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الخطة التسويقية 
 

 هي عبارة  عن  خارطة  الطريق  التي  تسير  عليها  أي شركة  من أجل تنظيم وتنفيذ ومتابعة  االستراتيجيات  التسويقية  المختلفة 

 لتحقيق  أهداف  الشركة  في فترة  زمنية  محددة.

يمكنك  اعتبار  الخطة  التسويقية   أنها  البوصلة  التي  تسير  بها  أي  شركة  أو  مؤسسة  لكي  تتمكن من معرفة،  أي هي العمود األساسي

لنجاح أي مشروع مهما كان صغيرًا.

كما  أنه تعتبر خطة عمل و دليل يمكن العوة اليه الحقًا  لتقييم األداء.
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إعداد خطة تسويقية
ناجحة:

ماهي األهداف التسويقية للشركة؟

ماهي شخصية المشتري BUYER PERSONAS؟

التحليل الرباعى داخل الخطة التسويقية

من هم المنافسون؟

ماهي المنتجات أو الخدمات والميزة التنافسية؟

ماهي استراتيجية التسعير و الترويج؟

ماهي الميزانية؟

ماهي القنوات التسويقية المستخدمة؟
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تحديد األهداف التسويقية 

 

 من خالل تحديد أهداف الشركة واإلعتماد الكلى على تحديد رسالة الشركة ومعرفة ماذا ترغب الشركة من
هذه الخطة التسويقية، ويجب أن تؤخذ عدة اعتبارات عند تحديد الخطة أولها البد من مراعاة الجدول

الزمنى للخطة فى تحقيق األهداف وضع هدف رئيسى للخطة وهو زيادة أرباح الشركة وزيادة العمالء لديها.
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 تحديد شخصية المشتري
BUYER PERSONAS 

 
تمثيل  شبه    خيالي   لعميلك   النموذجى   إستناًدا   الي   أبحاث   السوق   والبيانات   الحقيقية   عن   عمالئك

الحاليين.
وتقوم   بتحديد   أنماط   العمالء – سلوكهم – أهدافهم   و دوافعهم ..   وكلما  حددت   تفاصي   شخصية

المشترى  المثالى  لك ،  كلما  كان  أفضل.
يمكنك  اكتشاف  الصعوبات  والمخاوف  التي  يعاني   منها   الناس   وهكذا   يمكنك   توفير   الحلول   لهم

ومساعدتهم   على   تجاوز   وحل   كافة   هذه   المشاكل.
من  خالل  هذه   الخطوة   يتم   معرفة   خصائص   العمالء   المستهدفين   ومعرفة   ماذا يريدون  وماذا  

يحتاجون  وتحديد  طرق  التسويق  المثالية  لجذب  العمالء   لشراء المنتجات   وزيادة األرباح.

Buyer ” ماهو تعريف شخصية المشتري
Persona ” ؟
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تحديد  مواطن  القوة  داخل  الشركة  والعمل  على  وضعها  داخل  الخطة
التسويقية  إلستغالله. 

تحديد نقاط الضعف فى الشركة والعمل على معالجة هذا الضعف داخل خطة
التسويق.

معرفة   أهم   الفرص   المتاحة  داخل  الشركة   والتى   تدعم   من   موقفها   داخل   السوق.

يتضمن هذا التحليل أربعة
عناصر يتم تحديدها فى

الخطة التسويقية وتعبر هذه
العناصر لها أهمية شديدة فى

تحسين أداء ومسار الشركة
ومن هذه العناصر

 

تحديد  المخاطر   والتهديدات   المتوقع   أن   تواجها   الشركة   والعمل  على  تقليل  هذه
المخاطر.

التحليل الرباعى داخل الخطة التسويقية
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تحليل المنافسة 
وجود   المنافسة   في   السوق   يجعل  الشركات   تتسابق إلرضاء   العمالء   وكسب   المزيد   من  العمالء ، و كذلك  تحسين  جودة   المنتجات والخدمات   التي  

 يقدمونها   بهدف  التفوق  على  الشركات   األخرى   بالسوق.

المنافسون المباشرون: هم  الشركات   التي  تبيع   منتجًا   أو  خدمة   مماثلة   في نفس  الفئة  التي  تبيعها ،  وهؤالء  هم   المنافسون  الذين  يجب  عليك  أن  تفكر فيهم
 أغلب   األوقات . 

المنافسون غير المباشرين: هم  الشركات  التي تبيع  منتجًا  أو خدمة  في  نفس  الفئة  التي تبيعها ، لكنها  مختلفة  بما  يكفي  لتكون  بمثابة  بديل  لمنتجك  أو خدمتك.

المنافسون  البديلون :  وُيطلق   عليهم   أيضًا  "المنافسون الوهميون"  هم  الشركات  التي  تبيع  منتجًا  أو خدمة  مختلفة  في  الفئة  والنوع  مما لديك،

 
              عند   تحديد   المنافسين ،   يجب   أن   تعرف  بأن  هناك   ثالثة   أنواع   يجب :

 

.(Burger King) وبرجر كينج  (McDonald’s) مثال :  ماكدونالدز                    
 

.(Subway) مثال :  ماكدونالدز  وصب واي                   
 

                   ولكن يمكن لعمالئك الشراء منهم بدًال عنك. 
                   مثال :  وجبات ماكدونالدز  و الوجبات المجمدة.
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المنتجات والخدمات والميزة التنافسية  

إن  فهم  المنتج  و الخدمة  هو  حجر  األساس  في  إعداد   الخطة   التسويقية  ،  يجب   إيضاح
المواصفات   والمميزات   للمنتجات   والخدمات  ،  وتحليل  دورة  حياة   المنتج ..

بعض  األسئلة   التي  تطرح  في  هذه  المرحلة:
 ما هي مواصفات وجودة  المنتجات ؟

الخدمات  التي  ستقدمه ؟
 ما هي أصناف  المنتجات/ الخدمات ؟ 

 كيف  يختلف  ما تقدمه  عن  منتج  أو خدمة  منافسيك ؟
 كيف  يدرك   العمالء   فوائد   المنتج / الخدمة   التي   تقدمها؟

ما هي   الميزة   التنافسية   الموجودة في المنتجك / خدمتك؟
 كيف ستقدم منتجك / خدمتك للعمالء؟

هل هناك طلب مرتفع لمنتجك / خدمتك في السوق؟
ما هي إماكانية تقديم خدمات ما بعد البيع؟
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استراتيجية التسعير والترويج

التسعير

تحديد  سعر  المنتج  من  العوامل  التى  تساعد  على  تسويقية حيث  يتم معرفة  أسعار  بيع المنتج  ومقارنتها  
 بأسعار   المنافسين  وعلى   أساس   ذلك   يتم  اختيار  أفضل  سعر  لبيع المنتج ومن  خالل  ذلك  يتم  زيادة 

 المبيعات.
 

الترويج 

 
الترويج    يهدف   إلى تعريف   المستهلك   بالسلعة   و إقناعه   بعد   ذلك   بأنها  األفضل  مقارنة بغيرها  ثم  دفعه 

 إلى اتخاذ  القرار  بشراء  أو  بإبقاء  على  عالقته  بالسلعة  و االستمرار  في شرائها.
مكونات المزيج الترويجي:

طبيعة السلعة
 طبيعة السوق

 

إذا   لم  تحدد  الشركة  المنتجات   المراد   تسويقيها  وتحديد   سعرها   في  السوق  و العمل على  ترويجها    فى 
 الخطة   التسويقية   يؤدى  ذلك   إلى  فشل  الخطة وخسارة   الشركة ،  حيث  أن  تحديد  المنتج  يساعد  على 

 معرفة  دراسة  احيتاجات السوق  لهذا  المنتج  و على  أساس  هذا  التحديد  يتم  إصدار  هذا  المنتج .
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تحديد الميزانية التسويقية 
Marketing budget 

 
من  أسياسات  أى خطة  تسويقية  ناجحة   تحديد  الميزانية  ألي  منتج ،  حيث   أنها   تحدد  عائد

الربح والخسارة   للشركة  وتعمل  على  تقديم  تحليالت  لألرباح  والنفقات  للشركة  ،   وتكلفة
نفقات  التسويق  لتعطى  شرحا  مفصال عن  المالية  الخاص  بالشركة.

كما  َيعتمد طرح عمل تجارّي أو منتج جديد على استخدام الدعاية  لتعريف الناس  به  آثر  واضح
لمعرفة  نتائج خطتك التسويقية.

ضع  رقًما  محددًا  لكل  بند  ستقوم  باإلنفاق  عليه ،  سواء  كان  إدارة  حسابات  مواقع  التواصل
االجتماعي ،   أو تحسين  الموقع ، أو  اإلعالنات المدفوعة  أو تطوير  تطبيق  للهاتف  الجوال  أو

غيرها  من  البنود  التسويقية  المختلفة.
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تحديد القنوات والوسائل التسويقية
 
 

التسويق  عبر  السوشيال  ميديا  أصبح  ضرورة  وليس خيارًا   إضافي  ألنشطة  تسويق
المشروعات  و األنشطة التجارية ،  حيث  يلعب اإلعالن  و إختيار  الوسائل المناسبة  للوصول  الى

الجمهور ،  دورًا  رئيسيًا  و فعاًال  في  خطة  التسويق  سواء  كانت خطة تسويق الكتروني  أو
تقليدي  في  الصحف  و االذاعة  والتلفزيون.

 اختار  طرق  اإلعالن  المناسبة  للوصول  لنوعية  العمالء  المستهدفة ،  واألماكن  التي  ستنشر
بها  المحتوى  التسويقي الخاص  بك.
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لنعمل معًا حتى نحقق النجاح سويًا

Email
lamia_alabdullah@hotmail.com

WhatsApp
0553177782

Phone
0553177782
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THE IMPORTANCE
OF HUMAN

CENTERED DESIGN

Creating People-friendly Structures


