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التسويق فن صناعة الحاجات
التســويقية  يوجــد يف إندونيســيا متحــف خــاص للنشــاطات 

ــب  ــويق فيلي ــال التس ــص يف مج ــامل املتخص ــأه الع ــدة أنش الرائ

ــام 2011.  ــو  ع ــيس يف ماي ــس اإلندوني ــن الرئي ــة م ــر برعاي كوتل

ــوقني  ــة للمس ــتثنائية امللهم ــاالت االس ــراز الح ــم اب ــف ت يف املتح

الذيــن راعــوا يف حمالتهــم و نشــاطاتهم التســويقية روح اإلنســان 

و انســانيته.

تعريف التسويق:

التسويق علم و فن صناعة الحاجات و من ثم اشباعها. 

التســويق يف املــايض كان مرتكــز عــى املبيعــات و االعــالن و 

ــة و  ــت فعال ــا زال ــارات م ــج، إن هــذه املجموعــة مــن امله الرتوي

ــا و  ــادة النظــر فيه ــا بحاجــة إىل اع ــا، إال أنه ــامم به يجــب االهت

وضعهــا يف إطــار جديــد و أوســع و متأقلــم مــع حداثــة الوقــت.

التســويق الجديــد مرتكــز عــى التواصــل و خلــق قنــوات اتصــال 

ثقافيــة و تقديــم املزيــد مــن القيــم التــي يعتنقهــا العمــالء، و مــع 

هــذا التغيــري نجــد التســويق ميــي أيضــاً إىل تغــري أوســع يف قــادم 

األيام. 

ــي صنعوهــا،  ــع املنتجــات الت ــة بي كان املســوقني يهتمــون بكيفي

اليــوم يجــب أن يكــون االهتــامم مبــا يجــب عليــك إنشــاؤه مــع 

مراعــاة اختيــار الجمهــور املهتــم مبــا تقدمــه، و ال يتعلق التســويق 

ــد صممــت منتجــاً مناســباً و لكــن  ــت ق ــوم فقــط مبــا إذا كن الي

أيضــاً مبــا إذا كان هــذا املنتــج جديــد.
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املزيج التسويقي الحديث 
)four Ps مل يعد هناك ما يسمى(

املزيــج التســويقي الحديــث عبــارة عــن: املنتــج، الســعر، الخدمــة، 

العالمــة التجاريــة، الحوافــز، االتصــال و التوصيــل. 

املنتــج الجيــد يتطلــب تقدميــه مــن خــالل خدمــة جيــدة، الحوافــز 

يجــب أن تؤخــذ مــن التســعري و عنــرص التحفيــز يجعــل الشــخص 

الــذي يبيــع و يشــرتي املنتــج يجــد دافــع قــوي لذلــك. 

للتســعري سياســات محــددة و أفضــل اســرتاتيجية للتســعري هــي 

تقييــم قيمــة املنتــج بالنســبة للعمــالء و ليــس تكلفتــه التصنيعيــة 

أو ســعر املنافســني. 

العالمــة التجاريــة ال تحتــاج إىل اعــالن و لكن لتشــكيل مجموعات 

)عــى هيئــة تجمعــات صغــرية( تهتــم باملنتــج و تتبنــاه و تدعــوا 

النــاس إليــه، و يكــون لــه والء عــايل. 

تصبــح هــذه العالمــة اهتــامم مشــرتك يجمــع رشيحــة واســعة من 

النــاس. أصبــح لإلعــالن دور غــري مؤثــر يف العــرص الحديــث، نعرف 

ــم  ــج أو تحفيزه ــالء باملنت ــف العم ــدف إىل تعري ــالن يه أن االع

للــرشاء أو تذكريهــم باالســتخدام ، اليــوم العمليــات هــذه و أكــر 

تتــم مــن خــالل التواصــل الفعــال مــع العمــالء و ذلــك مــن خــالل 

وســائل التواصــل املتنوعــة و العديــدة. 

بالنســبة للتوصيــل فــإن العــامل اليــوم متجــه نحــو األســواق 

االفرتاضيــة، و عمليــة توزيــع املنتجــات أصبحــت جــزء واحــد مــن 

ــالء.  ــج للعم ــال املنت ــات إيص ــزاء عملي أج
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صناعة املنتج االستثنايئ

يف زمــن الزحمــة و الوفــرة أصبــح مــن العســري أن تضــع نفســك 

ــظ  ــن يالح ــز، ل ــم يشء ممي ــدم له ــاس إال أن تق ــرأى الن ــام م أم

النــاس وجــود منتجــك إال إذا كان مختلفــاً، تخيــل نفســك أنــك كل 

يــوم متــي يف طريــق بجانــب مزرعــة بقــر، يتكــرر هــذا املشــهد 

ــادي، و يف يــوم و أنــت مــايش  عــى عينــك بشــكل يومــي و اعتي

رأيــت بقــرة صفــراء فاقــع لونهــا، أليــس ذلــك مدهشــاً و يســتحق 

ــوف  ــك س ــب إىل بيت ــا تذه ــك عندم ــد أن ــا متأك ــك، و أن انتباه

تخــرب أهلــك و ســوف تكتــب يف الفيــس بــوك عــن تلــك البقــرة 

الصفــراء. 

و بنفــس الطريقــة يتــم التعامــل مــع املنتجــات املتميــزة و 

الفريــدة. 

سوف يتحدث الناس عن منتجك و يسوقون له إذا كان مميزاً.

خطوات عرض املنتج االستثنايئ:

املعرفة: اإلعالم عن وجود منتج جديد

اإلقناع: يتم العمل عى اقناع املستهدفني بقيمة املنتج

القرار : توفري املعلومات املحتاجة التخاذ القرار. 

التنفيذ: تطويع املنتج ليكون سهل االستخدام

التقييــم: معرفــة النتيجــة النهائيــة لالســتخدام أن كانــت مقبولــة 

أو مرفوضــة. 
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استهداف العمالء املهتمني مبنتجك
العمالء ممكن أن نصنفهم إىل أربعة مجموعات 

املبتكرين: ميثلون 2.5% لديهم رغبة يف استخدام املنتج الجديد. 

األوائــل: ميثلــون 13.5% هــم الذيــن يســتمتعون باملنتجــات الجديــدة 

ــل  ــن أج ــة م ــر االجتامعي ــوض املخاط ــد خ ــة عن ــعرون براح و يش

الــربوز و تحقيــق نجاحهــم، هــم مــن يصنعــون التوجهــات الســوقية، 

و يبحثــون عنهــا. 

ســن الرشــد املبكــر: 34% املســتهلكني الفعليــني و الدســميني للمنتــج 

ــن  ــد م ــاً و التأك ــاره اجتامعي ــم اختب ــه ت ــدوا أن ــد أن يتأك ــن بع لك

ــم ال  ــري، لكنه ــم ال يخشــون التغي ــه. إنه ــه و قبول ــه و فعاليت صالحيت

ــأيت لهــم. ــري ي ــه. التغي يالحقون

الغالبيــة املتأخــرة: 34% يدخلــون الســوق متأخــراً ، التقليديــون و اقل 

تعليــامً و نشــاطا اجتامعيــاً و هــم أكــر ســناً، ال يحبــون التغيــري عــى 

ــاً يعــادون التغيــري إذا مل يتناســب  عكــس املجموعــة الســابقة، أحيان

مــع نظرتهــم للحيــاة. 

ــة، هــذه املجموعــة ضــد  ــن 16% : األقــدم و األكــر تقليدي املتقاعدي

ــأي حــال، متصلــون  ــه ب ــه و تقــف ضــده و ال تتقبل التغيــري و تحارب

جيــداً باملجتمــع و عاداتــه، جثــة ميتــة فــال تحــاول ايقاظهــا، يف 

النهايــة إمــا يقبلــون التغيــري أو يقربونــه أو يظلــون يتذمــرون حتــى 

ــرب.  ــوا الق يصل

ــد هــو أن تســتهدف  أفضــل وســيلة لنــرش و انتشــار منتجــك الجدي

األوائــل فهــم أكــر قــدرة عــى توســيع قاعــدة العمــالء .
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تعرف عىل القيمة التي يبحث عنها العميل

)ماذا يريد العمالء(

العميــل دومــاً ال يبحــث عــن الســعر هنــاك منافــع خفيــة أخــرى 

يبحــث عنهــا.

ــل  ــاذا يحص ــالل م ــن خ ــج م ــة للمنت ــة الحقيقي ــب القيم نحس

ــج. ــل مــا يدفعــه كثمــن للحصــول عــى هــذا املنت ــل مقاب العمي

ــات  ــن منتج ــث ع ــن ابح ــك و لك ــن ملنتجات ــن زبائ ــث ع ال تبح

ــه،  ــا يحتاجون ــة م ــون حقيق ــالء ال يدرك ــم العم ــك. معظ لزبائن

يجــب أن يكــون دورك هــو املفتــش املحــب لحاجتهــم الدفينــة و 

ــك الحاجــة .  ــج يســد تل ــة ملنت ــا برغب ــري عنه التعب

ــود، مــن كان  ــاد او اآلي ب ــاج البيجــر أو اآلي ب ــا يحت مــن كان من

ــة.  ــة أو الفــالش أو املظل ــه للمكنســة الكهربائي ــدرك حاجت ــا ي من

ــم أىت املســوق املحــرتف ليكشــف  ــن ث ــا نشــعر مبشــكلة و م كن

لــك عــن حاجتــك ملنتــج يحــل هــذه املشــكلة. فتشــرتي أنــت و 

يربــح هــو. 

ليســت مهمــة العميــل أن يعــرف مــا يريــد , إنهــا مهمة املســوقني 

أن يعرفونهــم بحاجاتهم . 



8

وسائل اكتشاف حاجات البرش

1. فتــش عــن نقطــة األمل و املضايقــات البســيطة التــي يصادفهــا 

املســتهلك يف تجــارب اســتهالكه الخفيــة . 

ــتهالك  ــدم االس ــروف ع ــتهلكني أو ظ ــري املس ــة بغ ــدد قامئ 2. ح

)حــدد مجموعــات العمــالء الذيــن يعتــربون االســتهالك مســتحيل 

لهــم او مزعــج أو غــري مــريض ( 

ــور  ــراط ) ط ــم بإف ــم خدمته ــذي يت ــالء ال ــة العم ــدد قامئ 3. ح

ــم (  ــبة له ــة مناس خدم

4. ادرس الظــروف املحيطــة للعمــالء:  إن الفــرص تنبثــق من خالل 

ظــروف معينــة ميــر بهــا العمــالء، اذهــب للســوق و ابحــث عــن 

ــل يف  ــها العمي ــي ميارس ــات الت ــل العملي ــي تتخلخ ــوات الت الفج

نشــاط مــا و ســتجد فــرص تســويقية تنبثــق مــن تلــك الفجــوات.

5. ادرس الســياق: راقــب العمــالء و هــم ميارســون اســتهالك 

ــن إن  ــي ممك ــص الت ــن النواق ــألهم ع ــج و اس ــتخدام املنت او اس

أضيفــت تجعــل مــن عمليــة اســتخدام املنتــج أكــر يــراً. أو انظــر 

للعميــل عندمــا يواجــه مشــكلة و راقــب كيفيــة محاولتــه لحلهــا، 

6. ابحــث عــن القيــود: هنــاك حواجــز تقيــد االســتهالك، أحــدى 

ــة  ــع تكلف ــاوى م ــفر لتتس ــة الس ــت تكلف ــريان خفض رشكات الط

النــاس الذيــن يســافرون بالحافــالت، و رشكــة ناينتيندو اســتهدفت 

العائــالت التــي تبحــث عــن مســتوى ترفيــه بســيط.

ــه  ــذي يقدم ــاق ال ــم االنف ــة حج ــض: مالحظ ــلوكيات التعوي 7.س

العميــل لحــل مشــكلة تواجهــه، و األنفــاق قــد يكــون عــى هيئــة
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جهــد أو وقــت أو ســلوكيات، و افضــل مثــال عــى هــذا النــوع مــن 

الفــرص هــو تصميــم برنامــج كويــك بــوك الــذي هــو عبــارة عــن 

حزمــة برنامج محاســبي يســتهدف الــرشكات الصغرية و املتوســطة 

و يعمــل عــى ادارة الفواتــري و دفعهــا و اعــداد الرواتــب. 

ــل، و حــاول  ــري التــي تهــم العمي ــري: فتــش بعمــق املعاي 8. املعاي

أن تقــس ذلــك عــى نفســك، مــا هــي املعايــري التــي تهمنــي عنــد 

ــو يب هــاوس  ــة كي ــا، رشك ــج م ــة، أو رشاء منت ــار محــل حالق اختي

ــق(. ــك يف عــرش دقائ QB House )حالقت

ــه ليتعــرف عــى  ــن أن يســتخدم موبايل ــل الســتاربكس ميك عمي

أقــرب فــرع و كذلــك للطلــب مــن خــالل املوبايــل و الدفــع أيضــاً. 

نحن يف عرص االبتكار يا سادة. 
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منوذج لإلبداع التسويقي

آيــر يب ان يب رشكــة خدمــات ضيافــة اســتغلت التكنولوجيا لتســهل 

ــر  ــز و يح ــل أن يجه ــن للعمي ــث ميك ــا، حي ــا لعمالئه خدماته

ــق  ــع و التطبي ــالل املوق ــن خ ــة م ــه املؤقت ــر اقامت ــه و مق غرفت

الخــاص بالرشكــة.

مقارنة بحجم العاملة و مقدار املبيعات السنوية

عدد املوظفنيرأس املالالرشكة
34226500 مليار دوالرماريوت

313100 مليار دوالرآير يب ان يب
20169000 مليار دوالرهيلتون
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أهم ترندات األعوام القادمة

ــب  ــة : بس ــزة التقني ــل و أجه ــة أدوات التواص ــاض تكلف 1.انخف

ــة.  ــة و الريع ــور املهول ــة التط ــاع عجل اندف

ــدار  ــوف ت ــول : س ــف املحم ــى الهات ــال ع ــة االتص ــزاد قيم 2.ت

ــل.  ــالل املوباي ــن خ ــة م ــامل التجاري ــن األع ــري م الكث

3. 85% من الناس سوف يعيشون يف األسواق الناشئة. 

4. ستنمو نسبة املستهلكني من الطبقة املتوسطة. 

5.ستزداد نسبة متوسط عمر البرش يف معظم الدول. 

6.رشكات قليلــة هــي مــن ســوف تســيطر عــى التجــارة العامليــة: 

3 إىل 4 رشكات طــريان، 3إىل 4 رشكات هاتــف محمــول و أنظمــة 

تشــغيل، 5 إىل 10 رشكات منتجــة للســيارات.

7.العــامل متجــه لألمتتــة يف شــتى الجوانــب. ســتزيد الوظائــف يف 

جوانــب الخدمــة و ســيتم االهتــامم بإيجــاد افــكار أكــر ابداعيــة 

لتحســني جــودة حيــاة النــاس.

8. ســيزداد االهتــامم بالبحــث عــن غايــة الوجــود و املعــاين 

الروحيــة، ســوف تؤثــر املعتقــدات الروحيــة.
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أهم ترندات يف املجال الرقمي
-الفيديــو: اليوتيــوب حصــد املركــز الثــاين مــن حيــث املتابعــة بعد 

الفيــس بــوك، عندمــا يعــرض نــص و فيديــو يف نفــس املســاق %72 

مــن النــاس تفضــل أن تشــاهد الفيديــو لتعلــم أكــر عــن املنتــج 

أو الخدمــة. 

70% مــن املســتهلكني يقولــون أنهــم قــد شــاركوا فيديــو العالمــة 

التجاريــة و مل  يشــاركوا اإلعــالن الــذي قُــدم عــى شــكل نــص أو 

صــورة. 

72% مــن الــرشكات قالــت أن الفيديــو قــد حّســن معــدل التحويل 

ــوقي. و النمو الس

ــول  ــو ح ــع فيدي ــاهدة مقاط ــتهلكني أن مش ــن املس ــال 52% م ق

ــت. ــرب اإلنرتن ــرشاء ع ــرارات ال ــة يف ق ــر ثق ــم أك ــج تجعله املنت

ــب الخــاص  ــع الوي ــزورون موق ــني ي ــن التنفيذي ــن املديري 65% م

ــو. ــد عــرض الفيدي ــج بع ــون مبــورد املنت بالتســويق و 39% يتصل

ــة  ــة قناع ــال يف صناع ــم دور فع ــيكون له ــار س ــن الصغ -املؤثري

الجامهــري، الذيــن تــرتاوح متابعاتهــم مــا بــني 500 الــف اىل مليون 

متابــع. 

ــن  ــث ع ــالء إىل البح ــالت العم ــه تفضي ــويت : تتج ــث الص -البح

أقــرب نقطــة بيــع أو فــرع أو نقطــة بيــع منتــج محــدد مــن خــالل 

برامــج البحــث الصوتيــة، مثــل ســريي اليكســا كورتانــا أو جوجــل 

اسيســتينس. 

-85 % من استخدام االنرتنت يتم من خالل املوبايل. 
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التسويق يف عرص الديجيتال

سامســونج دفعــت مــن أجــل أن يلتقــط بعــض املشــاهري صــورة 

ســيلفي بهاتفهــا الجديــد مــا بــني 800 مليــون إىل مليــار دوالر!

قــد تجــد مبلــغ مثــل مليــار دوالر لقــاء هــذه الصــورة أمــر مبالــغ 

ــادة  ــم إع ــورة ت ــذه الص ــرف أن ه ــا تع ــن عندم ــداً، لك ــه ج في

ــن 37  ــر م ــاهدها أك ــرة وش ــون م ــن 2.5 ملي ــر م ــا أك تغريده

مليــون شــخص عــى تويــرت. هــذا رقــم قيــايس جديــد تفوقــت بــه 

ــا وهــو يحتضــن الســيدة  ــس أوبام سامســونج عــى صــورة الرئي

األوىل بعــد خطــاب النــرص.

ــن كل  ــت 37 دوالر ع ــونج دفع ــام أن سامس ــذه األرق ــي ه تعن

ــد. ــادة تغري ــن كل إع ــن 300 دوالر ع ــر م ــاهدة، و أك مش

مــن ســخرية القــدر أن التقديــرات تشــري أن عدد التغريــدات التي 

تتعلــق بحفــل األوســكار كانــت أقــل مــن 14 مليــون تغريــدة. أي 

ــدد  ــر مــن ضعــف ع ــت ألك أن صــورة ســيلفي سامســونج وصل

تغريــدات الحفــل نفســه.

كان التســويق مرتكــز حــول املنتــج، ثــم تحــول الرتكيــز إىل العميل، 

ثــم إىل اإلنســان كقلــب و عاطفــة و روح، و اليوم التســويق ينتقل 

ملرحلــة جديــدة كليــاً إىل عــامل التقنيــة الجديد. 
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التوجهات التي ترسم شكل الحياة الجديدة 

أوالً القوة تحولت إىل أيدي العمالء املتصلني 

القواعــد االجتامعيــة أصبحــت تحكــم العــامل أكــر مــن القواعــد 

السياســية و االقتصاديــة و السياســية بــل و حتــى الدينيــة. أصبــح 

لإلنســان أن يتصــل بإنســان آخــر دون تأثــري العوائــق الجغرافيــة و 

الدميوغرافيــة. نعيــش اليــوم يف عــامل جديــد كليــاً، هيــكل الســلطة 

الــذي اعتدنــا عليــه تغــري متامــاً، اإلنرتنــت الــذي قــدم الرتابــط و 

ــا، مســئول عــن هــذه التغيــريات  التواصــل و الشــفافية إىل حياتن

الجذريــة التــي حدثــت بحياتنــا. 

مــن مشــاهد التحــول الكبــري الــذي أحدثــه اإلنرتنــت هــو تقلــد 

رشكات الديجيتــال املقاعــد األوىل الرئيســية يف قامئــة أفضل رشكات 

يف العــامل. اآلن النــاس تطلــع عــى األخبــار مــن خــالل تويــرت أكــر 

ــوات  ــون و قن ــة التلفزي ــالل شاش ــن خ ــا م ــع عليه ــن أن تطل م

األخبــار العامليــة مثــل الــيس ان ان. 

ــا كثــريا و مــازال يُحــدث تغيــري كبــري و عــى  االنرتنــت غــري عاملن

ــتويات.  كل املس

بحســب دراســة قامــت بهــا فاريتــي كشــفت أنــه بالنســبة 

ــإن  ــا ، ف ــني 13 إىل 18 عاًم ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــال الذي لألطف

مشــاهري YouTube هــم أكــر شــعبية مــن نجــوم هوليــوود.

ــن  ــوة اآلن ال تكم ــامل، الق ــوى يف الع ــن الق ــري موازي ــه غ هــذا كل

ــا كيــف  ــة. و رأين يف األشــخاص و لكــن يف املجموعــات االجتامعي

أســقطت مجموعــات شــبابية طغــاة خلف ترســاناتهم العســكرية. 
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املجموعــات االجتامعيــة اصبحــت أقــوى مــن ذي قبــل، ال يخافون 

مــن الــرشكات الكبــرية بــل ميكــن أن يســقطوها، يســتطيعون أن 

يشــاركوا  قصصهــم جيــدة كانــت أو ســيئة. 

ــرب و  ــري أك ــا تأث ــح له ــات أصب ــن املنتج ــخصية ع ــوارات الش الح

ــة.  ــالت االعالني ــن الحم ــدق م أص

الدوائــر االجتامعيــة أصبحــت املؤثــر الرئيــيس عــى قــرار الــرشاء، 

التواصــل التســويقي أصبــح أقــل  فاعليــة خــارج قنــوات التواصــل 

الحديثــة. 

من الخصوصية إىل الشمولية

ــف،  ــود و التكالي ــص الجه ــن تقلي ــة م ــن األمتت ــا متك التكنولوجي

والتــي تــؤدي إىل خفــض تكاليــف املنتجــات والســامح للــرشكات 

ــدة. ــة األســواق الناشــئة الجدي بخدم

االنرتنــت اليــوم جعــل التجــارب و مثارهــا متاحــة للجميــع، ممكــن 

ملنتــج يف الغــرب أن يتفحــص القــدرات االنتاجيــة لنظــريه يف 

الــرشق. 

اآلن أصبــح للتــآزر تأثــري عــى العالقــات بــني الــرشكات املتنافســة 

أكــر مــن التحــدي الــذي يؤطــر العالقــة بــني املتنافســني، و ذلــك 

ــل كل يشء  ــتطيع أن تعم ــة و ال تس ــه للعاملي ــرشكات تتج ألن ال

مبفردهــا. 

العوملــة اليــوم فتكــت باالحتــكار و قلبــت قواعد اللعب بالســوق، 

القــدرة التنافســية للــرشكات ال ميكــن اليــوم تحديدهــا مــن خــالل 

حجــم ، موقــع، أصــل الرشكــة أو بــأي مــن املزايــا القدميــة التــي
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كان يتــم التقييــم مــن خاللهــا، اآلن أصبــح ممكنــاً ألصغــر رشكــة 

ــاك  ــرة أن هن ــوالً فك ــد مقب ــرشكات، و مل يع ــربى ال ــس ك أن تناف

رشكــة تســيطر عــى الســوق. و اصبــح مــن املمكــن اليــوم للرشكــة 

أن متســك بزمــام التأثــري و الســيطرة يف حالــة أنهــا اســتطاعت أن 

تخــرتق املجتمعــات املكونــة للعمــالء. 

إن تاريــخ اإلبــداع بــدأ بخــط واحــد و هو أن يــأيت مــن الداخل إىل 

الســوق، و لكــن اليــوم تغــري الوضــع، اإلبــداع يبــدأ مــن الســوق. 

الســوق يــورد األفــكار و الــرشكات تســتثمرها. 

الســوق اآلن بــدأ ينتقــل بعيــداً عــن العالمــات التجاريــة الســائدة 

ذات الحجــم الكبــري إىل أنــه عبــارة عــن أجــزاء مكونــة مــن رشكات 

ــة  ــالت اإلعالني ــرون بالحم ــابق يتأث ــالء يف الس ــرية. كان العم صغ

بــكل ســهولة و يســتمعون للجهــات املؤثــرة و الخــرباء، الدراســات 

ــوك  ــس ب ــن )الفي ــرون م ــوم يتأث ــالء الي ــر أن العم ــة تظه الحديث

– العائلــة – األصدقــاء – املتابعــني يف تويــرت(. أكــر مــن تأثرهــم 

بالحمــالت التســويقية. 

ممكــن أن يضــع العميــل ســؤال عــىل صفحتــه يف الفيــس بــوك 

فيأخــذ باإلجابــات و يثــق بهــا أكــر مــن تلــك التــي يجدهــا مــن 

االعالنــات و آراء الخــراء. 

التفضيــالت يف املــايض كانــت شــخصية أمــا اليــوم فأصبحــت 

اجتامعيــة بشــكل أكــرب. يف بيئــة مثــل هــذه ســوف تكــون فيهــا 

قــرارات الــرشاء قامئــة عــى التأثــري االجتامعــي.  و مــن وجهــة نظر 

تســويقية ميكــن أن يصبــح العمــالء اليــوم أهــم وســيلة تســويقية. 
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ــردي  ــكل ف ــالء بش ــكاوي العم ــع ش ــوم م ــل الي ــب أن نتعام يج

ــرية. ــة كب ــكل رأي مجموع ــل أو تش ــن أن متث ــا ممك ألنه

اعتــادت الــرشكات أن تســيطر عــى وســائل التواصــل التســويقية، 

اليــوم الوضــع مختلــف مــع وســائل التواصــل االجتامعيــة مل يصبح 

للــرشكات قــدرة عــى ادارة الحــوارات املنتــرشة، يجــب أن تســتعد 

لحــرب عنيفــة و غضــب جمهــوري ضخــم يف حــال حــدث خطــأ 

مــا. الوقــت غــري صالــح للــرشكات املعرضــة للخطــأ أو تلــك التــي 

ــامل  ــفافاً، ع ــالً و ش ــح متص ــا أصب ــيئة. فعاملن ــات س ــك منتج متتل

رقمــي ال يرحــم.
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بناء العالمة التجارية
ال تســتطيع الــرشكات أن تتصــل بجميــع العمالء يف ســوق واســع و 

كبــري و متنــوع، تحتــاج كل رشكــة إىل أن تحــدد التقســيم الســوقي 

لهــا املتناســب مــع قدراتهــا لتخدمــه بطريقــة متناســبة.

للتنافــس بشــكل أكــر فاعليــة العديــد مــن الــرشكات اآلن تحتضن 

ــويقية  ــود التس ــتيت الجه ــن تش ــدال م ــتهدف. ب ــويق املس التس

فإنهــا تركــز عــى هــؤالء املســتهلكني الذيــن ميكــن أن يكونــوا أكــرب 

فرصــة إلرضائهــم.

التسويق الفعال املستهدف يتطلب:

ــن  ــرتين الذي ــن املش ــزة م ــات متمي ــة مجموع ــد ومعرف 1. تحدي

ــوق(. ــيم الس ــدون )تقس ــا يري ــم و م ــون يف احتياجاته يختلف

2. حــدد واحــد أو أكــر مــن قطاعــات الســوق الخرتاقه)اســتهداف 

السوق(.

3. لــكل جــزء مســتهدف أنشــئ ، تواصــل ، و قــدم املنافع املناســبة 

للعروض الســوقية للرشكــة )التموضع(.

ــالل  ــن خ ــالء م ــه للعم ــذي تقدم ــد ال ــة : الوع ــة التجاري العالم

ــك.  ــة ب ــم التجاري عالقته

العالمــة التجاريــة ليســت فقــط الرمز أو الشــعار أو اللون أو اســم 

املنتــج، العالمــة التجاريــة هــي التجــارب التــي تصنــع مشــاعر و 

خــربات و ادراك العمــالء. 
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قوانني يف بناء العالمة التجارية
ــالً ،  ــالً قلي ــرق قلي ــدأت تغ ــات ب ــة املبيع ــك : مهم ــون التايتن قان

ــاع.  ــرتى و ال تب ــات تُش ــم املنتج معظ

عملية بناء العالمة التجارية سهلت هذه العملية. 

و انظــر إىل محــالت الســوبر ماركــت، هــل يوجــد بيــاع عنــد كل 

ســلعة. مهمــة البيــع تتكفــل بــه العالمــة التجاريــة. 

ــاً  ــج وفق ــم رشاء املنت ــة يت ــددة و التقني ــائط املتع ــرص الوس يف ع

ــع.  ــال البي ــات رج ــن توصي ــر م ــد أك ــات و ســمعة الربان لضامن

كلــام كانــت العالمــة التجاريــة قويــة قلــت الحاجــة إىل املبيعــات، 

زيــادة الحاجــة للمبيعــات يــدل عــى ضعــف عمليــات التســويق 

لــدى الرشكــة. 

التحــول العظيــم يف الســوق العامليــة هــو التحــول مــن البيــع إىل 

ــاء عالمــات  ــز هــذه التحــول مــن خــالل بن ــم تعزي ــرشاء، و يت ال

تجاريــة قويــة. 

قــوة العالمــة التجاريــة تكمــن يف القــدرة عــى التأثري يف ســلوكيات 

ــو يف  ــام ه ــس ك ــرض لي ــاري يف الع ــم التج ــن االس ــرشاء، و لك ال

العقــل. 
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قانون التوسع
تضعــف العالمــة التجاريــة إذا وســعت خــط انتاجــك لنفــس فئــة 

املنتجــات، كــم تنتــج آبــل مــن هواتــف و اصــدارات تقنيــة أخرى! 

عندمــا يجــد العميــل ســعة و كثافــة يف عــدد االصــدارات يصعــب 

عليــه اتخــاذ قــرار الــرشاء و تكويــن صــورة محــدودة عــن منافــع 

و مزايــا املنتــج، حتــى املزايــا التــي تقدمهــا آبــل مــع كل اصــدار 

ال تزيــد عــن مزيــة واحــدة يف الغالــب، هــي تريــد تعزيــز تركيــز 

و اســتيعاب عمالءهــا.

قوة العالمة التجارية تتناسب عكسيا مع نطاقها.

زيــادة خــط االنتــاج يرفــع مــن نســبة البيــع عــى املــدى القصــري 

ــيئاً  ــالء ش ــل العم ــن عق ــاليش م ــاض و الت ــدأ يف االنخف ــه يب لكن

ــتقبل.  ــيئاً يف املس فش

و يعتمــد أيضــاً عــى هدفــك هــل هــو ربــح عــى املــدى البعيــد 

ــة  ــة تجاري ــاء عالم ــم ببن ــت تهت ــب؟ إذا كن ــدى القري أو عــى امل

قويــة ضيــق خــط انتاجــك، اذا كان الربــح أهــم فوســع النطــاق. 

تخيل أن اعطيك زيت طبخ بخمسة و عرشين نوع و تركيبة؟ 

تعقيد لقرار الرشاء، أليس كذلك!

الزبائــن يريــدون عالمــة تجاريــة لهــا نطــاق ضيــق و ميكــن 

متييزهــا مــن خــالل فكــرة واحــدة. 

أحيانــاً بإضعــاف العالمــة التجاريــة ميكــن أن تحقــق نســبة أربــاح 

ــة  ــتهداف رشيح ــاج و اس ــط االنت ــعة خ ــالل توس ــن خ ــة، م عالي

واســعة مــن الســوق. 
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قانون التناسق 
يجــب عليــك كمســوق أن تحافــظ عــى وعــود املنتــج مــن خــالل 

ــال  ــن تن ــك، و ل ــه مع ــالل تجربت ــك خ ــها عميل ــة يعيش كل ملس

الثقــة إال إذا وجــدوا منــك تناســق. 

برامــج العالمــة التجاريــة يصمــم لتمييــز املنتجــات عــن غريهــا يف 

ــري للمنتجــات. نجــاح  ــاك تشــابه كب ــى و إن كان هن الســوق، حت

ــم عــى فكــرة التفــرد، مــن  ــة قائ ــاء العالمــات التجاري برامــج بن

ــج يف  ــد منت ــه ال يوج ــل أن ــل العمي ــة ادراك يف عق ــالل صياغ خ

الســوق مثــل منتجــي. 

و يجب علينا أن نعرف أنه ال يوجد قبول عاملي ملنتج. 

يف عــامل التســويق يوجــد مانســميه الحصة الســوقية، و التي تشــري 

إىل النســب التــي تحظــى بهــا كل الــرشكات العاملــة مــن الســوق 

يف مجــال مــا.  و هنــاك أيضــاً مــا يســمى بالحصــة العقليــة لــدى 

ــة  ــة تجاري ــتحواذ أي عالم ــبة اس ــري إىل نس ــي تش ــالء، و الت العم

مــن عقــول العمــالء يف مجــال مــا.  و لألســف القــوى ذاتهــا التــي 

تســعى يف زيــادة الحصــة الســوقية تعمــل بتقليــص الحصــة 

العقليــة للعالمــة التجاريــة يف العقــول. 

فهنــاك فــرق بــني البيــع و بنــاء العالمــة التجاريــة، هــل ممكــن أن 

نبيــع تلفــون آي فــون بثالمثائــة دوالر، ميكــن أن تبيــع ماليــني مــن 

األجهــزة بهــذا الســعر، و لكــن مــاذا ميكــن أن يحــدث عــى املــدى 

البعيــد للعالمــة التجاريــة آلبــل. أجهــزة آي فــون الرخيصــة ســوف 

تفقــد أهميتهــا كمنتــج فخــم. 
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متديــد و توســيع خطــوط االنتــاج يرفــع املبيعــات و يقلــص مــن 

جــودة و قــوة العالمــة التجاريــة يف الســوق. 

التســويق ليــس بيــع. التســويق صياغــة و حياكــة و حبكــة تتــم يف 

عقــول العمــالء، التســويق فــن بنــاء العالمــة التجاريــة.

ــا يلمســه مــن  ــع م ــل جمي ــأن يجــد العمي و التناســق يتحقــق ب

منتجــات العالمــة التجاريــة متشــابه مــن حيــث الجــودة و الســعر 

فوجــود العالمــة عــى ظهــر املنتــج يوحــي بــأن هــذا املنتــج يحمل 

صفــات محــددة متيــزه عــن غــريه. 
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قانون االنكامش 
يصبح املنتج أقوى إذا ضيقت نطاق تركيزه. 

مــاذا ميكنــك أن تــآكل يف مطعــم األرض الخــراء ،كل أنــواع 

الطعــام و لكــن ملــاذا مطاعــم الشــيباين لديهــا اســم تجــاري قــوي 

ــدة.  ــعبية و الجي ــى األكالت الش ــم ع ــز قائ ــوق، الن الرتكي و مرم

تســتحوذ مايكروســوفت 95% مــن الســوق العاملــي ألنظمــة 

تشــغيل الكمبيوتــر املكتبــي، أال تســتطيع مايكروســوفت التوســع. 

ــع  ــن وض ــن م ــن تتمك ــاطك فل ــاق نش ــع بنط ــعيت للتوس إذا س

ــتهدفني.  ــالء املس ــول العم ــدة يف عق ــرة فري ــك بفك نفس

و أتعجــب أنــا مــن املدربــني الغــري متخصصــني و الذيــن يدربــون 

يف شــتى املجــاالت و عجبــي ألنهــم أوالً لــن يســتطيعوا اتقــان كل 

التخصصــات ألن العمــل متشــعب و متجــدد، ثانيــاً كيــف ميكن أن 

يتعامــل الجمهــور املســتهدف معهــم.  يجــب أيضــاً لــكل مــدرب 

ــه  ــع نفس ــداً لوض ــعى جاه ــد و يس ــص وحي ــه تخص ــار ل أن يخت

كمتخصــص يف هــذا املجــال يف عقــول العمــالء. 

تخيــل معــي رجــل عــى مــدى ســنني وضــع نفســه كداعيــة دينــي 

يف عقــول الجمهــور، فجــأ قــرر خــوض مجــال السياســة. 

سيلقى استنكار شديد.

كون الجمهور يدرك وجوده عى أنه داعية لدين. 

أو تخيل أن تجد عرض لعصري تايد! 

أليس هذا األسم معروف كونه مسحوق غسيل. 

كلام تكاثف االنكامش زادت قوة العالمة و نجاحها. 
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قانون الدعاية و االعالن 
وال مــارت محــالت بيــع التجزئــة الشــهرية تبيــع بحــوايل 200 مليــار $ 

ســنوياً و مــن املعــروف أنهــا ال تقــوم بإعالنــات كثــرية. 

الدعاية كل يشء غري االعالن. 

حديــث الصحــف، املتــداول يف صفحــات التواصــل االجتامعيــة، 

حديــث النــاس يف املجالــس، أو مــا يســمى بالتســويق الشــفهي. 

ــرة أو ســلعة أو رأى  ــه بفك ــري يف الغــري إلقناع ــود مقصــودة للتأث جه

بهــدف تغيــري ســلوكه وتعمــد إحــداث تأثــري، وقــد تتضمــن معلومات 

ال تتســم بالصــدق أو الدقــة أو األمانــة يف بعــض أنواعهــا.

و الدعاية نوعني: 

الدعايــة الرماديــة: تســتند إىل بعــض الحقائــق وتضيــف إليهــا بعــض 

األكاذيــب وال تكشــف املصــدر, االتجــاه , األهــداف.

الدعايــة البيضــاء: تخاطــب العقــل والعواطــف وتعتمــد عــى عــرض 

الحقائــق وتكشــف املصــدر ، االتجــاه ، األهــداف ، ويســتخدمها رجــل 

العالقــات العامــة.

و كيف تصنع لك دعاية قوية! كن رائداً يف املجال الذي ولجته. 

إن االعــالم يتشــوق للحديــث عــن األشــياء الجديــدة و املنتهكــة 

للتوقعــات. إن االعــالن الــذي يســتهدف الجميــع ال يعنــي أكــر مــن 

بعــرة أمــوال. بــل يحــدث أكــر مــن ذلــك، لــو االعــالن يسء فأنــت 

ــوا عــن منتــج املنافــس. و ميكــن أن تعلــن  تحــث املتابعــني أن يبحث

ــة و  ــرة العالم ــالن لفك ــص اإلع ــن بتخصي ــة لك ــة التجاري ــن العالم ع

ــه.  ــذي تحمل ايصــال رســالة الشــعار ال

وكلام اشتهرت العالمة التجارية قلت الحاجة لالعالن للمنتج. 
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قوة الفكرة
البد أن متتلك العالمة فكرة يف عقل العميل.

ــة  ــدي بدل ــك يف حــال قــررت أن ترت ــأيت لعقل ــي ت ــا الفكــرة الت م

مــن مــام؟ 

إذا كان مــن املمكــن أن نفتــح عقــل العميــل لوجدنــا فكــرة عالقة 

تحملهــا كلمة )برســتيج( . 

دعونا نتحدث قليالً عن السيارات: 

تويوتا : قوة

مرسيدس: فخامة

هونداي: اقتصادية

هوندا: محرك متني. 

كل هــذه العالمــات ال ميكــن لبعضهــا أن تحمــل فكــرة بعــض، ال 

ميكــن أن تســتحوذ التويوتــا فخامــة املرســيدس. 

إذا أردت أن تبنــي عالمــة تجاريــة عليــك أن تركــز جهــودك 

التســويقية المتــالك فكــرة وحيــدة و فريــدة يف عقــول العمــالء، 

ــريك.  ــا غ ــرة ال ميلكه فك

ال تقــدم خدمــات عامــة، تخصــص يف خدمــة مميــزة لتغــرس بهــا 

فكــرة يف عقــل العميــل. 
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هناك خمسة خطوات لبناء العالمة التجارية 
أوالً : عرف العالمة التجارية )القدرات الرئيسية و الغاية(. 

ثانياً: متوضع العالمة التجارية )كيف تدخل عقول العمالء(. 

ثالثــاً: صياغــة العالمــة التجاريــة ) االســم، الهويــة ، الشــكل، 

التصميــم، الشــعار، الرمــز(

رابعاً: االفصاح عن العالمة )بناء الوعي(. 

خامساً: القياس )اختبار قدرات العالمة( 

ــال، و  ــاج مل ــت و تحت ــة تأخــذ وق ــة التجاري ــاء العالم ــل بن مراح

لكــن إن أنــت فعلــت ذلــك بطريقــة فعالــة ســوف تبنــي عالمــة 

ــة.  ــة قوي تجاري

أوالً: عــرف العالمــة التجاريــة )القيــم ،القــدرات الرئيســية و 

الغايــة(. 

ــة و تذكــر أن العالمــة تقــدم وعــود  ــّم العالمــة التجاري حــدد قي

للعميــل و يجــب أن تحقــق هــذه الوعــود بخصائصهــا و أداءهــا، 

هــل الجــودة قيمــة عليــا، أو فاعليــة الســعر، أو املتانــة، أو التميــز 

و األناقــة أو أمــور مهمــة أخــرى. 

يجــب أن تحــدد الجمهــور الــذي ســوف تســتهدفه بهــذه العالمــة 

التجاريــة، و أبــدأ بتســجيل حاجــات و تطلعــات هــذا الجمهــور، 

ــا أن تشــبع و تناســب  ــي ميكــن له ــا الت ــك املزاي ــام ذل و أرسد أم

تلــك التطلعــات. يجــب أن نحــدد الغايــة الرئيســية التــي ســوف 

تحققهــا العالمــة مبيزاتهــا و خصائصهــا، و نكتــب قامئــة بالوســائل 

التــي ســوف تحقــق تلــك الغايــة.
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يجــب يف هــذه املرحلــة أن أعــرف الغايــة الرئيســية النهائيــة التــي 

صممــت مــن أجلهــا العالمــة التجاريــة. 

ــا املشــاعر  ــة، أو م ــا العالم ــي تجلبه ــة الت ــع العاطفي ــرد املناف ن

ــتهلك  ــتخدم أو يس ــو يس ــام ه ــل بين ــو يف ذات العمي ــي تنم الت

ــة.  ــة التجاري ــات العالم منتج

و املنافع ثالثة أنواع: 

املنافــع الوظيفيــة: أداء املنتــج املــادي )مثــال الســيارة : الحجــم، 

املكينــة، املقاعــد(

املنافــع االقتصاديــة: املنافــع التــي تعنــي توفــري مــاء أو وقــت أو 

جهــد، )اســتهالك الوقــود، الرعــة( 

املنافع العاطفية: )الحالة، التقدير الذايت(

و نسجل قامئة مطولة باملنافع التي سوف تقدمها العالمة. 

يجب أن تخلق العالمة معنى لدى جمهورها.

يف هــذه املرحلــة يجــب أن نحــدد مــا هــي الوســائل التــي ســوف 

تحقــق هــذا املعنــى، يجــب أن نرســم خارطــة طريــق لذلــك، نبــدأ 

بتحديــد منتــج أو نختــار نشــاط تجــاري أو رشكــة، لتحقــق وجــود 

هــذه العالمــة. 

العالمــة التجاريــة ليســت اســم أو رســم أو شــعار أو رمــز، العالمــة 

التجاريــة روح و كيــان لعمل متكامــل األركان. 
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البناء النفيس للعالمة التجارية

العالمــة تحتــاج مــكان لتقطنــه، و تعــرف طبيعــة وجودهــا بــني 

ــذه  ــم ه ــل اس ــوف يحم ــج س ــم منت ــا، ك ــي حوله ــات الت العالم

ــص.  ــا و الخصائ ــا املزاي ــة، م العالم

ــي ســوف  ــح الرئيســية الت ــد املالم ــة، تحدي ــاء شــخصية العالم بن

ــة  ــص و الطبيع ــا، الخصائ ــود، املزاي ــان و وج ــة كي ــع للعالم تصن

ــا. العامــة له

العنارص الخمسة لشخصية العالمة التجارية: 

1.النزاهة )التواضع، املصداقية، نافع( 

2.اإلثارة ) جريء، مفعم بالحيوية، ابداعي، مرح ، عرصي(

3.الكفاءة )موثوق، ذيك، ناجح( 

4.التطور )الطبقة املخملية، جاذبية عالية( 

5.الصالبة ) قابل لالستخدام الشديد، و قوي(
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متوضع العالمة التجارية )كيف تدخل عقول العمالء(
العمليــة هنــا تبــدأ باختيــار جمهــور مســتهدف للعالمــة، يجــب 

ــي  ــا و خصائــص العالمــة و تبن ــار العمــالء املناســبني ملزاي أن تخت

عالقــة رابحــة بــني الطرفــني. 

ــرايف و  ــيم الدميوج ــالل: التقس ــن خ ــالء م ــيم العم ــن تقس و ميك

ــم،  ــوع، الحج ــر، الن ــل العم ــالء مث ــخصيات العم ــى ش ــز ع يرك

ــم  ــاين التقســيم القائ ــوع الث ــون الشــعر. و الن ــى ل الطــول، و حت

ــيم  ــه التقس ــذي يلي ــاس. و ال ــش الن ــن يعي ــا، أي ــى الجغرافي ع

الســلويك و نراعــي هنــا مــاذا يعمــل العمــالء و كيــف يترصفــون، 

ــاة.  ــلوب الحي ــرشاء، اس ــادات ال ــدرس ع ن

النــوع األخــري يف التقســيم مــا ميكــن أن نســميه بالنفــيس و هــذا 

معّنــي مبعرفــة مــاذا يــدور بــرأس العميــل عــن املزايــا و املنافــع 

التــي يبحثــون عنهــا. 

ادرس قناعات العمالء: 

ــه يشــرتي مجموعــة مــن  ــا فإن ــج م ــل منت ــا يشــرتي العمي عندم

ــات. ــة فئ ــا إىل ثالث ــف هــذه املزاي ــن أن نصن ــا و ميك املزاي

ــال الســيارة : الحجــم،  ــج املــادي )مث ــة: أداء املنت املنافــع الوظيفي

ــة، املقاعــد( املكين

املنافــع االقتصاديــة : املنافــع التــي تعنــي توفــري مــاء أو وقــت أو 

جهــد، )اســتهالك الوقــود، الرعــة( 

املنافع العاطفية: )الحالة، التقدير الذايت( 
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إذا عرفــت متامــاً مــا الــيء األهــم بالنســبة لهــم، لعرفــت كيــف 

تصمــم عالمــة تجاريــة مناســبة لهــم. ميكــن أن تتحســس املناطــق 

ــدرس  ــاً أن ت ــب أيض ــا. و يج ــز عليه ــم فرتك ــبة له ــة بالنس املهم

مراحــل اتخــاذ قــرار الــرشاء، كل ذلك ســوف يســاعدك عــى االملام 

بالجوانــب التــي ســوف تؤثــر عــى عمليــة تصميــم العالمــة. 

مراحل اتخاذ قرار الرشاء: 

مــن املهــم جــداً عــى املوســوقني أن يتتبعــوا املراحــل التــي ميــر 

خاللهــا املســتهلك قبــل اتخــاذ قــرار اســتهالكه و هــي كــام يــي:

ادراك الحاجة 

ــدأ مــع ادراك املســتهلك للحاجــة  ــرار الــرشاء تب ــة اتخــاذ ق عملي

ــكل  ــاً بش ــة داخلي ــذه الحاج ــتثارة ه ــم اس ــد يت ــكلة، ق أو املش

ــد  ــربد، فتزي ــش أو ال ــوع أو العط ــعاره للج ــل استش ــي، مث طبيع

الحاجــة لتدفعــه ملامرســة ســلوك. و ممكــن أيضــاً أن يتــم اســتثارة 

هــذه الحاجــة خارجيــاً مــن خــالل محفــزات تالمــس أحــد الحواس 

الخمــس لتشــعل بداخلــه الحاجــة و الرغبــة.

البحث عن معلومات

ــامً بإشــباع  ــح مهت ــه يصب ــه فإن ــل حاجت بعــد أن يستشــعر العمي

هــذه الحاجــة و يبــدأ بالبحــث عــن معلومــات تتعلــق بالوســائل 

التــي ميكــن مــن خاللهــا اشــباع حاجتــه، و هنــا يجــب أن تكــون 

ــاين  ــى ال يع ــول حت ــرة الحص ــرة و مي ــج متوف ــات املنت معلوم

ــج املناســب. ــل مــن الوصــول للمنت العمي
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تقييم البدائل

بعــد أن تتوفــر املعلومــات عــن املنتجــات املتاحــة إلشــباع حاجتــه 

ــارات الــرشاء ليتخــذ قــرار االســتهالك،  يبــدأ العميــل بتقليــب خيّ

ــات و  ــالء املعلوم ــل العم ــف يحل ــوقني كي ــدرك املس ــب أن ي يج

يعالجونهــا ليتوصلــوا يف األخــري للقــرار. 

قرار الرشاء 

ــل املتاحــة و  ــه يف النظــر إىل البدائ ــل وقت و بعــد أن قــى العمي

تفضيــل منتــج عــن غــريه تــأيت مرحلــة اتخــاذ القــرار لــرشاء املنتــج 

و اســتهالكه.

تكرار الرشاء

و بعــد أن يشــرتي العميــل املنتــج يعيــش تجربــة االســتهالك 

ــه و حــل  ــه أو فاقتهــا و أشــبع املنتــج حاجت فــإن قابلــت توقعات

مشــكلته فإنــه مــن املؤكــد ســيعاود تجربــة الــرشاء و االســتهالك .. 

و إن خابــت ظنونــه يف املنتــج فمــن املؤكــد أن أمل التجربــة ســوف 

مينعــه مــن تكرارهــا.

كيف أصنع متوضع للعالمة يف عقل العمالء

ادرك القيمة الرئيسية للمنتج: 

عنــد صناعــة املنتــج يجــب ان يراعــي أهــل التســويق أن يحتــوي 

ــج يقــف  ــدرة رئيســية تجعــل املنت ــزة أو ق ــج عــى مي هــذا املنت

ــن  ــو مل تك ــا، ل ــابه علين ــر تش ــوق، إن البق ــه يف الس ــى قدمي ع

البقــرة صفــراء فاقــع لونهــا ملــا اســتطاع النــاس معرفتهــا و نحرهــا، 

و فعــالً إن البقــر متشــابه فلــو مل يكــن لــك ميــزة فريــدة يتســم
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بها املنتج ملا انتبه له أحد.

الهجوم عىل العقل: 

يجــب يف البدايــة أن تنتبــه النــاس لوجــود عالمــة تجاريــة تحمــل 

ــل  ــة إىل العق ــذه العالم ــل ه ــك تدخ ــد ذل ــن بع ــني. م ــم مع اس

مــن خــالل فكــرة بســيطة و صغــرية و ســهلة االســتيعاب، الفكــرة 

املعقــدة لــن تجــد ســبيلها الســالك. 

الــذي ينتهــك  النــاس تنتبــه للــيء أو الحــدث أو املوقــف 

خرباتهــم.  منطــق  و  توقعاتهــم 

امسك بزمام الريادة: 

أســهل عمليــة تســويقية تشــهدها األســواق يقــوم بهــا أهــل 

االبتــكار، الذيــن يصنعــون عالمــة تجاريــة جديــدة متامــاً لتدخــل 

الســوق بريــادة، هنــا ال تــأيت هــذه العالمــة لتلبــي حاجــة الســوق 

يف الحقيــق أنهــا تصنــع ســوق جديــد بإبداعهــا، و انظــر ملــا قامــت 

بــه آبــل مــن خــالل منتجــه الفريــد آي تونــز الــذي بربــة واحدة 

قــى عــى ســوق الكاســيت و الســيديز. 

أن تكون أوالً أجدى من أن تكون أفضال. 

ــد و  ــج الجدي إن الســوق يفــرش الســجاد األحمــر ليســتقبل املنت

يربعــه عــى عــرش الصــدارة. 

إذا دخلــت عقــل العميــل أوالً اكتســحت الســوق يف املجــال الــذي 

تعمــل بــه. 
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و إذا مل تكن أوالً ماذا تعمل؟

بــدل مــن أن تصــارع عــى موقــع مأخــوذ، اصنــع مســار جديــد أو 

خــط انتــاج جديــد و كــن األول بــه.

مثــالً توجــد رشكــة تأجــري رئيســية دخلــت عقــل العمــالء كأفضــل 

رشكــة تأجــري، مــا عليــك فعلــه أن تدخــل الســوق كأفضــل رشكــة 

ــد  ــيس جدي ــار تناف ــع مس ــط. أو أصن ــامل فق ــال األع ــري لرج تأج

تكــن بــه األول. 

ال توسع خط االنتاج: 

اريــال،  شــوكوالتة  أو  الكلوريكــس،  مبــرشوب  ســمعت  هــل 

ــمل  ــي تش ــة الت ــح العالم ــنيكرس! ال تنج ــنان اس ــون اس أو معج

اصنــاف عديــدة مــن املنتجــات. 

عنــارص اللصــق: حتــى تلتصــق الفكــرة بعقــول املســتهدفني البــد 

أن تتميــز  الفكــرة باألمــور التالية: البســاطة, الفجائية, محسوســة, 

املصداقيــة , العاطفــة , اروي قصــة. 

حــرب اإلدراك : املعركــة التســويقية هــي ليســت معركــة منتــج و 

لكــن معركــة إدراك.

ــار و  ــع و االنتش ــودة , التوزي ــعر , الج ــوة :  الس ــة ق ــز بنقط متي

ــم. ــة , التصمي ــد , الخدم التواج

اصنــع قصــة : هنــاك طريقتــني لإلقناع : االوىل رسد األفــكار بطريقة 

منطقيــة متسلســلة بالحقائــق و األرقــام و الطريقــة الثانيــة هــي 

كتابــة قصــة تــدور حــول فكــرة تجعــل النــاس يندمجــون معهــا .

كــن مختلفــاً : اإلختــالف باملنتــج , الخدمــة , التجربــة أو الصــورة 
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اخرت اسم جميل و متالئم مع روح املنتج:

يبــدو أن هــذا األمــر بديهيــاً ، لكــن اســم عالمتــك التجاريــة مهــم. 

ســيحتوي اســم عالمتــك التجاريــة تلقائيًــا عــى موضــع يف عقليــة 

العمــالء املحتملــني ، لــذا حافــظ عــى مالءمتــه.

عنــد اختيــار االســم يجــب علينــا مراعــاة أن يحمــل هــذه 

الســامت: 

1.ال يُنســـى : ســـهل الحفــظ و التذكــر و التعــرف عليــه , مميــز , 

اســـم مخترص و ســـهل النطـق .

2.ذو معنـــى :يشـــري إلـــى معنـــى وجـــود املنتـــج , يربهـــن علـى 

الصـــورُ ة التـــي تريـــد أن تفصـــح عنهـــا الشـركة

3.حبوب :اسم موسيقي و سهل النطق

4.شمويل : بإمكانه تقديم منتجات شاملة تنتمي لنفس الفئة.

5.ذو توجــه مســتقبي : يضــع الرشكــة عــى ســبيل النمــو , التغيــري 

النجاح و 

6.مرن أو متكيف : قابل للتطور و التحوير و التغيري و التبديل.

7.مؤمن : تأمني االسم حيث ال ميكن تقليده و تزييفه .
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صناعة شكل و شعور العالمة

كيــف يشــعر و مــاذا يــرى العميــل عندمــا يتفاعــل مــع العالمــة، 

ــز يأخــذ  ــة، و الرم ــز للعالم ــة رم ــل بصياغ ــة تتمث ــة البرصي الهوي

عــدة أشــكال ليعــرب عــن العالمــة التجاريــة:

لوجــو: لوجــو رشكــة آبــل، هــذا اللوجــو شــغل العــامل، و تعــددت 

تفســرياته. 

رمز: مثل اشارة رشكة ناييك 

كلمة: مثل لوجو رشكة جوجل. 

يجــب ان تعتنــي مبالمــح العالمــة لتالمــس شــغف العميــل و تثــري 

اعجابــه و اهتاممــه أيضــاً. 

و التناســق يصبــغ روح الهويــة، ألــوان متناســقة و متجانســة. 

تكــون للــروح حضــور يف كل تصميــم و منشــور و تواجــد مــريئ أو 

مســموع. 

اخلــق روح منســجمة لعالمتــك مــن خــالل هويــة متناســقة 

حــارضة بــكل صــورة و حضــور للعالمــة.
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اسرتاتيجيات تصميم املنتجات بروح عرصية

ــن  ــن م ــوس ، ولك ــون ملم ــد أن يك ــج الب ــد أن املنت ــاس تعتق الن

الناحيــة الفنيــة ، فــإن املنتــج هــو أي يشء ميكــن تقدميــه إىل 

ــة  ــلع املادي ــك الس ــا يف ذل ــة ، مب ــة أو رغب ــة حاج ــوق لتلبي الس

و  واألماكــن  واألشــخاص  واألحــداث  والخــربات  والخدمــات 

العقــارات واملنظــامت واملعلومــات واألفــكار.

ــف  ــب أن نص ــات يج ــم املنتج ــن تصمي ــث ع ــل الحدي أوالً و قب

ــية:  ــتويات رئيس ــة مس ــات إىل خمس املنتج

ــي  ــية الت ــة األساس ــية أو املنفع ــدة األساس ــتوى األول: الفائ املس

يشــرتيها العميــل أو املســتهلك، نزيــل الفنــدق يشــرتي الراحــة و 

مــكان للنــوم، مشــرتي الســيارة يشــرتي وســيلة تنقــل مريحــة، لــذا 

يجــب عــى املســوقني أن ينظــروا إىل أنفســهم عــى أنهــم مــزودي 

منافــع. 

املســتوى الثــاين: يف هــذا املســتوى يحــول املســوق املنفعــة 

األساســية إىل منتــج أســايس، الفنــدق يقــدم أرسّة مريحــة و 

حاممــات مجهــزة و كل مــا يحتاجــه النزيــل ليجــد الراحــة. 

املســتوى الثالــث: يجهــز املســوقني يف هــذا املســتوى )منتــج 

ــكل  ــل بش ــا العمي ــي يتوقعه ــا الت ــن املزاي ــة م ــع( مجموع متوق

طبيعــي عنــد عمليــة الــرشاء. يتوقــع النزيــل أن يجــد رسيــر 

مرتــب و حــامم نظيــف و اضــاءة كويســة و هــدوء نســبي. 
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املســتوى الرابــع: املســوق يُعــد منتــج يفــوق توقعــات العميــل، 

يف البلــدان املتقدمــة متوضــع العالمــة التجاريــة و املنافســة تأخــذ 

حيــز يف هــذا املســتوى. 

املســتوى الخامــس: املنتــج املحتمــل و الــذي يشــمل جميــع 

التعزيــزات و التحــوالت املمكنــة التــي قــد يحملهــا املنتــج 

ــة  ــرق ابداعي ــن ط ــث ع ــرشكات يف البح ــن ال ــتقبل، تتفن يف املس

إلرضــاء العمــالء و متييــز العــروض املصاحبــة للمنتــج. 

ــع  ــة و م ــج زادت التكلف ــا للمنت ــزات و املزاي ــام زادت التعزي كل

الوقــت تصبــح اساســيات يف املنتــج و رضورة يبحث عنهــا العميل. 

الفنــدق الــذي يقــدم انرتنــت رسيــع و شاشــة أتــش دي و مركــز 

ريــايض و مســبح و ســاونا، قــد تجــد عميــل ال يبحــث عــن فنــدق 

إال لتوفــر هــذه املزايــا فيــه. 
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تصنيفات املنتجات

ــرتة  ــتخدم لف ــي تس ــات الت ــة: املنتج ــف باملتان ــات ال تتص منتج

ــتهالكية، و ألن  ــواد االس ــر و امل ــامبو و العصائ ــل الش ــرية، مث قص

هــذه املنتجــات تســتهلك بشــكل متواصــل االســرتاتيجية املناســبة 

ــا يف عــدة مناطــق. ــم نرشهــا و توزيعه ــا أن يت له

منتجــات متينــة: املنتجــات التــي يتــم اســتخدامها لفــرتة طويلــة، 

مثــل الســيارات و الثالجــات و املالبــس، تتطلــب هــذه املنتجــات 

وســائل بيــع شــخيص و خدمــة عمــالء، و يجــب أن يكــون هامــش 

ربحهــا مرتفــع و ضــامن. 

الخدمــات: املنتــج الغــري ملمــوس، و غــري قابــل للتجزئــة و متغــري 

و قابــل للخطــأ، هــذا النــوع مــن املنتجــات يتطلــب مزيــداً مــن 

التحكــم يف الجــودة، و القــدرة عــى التكييــف. 

أنواع املنتجات

املنتجات رسيعة الدوران

املســتهلك دامئــاً يشــرتي املنتجــات الســهلة دون بــذل أدىن جهــد، 

مثــال لتلــك املنتجــات األساســية العصائــر الجرائــد و املعلبــات و 

ــد  ــم رشاؤهــا عن ــي يت مســحوقات التنظيــف، ســلع الطــوارئ الت

الحاجــة املظــالت االحذيــة املالبــس. 

سلع التسوق 

تلــك التــي يقارنهــا املســتهلك مــع غريهــا بنــاًء عــى قواعــد مثــل 

املالءمــة و الجــودة و الســعر و االســتايل، و تشــمل االثــاث و
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املالبس و االجهزة. 

السلع املتجانسة

تختلــف يف امليــزات و خدمــات املنتــج و تكــون أهــم بكثــري مــن 

أهميــة الســعر، البائــع لســلع التســوق املتغايــرة يقــدم مجموعــة 

واســعة لتلبيــة أذواق األفــراد. 

السلع الخاصة

و التــي لهــا مزايــا خاصــة و يراعــى فيهــا جانــب العالمــة التجاريــة 

ــمل  ــة، تش ــة الرشائي ــد يف العملي ــذل جه ــتهلك يب ــل املس لتجع

ــف. ــدالت و الهوات الســيارات و الب

السلع الغري مستهلكة 

هــي تلــك الســلع التــي ال يعرفهــا املســتهلك و ال يفكــر يف رشائهــا، 

و التــي تحتــاج إىل حافــز خارجــي قــوي لرشائهــا. 

مثــل الكتــب و بعــض املســتلزمات التــي ليــس لهــا حاجــة ملحــة 

يف حيــاة و وجــود اإلنســان. 
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صناعة التميز للمنتج

ــاً،  ــك مختلف ــون منتج ــب أن يك ــة يج ــة تجاري ــي عالم ــى تبن حت

ــزة تنافســية،  ــع مي ــاه ميكــن أن يصن ــف يف مزاي ــج املختل إن املنت

ــة،  ــودة األداء، املتان ــا، ج ــكل، املزاي ــون يف الش ــد يك ــز ق و التمي

الثقــة، قدرتــه عــى الصيانــة و االســتايل. أو االختــالف يف الرتكيبــة 

)يف املكونــات االساســية للمنتــج( أو االختــالف يف الشــكل )شــكل 

ــم(. التصمي

كثــري مــن املنتجــات ميكــن أن تتميــز يف شــكلها، الحجــم التصميــم 

و الرتكيــب املــادي للمنتــج. 

االختالف يف امليزات:

املنتجــات مبيــزات مختلفــة تكمــل وظيفتهــا  ميكــن تقديــم 

ــزات  ــة و تفحــص املي ــة بجدي ــدرس الرشك األساســية، يجــب أن ت

املمكــن اضافتهــا للمنتــج، و حســاب ملقارنــة القيمــة التــي يجنيهــا 

العميــل مقابــل التكلفــة االضافيــة التــي تتحملهــا الرشكــة، يجــب 

أن يعــرف املســوق حجــم العمــالء الذيــن يرغبــون بامليــزات 

املضافــة عــى املنتــج. و مــا إذا كان املنافــس قــادر عــى نســخها 

أم ال. 

االختالف يف جودة االداء: 

منخفــض متوســط مرتفــع أو متفــوق. جــودة األداء هــي املســتوى 

التــي تعمــل بــه الخصائــص األساســية للمنتــج، الجــودة متنــح مزايا 

مهمــة للمنتــج بتقديــم جــودة عاليــة بســعر منخفــض، يجب أن 
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ــتهدف و  ــوق املس ــب للس ــتوى أداء مناس ــرشكات مس ــع ال تصن

ــد  ــق عوائ ــن أن يحق ــج ميك ــتمر للمنت ــني املس ــني، التحس املنافس

ــن. ــرب الزم ــوقية ع ــة الس ــع الحص ــة و يرف مالي

رفاهية الجودة: 

العميــل يتوقــع نســبة عاليــة مــن تطابــق الجــودة مــع التوقعــات 

و املعايــري املتفــق عليهــا، تخيــل أن عــالج متوقــع منــه أن يضبــط 

الســكر مبجــرد اســتخدامه و مل يحقــق هــذا الوعــد املنــوط عــى 

ــات  ــب توقع ــض يخي ــودة منخف ــق ج ــج بتطاب ــتخدامه، املنت اس

العميــل و يهــدم ثقتــه. 

معــروف عنــد خــرباء التســويق أن املــرأة أكــر حساســية و دقــة 

ــار  ــك هــي أفضــل يف اختب ــة املنتجــات، و لذل يف مســتويات نكه

جــودة املنتجــات.

املتانة: 

ــروف  ــت الظ ــج تح ــة للمنت ــغيلية املتوقع ــاة التش ــاس للحي مقي

الطبيعيــة أو املرهقــة، يجــب أن يحمــل املنتــج قــدرة أدائيــة 

جيــدة، و يجــب أن ال يكــون عرضــة للتقــادم جــراء التقــدم 

التكنولوجــي الريــع.

الثقة: 

العميــل يدفــع مبلــغ مــايل مقابــل حصولــه عــى منافع مــن املنتج 

ــع هــذه، و  ــه املناف ــدم ل ــج ســوف يق ــذا املنت ــق أن ه و هــو يث

الثقــة مقيــاس احتــاميل لعــدم تعطــل املنتــج أو فشــله يف تقديــم 

تلــك املنافــع، زيــادة ثقــة العميــل باملنتــج تدفعــه لدفــع مبالــغ
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أكــر كونــه متيقــن أنــه ســوف يحصــل عــى املنافــع التــي اشــرتى 

مــن أجلهــا املنتــج. 

قابلية االصالح: 

ــل،  ــدوث عط ــال ح ــج يف ح ــالح املنت ــة اص ــهولة عملي ــاس س قي

روعــة املنتــج تكمــن يف متكــن العميــل أن يصلــح العطــل بنفســه 

ــة للــامل.  ــة حــدوث عطــل مــع تكلفــة قليل يف حال

الطراز الخاص: 

ــزاً  ــه ممي ــذي يجعل ــج ال ــكل املنت ــن منظــر و ش ــرب ع ــراز يع الط

للدرجــة التــي يصعــب تقليــده و استنســاخه، تلعــب الجامليــات 

ــة.  الطــراز القــوي ال  ــل هــذه العالمــات التجاري دوراً رئيســياً ملث

يعنــي دومــاً أداء أفضــل. قــد تجــد ســيارة مثــرية جــداً و لكنهــا 

ــل يف ورشــة اإلصــالح.  ــاج لوقــت طوي تحت

تصنيع حسب الطلب:

صناعة املنتج وفقاً ملا يريده العميل بالضبط و ما ال يريده. 

متيز الخدمات: 

عندمــا تفشــل امليــزات امللموســة للمنتــج يف تحقيــق التميــز لــه، 

يجــب أن يلتفــت املســوق إىل اضافــة تنافســية ناجحــة مــن خــالل 

اضافــة قيمــة خدميــة لرفــع مســتوى جــودة املنتــج. و أهــم مزايــا 

ــول  ــج، و الحص ــليم املنت ــب و تس ــهولة الطل ــي س ــات ه الخدم

عليــه، و توفــري معلومــات عنــه للعمــالء، و االصــالح و الصيانــة و 

االرجــاع.
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سهولة الطلب: 

هــذه امليــزة تصــف كــم هــو مــن الســهل عــى العميــل أن يطلــب 

املنتــج مــن الرشكــة. رشكــة مــن رشكات الرعايــة الطبيــة خصصــت 

ــب  ــم طل ــفيات ليت ــدى املستش ــا ل ــة به ــر خاص ــزة كمبيوت أجه

ــز  ــزا تجه ــذا، بيت ــرص كه ــم يف ع ــل مه ــة عام ــاً. الرع ــج آلي املنت

ــري  ــة، كث ــع يف 60 دقيق ــارة تصن ــاعة، نظ ــف س ــن نص ــل م يف أق

مــن الــرشكات صممــت نظــام االســتجابة الريعــة التــي تراقــب و 

تنظــم عمليــة تســليم الخدمــة لتحــدد املــدة التــي تتطلــب لــيك 

ــه. رشكــة ســيمكس يف املكســيك صنعــت  ــل خدمت يســتلم العمي

تحــول عظيــم يف نشــاطها التجــاري مــن خــالل تقديــم أرسع بيتــزا 

ــه اآلن مــن  ــن وصــل طلب ــع أي ــل ميكــن أن يتاب ــث أن العمي بحي

خــالل تطبيــق عــى موبايلــه. 

التسليم:

يشــري هــذا إىل مــدى جــودة تقديــم املنتــج أو الخدمــة إىل العميل 

و يتضمــن ذلــك الرعــة و الدقــة و االهتــامم خــالل طــول فــرتة 

امتــام عمليــة التســليم. 

الرتكيب: 

امتــام العمــل التشــغيي لرتكيــب املنتــج ليســتخدم يف املــكان 

املخصــص لــه، الرتكيــب الســهل ميزة بيعيــة يف املجــال التكنولوجي 

و للمنتجــات املعقــدة مثــل املعــدات الثقيلــة. 

تدريب العمالء: 

ــج املعقدبشــكل متناســب  ــى اســتخدام املنت ــالء ع يســاعد العم
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و صحيــح ،مثــالً رشكــة جيــرال اليكرتيــك ال تقبــل بيــع و تثبيــت 

أجهزتهــا إال بعــد تقديــم تدريــب نوعــي للمســتخدمني، و مطاعــم 

ماكدونالــدز تطلــب مــن وكالئهــا حضــور كليــة الهامبورجــر 

ــوالت  ــة املأك ــة صناع ــة كيفي ــبوعني ملعرف ــدة اس ــا مل ــاص به الخ

التــي تختــص بهــا. 

استشارات العمالء: 

البيانات ونظام املعلومات االستشارات التي يحتاجها العميل. 

الصيانــة و االصــالح: برامــج الصيانــة و خدمــات االصــالح تســاعد 

العمــالء عــى االســتمرار يف رشاء املنتــج.

االرجاع: 

مصــدر ازعــاج للعميــل و املصنــع و تاجــر التجزئــة و املــوزع عــى 

حــد ســواء، و ارجــاع املنتــج واقــع يجــب مواجهتــه ألنــه جــزء مــن 

مامرســة التجــارة، و خاصــة اآلن يف خدمــات البيــع و الــرشاء عــرب 

االنرتنــت، كلــام كان مــن الســهل عــى العميــل تجربــة املنتــج و 

ارجاعــه يف حــال خالــف توقعاتــه، نســبة االرجــاع يــرتاوح مــا بــني 

ــل  ــد العمي ــد  يج ــات. ق ــاميل املبيع ــن اج ــة م 10 إىل 15 يف املائ

صعوبــة يف اســتمرار اســتخدام املنتــج أو الخدمــة و يريــد أن 

يســرتجع التكلفــة و هــذا مــن حقــه، و يجــب أن تكــون الرشكــة 

أكــر مرونــة يف تقديــم خدمــات االرجــاع. 

أحــد الدراســات أكــدت أن سياســة االرجــاع املســهلة تجعــل 

ــة  ــرى و توصي ــة رشاء أخ ــراء عملي ــتعداد الج ــر اس ــل اك العمي

ــز الرشكــة.  اآلخريــن بتمي
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التصميم: 

مــع اشــتداد املنافســة ، يوفــر التصميــم طريقــة فعالــة لتمييــز 

وضــع الرشكــة و منتجاتهــا و الخدمــات التــي تقدمهــا. التصميــم هــو 

إجــاميل امليــزات التــي تؤثــر عــى طريقــة ظهــور املنتــج ، والشــعور ، 

ــي تهــم للمســتهلك. والوظائــف الت

ــالين  ــني العق ــب كال الجانب ــة و يخاط ــة وجاملي ــد وظيفي ــدم فوائ يق

ــي. والعاطف

يف 2013 فــازت سامســونج بعــرش جوائــز للتصميــم الجميــل، فلســفة 

سامســونج بالتصميــم تطلــق عليهــا )ديزايــن ثــري زيــرو( و شــعارهم 

الداخــي )أصنــع لذلــك معنــى( و هــذا يعكــس تركيزهــا دون هــوادة 

عــى صنــع منتجــات جميلة و انســيابية يتــم دمجها يف اســلوب الحياة 

املعــارص. و معايــري الرشكــة يف التصاميــم: أوالً بســيط و انســيايب، ثانيــاً 

كفــؤ و طويــل العمــر، ثالثــاً: اندماجــي و متأقلــم. لرشكــة سامســونج 

خمســة مراكــز تصميــم يف لنــدن و ســان فرانسيســكو و شــنغهاي و 

طوكيــو و نيوديلهــي ، الجامليــات غالبــاً مــا تكــون الطريــق الســالك 

ــع  ــاً م ــج عاطفي ــل املنت ــب أن يتص ــز. يج ــج متمي ــع منت ــك لتصن ل

العميــل مــن خــالل تصميمــه الجميــل. 

ــة  ــى ثالث ــة ع ــة قامئ ــة بياني ــى منهجي ــد ع ــم تعتم ــة املصم عقلي

مراحــل: 

املالحظة، انتاج األفكار و التنفيذ. 

و كل ذلــك يتــم بعــد أخــذ دراســة مكثفــة عــى املســتهلكني، و تحفيز 

االبــداع و جلســات العصــف الذهنــي و العمل الجامعــي التعاوين. 
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املنتجات املخملية: 

ــة و  ــات املخملي ــم يف املنتج ــه دور مه ــون ل ــاً يك ــم غالب التصمي

ــتوى  ــا مبس ــدة يف تصميمه ــزة و فري ــون ممي ــب أن تك ــاً يج غالب

يصعــب تقليــده. تعــرب هــذه املنتجــات عــن الطــراز و املضمــون و 

تجمــع بــني املتعــة الشــخصية و التعبــري عــن الــذات ... بالنســبة 

للعمــالء.  

مشــرتي املنتجــات الفاخــرة يجــب أن يستشــعر أنــه ســوف يحصل 

ــن يســتطيعون الحصــول  ــل هــم م ــز و قلي عــى يشء جــداً ممي

عــى منتــج مامثــل لــه. 

و لهــذا كانــت العنــارص التــي تنفــرد بهــا املنتجــات املخمليــة هــي 

الجــودة العاليــة و التفــرد. 

 



47

صناعة ميزة تنافسية
تفوقك عى املنافسني يف نقطة ما. 

غالبــاً إن العميــل يختــار منتجــك ألن لديــك ميــزة ترجــح كفتــك 

عــن منافســيك. 

للنجــاح يف هــذا العــرص عــى الــرشكات أن تتخلــص مــن فلســفة 

االنتــاج و البيــع لتتبنــى فلســفة العميــل و التســويق. و كل رشكــة 

تســعى ألن تصنــع عالقــة طويلــة األجــل و مربحــة مــع العمــالء 

ــن  ــى م ــة أع ــم قيم ــالل تقدي ــن خ ــك إال م ــتطيع ذل ــن تس و ل

املنافســني. 

أوىل خطوات صناعة ميزة تنافسية: 

حلل املنافسني: 

لبنــاء اســرتاتيجيات تســويق فعالــة يتوجــب عــى الرشكــة أن تُلــم 

بــكل مــا يتعلــق مبنافســيها، و تبــدأ بعمليــة مقارنــة مــن خــالل 

السياســات، املنتجــات، األســعار، قنــوات التوزيــع و العــروض 

ــني أقــرب منافســيها.  ــا و ب ــة – بينه الرتويجي

بهــذه الطريقــة ميكــن أن تكتشــف الرشكــة الجوانــب التــي ممكن 

أن تنُفــذ مــن خاللهــا لتصنــع ميــزة تتفــوق بهــا. 

و قبل كل ذلك يجب أن نحدد من هو املنافس؟ 

كل رشكــة لهــا منافــس حتــى إن كان هنــاك رشكــة طــريان وحيــدة 

فإنهــا ســوف تجــد منافســة مــن القطــارات , الباصــات , الســيارات 

ــون  ــن يفضل ــخاص الذي ــن األش ــى م ــات و حت ــفن , الدراج , الس

املــي لوجهاتهــم.
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بينمــــا كان مؤســــس شــــركة الكــــوكا كــــوال يفخــــر بــــأن هنــاك 

أكثــــر مــــن  4مليــــار إنســـان يشـــربون منتـــج الشـركة فـــي اليـوم 

الواحـــد ،صـــرخ فـــي وجـــه موظفيـــه قائــال) منافســنا الحقيقــي هو 

القهــوة , الحليــب , الشــاهي و املــاء ( و نجد أن الكـــوكا كـــوال اليـــوم 

تعـد مـن أهـم صانعـي املـاء املعلـب فـي العالـم . وجــود املنافــس 

صحــــي فهــــو كاملعلــــم الــــذي يدفعــــك لتصويــــب أفعالــــك , و 

املنافــس الــرشس يشــحذ مهاراتــك و يعلمــك كيــف تقاتــل مــن أجــل 

الحفاظ علـــى نجاحـــك , و اخطـــر منافـــس لـك علـــى اإلطـالق هـو 

الـذي مياثلـــك بأشـياءكثيــرة .

تعريـف املنافـس : هـو الـذي ميتلـك نفـس أهدافـك و نفـس وسـائل 

تحقيـق األهــداف .

انواع املنافسني :

املنافــــس التجــــاري : ميتلــــك نفــــس نوعيــــة العالمــــة التجاريــــة 

التــــي لديــــك )نفــس املنتــج , نفــس العمــــالء , نفــس الســعر.(

املنافــــس االنتاجــــي: نفــس االنتــاج لكــــن مبواصفــات واســعار و 

عمــالء مختلفيــن .

املنافــس العــام : يشــبع حاجــات العميــل االساســية مــن خــالل 

منتجــات

مختلفــة متامــا .

املنافــس الشــامل : الحــرب عــى الدخــل املــايل لنفــس العمــالء مــن 

خــالل منتجــات مختلفــة متامــا و لكـــن

لهـــذا كان املنافـــس التجـــاريً  هـــو مـــن يســـتحق أن تلتفـــت إليـه 

دامئـــا يجـــب أن ال تهمـل باقـي األنـــواع فجميعهـم يشـكلون مصـدر 

قلـــق لـــك حتـى وإن كان بينـك و بينهـــم بـون شاسـع  فـي النشـاط 
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فباألخيـر هـم ميتلكـون يشء مـا مـن عمالئـك .

إن أفضــل طريقــة للتغلــب علــى املنافســني هــي مــن خــالل 

التغلــــب علــــى عيوبـك أوالً  , عليـــك أن تسـعى دامئـا أن تكـون 

أفضـــل مـن نفسـك لتتفـوق علــى غيــرك.

ــت  ــد خرج ــاري، فق ــس التج ــن املناف ــاً م ــوف دوم ــس الخ و لي

كــوداك مــن ســوق التصويــر ليــس بســبب صنــاع االفــالم و لكــن 

ــة.  ــريات الرقمي ــاع الكام ازيحــت بســبب صن
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كيف تصنع لك ميزة تنافسية

حدد أهداف املنافسني: 

ــا  ــرف م ــب أن تع ــداف، يج ــن األه ــج م ــه مزي ــس لدي كل مناف

هــي أولويــات أهــداف املنافســني يف الوضــع الراهــن، الربــح، منــو 

الحصــة الســوقية، التدفــق النقــدي، القيــادة االلكرتونيــة، قيــادة 

التكلفــة، قيــادة الخدمــة، معرفــة معــارك املنافــس يف اللحظــات 

الراهنــة، و إن كان يصــارع الظــروف الحاليــة و كيــف يســتجيب 

لالزمــات الراهنــة. 

تحليل اسرتاتيجيات املنافسني: 

كلــام تشــابهت اســرتاتيجيات رشكتــان زادت حــدة التنافــس بينهــا. 

تويوتــا و فــورد لديهــم نفــس االســرتاتيجيات التشــغيلية املتمثلــة 

بإصــدار ســيارات منخفضــة إىل متوســطة الســعر مــع ارتفــاع 

مســتوى ضــامن الجــودة و األداء. بينــام مرســيدس و أودي و يب أم 

دبليــو لديهــا اســرتاتيجيات تركــز عــى الفخامــة.

ــرتكة  ــات مش ــة إىل مجموع ــرشكات املنافس ــف ال ــن أن تصن ميك

بنوعيــة االســرتاتيجيات. 

تقييم نقاط ضعف و قوة املنافسني:

يتطلــب عــى املســوقني تقييــم نقــاط ضعــف و قــوة املنافســني 

ليجيبــوا عــن ســؤال جوهــري: مــاذا بإمــكان منافســينا أن يعملــوا؟ 

ــرتاتيجياته، و األداء  ــس، اس ــداف املناف ــن أه ــات ع ــع معلوم جم

خــالل أخــر األعــوام.
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تحليل عروض املنافسني: 

ميكــن أن تعــرف الكثــري عــن املنافــس مــن خــالل دراســة عروضــه 

التســويقية الحاليــة يف الســوق، تخفيض األســعار، زيــادة العروض، 

أو التعريــف باملنتجــات الجديــدة، مــن قواعــد التنافــس أن يحظى 

املســوق بفهــم عميــق للعقليــة التــي تـُـدار بهــا رشكات املنافســني، 

الثقافــة الســائدة و القناعــات التــي تُحــرك عجلــة العمــل. ليتمكن 

مــن دراســة افعالــه و ردود أفعالــه.

اختار منافسني لتهاجمهم و منافسني لتتجنبهم

ــل ال تســمح للمنافــس  ــاً أن رشكــة بروكــرت و جامب معــروف عاملي

ــرشكات  ــن ال ــري م ــد بســهولة للســوق، و كث ــج جدي بإدخــال منت

تتجنــب املنافســة املبــارشة معهــا، يعلمــون جيــداً أن بروجكــرت و 

ــا.  ــم تحديه ــرد بعنــف إذا ت ــل ت جامب

اخرت املنافسني بعناية 

كثــري مــن الــرشكات تفضــل أن تخــوض ضــامر املنافســة مــع 

ــا  ــل قدراته ــدي و ال يصق ــري مج ــذا غ ــة، و ه ــرشكات الضعيف ال

التنافســية. و أفضــل طريقــة لتحديــد نقــاط ضعــف و قــوة 

املنافســني هــو مــن خــالل أداة )تحليــل قيمــة العمــالء( و الــذي 

ــن  ــوه م ــا يقدم ــل م ــالء مقاب ــد العم ــد و عوائ ــدف إىل فوائ يه

ــد ال  ــا ، ميكــن للمــرء أن يالحــظ أن التكاليــف والفوائ قيمــة. هن

يتــم التعبــري عنهــا فقــط مــن حيــث املــال، ولكــن أيضــا يف الوقــت 

املناســب، واالهتــامم ، والســمعة ، والخصوصيــة ، والوضــع ، 

والراحــة ، و راحــة البــال ، فضــال عــن املتعــة وغريها مــن العوامل.



52

رضبات تنافسية

أحيانــاً يٌظــن أن نــزول منتــج جديــد قد يعصــف مبنتجــك و تتفاجأ 

ــه آبــل عندمــا أنتجــت  ــه يحــدث العكــس، هــذا مــا قامــت ب أن

ــج ســوف يأخــذ مــن الحصــة  ــون ان املنت ــت و ظــن املحلل التابل

الســوقية ملنتــج أمــازون املخصــص للقــراءة )كاينــدل( و مــا حــدث 

أن ســوق التابلــت ارتفعــت حصتــه الســوقية و ارتفعــت مبيعــات 

الكاينــدل و التابلــت آي بــاد. 

fight or flight املنافســة ليســت دامئــاً محفــزة عــى االبــداع. إن 

املنافســة تُغلــق الجــزء مــن الدمــاغ الــذي يثــري األفــكار املبتكــرة 

التــي ميكــن أن تبقــي الــرشكات تتقــدم عــى منافســيها.

ال تقيــد نفســك بإصــدارات و نشــاطات املنافســني، ابتكــر و حلــق 

بســامء اإلبــداع و االبتــكار.

اعرف قدراتك الرئيسية جيدا

تحليل القدرات الرئيسية : 

القــدرات األساســية هــي األســاس التــي تقــوم عليــه الرشكــة و لهــا 

ثــالث خصائــص : 

1.إنها ميزة تنافسية و تقدم املنافع الرئيسية للعمالء 

2.لهــا حضــور قــوي و واســع يف الســوق و تفتــح للرشكــة مجــاالت 

ــعة التطبيق  واس

3.صعب جداً عى املنافسني تقليدها . 

القــدرات األساســية هــي عبــارة عــن نقــاط قــوة تجعــل الرشكــة 

ترتبــح مــن خاللهــا و ترتبــع عــى عــرش التفــوق و تجــذب العمالء
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لها و متيز ذاتها عن املنافسني . 

ملعرفة القدرات الرئيسية  

1.حدد بوضوح غرض وجود الرشكة أو الفكرة الكبرية لها 

2.ارسم نطاق األعامل املميز للرشكة

3.اصنع ) متوضع ( هوية الرشكة . 

إذا كنــت قــادر عــى تقديــم منتــج فريــد فســوف يتهافــت عليــك 

العمــالء و يفضلــون منتجــك عــى منتجــات املنافســني .
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االسرتاتيجيات الرئيسية للتنافسية 
1.قيــادة التكلفــة الكليــة: أن تســعى لتحقــق أقــل تكلفــة انتــاج 

و توزيــع، تخفيــض التكلفــة ميكــن الرشكــة مــن تقديــم تســعرية 

أقــل مــن املنافســني و كســب حصــة ســوقية كبــرية. 

2.التميــز: قــدرة الرشكــة عــى الرتكيــز يف انتــاج منتــج مميــز جــداً 

يدفــع العمــالء الختيــاره  وتفضيلــه دون العديــد مــن املنتجــات 

األخــرى. و لكــن بــرشط أن ال يســبب هــذا التميــز إىل رفــع ســعر 

املنتــج.

3.الرتكيــز: أن تســعى الرشكــة يف تأطــري جهودهــا إىل خدمــة 

رشيحــة محــدودة يف الســوق أكــر مــن أن تخــدم الســوق كامــالً. 

عندمــا تســعى الرشكــة ألن تتميــز بــكل يشء ينتهــي بهــا املطــاف 

ــزة يف ال يشء.  ــون ممي ألن تك

4.الخدمــة الحميميــة: تقديــم منتجــات أو خدمــات تالمــس 

جيــداً احتياجــات العمــالء و متيزهــم و تعمــق العالقــة مــن خــالل 

ــوه و االســتجابة الريعــة.  ــا يطلب ــع م مراعــاة جمي

ــدة مل  ــات جدي ــكار منتج ــى ابت ــدرة ع ــي: الق ــداع اإلنتاج 5.اإلب

ــواق.  ــد و اكتســاح األس ــا أح ــبقك به يس

6.التحســن املســتمر: عــدم الرضــا أبــداً مبســتوى األداء الحــايل، و 

العمــل دومــاً عــى تحســني القــدرة يف اصــدار منتجــات جديــدة، 

تحســني مســتوى الخدمــة، فاعليــة التوزيــع و االنتشــار، العــروض 

ــة، و تقليــص األســعار و التكلفــة. االســتمرار يف تحســني  الرتويجي

القــدرة و الفاعليــة التنافســية و القيمــة املقدمــة للعمــالء.
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الرشكات يف السوق لها أربع تصنيفات: 

ــرية تصــل  ــا حصــة ســوقية كب ــي لديه ــة الت ــد الســوق: الرشك قائ

ــة  ــوق، يف لعب ــرشكات يف الس ــة ال ــاته بقي ــود بسياس إىل 40%, يق

ــع و  ــة و التوزي ــدة، و التغطي ــات جدي ــم منتج ــعار، و تقدي األس

التواجــد و االنتشــار و العــروض الرتويجيــة، معظــم الــرشكات 

ــاة الــرشكات الرائــدة ليســت ســهلة، يتطلــب  تتبــع قواعــده. حي

ــني.  ــذر دامئ ــة و ح مراقب

ــوقية.  ــة الس ــن الحص ــك 30% م ــذي ميتل ــوق: و ال ــدي الس متح

ــوقية ــه الس ــع حصت ــرياً لرف ــعى كث يس

تابــع الســوق: ميتلــك 20% مــن الحصــة الســوقية يســعى للحفــاظ 

عــى حصتــه الســوقية و عــدم خســارته لنشــاطه. 

ــن الحصــة الســوقية يخــدم  ــك 10% م الهامــي يف الســوق: ميتل

ــه لوجــوده.  ــاس و ال يأب رشيحــة ضيقــة مــن الن

حتــى تظــل قائــداً بالســوق عليــك أن تتبــع إحدى هــذه الخطوات 

الثالث: 

توســيع الطلــب الــكيل: رفــع شــهية الجمهــور الســتهالك املنتــج، 

الســعي إىل تطويــر مســتوى املســتخدمني الجــدد. 

ــن  ــدة م ــة واح ــن درج ــازل ع ــوقية: ال تتن ــة الس ــة الحص حامي

الحصــة الســوقية، مــن خــالل معالجــة األخطــاء التــي يتصيدهــا 

املنافــس املتحــدي، ال بــد أن يكــون تحقــق الوعــود التــي قدمتهــا 

للعمــالء، و أن يظــل الســعر متوافــق مــع القيمــة التــي يراهــا يف 

العالمــة التجاريــة، و تقــدم خدمــة عمــالء متميــزة.
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ــن  ــوقية م ــة الس ــادة يف الحص ــوقية: 1% زي ــة الس ــيع الحص توس

ســوق الســيارات العامليــة يســاوي أكــر مــن مليــار دوالر تقريبــاً.

اســعِ دامئــاً لزيــادة الحصــة الســوقية و إيــاك أن تتنــازل عن نســبة 

و إن كانــت ضئيلــة مــن حصتك يف الســوق. 
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سياسة التسعري الحديثة
مــن أعقــد العمليــات التســويقية و تســتلزم مراعــاة العديــد مــن 

ــد،  ــادي للبل ــع االقتص ــالء، الوض ــة، العم ــرة )الرشك ــل املؤث العوام

ــجم  ــب أن ينس ــك يج ــل ذل ــوقية(. و قب ــة الس ــني و البيئ املنافس

القــرار التســعريي مــع سياســة و اســرتاتيجيات الرشكــة و الســوق 

ــج.  ــي للمنت املســتهدف و التموضــع الذهن

التســعري ليــس رقــم مــايل يوضــع عــى املنتــج، لــه عــدة أشــكال 

و وظائــف، ايجــار، رســوم ، ســعر ، تكلفــة، عمــوالت أجــور 

ــض  ــة، بع ــلعة أو خدم ــل س ــه مقاب ــا تدفع ــات و كل م و مكافئ

الــرشكات متنــح شــكل جديــد للحوافــز املاليــة للعمــالء كــام تفعــل 

ــالت  ــل للرح ــف مي ــني أل ــني و خمس ــح مائت ــريان مبن رشكات الط

ــررة.  املتك

يف الــرشكات الصغــرية دامئــاً يقــوم املديــر أو املالــك بتســعري 

ــج أو التســويق هــو  ــر املنت ــرية مدي ــرشكات الكب ــات، يف ال املنتج

مــن يقــوم بذلــك و بعــض الــرشكات تختــار مديــر املبيعــات 

ــة.  ــذه املهم ــام به للقي

التســعري عنــرص تنافــيس مهــم لــذا ال يعقــل أن الــرشكات مــا زالت 

تعمــل بعقليــة )احتســب تكلفــة املنتــج و ضــع هامــش الربح(. 

إذا عــرف العميــل أن ســعر املنتــج ممكــن أن ينخفــض مســتقبالً 

فإنــه يفاصــل كثــرياً يف عمليــة الــرشاء يف الوقــت الراهــن. 

لهذا رشكة آبل يظل سعر منتجاتها عى نفس املستوى.
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مــن الــذكاء التســويقي تقديــم الســعر بأفضــل طريقــة ممكنــة، 

ــامئة  ــدر بخمس ــادي تق ــنوية للن ــة س ــال عضوي ــبيل املث ــى س ع

دوالر ميكــن أن يقدمهــا املســوقني بطريقة خمســون دوالر شــهرياً، 

تتقبــل العمــالء التكلفــة األقــل دومــاً. 

معظــم العمــالء يتعاملــون مــع الســعر عــى أســاس أنــه مــؤرش 

ــا(  عــى مســتوى الجــودة، خاصــة مــع املنتجــات )حساســية األن

ــة.  ــاء األنيق العطــور و الســيارات و األزي

ــه 200$ هــذا  ــج 299$ عــى أن ــل يتعامــل مــع ســعر املنت العمي

ــه الدراســات، و دراســة أثبتــت أن الطلــب ارتفــع عــى  مــا أكدت

فســتان عندمــا رفــع ســعره مــن 34$ إىل 39$ أكــر ثــالث مــرات و 

لكــن عندمــا رفــع إىل 44$ مل يحــدث أي تغــري يف الطلــب. 

و األســعار التــي تنتهــي بصفــر و خمســة أيضــاً لهــا قابليــة رشاء 

أكــرب كونهــا تســهل للعميــل عمليــة التعامــل مــع املــال. 

ــاالت  ــع يف ح ــيط البي ــال يف تنش ــا دور فع ــات له ــة تخفيض كلم

ــري  ــى الســوق أو غ ــدد ع ــرتيني ج ــون املش ــا أن يك ــددة منه مح

منتظمــني يف االســتهالك أو انعــدام ثقافــة االســتهالك و الــرشاء و 

التســعري، و التوفــري املحــدود )مثــالً العــدد محــدود أو أن العروض 

ســوف تنتهــي يف ثالثــة أيــام( ميكــن أن يحفــز املبيعــات بشــكل 

كبــري. 

الرشكــة تنجــح يف التســعرية عندمــا تســهل عــى العميــل خيــارات 

الرشاء. 
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خطوات التسعري الفعالة
-اخرت اهداف التسعري:

يجــب أن تحــدد الرشكــة أوالً أيــن تريــد أن تضــع عروضهــا 

ــة  ــهلت عملي ــة، تس ــداف الرشك ــت أه ــام اتضح ــويقية، كل التس

التســعري. 

و أهــم خمســة أهــداف للتســعري: الحفــاظ عــى النشــاط، كســب 

ــادة  ــح، قي ــى للرب ــد األق ــوقية، الح ــة الس ــى للحص ــد األق الح

جــودة املنتــج و فهــم لقــدرات الســوق. و بعــض الــرشكات تهــدف 

إىل اســرتداد التكلفــة. 

-حدد مقدار الطلب

كل تســعري ســوف يقــود إىل مســتوى معــني مــن الطلــب و تؤثــر 

ــة  ــة الطبيعي ــة، و املعادل ــداف الرشك ــى أه ــف ع ــكل مختل بش

التــي تحكــم العالقــة بــني الطلــب و الســعر أنــه كلــام زاد الســعر 

ــب.  انخفــض الطل

- تقدير التكاليف

يحــدد الطلــب ســقفاً للســعر الــذي ميكــن للرشكــة فرضــه مقابــل 

ــاج و  ــة االنت ــي تكلف ــعر يغط ــرض س ــة ف ــد الرشك ــا، تري منتجه

ــه. التوزيــع و مــن ثــم بيعــه بعائــد مناســب للجهــد الــذي تبذل

و معروف انه كلام زاد السعر قل الطلب. 

التكاليــف املتغــرية: هــذا النــوع مــن التكاليــف يتعلــق مــع 

املختلفــة. االنتــاج  مســتويات 

التكاليف الثابتة و تتعلق باملصاريف الثابتة لالنتاج.
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التكلفة الكلية: مجموع التكاليف الثابتة و املتغرية ألي انتاج. 

الخــربة  كذلــك  و  االنتــاج  مــع مســتويات  التكلفــة  تختلــف 

باإلنتــاج.  املكتســبة 

-حلل أسعار و تكاليف و عروض املنافسني

ــه  يجــب أن تعــرف جيــداً الســعر الــذي يضعــه املنافــس ملنتجات

ــة.  ــك و العــروض املصاحب املشــابهة ملنتجات

-اخرت منهجية للتسعري 

و املنهجيات الشهرية يف عامل التسعري كام ييل: 

1.توجـه قيمـة املنتـج لـدى العميـل ) بحسـب قيمـة املنتـج لـدى 

العميـل و ليـس تكلفـة املنتـج(

2.توجــــه قيمــــة التســــعري الجيــدة ) جــودة عنصــــر املنتــج , 

جــــودة الخدمــة و ســــعر مناســب (

3.تسـعري القيمـة املضافـة : وضـع مزايـا اضافيـة علـى املنتـج مـن 

اجـل وضـع التسـعرية املناسـبة .

4.التســعري عــى حســب التكلفــة : وضــع التســعرية عــى اســاس 

تكلفــة االنتــاج , التوزيــع , البيــع و العائــد مــع املخاطــر



61

الحساسية السعرية
تقل الحساسية السعرية يف الحاالت التالية: 

1.هناك عدد قليل من املنافسني أو بدائل شحيحة.

2.ال يدرك العمالء االرتفاع السعري.

3.العمالء يتسمون بالبُْطء يف تغيري عاداتهم الرشائية.

4.اعتقاد أن االسعار املرتفعة لها ما يربرها. 

5.الســعر هــو جــزء صغــري فقــط مــن إجــاميل تكلفــة الحصــول 

ــغيل. والتش

6.خدمة املنتج عى مدى عمره.

ميكــن للبائــع أن يفــرض ســعرًا أعــى مــن املنافســني إذا اســتطاع 

إقنــاع العمــالء بأنــه يقــدم أدىن تكلفــة إجامليــة.

عنارص تقلل من تأثري الحساسية السعرية: 

-املشرتي اقل إدراكاً لوجود بدائل. 

-ال ميكن للمشرتي أن يقارن بني البدائل. 

-التكلفة أقل من إجاميل دخل املشرتي. 

-التكلفة أقل مقارنة بالتكلفة االجاملية للمنتج النهايئ. 

-جزء من التكلفة يتحمله طرف آخر. 

-املنتج أكث جودة و مكانة و تفرد. 

-املشرتي ال ميكنه تخزين املنتج. 

ــادة الحساســية الســعرية  ــيس يف زي ــت ســاهم بشــكل رئي االنرتن

حيــث أنــه وفــر معلومــات عــن الســلع و أســعارها و رفع مســتوى 

وعــي العمــالء تجــاه قيمــة و تكاليــف املنتجــات. 
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الخصومات و العروض
النــاس مبجــرد أن تعــرف ان هنــاك تخفيضــات أو خصومــات تهرع 

للــرشاء حتــى بعــدم وجــود حاجــة لذلك.

الخصومــات: التخفيــض الــذي مينــح للمشــرتي الــذي يدفــع فواتــري 

عــى الفــور. الســعر 300$ مســتحق يف اســبوع إذا دفــع يف غضــون 

يومــني يحصــل عى خصــم %10. 

خصم الكميات: تخفيض السعر للذين يشرتون كميات كبرية. 

الخصــم الرتويجــي: الخصــم الــذي مينــح للــوكالء و العمــالء 

الدامئــني و األطــراف املهمــة. 

الخصــم املوســمي: تخفيــض الســعر للبضائــع أو الخدمــات يف غــري 

 . موسمها

البدالت: دفع مكافئات أو تقديم عروض لتحفيز عملية البيع. 

ماذا عليك أن تعمل إذا املنافس خفض أسعاره: 

ــك أن  ــة، يجــب علي ــد عــى الحال ــك، يعتم ــف تســتجيب لذل كي

ــج. و مراعــاة  ــاة املنت ــة أنــت مــن مراحــل حي ــأي مرحل تراعــي ب

ــية  ــوق و حساس ــعر الس ــاة س ــني، و مراع ــي املنافس ــة و مرام ني

ــوق.  ــر يف الس ــة املتوف ــرص البديل ــة و الف ــودة، و التكلف الج

يجب أن تجد اجابات لالسئلة التالية: 

ملاذا خفض املنافس األسعار؟ 

لرقــة الســوق، ليضاعــف القــدرة الحضوريــة يف الســوق، ليوائــم 

وضعــه مــع تقلبــات التكلفــة.
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فنون صياغة اإلعالن
االنتباه و االهتامم هام أغى ما قد تحصل عليه من العمالء.

أصبحــت كلفــة جــذب انتبــاه العمــالء املســتهدفني باهظــة الثمــن 

خاصــة مــع زحمة املعــروض و تعــدد الخيارات و تنافــس الرشكات 

ــات  ــة لعملي ــروض املصاحب ــم أفضــل املنتجــات و الع ــى تقدي ع

البيــع و التوزيــع , و منــُذ القــدم كان لإلعــالن دور رئيــيس يف 

نجــاح مبيعــات املنتجــات و فشــلها .

و أمريــكا التــي ال متثــل أكــر مــن 6% مــن اجــاميل ســكان العــامل 

تســتحوذ وحدهــا عــى 57% مــن اجــاميل اإلعالنــات املســموعة و 

املرئيــة .

و يف الســطور القادمــة ســوف نتحــدث بإيجــاز عــن اإلعــالن الــذيك 

و كيــف نُصمــم إعالنــات فعالــة تحقــق غايــات املعلنــني و لقــد 

قيــل أنــه ال يشء فعــال يف املبيعــات مثــل اإلعــالن اإلبداعــي فهــو 

يســاعد عــى نقــش املنتــج يف ذاكــرة العميــل و يصنــع جيــش مــن 

املؤيديــن .

ــاه االنســان مــن أجــل  ــم االســتحواذ عــى انتب اإلعــالن : هــو عل

ــددة . ــات مح ــق غاي تحقي

و هو من مهام العملية الرتويجية الواسعة.

أوالً : الهدف من اإلعالن

بــكل تأكيــد أن أي عــالن لــه هــدف فريــد و هــو حــث العمــالء 

عــى رشاء املنتــج مــن خــالل عــرض مزايــاه و منافعــه و يف ظنــي 

أن أكــرب مشــكلة يواجهــا املعلنــني هــي يف كيفيــة تحقيــق أهــداف 
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االعــالن , و عــى غــري مــا يظــن الكثــري أن الهــدف الرئيــيس لإلعالن 

هــو رفــع نســبة املبيعــات فقــط , نعــم أن هــذا هــدف أســايس و 

لكــن كثــري مــن اإلعالنــات ال تخــدم هــذا الهــدف و يدخــل هنــا 

تفاصيــل كثــرية فقــد يكــون هــدف االعــالن هــو تعريــف النــاس 

ــة و  ــاء عالم ــة أو بن ــمعة املنظم ــني س ــد أو لتحس ــج الجدي باملنت

هويــة تجاريــة .

إن غايــة اإلعــالن الــذيك ليــس رسد الحقائــق عــن املنتــج و لكــن 

تقديــم حلــول أو بيــع أحــالم , و كــام قــال مالــك مصنــع ريفلــون ) 

يف املصنــع نُنتــج أدوات تجميــل و يف اإلعــالن نحــن نبيــع أمــل ( .

ثانياً : عنارص اإلعالن الذيك

ــاذ  ــل التخ ــز العمي ــري و تحفي ــاع , تذك ــف , إقن ــة : تعري 1. الغاي

ــة ــج أو الخدم ــرار رشاء املنت ق

2. الرســالة : إخبــار املســتهدفني مبزايــا و قيمــة املنتــج مــن خــالل 

الكلــامت و الصــور.

3. الوســيلة : يجــب تحديــد الوســيلة اإلعالنيــة و املنصــات التــي 

ســوف تســتخدم حتــى تصــل للمســتهدفني و تحقــق غايــة اإلعالن 

ــيلة  ــة الوس ــرار و فاعلي ــري و التك ــول , التأث ــاس الوص ــب قي ) يج

التواصليــة (

4. املال : تحديد ميزانية اإلعالن و تكاليفه

5. القيــاس : قيــاس مبــديئ و تــايل للعوائــد النفعيــة لإلعــالن  , و 

ميكــن القيــاس مــن خــالل تقييــم تحقيــق الغايــات املذكورة ســلفاً 

, مــن خــالل مراجعــة العائــدات البيعيــة أو مــن خــالل اســتبيان .
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ثالثاً : مواصفات اإلعالن الذيك

ــذب  ــس لج ــل الرئي ــو العام ــد ه ــوى الجي ــوى : و املحت 1. املحت

ــوى  ــالن , و املحت ــالة اإلع ــز برس ــاره للرتكي ــل و إجب ــاه العمي انتب

الجــذاب هــو الــذي يقــدم تفاصيــل كثــرية بشــكل موجــز ال يخلــو 

مــن الغمــوض و يحــث عــى التفكــري و التأمــل و إعــامل العقــل و 

يف مجملــه يكــون بســيط و مفهــوم بطريقــة فريــدة غري ســطحية.

ــوت أو  ــورة أو ص ــى ص ــالن ع ــوي اإلع ــو أن يحت ــب : ه 2. مرك

حركــة أو يشء ذو تركيبــة مؤلفــة مــن عنــارص كثــرية )تربــط بــني 

أفــكار مختلفــة برابــط جميــل ( و توصــل رســائل عديــدة بإيجــاز .

ــة أو  ــة أو برصي ــارص لفظي ــى عن ــه ع ــة : احتوائ ــة الفني 3.القيم

ــق  ــا ذيك, تناس ــة , حواره ــا عالي ــودة إنتاجه ــة , ج ــه جذاب صوتي

األلــوان أنيــق و موســيقاها عذبــة . يجــب أن ينظــر املســتهلكون 

ــرض  ــع ع ــى أن ــة ال ع ــة جميل ــة فني ــه لوح ــى أن ــالن ع إىل اإلع

بيعــي فــظ .

4. التلقائيــة : إذا قــام أحدهــم بإطــالق رصاصــة يف الجــو بجانــب 

فإنــك تلقائيــاً ســتلتفت ملصــدر و وجهــة إطــالق الرصاصــة , لــذا 

يجــب أن يحتــوي إعالنــك عــى إشــارات حســية لجــذب االنتبــاه 

تالمــس شــغف و غريــزة البــرش.

5. النفعيــة : يجــب أن يحمــل االعــالن وعــد تحقيــق نفــع و فائدة 

للعميــل و حل مشــكالته.

و يف الختــام علينــا أن نوكــد عــى أن اإلعــالن الجيــد للمنتج الرديء 

ســبب رئيــيس يف رسعــة حدوث انتكاســة و ســقوط املنتج .
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 و جــودة املنتــج العاليــة هــي أفضــل وســيلة دعائيــة للمنتــج و 

كلــام زادت جــودة املنتــج قلــت الحاجــة لإلعــالن عنــه . و العميــل 

الــرايض عــن املنتــج ســيعود الســتهالك املنتــج دون تأثــري اإلعــالن 

يف ســلوكه .
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املهام الجديدة ملدير التسويق
تغــريت طبيعــة الوظائــف التســويقية التقليديــة و نشــأت وظائف 

جديــدة جــراء حــدوث االنفجــار التقني الحديــث مصاحبــاً لظهور 

علــم البيانــات و بــروز قنــوات التواصــل الحديثــة , و أصبــح عــى 

موظفــي التســويق إتقــان مهــارات جديــدة  تتواكــب مــع املهــام 

الحديثــة لعلــم التســويق  , و هنــاك أربعــة مهــام جديــدة متصلــة 

بعلــم التســويق :

1.  التســويق الرقمــي : عــامل التســويق الجديــد , البحــث املتحــرك 

) التصفــح ( , وســائل التواصــل االجتامعيــة , الربيــد االلكــرتوين , 

ــة  ــرشاء ... هــذه األدوات الرقمي ــة , منصــات ال ــات الرقمي اإلعالن

تطــورت بشــكل مدهــش خــالل الفــرتة الســابقة و الفــرص فيهــا 

متفجــرة .

2. املحتوى التسويقي ) ثورة املحتوى ( :

املحتــوى أصبــح عنــرص مهــم جــداً يف املامرســات التســويقية 

ــق  ــاط وثي ــط ارتب ــة , و معظــم مامرســات املســوقني ترتب الحديث

مــع املحتــوى الــذي يجــب أن يكــون جيــداً و مناســباً و ذو معنــى 

. أصبــح ملحــاً أن يقــدم املســوقني محتــوى مناســب يالمــس حاجة 

العمــالء.

و مــن خــالل قــوة و جــودة البيانــات املتوفــرة و مــن ثــم 

تحليلهــا ميكــن للمســوقني أن يصممــوا املحتــوى املالئــم للجمهــور 

ــه . ــرون ب ــتهدف و يؤث املس
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ــى  ــون ع ــاس يتعرف ــن الن ــن 70 % م ــر م ــة أن أك ــاً لدراس وفق

الــرشكات مــن خــالل املقــاالت و ليــس كــام نظــن نحــن أنــه مــن 

ــات .  ــالل اإلعالن خ

3. علــوم التســويق : تحليــل الصــور البيانيــة و علــم بيانــات 

ــل  ــويق الجمي ــامل التس ــى ع ــم ع ــد و مه ــاق جدي ــويق نط التس

ــات و  ــة البيان ــى منذج ــدرة ع ــاً الق ــا أيض ــن ضمنه ــل م , و يدخ

ــم . ــالء و تبهره ــذب العم ــة تج ــة متداول ــح قص ــا لتصب تحويره

ــة  ــات املصــورة عــى هيئ ــى البيان ــدأ بالبحــث ع ــا يب ــدور هن ال

ــن شــكل  ــا لتكوي ــع بعضه ــا م ــا و ربطه ــة جمعه قصــص و محال

ــات . ــط للبيان ــايئ و مرتاب نه

إنه عرص القصص و البيانات الدقيقة و الصحيحة .

4.  تجــارب العمــالء : خلــق أدوات تواصــل عميقــة و ذكيــة مــع 

العمــالء املحتملــني , كل عميــل لــه حاجــات و توقعــات و علينــا 

أن نعــرف بالضبــط مــاذا يريــد العمــل و مــا هــي الحلــول املتاحــة 

املطلــوب تقدميهــا .

أفــادت دراســات حديثــة أن تجربــة العميــل مــع املنتــج و الجهــة 

ــا  ــج يف م ــع املنت ــا و مناف ــري مــن مزاي ــج أهــم بكث ــزودة للمنت امل

يتعلــق بقضيــة معــاودة اســتهالكه و رشاءه.

ــويقية  ــف التس ــن الوظائ ــى ع ــا يف غن ــي أنن ــاه ال يعن ــا ذكرن م

ــه و هــذه  ــكل زمــن أدوات ــا أن ل ــة و لكــن و كــام تعلمن التقليدي

األدوات هــي األكــر فاعليــة و مثارهــا يانعــة ملــن أراد أن يقطــف. 
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الفرق بني املوضة و التوجه
يف عــامل منشــغل باملوضــة و الجــامل و تتبــع آخــر رصعــات هــوس 

ــل يف  ــب متمث ــد و صع ــدي جدي ــوقني تح ــه املس ــور يواج الظه

مطــاردة اهتاممــات النــاس و اشــباع حاجاتهــم ليحققــوا مــن وراء 

ذلــك الغايــات الربحيــة الكــربى التــي تقــوم عليهــا رشكاتهــم . 

و اســتقراء خطــوط مســار املوضــة و مكامــن نشــوء التوجــه 

الســوقي يعتــرب أحــد أهــم االدوات الفعالــة التــي تســاعد خــرباء 

التســويق يف ابتــكار منتجــات جديــدة أو تطويــر منتجاتهــم 

ــى رواجــاً و  ــدارج يف الســوق و تلق ــب التوجــه ال الســابقة لتواك

ــب . طل

و مــا يعنينــي هنــا هــو تفكيــك ظاهــرة املوضــة و التفريــق بينهــا 

ــوب  ــا و عي ــار مزاي ــد عــى اظه ــني التوجــه الســوقي و التأكي و ب

كالهــام و أهميتهــام بالنســبة للمســوقني . 

تعريف املوضة :

اهتامم شكي قصري املدى يف أساليب الحياة . 

تعريف التوجه :

اهتامم جوهري طويل املدى يف أساليب الحياة .

اكتشــاف املســوقني للتوجــه أو املوضــة يعنــي الكثــري جــداً و مــن 

أهــم مــا يعنيــه ربــح أكــر بجهــد أقــل و وقايــة مــن الخســائر و 

ضيــاع الجهــود ســد .
فحينــام يبــذل املســوقني جهودهــم يف مطــاردة املوضــة فإنهــم 

ــاردة ــام مط ــرية بين ــرتة قص ــيطة و لف ــاح بس ــق أرب ــعون لتحقي يس
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التوجهــات يضمــن الربــح الكثــري و طويــل املــدى . و التكنلوجيــا 

مثــال شــاهد عــى فاعليــة و جــدوى التوجــه , بينــام نجــد شــيوع 

ظاهــرة أزيــاء حديثــة أو قصــات شــعر دارجــة مثــال عــى املوضة. 

و لتفكيــك ظاهــرة املوضــة و التفريــق بينهــا و بــني التوجــه دعونــا 

نتحــدث عــن أربعــة عنارص :

1. الفــرتة : عمــر التوجــه طويــل و ميتــد لعقــود و يبــداً بالتكــون 

و التشــكل بشــكل بطــيء, بينــام املوضــة تبــدأ رسيعــاً و ال يزيــد 

عمرهــا عــن ســنتني .

ــاس و  ــن الن ــعة م ــة واس ــى رشيح ــر ع ــة تؤث ــري : املوض 2. التأث

لكــن تأثريهــا يالمــس الســطح و القشــور , بينــام التوجــه يُحــدث 

تحــوالت كــربى و نقــالت كبــرية يف حيــاة النــاس, و يكــون التأثــري 

يف العمــق و الجــذور .

3. االنتشــار : املوضــة تبــدأ باالنتشــار رسيعــا و دورة حياتهــا 

ــرش التوجــه  ــام ينت ــى , بين ــالىش و تختف ــا تت ــان م قصــرية و رسع

ــديد . ــطء ش ــل بب ــل يتوغ ــيط و يظ ــكل بس بش

ــام  ــاس , بين ــاة الن ــة يف حي ــر للموض ــع تذك ــة : ال مناف 4. النفعي

ــرش .  ــاة الب ــور حي ــهل و يط ــه يس التوج

إين ال أرى تصويــر واضــح للفــروق بــني املوضة و التوجــه كالتصوير 

العميــق الــذي يف هــذه اآلية :

بــد فيذهــب ُجفــاء وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث يف  ) فأمــا الزَّ

األرض(.
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فنون خدمة العمالء
ــري مــن  ــا نصيــب كب ــا له ــي بخدمــة عمالئه ــي تعتن الــرشكات الت

النمــو و النجــاح اكــر مــن تلــك التــي ال تبــايل بكســب رىض 

عمالئهــا ... يشء جميــل ان تذهــب لرشكــة او مطعــم او فنــدق و 

تفاجــأ بخدمــة عمــالء راقيــة ... الــرشكات التــي تتفــاين يف خدمــة 

عمالئهــا بطريقــة تفــوق توقعاتهــم تجعــل مــن عمالئهــا جيــش 

ترويجــي يســوق لهــا و يدافــع عنهــا ... حينهــا ال تحتــاج لتنفــق 

ــاح  الكثــري مــن املــال يف الرتويــج... افضــل الطــرق لتحقيــق األرب

ــام  ــه و حين ــة مع ــة عميق ــاء عالق ــل و بن ــامم بالعمي ــو االهت ه

ــه . ــه تكســب جيب تكســب قلب

ــالء  ــات العم ــباع حاج ــن اش ــي ف ــالء : ه ــة العم ــف خدم تعري

ــم. ــوق توقعاته بطريقــة تف

هناك ثالث قواعد يف كسب رضا العمالء :

1. اقي وقت يف اكتشاف حاجات و رغبات العمالء.

2. اسعي إلشباع تلك الحاجات .

3. اشبعها بطريقة تفوق توقعاتهم .

 قوانني خدمة العمالء :

ــل بإحــرتام  ــون يف خدمــة العمــالء : عامــل العمي أول و أهــم قان

)العميــل ليــس غبــي (.
1. ضــع نفســك مــكان العميــل : انظــر ملؤسســتك مــن منطلــق وجهــة 

نظــر العميــل، حينــام تذهــب ملحــل مالبــس مــاذا تتوقــع مــن البائــع 

أن يقــدم لــك .



74

2. صناعــة األلفــة : الرشكــة الناجحــة ال تبيــع منتــج و لكنهــا تبيــع 

قيمــة شــعورية و معنــى روحــي للعميــل .

3. فتــش عــن التوقعــات : ابحــث بعمــق عــن حاجــات العميــل 

ــزور مؤسســتك و  ــل ي ــاً كل عمي ــة ... غالب ــة و الغــري معلن الدفين

لديــه حاجــة غــري معلنــة ال يفصــح عنهــا ... ذكاء موظــف خدمــة 

العمــالء يتجــى هنــا ...هنــاك طريقــة ســهلة ألكتشــاف مــاذا يريد 

العمــالء و هــي : أســأله ... و لكــن غالبــاً هــو ال يعــرف ... ركز عى 

ــف ,  ــه ) لطي ــه مــن خــالل ملبســه , طبيعت أربعــة أشــياء ) ذوق

عــدواين , مــؤدب ( مــن خــالل حديثــه و نظراتــه , قدرتــه الرشائية 

مــن خــالل تعاملــه .. حاجتــه مــن خــالل مــا ســبق باإلضافــة إىل 

تلهــف بحثــه ( اعمــل اســتبيان ...

4. أســتأجر زبــون : تعاقــد مــع شــخص بشــكل رسي ليــزور مقــرك 

و يرفــع لــك تقريــر عــن مــا وجــد .

5. تحــدث مــع العميــل : خــذ وقــت كايف يف التحــدث مــع العمــالء 

...اســألهم عــن انطباعهــم و تجربــة التعامــل معكــم ... مــا اكــر 

يشء اعجبــه و مــا اكــر يشء ازعجــه .

6. ال تطــارد العميــل : الــرشكات الكــربى تعلــم انهــا لــن تســتطيع 

ان تكــون كل يشء لــكل العمــالء ... هــي تعلــم انهــا إن مل تخــدم 

العميــل بطيــب خاطــر منــه و قناعــه فإنــه لــن يرتــاح للتجربــة 

معهــا و لــن يــرىض عــن خدمتهــا ...

7. ركــز عــى التفاصيــل : يف خدمــة العمــالء ركــز عــى التفاصيــل  

اعطــي انتباهــك لــكل فتوتــة صغــرية تتصــل بالعميــل لتعلــم 
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ــر  ــني مدي ــم ع ــل ... مطع ــة العمي ــق رغب ــري وف ــا تس ــم انه لتعل

تجربــة العمــالء ... يظــل بقــرب العمــالء عنــد تواجدهــم و يبــدأ 

بتدويــن تفضيالتهــم ... علــم ان اكــر املواضيــع التــي تـُـدار اثنــاء 

تنــاول الطعــام الرياضــة )فوضــع شاشــة كبــرية يعــرض فيهــا بعــض 

الربامــج الرياضيــة(

8. اخلــق تجربــة : رشكــة الحفاظــات تـٌـرصح علنــاً : نحــن ال نبيــع 

حفاظــات ) نبيــع هنــاء الطفــل و راحــة األم ( اخلــق تجربــة 

ــات  ــك ... الكافيه ــالل منتج ــن خ ــل م ــها العمي ــعورية يعيش ش

ــواء نقــي . ــا جــو هــادئ به ــش به تعي

9. أنصــت لعميلــك : انصــت لعمالئــك و اكتشــف حاجاتهــم 

ــق. ــا ال يُنط ــالل م ــن خ ــة م الخفي
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انتهى بفضل الله 


