع

ا، مراقبة صارمة للحـرارة للحفـاظ عـىل نيجب أن تتوافر يف مصانع اإلنتاج الخاصة ب. السوداين

 التي ميكن أن تضيف ،مع تنظيم أسلوب خاص للشحن لتقليل نسبة الكرس أو التلف. الجودة

قيق أهدافنا املالية، نقوم بتسعري منتجاتنا طبًقا ألعىل أو أقرب سعر ومن أجل تح. إىل التكلفة

ـا ل ـة لعمالئـن ـأن تـكـون أـسـعارا مقبوـل ـاحثون ـب ـزة والـتـي ينـصـح الـب ًلوجـبـات الخفيـفـة املتمـي

 .املستهدفني

طبًقا لبحوث التسويق، تعترب الوجبات الخفيفـة املتميـزة والشـوكوالتة مـن األنـواع 

اهتامم املشـرتين جه تقييم قيمة أي منتج مثل منتجتنا، يت وعند .الرتفية التي ميكن رشائها

، قيـمـة املارـكـة، والـجـودة أـكـرث ـمـن )مـثـل اـملـذاق الجـيـد واملظـهـر(إىل الـخـربات الحـسـية 

 يتوقع املشرتون الذين يسعون لتناول وجبات خفيفة خالية من . اهتاممهم بسعر الوحدة
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ملتطلبـات اا حتى ميكنهم االعتامد عليها لتحقيق ًسعرعىل الجلوتني والفول السوداين أن تكون 

ن اسـرتاتيجيتنا الخاصـة بالتسـعري سـوف تـدعم املكانـة املتميـزة إفـونتيجـة لـذلك . الخاصـة

ملنتجاتنا، لتعكس القيمة العالية التي يصنعها العميل عىل املزيج من املكاسب والفوائد التـي 

مبـجـرد تحقـيـق التـعـادل ـبـني التكلـفـة نـقـدمها، ـمـع الـسـامح لـنـا بـحـق معقوـلـة ـمـن األرـبـاح 

 .والنفقات

يـة ق أو12طبًقا لألبحاث التي قمنا بها، سوف نحدد سعر التجزئة عىل العبوة التي تـزن 

 دوالر، مـع تقـديم سـعر بيـع التجزئـة لوجباتنـا 20إىل من شوكوالتة تويسـت بحيـث يصـل 

، فـيام يـيل عينـة لألسـعار وللمقارنـة.  دوالر لكل أوقيـة1.67 إىل 1.50الخفيفة مبا يقرب من 

 :املتنافسة

 أوقيـة 15تزل املغطاة بالشوكوالتة واللـنب يف علبـة وزنهـا يا كعكات برثّسوق رشكة جوديت 

 ). دوالر لكل أوقية1.56( دوالر 25بسعر 

  أوقيـة 15-4تسوق نفس املنـتج يف عبـوات تـزن مـن ) املالكة لرشكة مارس(رشكة أيثل م 

 ).ألوقية دوالر ل2.67( دوالر12بسعر 

 دوالر 1.50تزل املغطاة بالشـوكوالتة بحـوايل يصناع شوكوالتة مستقلني يسوقون أصابع بر 

 . دوالر لألوقية1.75إىل 

 تزل بالشـوكوالتة الخاليـة مـن الجلـوتني والفـول ييسوق صناع األغذية املتميزة كعكات بر

 . دوالر لألوقية1.25السوداين بحوايل 

دوالر لألوقـيـة للـسـامح لتـجـار  0.75اتـنـا إىل ـسـوف يـصـل الـسـعر اإلـجـاميل ملنتج

 أوقية سـوف 12وهذا يعني أن عبوتنا التي تزن . التجزئة برفع أسعارهم إىل سعر البيع

 12 أوقيـة سـتباع بالجملـة بسـعر 20 دوالر وعبوتنـا التـي تـزن 9تباع بالجملة بسعر 

م، الحانـات، الفنـادق ونظرا ألننا نقوم بالتغليف والتعبئة لرجال األعامل، املطاع. دوالر

طبًقا لرغبات كل عميل، وأن هؤالء العمالء يشرتون العبوات الكبرية فقط، فإن أسعارنا 

ـؤالء العـمـالء ـهـي  ـة1.25لـه ـة .  دوالر لألوقـي ـا الثابـت ـار تكاليفـن ـد الوـضـع يف االعتـب  عـن
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 800.000 رحلة البداية، سوف نصل إىل نقط التعادل بعـد بيـعمبواملتغرية، والنفقات املرتبطة 

نتوقع تحقيق مستوى متوسط من املبيعات خالل السنة الثانية من وجودنا يف السـوق  .أوقية

 ).انظر الجزء الخاص بالنواحي املالية والتنبؤات فيام بعد(

إن جزء اسرتاتيجية التسعري يف خطـة تسـويق فعليـة، قـد يشـمل تفاصـيل أكـرث حـول (

، التسـعري طبًقـا للقنـاة ورشيحـة العمـالء، بجانـب التكاليف الثابتة واملتغرية، حجـم التعـادل

 .)بيانات عميقة عن التسعري التنافيس، التسعري الرتويجي وبعض العنارص الهامة األخرى

  اسرتاتيجية وسائل االتصال والتأثري

Communications and Influence Strategy 

اسرتاتيجيات ن تزل اليجانس خليط مي سوف تستخدم رشكة برA-3كام يتضح يف جدول 

 املبيعـات، العالقـات الدفع والجذب يف السنة األوىل خالل أنشطتها يف مجال اإلعالنـات، تـرويج

إن أهدافنا املبدئية هي  .االجتامعيمواقع التواصل العامة، التسويق املبارش، البيع الشخيص، و

يجابية والدعايـة بناء وعي حقيقي باملاركة عىل كل املستويات املستهدفة، تشجيع املواقف اإل

عن طريق األحاديث الشخصية، توليد املبيعـات، الحـث عـىل تجربـة املنـتج، تعزيـز املكانـة 

 .املتميزة سيتم تنسيق جميع وسائل يف جميع الوسائل اإلعالم لعكس صورتنا ونقاط متيزنا

 25 خالل السنة الثانية من انطالقنا، سوف نتوسع يف اإلعالنات يف املجالت لتشـمل أكـرب

الفنـادق والحانـات باإلضـافة إىل يف مدينة أمريكية، وبخاصة املجـالت التـي ينرشهـا عمالئنـا 

 سـنقوم بحملـة، عنـد إصـدار كـل نكهـة .املجالت املتخصصة يف األغذيـة والوجبـات املتميـزة

أمـا خـالل فصـل  .االجتامعـيوسـائل التواصـل جديدة، تركز عىل عينـات مكثفـة ونقـاش يف 

 . تزل اليجانس كهدايا خالل األعياديلة لتشجيع رشاء منتجات برالخريف سوف ندفع بحم
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 التأثري أضواء عىل وسائل االتصال وأنشطة A - 3جدول 

 النشاط أداة االتصال

 لتقـديم ماركـة، LLLC املنـتج مـع إطـالقخطة لحملة إعالنات قبـل   اإلعالنات
 )اسرتاتيجية دفع(جذب تجار التجزئة 

 ت أولية، تشمل إعالنات يف بعض املجـالت استهداف املستهلكني بحمال
التي تخدم أكرب خمس مدن بالواليات املتحدة، أسواق املدن، إعالنـات 

اسـرتاتيجية . (مدفوعة األجر، ورساالت إخبارية عـىل الربيـد اإللكـرتوين
 )جذب

  استخدام إعالنات مطبوعة وعىل اإلنرتنـت للوصـول إىل املشـرتين مـن
 .فنادق، والحاناتالرشكات أصحاب املطاعم، ال

تقديم عينات مجانية للمتسوقني عن طريق العـروض داخـل املتـاجر؛   ترويج املبيعات

 ملسافري الدرجة األوىل ودرجة رجال األعامل عىل أهم الخطوط الجويـة؛

لعمال املطاعم الفاخرة، الفنادق والحانات الراقيـة، ملشـاهدي األوبـرا، 

 .قافية األخرىوالحفالت املوسيقية وبعض األحداث الث

 ـة ثاملـشـاركة يف ـحـد ـة تـجـار التجزـئ ني ـهـامني لـصـناعة األغذـيـة ملقابـل

ًومراقبة تأثري النكهات؛ التخطيط أيضا لحمالت ترويج للمبيعات خالل 

 Wine Expeأحداث خاصة مثل احتفال رشكة نيويورك 

 خلق أماكن عرض لرشاء املاركة من قبل املتاجر واملطاعم. 

 يد ونرش أحاديث ويوميات يف خمس مدن مع مشاركة أشهر الطباخنيتول  العالقات العامة

 .املحليني ووسائل اإلعالم

  خرباء مععروض مبارشة للطبخ LLLCه لعـرض جـودة املنـتج، مذاقـ ،

 .ونضارته، وإظهار خلوة من املكونات املثرية للحساسية

  رعاية وسائل التعليم الخاصة بحساسية األطعمة باالشرتاك مع الهيئات

 لصحية وحملها عىل مواقع االنرتنت ا

قبل تقديم املنتج، يجب توفري تدريب داخـل املتجـر وعينـات مكثفـة   البيع الشخيص
 .لرجال املبيعات يف البوتيكات وبعض تجار التجزئة اآلخرين
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 النشاط أداة االتصال

  حوافز أخرى ملكافأة مجهودات البيع داخل املتاجر خالل فـرتة تقـديم
 .املنتج وأوقات العطالت

 املنتج، يجب تدريب العاملني يف مجال السـمرسة الخاصـة قبل تقديم 
 .باألغذية املتميزة والذين سيمثلون ماركتنا يف مجال هذه التجارة

تزل اليجانس لإلعالن عن املاركة، مسـاعدة العمـالء ياستخدام موقع بر  التسويق املبارش
 واالتـصـال مبواقـع خاـصـة نيعـىل تحديـد موـقـع تجـار التجزـئـة املحليـ

 .اسية من األطعمة عىل االنرتنتبالحس
 تزل اليجـانس كقنـاة مبدئيـة لتعلـيم العمـالء مـن ياستخدام موقع بر

طبًقـا أفكار خالقة للتعبئة رجال األعامل عن املاركة واملنتجات، تقديم 
 .لرغبة العميل، وقبول طلبات رجال األعامل

 تـزل اليجـانس، يتقديم وسـائل متعـددة للطلـب مـن خـالل موقـع بر
 .لهاتف وموقع الدردشةتشمل ا

 وبعـض رشكـات BMWدبلـو . أم.  وبLexusنحن اآلن نتفاوض مـع رشكـة ليكسـيس 

السيارات الفاخرة األخرى لتقديم عينات عند عقد الصـفقات الخاصـة خـالل تقـديم موديـل 

تـزل اليجـانس عـىل مـنت يهنـاك حملـة أخـرى يف الطريـق لوضـع وجبـات بر. جديد للسيارة

خاصة التي تستأجرها رشكة مستقلة للوصول إىل صـناع القـرار مـن رجـال الطائرات النفاثة ال

 االجتامعـي قبـل شـهرين مـن تقـديم أول إنتـاج وسـوف تواصلناسوف تبدأ أنشطة  .األعامل

سوف نقدم عينات مجانية لقادة الرأي ممن  .نستمر يف عرض يومي خالل فرتة انطالق املنتج

وسـائل ًأخـريا، سـوف نسـتخدم . ديم منتجنـا الجديـد لتقـيرتتباع عىل تـولديهم الكثري من األ

للجمعيات التي ال تستهدف الـربح إلعـادة االجتامعي واملوبايل لتقديم دعم تسويقي التواصل 

 التربعـات، باعتبـاره نـوع مـن املشـاركة مـع مجتمعنـا بيع منتجاتنـا مـن أجـل أهـداف جمـع

 .ومساعدة املحتاجني
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 يف أي خطـة تسـويقية فعليـة، يجـب أن يشـمل إن قسم اسرتاتيجية وسـائل االتصـال،(

ع توثيـق ضـاملزيد من التفاصيل حول الرسائل واإلعالم، تطوير الحمالت املوسمية والدامئـة، و

 ).لالتصاالت، وبعض العنارص األخرى الهامة

   Channel Strategyاسرتاتيجية القناة 

 :خالل قناتنينتج وجباتنا الخفيفة لرشائح املستهلكني املستهدفني من نسوف 

 يع من خالل بوتيكات مختارة، محالت لألغذيـة الفـاخرة، وبعـض بسوف ن: مواقع التجزئة

ـسـيتم اختـيـار أعـضـاء القـنـاة .  ـسـوق مـبـدن الوالـيـات املتـحـدة25 ربتـجـار التجزـئـة يف أـكـ

باستخدام معايري مثل تنسيق السلع القادرة عىل التنافس، زيادة قاعدة العمـالء، الصـورة، 

عدات لخزن وعرض منتجاتنا يف أماكن يتم التحكم يف حرارتها، سنعطي األولوية وإتاحة امل

. LLLCلتجار التجزئة الذين قاموا بالفعل بتخزين الشوكوالتة املصنعة من قبـل رشيكتنـا 

سيحصل تجار التجزئـة عـىل جـزء مـن مـواد الرشاء للتـدريب وتقـديم ماركتنـا ووجباتنـا 

 . عمالئهمالخفيفة ذات الجودة العالية إىل

 سوف نبيع مبارشة للمستهلكني عن طريق موقعنا عىل اإلنرتنت، وتقـديم ثـالث : االنرتنت

سـيتاح رقـم . مستويات من خدمات التوصيل وتخفيضات للطلبات ذات األحجام الكبـرية

يقـوم حاليـا مصـمم موقعنـا . هاتفي مجاين للعمالء الذين يفضلون الطلـب عـرب الهـاتف

أمـا .  جديد يتناغم مع صورتنا وألـوان عبواتنـا وموادنـا الرتويجيـةاإللكرتوين بتطوير شكل

سوف نقدم وصفات مفضلة لجميـع فبالنسبة لخلو منتجاتنا من الفول السوداين والجلوتني 

سـوف نتسـلم الطلبـات، أثنـاء .  الجـودةمكوناتنا وعملياتنا اإلنتاجيـة للتأكيـد عـىل مراقبـة

ني، أو إذا فضـل العميـل، يـالل تجار التجزئة املحلاملوجات الجوية الحارة، لتوصيلها من خ

سوف نعبئ منتجاتنا بطريقة تحقق سالمتها عنـد التسـليم أثنـاء الليـل يف مقابـل أتعـاب 

باإلضافة إىل ذلـك، تـدبرنا أسـلوب خـاص لتجربـة املبيعـات عـن طريـق . بسيطة إضافية

مـة التـي ال تثـري اإلنرتنت من خـالل مواقـع إليكرتونيـة خاصـة تقـدم للمسـتهلكني األطع

 .الحساسية والخالية من الجلوتني والفول السوداين
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إن الوصول إىل الرشيحـة املسـتهدفة مـن املطـاعم والفنـادق والحانـات الراقيـة سـوف 

يستدعي البيع من خالل سمسار متخصص يف بيع األطعمة واألغذية ولديه ما يزيد عـن عرش 

إن أي . لوجبات الخفيفة لرجـال األعـامل الذواقـةسنوات من الخربة يف بيع الحلوى الغالية، وا

توجهات نقوم من خالل مجهوداتنا التجارية، مثل اجتامعات الصـناعة أو اإلعالنـات سـتحول 

سـندفع عمولـة ذات معيـار محـدد عـىل املبيعـات التـي سـيقوم بهـا . إىل السمسار ملتابعتها

يكون يف استطاعة هؤالء سوف . السمسار وسوف نضم هذه األتعاب داخل حسابات الربحية

 .العمالء طلب تغليف وتعبئة طبًقا ملزاجهم الخاص، والخدمة مضافة إىل السعر

لدينا قسم منفصل للمبيعات للرشكات، موجـود عـىل موقعنـا اإللكـرتوين ورقـم هـاتف 

سـوف . مجاين يقوم بالرد عليه أفراد مبيعات مدربون الستالم الطلبـات طبًقـا لرغبـة العميـل

أتعاب بسيطة إضافية إذا اختارت الرشكات أن تقدم لنا األسامء والعنـاوين حتـى نحصل عىل 

ميكـن للرشكـات تقـديم أعـامل فنيـة . العبوات مبـارشة للمسـتلمني مـن األفـرادحن ميكننا ش

 يف مقابل أتعاب إضافية، والعمل عىل مصممنا لخلق تعبئة تتناسـب مـع ،للعبوات والتغليف

 الطلبات التي تتم طبقا لرغبة العميل سيتاح لهـا وقـت يصـل إن جميع. احتياجاتهم الخاصة

يف أي خطة تسويق، قد يشمل قسم اسـرتاتيجية القنـاة املزيـد مـن التفاصـيل . (إىل عرش أيام

عن وظائف القناة، التسويق املتعدد القنوات، معيار االختيـار والتقـديم، متطلبـات العميـل، 

 ).ارص األخرى الهامةاسرتاتيجيات قنوات املنافسني، وبعض العن

 Financials and Forecasts  األمور املالية والتنبؤات

.  إجاميل املبيعـات والتنبـؤ بـاإليرادات للسـنة األوىل والثانيـةA-4يوضح جدول 

 وهي نقطة التعادل - أوقية 800.000حقق ربحية مبجرد أن يزيد إنتاجنا عن نسوف 

مبيعـات عاليـة مرتاكمـة وتكـرار الطلبـات وبافرتاض وجـود .  يف أوائل السنة الثانية-

 واإلحاالت من العمالء من رجال األعامل خالل السنة الثانيـة، نحـن نتوقـع أكـرث مـن 
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وضعف عدد األوقيات املباعة خـالل هـذه (ضعف إيرادات السنة األوىل وحتى السنة الثانية 

 صـدرا وللمنتجـني كام توجد تنبؤات وتكهنات مفصلة تقدم شـهريا عـن أول منتجـني). الفرتة

ين هام شـهر ديسـمرب رإن توجهات مبيعات الصناعة توضح أن أكرب إيراد خالل شه .القادمني

ولالستعداد لهذه الفرتات املزدحمة، وضعنا ميزانية أكرب للمكونـات، العـاملني، ودعـم . وفرباير

 .النفقات، وتكاليف الشحن خالل شهري أكتوبر ويناير

املفصلة عن العام القادم إىل تكـاليف االتصـال برشكـاء القنـاة تشري ميزانيتنا التسويقية 

الثانيـة عـىل سـوف نزيـد ميزانيـة السـنة . والتسويق للمستهلكني والعمالء من رجال األعامل

 جديـدة، وعمليـات أساس التنبؤات للحمالت اإلعالنية واألحداث الخاص لدعم تقـديم منتجـات

والتنبؤات شـهرا لتحديـد املميـزات  االفرتاضات قييم تًسنعيد أيضا،. الرشاء خالل فرتة العطالت

 .والقدرة عىل مراجعة التنبؤات إذا احتاج األمر لذلك

  تنبؤات ملبيعات وإيراد سنتنيA-4جدول 

سوق املستهلك  

 0.76سعر الجملة (

 )دوالر لألوقية

سوق رجال األعامل 

 1.25: سعر الجملة(

 )دوالر لألوقية

إجاميل 

األوقيات 

 املباعة

إجاميل 

 اإليرادات

السنة األوىل 

التنبؤ 

 باملبيعات

  أوقية 1400.000

=  دوالر 0.75@ 

300.000$  

  أوقية 100.000

=  دوالر 1.25@ 

125.000$  

500.000 

 أوقية

425.000$  

السنة الثانية 

التنبؤ 

 باملبيعات

  أوقية 750.000

=  دوالر 0.75@ 

562.500$  

  أوقية 250.000

 @1.25 $ =

312.500$ 

1.000.000 

 أوقية

875.000$  

يف أي خطة تسويق يجب أن يتحمل كل برنامج أو حمله تسـويقية افرتاضـاته املاليـة، ( 

تحليل مفصل ًيجب أن تشمل أيضا خطة التسويق الكاملة . املهامت اإلدارية، والربامج الزمنية

 وميزانيات مفصلة عن عن األرباح والخسائر، تنبؤات شهرية عىل أساس املنتج، القناة، وملخص،

 ).الرشيحة أو القطاع، واملدير(كل برنامج وكل نشاط، السوق 
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 عايري املرتبة ومراقبة التسويق التنفيذ، امل

Implementation, Metrics, and Marketing Control 

نتجني األوليني يف املوعد املحـدد، املأعددنا برامج زمنية أسبوعية مفصلة، لضامن تقديم 

لـدينا برنـامج زمنـي منفصـل لتجـار . واألنشطة املرتبطة بالتسويق.  املرتبط باإلنتاجلألنشطة

 .التجزئة، وتدريب أفراد املبيعات بالتجزئـة أو بالجملـة قبـل مواعيـد تقـديم املنـتج الجديـد

. سوف يساعدنا رشيكنا الربيطاين يف تنفيذ حمالت إطالق املنتج ويف مراقبة الجـودة والشـحن

 .يتبني أي إشارات أولية تدعو للقلق أو االرتباكلغذية االسرتجاعية لكل عميل سوف نراقب الت

سوف نطبق معايرينا املرتبة أسبوعيا وشهريا ملراقبة التنفيذ وقياس مـدى التقـدم تجـاه 

ومن بني املعايري املرتتبة التي سنتبعها، مبيعـات وإيـرادات الوحـدات، لكـل . تحقيق األهداف

ليف الفعلية الثابتة واملتغـرية يف مقابـل امليزانيـة؛ عـدد تجـار التجزئـة التكا: قطاع أو رشيحة

ورجال األعامل الذين يقدمون منتجاتنا؛ مبيعات القناة والطلبات املستقبلة؛ الهامش اإلجاميل 

للربح لكال من املنتج والقناة؛ رسعة ودقة إنجاز الطلبات؛ إنتاجية اإلنتاج؛ االسـتجابة ألنشـطة 

 .صلواالت

املاركـة ومفهـوم صـورة بخدم املعايري املرتبة عىل أساس ربع سنوي، لقياس الوعي سنست

املاركة، طبقا للقطاع أو الرشيحة؛ االحتفاظ بالعمالء من رجال األعامل والربحيـة؛ مسـتويات 

 . رضاء العميل

ومن أجل تحقيق أهدافنا املجتمعية سـنقيم عالقاتنـا مـع الجمعيـات املختـارة التـي ال 

ًكـام سـنقوم أيضـا . لربح لدعم نجاح جمع التربعات والحاجة للمزيـد مـن الـدعمتستهدف ا

 .بتقييم نجاح مجهوداتنا املمتدة لتعليم املستهلكني ما يدور حول األغذية املثرية للحساسية

لدينا خطط للطوارئ معدة بالفعل ملواجهة احتامل وجود نقص يف املكونات أو احتامل 

 . نتيجة أوضاع مناخية قاسية أو مشكالت أخرىوجود معوقات أثناء التسليم
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إن أي خطة تسويقية فعلية، يجب أن تشمل برامج زمنية مفصلة عـن التنفيـذ، املهـام (

 اإلداريــة طبًقــا للربنــامج والنشــاط، رشح املعــايري املرتبــة، والخطــوط األساســية لخطــط 

 )الطوارئ
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 Glossaryقامئة املصطلحات 

  

affordability budgeting 

هي وسيلة لوضع ميزانيـة تسـويق حيـث تخطـط الرشكـة : وضع امليزانية املمكنة ماديا

 . ً تحقيقه مادياإلنفاق ما تعتقد أن بإمكانها

annual plan control 

أسلوب ملراقبة التسـويق يسـتخدم لتقيـيم تقـدم وأداء خطـة : مراقبة الخطة السنوية

 .التسويق للسنة الحالية

attitudes 

 .التقييامت الدامئة للفرد ومشاعره تجاه يشء ما

auction pricing 

 .ات لرشاء سلع أو خدماتصنوع من التسعري يقوم املشرتين بتقديم مناق

benefits 

 .نتائج إلرضاء االحتياجات التي يرغب فيها العميل عند رشائه عرض ألحد املنتجات

brand equity 

 .لوالء طويل األمد بني العمالءقيمة مضافة مباركة ما تحفز نوع من ا

brand extension 

وضع ماركة قامئة بالفعل ضمن منتج جديد يف تصـنيف مختلـف، بغـرض الوصـول إىل 

 .ًعمالء جدد، ويطلق عليها أيضا التوسع يف الصنف

branding 

 مميـزة ومختلفـة عـن ةاستخدام الكلامت، التصميامت أو الرموز إلعطاء منتج ما هوي

 .نافسةاملنتجات امل

breakeven point 

 .ًالنقطة التي تغطي فيها اإليرادات التكاليف ومن خاللها يصبح املنتج مربحا

budget 

 .أو برنامج معنيًحددة زمنيا لإلنفاق املايل لعمل خطة حصة م
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business market 

 منظامت ال تستهدف الربح ومؤسسات تشرتي منتجـات لعمليـات تشـغيلية -رشكات 

 .ًاج ومعروف أيضا بالسوق التنظيميوكمخزون لإلنت

business-to-business (B2B) marketing 

 .ستهدفون رجال أعامل أخر ألغراض تسويقيةيرجال أعامل 

buzz marketing 

تواصل أكرث انفعاًال عن طريق الكالم حول منـتج مـا أو ماركـة مـا ميكـن أن تنـترش أو 

 .ًب رسيعاوتذ

cannibalization 

 .يد بالتدخل يف مبيعات منتج أو أكرث موجود بالفعلالسامح ملنتج جد

cause-related marketing 

 .ة خرييةهيئتسويق منتج ما أو ماركة تربطها ب

channel 

مجموعة من الوظائف وتركيبات املنظامت التي تقـوم بأدائهـا خـارج سلسـلة القيمـة 

ًالتي تجعل من عرض معني متاحا للعمالء؛ معروف أيضا بقناة التوز  .يعً

competitive-parity budgeting 

وسيلة تقوم بها الرشكة لوضع ميزانية عن طريق مواءمة ما ينفقـه املنافسـون باعتبـار 

 .ذلك نسبة من املبيعات أو كم معني من الدوالرات

concentrated marketing 

 .تركيز إسرتاتيجية تسويق واحدة عىل قطاع واحد لسوق جاذب

consumer market 

 . أو األرس الذين يشرتون املنتجات ألنفسهماألفراد

contingency plan 

خطة معدة للتطبيق يف حالة حدوث تطورات خطرية غـري متوقعـة أو أحـداث طارئـة 

 . ماتعطل إسرتاتيجية ما أو برامج
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cost leadership strategy 

كلفـة اسرتاتيجية تنافس شاملة تسعى من خاللها رشكة ما أو تصبح منتج يتمتع بأقل ت

 .يف مجال صناعته

crowdsourcing 

جعـل العمـالء واألشـخاص اآلخـرين خـارج تتوليد أفكار ملنتج جديد أو مواد تسويقية 

 .الرشكة أو املنظمة يقدمون مفاهيم تصميامت، محتوى، أو نصيحة

customer churn 

الء تحول يف العمالء خالل فرتة معينة؛ يتم تفسريها عادة كنسبة من إجاميل قاعدة عم

 .الرشكة

customer-influence strategies 

اسرتاتيجيات إلرشاك العمالء من خالل وسائل التواصل التسويقية وللتأثري يف تفكريهم، 

 .إحساسهم، وترصفاتهم حيال ماركة معينة أو عرض ما

customer lifetime value 

 .مدإجاميل الكمية التي ينفقها العميل مع رشكة ما خالل عالقة طويلة األ

derived demand 

 الطلب ملنتج تجـاري معـني يعتمـد عـىل الطلـب فإنعند التسويق بني رجال األعامل، 

 .ملنتج خاص باملستهلك

differentiated marketing 

 .خلق اسرتاتيجية تسويق منفصلة لكل قطاع مستهدف

differentiation strategy 

ًمتميزا لنفسها أو ملنتجاتهـا عـىل ًاسرتاتيجية تنافسية شاملة حيث تخلق الرشكة وضعا 

 .أساس بعض العنارص التي تقدر قيمتها عن طريق سوق مستهدفة

diversification 

اسرتاتيجية منو لتقديم منتجات جديدة ألسـواق جديـدة مـن خـالل تطـوير القـدرات 

 .مرشوع تجاري ألهداف التنوع) أو رشاء(الداخلية للمنتج أو بالبدء 
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dynamic pricing 

 .وب تسعري تختلف فيه األسعار من عميل لعميل أو من موقف ملوقف آخرأسل

emotional appeal 

اسرتاتيجية الرسالة التـي تعتمـد عـىل املشـاعر أكـرث مـن الحقـائق التـي تحفـز اسـتجابة 

 .الجمهور

features 

 .خواص معينة تدفع املنتج إىل أداء وظيفية

financial objectives 

 . نتائج مالية معينةأهداف لألداء يف إدارة

fixed pricing 

 .ِّأسلوب تسعري ال تختلف فيه األسعار؛ يقوم العميل بدفع السعر الذي حدده املسوق

focus strategy 

اسرتاتيجية تنافسية شاملة تقلص فيها الرشكة مجالها التنافيس لتحقيق فائـدة تنافسـية يف 

 .القطاعات املختارة

forecast 

طيهـا غملا سوف تكـون عليـه املبيعـات والتكـاليف يف الفـرتة التـي تالتوقعات املستقبلية 

 .الخطة

frequency 

 .عرض فيها الجمهور املستهدف للرسالة خالل فرتة محددةيتكم عدد املرات، يف املتوسط، 

goals 

 .أهداف أداء طويلة األمد للرشكة أو لوحدة معينة

greenwashing 

 .ق للبيئة يثبت عدم صحتهرشكة حول منتجها بأنه صديلما تزعمه ا

integrated marketing communication 

تناسق املحتوى والتسليم حتى تصبح جميع رسائل التسـويق متناغمـة وداعمـة للمكانـة 

 .والتوجه يف الخطة التسويقية
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internal marketing 

خطـة التسويق الذي يستهدف املديرين واملعاملني داخل الرشكة أو املنظمة لتشجيع دعم ال

 .التسويقية

key performance indicators (KPIs) 

 .مؤرشات عن عنارص األداء الحيوية لتحقيق غايات وأهداف الرشكة أو املنظمة

keyword search advertising 

ًشكل من أشكال اإلعالن عىل اإلنرتنت حيث تدفع الرشكة مبلغا ما ليكون لها موقع قـائم يف 

 .ًمعروف أيضا بالبحث املدفوع األجر. ت معينةنتائج البحث لكلامت أو ماركا

lifestyle 

 .منط املعيشة الذي يعرضه الفرد من خالل األنشطة واالهتاممات

line extension 

 .ط إنتاج موجودخوضع ماركة قامئة بالفعل عىل منتج جديد مضاف ل

logistics 

نشـأ وحتـى نقطـة إدارة حركة السلع، الخـدمات واملعلومـات املرتبطـة بهـام مـن نقطـة امل

 .املبيعات أو االستهالك  وموازنة مستوى الخدمة مع التكلفة

macroenvironment 

عنارص غري قابلة للمراقبة إىل حد كبري وميكن أن تؤثر يف القدرة عـىل الوصـول إىل الغايـات، 

 - السياـسـية والقانونـيـة -وـهـي تـشـمل الـقـوى االقتـصـادية، البيـئـة، التكنولوجـيـة، القانونـيـة

 .جتامعيةاال

market 

 .جميع املشرتين املحتملني ملنتج معني

market development 

 .اسرتاتيجية منو تحدد من خالل الرشكة القطاعات واألسواق الجديدة ملنتجات قامئة بالفعل

market penetration 

ت اسرتاتيجية منو تبيع من خاللها الرشكة منتجاتها املوجودة إىل عمـالء يف أسـواق أو قطاعـا

 .قامئة بالفعل
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market segmentation 

مجموعة من العمالء داخل السوق طبًقا الحتياجات، عادات أو أوضاع متامثلـة ميكـن 
 .التعامل معها من خالل التسويق 

market share 
نسبة املبيعات يف سوق ما خاص برشكة أو ماركة أو منتج معني؛ ميكن حسابها بالدوالر 

 .أو بالوحدة
marketing 

نشاط، مجموعة مؤسسات، وعمليات للخلق والتواصـل والتسـليم، وتبـادل العـروض ال
 .ذات القيمة للعمالء، الزبائن، الرشكاء، واملجتمع ككل

marketing audit 
 .تحليل منظم مفصل لقدرات وأداء التسويق لرشكة ما

marketing control 
جراء أعامل تصـحيحية عملية وضع األهداف واملعايري، قياس وتشخيص نتائج مؤقتة وإ

 .إذا احتاج األمر لوضع أداء خطة التسويق عىل املسار الصحيح
marketing dashboard 

عرض عىل الكمبيوتر أو بالخطوط البيانية أو الرقمية يساعد اإلدارة عىل مراقبة نتـائج 
أي التسويق بتتبع املعايري املرتية الهامة مبرور الوقت، وتحديد األمنـاط التـي تشـري إىل 

 .انحراف عن الخطة
marketing objectives 

 .أهداف لألداء يف إدارة عالقات تسويقية وأنشطة معينة
marketing plan 

وثيقة تلخص معرفـة السـوق واالسـرتاتيجيات والخطـوات التـي يجـب اتخاذهـا عنـد 
 .تحقيق األهداف التي وضعها مديري التسويق لفرتة معينة

marketing planning 
حديد كيفية توفري القيمة للعمالء، للرشكة، واملسـهمني الرئيسـيني بالبحـث إن عملية ت

 والتحليل للسوق والوضـع، تطـوير وتوثيـق أهـداف التسـويق، االسـرتاتيجيات والـربامج،
 .تقييم ومراقبة أنشطة التسويق لتحقيق األهدافووتنفيذ، 
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mass customization 

 .للعمالء واألفرادخلق منتجات عىل نطاق واسع ذات سامت محددة 
metrics 

 .قياسات عددية ألنشطة ونتائج مرتبطة باألداء
microenvironment 

ـارش ـعـىل ـقـدرة الرشـكـة للوـصـول إىل أـهـدافها؛ العـمـالء،  ـأثري مـب ـديها ـت مجموـعـات ـل
 . املوردين، واملوظفنيملنافسني، أعضاء القناة، الرشكات، ا

mission 
 وكيـف ستضـيف القيمـة للعمـالء واملسـهمني بيان للهدف األسايس للرشكة، وتركيزهـا

 .اآلخرين
mobile marketing 

الحصول عىل كوبونات، معلومـات، اتجاهـات، وبعـض الرسـائل األخـرى للعمـالء عـرب 
 .الهواتف الخلوية

motivation 
 .األمر الذي يدفع املستهلك إلرضاء احتياجاته ورغباته

multichannel marketing 
 وعة للعمالء السـتخدامها عنـد رشاء سـلع أو خـدمات يف أوقـاتتوفري قنوات توزيع متن

 .مختلفة
negotiated pricing 

 .من فيه الشاري والبائع حول السعريتفاوض نوع التسعري الذي 
niche 

 .قطاع أصغر داخل سوق ما يعرض احتياجات مميزة أو متطلبات نفعية
neuromarketing 

ـالعني لق يـاس ردود أفعـال العميـل الفسـيولوجية للمنتجـات استخدام التقنيات مثـل التتبـع ب
 .والتسويق

North American Industry Classification System (NAICS) 
 طريـقـة تـصـنيف املرشوـعـات التجارـيـة طبقًــا لـنـوع الـصـناعة؛ تـسـتخدم يف الوالـيـات

 .، كندا، واملكسيكاملتحدة
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objective-and-task budgeting 

ًقا إلجاميل تكلفة جميـع مهـام التسـويق املطلوبـة لتحقيـق طريقة تحديد امليزانية طب

 .أهداف الخطة التسويقية

objectives 

 .دعم تحقيق أهداف الرشكة أو الوحدةتأهداف أداء قصري األمد 

paid search 

ًوهو مصطلح معروف أيضا باإلعالن عن طريق البحث  عـن كلمـة املـدخل األساسـية، 

 من املـال للحصـول عـىل اًت حيث تدفع الرشكة مبلغوهو شكل من اإلعالم عىل اإلنرتن

 .موقع يف نتائج البحث عن كلمة أو ماركة معينة

penetration pricing 

 .تسعري منتج منخفض إىل حد ما من أجل الحصول عىل حصة السوق عىل وجه الرسعة

percentage-of-sales budgeting 

ة مـن إيـرادات املبيعـات طريقة لوضع امليزانيـة حيـث تخصـص الرشكـة نسـبة معينـ

 .لتمويل برامج التسويق

perception 

 .نى من البياناتعكيفية تنظيم الفرد للمدخالت البيئية مثل اإلعالنات واستخالص امل

positioning 

، أو منـتج مـا داخـل عقـل  مـااستخدام التسويق لخلق مكانة أو صورة مميـزة ملاركـة

 .العمالء

primary research 

 .ه خاص، للتعامل مع موقف معني أو للرد عىل تساؤل خاصبحث يجري، بوج

product development 

إسرتاتيجية منو حيث تبيع الرشكة منتجات جديدة للعمالء يف أسواق أو قطاعات قامئة 

 بالفعل

product life cycle 

 .تقديم، منو، نضج، ثم هبوط: مراحل يتحرك من خاللها منتج ما يف السوق 
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product line 

 .موعة من املنتجات تصدرها رشكة واحدة وهي مرتبطة ببعضها البعض بطريقة مامج

product mix 

 .تناسق جميع خطوط املنتج الذي يتم تسويقه من خالل رشكة واحدة

productivity control 

يف إدارة فعاليـات وأدائهـا ستخدم لتقييم تقدم الرشكة ينوع من الرقابة عىل التسويق 

 .ة األساسيةاملناطق التسويقي

profitability control 

نوع من مراقبة التسويق يستخدم يف تقييم تقدم الرشكة وأدائها عىل أسـاس مقـاييس 

 .الربحية

psychographic characteristics 

 .متغريات تستخدم لتحليل أمناط أسلوب حياة املستهلك

pull strategy 

نـتج مـا، وبالتـايل  شـد هـذا استخدام التسويق لتشجيع العمالء عىل طلـب وسـطاء مل

 .املنتج من خالل القناة

push strategy 

استخدام التسويق لتشجيع أعضاء القناة لتخزين منتج مـا، وبالتـايل دفعـه مـن خـالل 

 .القناة إىل العمالء

quality 

 .مدى جودة املنتج إلرضاء احتياجات العميل

rational appeal 

 .لحقائق أو املنطق لحث استجابة الجمهوراسرتاتيجية الرسالة التي تعتمد عىل ا

reach 

 .عدد األشخاص من الجمهور املستهدف الذي تعرض للرسالة خالل فرتة معينة

schedule 

 .خطة محددة الوقت الستكامل عمل مرتبط بهدف أو برنامج معني
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secondary research 

 .هدف آخرلبيانات بحثية تم جمعها 

segment personas 

ولكنها خيالية متثل كيفية سـلوكيات وحيـاة وأسـلوب رشاء األفـراد مـن مالمح مفصلة 

 .العمالء يف قطاع مستهدف

segments 

مجموعات داخل سوق ما لديهم احتياجات مميزة أو سـامت خاصـة ممكـن التعامـل 

 .معهم بفعالية عن طريق عروض وبرامج تسويقية معينة

service recovery 

 . انخفاض مستوى الخدمة وإرضاء عمالئهاكيف ميكن تعايف خطط رشكة ما من

skim pricing 

التسعري العايل ملنتج جديد من أجل تكوين صورة واسـتعادة رسيعـة لتكلفـة التطـوير 

 .بجانب أهداف الربحية

social media 

 .وسائل تواصل  عىل اإلنرتنت مصممة لتسهيل تفاعل املستخدم

societal objectives 

 .ة يف املسئولية االجتامعيةنأهداف لتحقيق نتائج معي

stakeholders 

 .أشخاص ورشكات أو منظامت متأثرين أو ميكنهم التأثري يف أداء رشكة ما

strategic control 

 نوع من مراقبة التسويق يستخدم يف تقييم أداء الرشكة وتقدمها يف املناطق االسرتاتيجية

 .   ولية االجتامعية واألخالقيةلفعالية التسويق، إدارة العالقات مع العمالء، واملسئ

subcultures 

مجموعة متميزة داخل ثقافة أكرب تعـرض وتحـافظ عـىل هويـات ثقافيـة خاصـة مـن 

 .خالل دين، جنسية، خلفية عرقية أو أسلوب حياة مشرتك
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sustainable marketing 
يف ًـتـوفري القيـمـة للعـمـالء ـمـع املحافـظـة ـعـىل املـصـادر الطبيعـيـة واإلنـسـانية حالـيـا و

 .املستقبل
SWOT analysis 

ًملـخـص لنـقـاط الـقـوة والـضـعف والـفـرص والتهدـيـدات لرشـكـة ـمـا اـسـتعدادا لوـضـع 
 .التخطيط التسويقي

target costing 
ء يف منتج مـا والسـعر الـذي سـيدفعونه، ثـم الاستخدام البحث لتحديد ما يرغبه العم

 .ائد الربحإيجاد األساليب إلنتاج منتج بتكلفة تتالءم مع هذا السعر وع
target market 

 .قطاع من إجاميل السوق تختاره الرشكة لتتبعه
targeting 

قرارات حول أي قطاعات السوق التي ميكن دخولهـا وبـأي ترتيـب، وكيفيـة اسـتخدام 
 .التسويق يف كل قطاع

undifferentiated marketing 
 .استهداف جميع قطاعات السوق لنفس اسرتاتيجية التسويق

value 
 .رق بني إجاميل الفوائد وإجاميل السعر طبًقا ملنظور العمالءالف

value-based pricing 
أسلوب لتحديد األسعار التي تبدأ طبًقا ملنظـور العميـل لقيمـة املنـتج والسـعر الـذي 
ًيرغبون يف دفعه؛ وبالتايل فإن املسوقني يتجهون عكسيا لجعـل املنـتج بسـعر التكلفـة  ِّ

 .وربح يحقق أهداف الرشكة
value chain 

سلسلة وظائف متداخلة ذات القيمة املضـافة وكيـان املنظمـة أو الرشكـة التـي تقـوم 
بهذه الوظائف لوضع املنتج الجيد يف السـوق املناسـبة والعمـالء املناسـبني يف الوقـت 

 .ًواملكان املناسب؛ ويعرف املصطلح أيضا بسلسلة العرض
word-of-mouth (WOM) communication 

ًخاص يخربون أشخاصا آخرين عن منشأ مـا، ماركـة مـا، منـتج مـا، أو رسـالة بعض األش
         .تسويقية ما
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