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بينمــا كان آدم يلهــو مــع زوجتــه حــواء فــي نعيــم الجنــة قــدم إليهــم خبيــر
تسويق و عرض أفكاره و زينها و تلمس حاجاتهم و أدرك أن لديهم رغبة
ب ــملك ال يبلــى و خلــود ال يفنــى .
بدأ بالترويج ملنتجه و زينه في عيونهم
َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
و قال يا آدم هل أدلك على شجر ِة الخل ِد ومل ٍك ل يبلى
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ ُ
َ
ْ
َ
َ
و أشــار بيديــه إلــى موضــع بضاعتــه وقــال مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هـ ِـذ ِه
َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ونــا مـ َـن ْال َخالديــنَ
ِِ
َ َّ الشــجر ِة ِإل أن تكونــا ملكيـ ِـن أو تك ِ
ُ
َ
فدل ُه َمــا ِبغـ ُـرو ٍر و دفعهــم لالســتجابة لعروضــه املشــوقة و األكل مــن
الشــجرة املحرمــة رغــم وجــود العديــد و العديــد مــن شــجرالجنــة املثمــر
إال أنهــم عزمــوا علــى التنــاول مــن هــذه الشــجرة ألنهــا مصحوبــة بعــروض
تســويقية زاهيــة ..
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مقدمة في علم التسويق
يمكنك أن تتعلم التسويق في يوم ،لكنك ستق�ضي حياتك كلها كي تتقنه
( فيلــب كوتلــر)
ال أدري كيــف هــو حــال ضميــرمــن يعتقــد أن التســويق علميــة تتلخــص فــي
البيع والترويج وحدود تعامله تبدأ بالسلع وتنتهي مع الخدمات  ,الجميع
يتعامــل مــع التســويق علــى أنــه عمليــة تجاريــة بحتــة تختــص فــي إيجــاد زبائن
ملنتجــات شــركة مــا و الظفــر بحصــة ســوقية تضمــن وجــود أربــاح ألربــاب
العمــل و التجــارو عشــاق املــال .
التســويق بــريء مــن تلــك الحــدود التــي رســمتها عقــول جهلــت الــدور الكبيــر
الذي يلعبه التسويق ليس فقط في عالم اإلدارة و األعمال و لكن في عالم
اإلنســان !
و فــي صفحــات هــذا الكتــاب املمتــع و الغنــي بأفــكاره الحديثــة ســوف تتعــرف
علــى دور التســويق الفعــال فــي صناعــة الحيــاة الجديــدة .
تعريف التسويق :
هو علم اكتشاف و اشباع حاجات البشربطريقة تفوق توقعاتهم .
ً
ن
هــذا التعريــف الــذي وجدتــه أكثــر إنصافــا لعلــم التســويق تجــدو خلفــه
العديــد مــن التعاريــف و يرجــع ذلــك لشــموليته و توســع مهامــه و أدواره و
الظاهــرأن األب الروحــي لعلــم التســويق فيليــب كوتلــريذكــرللتســويق أكثــر
ً
مــن تعريــف فــي شــتى كتبــه و لكنــي أرى أن التعريــف اعــاه يحيــط خالصــة و
ً
ر
إحكامــا ملعنــى التســويق و دو ه.
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إذن التســويق هــو علــم و ليــس فــرع إداري و غيــر محصــور بعالــم املــال و
األعمال  ,بل أكثرمن ذلك دعني اقول لك أن التسويق علم إنساني و هو
اكبــرمــن أن ٌيحصــرضمــن العلــوم اإلداريــة .
و علــم التســويق يــدور فــي فلــك اكتشــاف حاجــات البشــر و اشــباعها و لــه
قوانينــه و نظرياتــه و تجاربــه و مســالكه .
تعريف السوق :
أصل كلمة تسويق انشقت من مصطلح سوق والذي يعرف أنه مجموعة
مــن الزبائــن املحتمليــن الذيــن يتشــاركون فــي احتياجــات أو رغبــات محــددة
ولديهــم الرغبــة فــي دفــع النقــود لتلبيــة هــذه االحتياجات أوالرغبات
ُ
و ذكــرت لفــظ الســوق فــي الق ـرآن فــي موضعيــن يصــف بهمــا هللا عــزوجــل
َْ ُ َ َْ
َ
ْ
األنبيــاء و هــم يمشــون ِفــي الســو ِاق.
تعريف املنظمة :
املنظمة هي اي تجمع بشري هادف.
مــن هــذا التعريــف تبيــن لنــا أن كلمــة منظمــة تشــمل الشــركات الربحيــة و
املؤسســات الحكوميــة و املنظمــات اإلنســانية
البــد عنــد إنشــاء أي منظمــة ربحيــة أن تشــمل علــى أربــع إدارات ( إدارة
اإلنتــاج  ,اإلدارة املاليــة  ,إدارة املــوارد البشــرية  ,إدارة التســويق ) .
املنتــج  :هــو مــا يؤطــر عمــل املســوقين و تعنــي ( فكــرة  ,ســلعة أو خدمــة ,
مقطوعــة موســيقية  ,برنامــج  ,كتــاب ).
ال�شــيء ّ
البيــع  :صفقــة يتـ ّـم بموجبهــا تبــادل ّ
بال�شــيء أو بمــا يســاوي قيمتــه ،
َ ّ
ّ
َ
ق
معاوضــة بيــن شــيئين ُيمــارس البيــع والش ـراء فــي الســو  .إذن البيــع ليــس
التســويق  ,البيــع هــو أحــد نتائــج عمليــة التســويق و ثمــرة مــن ثمارهــا.
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ً
ُ
إظهارال�شــيء بالنشــرعنه و يعني أيضا اإلشــهارللعلن  ,و اإلعالن
اإلعالن :
أداة لتحقيــق أهــداف تســويقية مــا  ,الكثيــريخلــط بيــن التســويق و اإلعــان
و ال يعــد أن يكــون اإلعــان أداة متفرعــة مــن مهــام التســويق املتعــددة .
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نطاق التسويق
هناك ثالثة محاور يدور في فلكها علم التسويق :
.1التسويق االقتصادي .
.2التسويق السيا�سي.
.3التسويق االجتماعي .
.4التسويق في املجال اإلنساني .
و هكــذا نجــد أن التســويق متغلــل فــي الحيــاة و عالــم اإلنســان فــي املجــاالت
ً
ً
الرئيســية و ظلمــا وإجحافــا يأتــي مــن ي ـراه عمليــة بيــع أو إعــان أو حتــى فــي
عالــم التجــارة .
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التسويق االقتصادي

هنا التسويق املتعارف عليه في مجال التجارة و املال و األعمال  ,تسند له
الشركات و املؤسسات الربحية مهمة تحقيق أرباح من خالل بناء عالقة
مربحــة مــع العمــاء .
التســويق فــي مجــال األعمــال يهــدف إلشــباع رضــا العمــاء و بنــاء عالقــات
مربحــة عميقــة معهــم مــن خــال توفيــرالتركيــزعلــى احتياجاتهــم األساســية
املتمثلة في الطعام و الشراب و املالبس  ,الصناعات املختلفة التي تسهل
عليهم سبل الحياة املرفهة  ,أدوات العيش و السكن و االستقرارو الحركة
و التنقــل .
يهــدف التســويق لجــذب انتبــاه العميــل املســتهدف و توفيــر منتجــات ذو
قيمــة عليــا لــه تبــدأ مــن البحــث عــن احتياجاتــه األساســية و تحليلهــا و مــن
ثــم تحويلهــا ملنتــج ذو قيمــة لــه يعقبهــا توفيــروســائل وصــول املنتــج و بعــده
اشــباع حاجاتــه و ارضائــه لبنــاء عالقــة متينــة و طويلــة املــدى يجنــى مــن
خاللهــا األربــاح .
تتنافــس الشــركات علــى دخــل العمــاء و يبــدو أن جميــع الجهــود تنصــب
نحــو هــدف وحيــد وهــو تحقيــق الربــح مــن خــال اشــباع حاجــات البشــر .
هنــاك  10وســائل تســتطيع مــن خاللهــا اخت ـراق األســواق و تحقيــق نمــو
اقتصــادي ســريع :
.1النمومن خالل اإلبداع  :تصميم أوتصنيع منتجات جديدة لم يسبقك
إليها احد أي خلق أسواق جديدة .
.2النمو من خالل قيادة السوق  :تقديم منتجات ذو قيمة عالية مضافة
مبتكــرة .
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.3النمو من خالل التحالفات و االندماج و املشاريع املشتركة .
.4النمو من خالل التركيزعلى حصة سوقية كبيرة .
.5النمو من خالل بناء اسم تجاري قوي .
.6النمو من خالل بناء سمعة تجارية قوية و املشاركة في تنمية املجتمع .
.7النمو من خالل االعتناء الفائق بالعمالء و اصحاب املصالح املشتركة .
ً
.8النمو من خالل استثمارتسهيالت العوملة و التوسع عامليا .
.9النمو من خالل استغالل التسهيالت التكنلوجية
 .10النمــو مــن خــال املشــاركة فــي األعمــال مــع الجهــات الحكوميــة و
املنظمــات الغيــر ربحيــة .
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التسويق السيا�سي

أضــع لكــم هنــا بعــد بحــث طويــل و متابعــة حثيثــة لالنتخابــات الرئاســية
األمريكيــة األخيــرة تحليــل تســويقي ألســباب فــوز ترامــب الغيــر متوقــع و
خســارة هيــاري كلينتــون لنتعــرف مــن خاللهــا عناصــرالتســويق الفعالــة و
دورهــا فــي تحقيــق النجــاح فــي شــتى مجــاالت الحيــاة :
 .1الصورة الذهنية  :كيف تضع نفسك في عقول املستهدفين
ً
ً
كانــت رســالة و اهــداف ترامــب واضحــة فقــد ســعى أن يكــون بطــا مخلصــا
للمحبطين و املتضررين من االحداث االقتصادية ( فاقدي الوظائف ) و
اصحــاب النزعــات العنصريــة .
ترامــب يمثــل النمــوذج الظاهــر للتعصــب العنصــري و الدينــي فقــد كانــت
رســالته مصوبــة فــي العــداء الصريــح للمســلمين و املهاجريــن الذيــن
اســتحوذوا علــى مقــدرات املواطنيــن .
تشــيردراســات ان هنــاك شــريحة واســعة ذهبــت لالنتخــاب ألول مــرة و لــم
تطالهــم وســائل اســتطالع الـرأي .
نســتطيع أن نقــول انــه وضــع لنفســه صــورة ذهنيــة ( عنصــري ) حــددت
دوره و وظيفتــه فــي عقــول املســتهدفين بينمــا هيــاري لــم تكــن واضحــة و ال
ُ
محددة في وضع نفسها في عقول الناخبين  ,تارة كانت تظهرنفسها كخبيرة
سياســية و تــارة كداعمــة للطبقــة املتوســطة و تــارة كخبيــرة اســتراتيجية فــي
السياســة الدوليــة
ُ
وتارة تظهرنفسها كامرأة قوية وشديدة وهذا ما تكرهه النساء والرجال
في املرأة حتى لوكانت قيادية .
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.2السوق املستهدف :
ترامــب اســتخدم اســتراتيجية ال  mass-segment-marketالفئــات
العشــوائية
القلقيــن مــن االرهــاب و املهاجريــن و اإلجهــاض و كبــار الســن و البيــض
الخائفيــن مــن فقــد مكانتهــم االجتماعيــة .
كلينتــون اســتخدمت اســتراتيجية ال  Niche-segment-marketالنخبــة
الثقافيــة و السياســية و االعالميــة
وفي املجال السيا�سي ٌيفضل خبراء التسويق ان تستهدف فئة لكن بشرط
أن تكون ضمن شريحة واسعة .
 .3دراسة سلوك العمالء :
هنــاك قانــون تســويقي رئي�ســي  :إذا العميــل لــم يشــعرب�شــيء فإنــه ال يفعــل
�شــيء
هــذه هــي الحملــة االنتخابيــة األكثــرعاطفيــة  ,التقييمــات العقالنيــة ليــس
لها دور كبيرفي تحريك الناس  ,هذا املنهج أبدع به ترامب و تفوق به على
هيــاري كلينتــون .
انتهــج ترامــب املنهــج العاطفــي و هــو افضــل منهــج تســويقي علــى اإلطــاق
,اعتمد على تحريك الناس من خالل اقوى دوافع املشــاعرلدى اإلنســان
ً
( البغــض و القلــق و الشــعور باإلحبــاط ) بينمــا كانــت هيــاري اكثــرمنطقــا و
ً
عقالنيــة و لــم تجمــع الناخبيــن نحــو غايــة تــأزمشــاعرهم نحوهــا أزا.
وكما تدل الدراسات أن املشاعر( إيجابية وسلبية ) هي املحرك االسا�سي
لإلنسان
خاطب ترامب بخطاباته مخاوف الناس و جشعهم و عنصريتهم و كرر
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اكثرمن مرة أنه سيحمي املواطنين من إرهاب املسلمين وانتهازالسياسيين
وقدوم املهاجرين من الدول االخرى .
تشــير دراســات ان معظــم مــن صوتــوا لترامــب لــم يفصحــوا بآرائهــم عنــد
اســتطالع ال ـرأي .
املتردديــن الذيــن لــم يحــددوا مــن سيرشــحون هــم أكثــرمــن صــوت لترامــب
فقد استطاع ان يحظى بهم من خالل حركته التسويقية الخبيثة اعالن
ال  FBIالــذي ال مصــدر لــه و الــذي ُيعــزز فكــرة ( فســاد هيــاري ) فــي اخــر
دقائــق مــا قبــل التصويــت و هــو الــذي قلــب طاولــة املعادلــة .
االنتخابية لصالحه و لم تستطع حملة كلينتون التعامل معه .
انــت تظــل تعمــل أعــوام و تخاطــب الناخبيــن لتحظــى باختيارهــم فــي يــوم
ً
تصويــت واحــد فاللعــب علــى تأثيــرالوقــت حســاس جــدا هــذا مــا اقتنصــه
الخبيــث ترامــب .
هنــاك شــريحة ال بــأس بهــا مــن الناخبيــن يــرون ان التصويــت لهيــاري
ً
يعنــي العــودة ور ًاء لحكــم بــوش و بيــل كلينتــون و هــذا مــا دفعهــم خوفــا الــى
التصويــت ضدهــا .
الرجــال البيــض صوتــوا دون تــردد لترامــب فقــد كان بالنســبة لهــم أوبامــا
األبيض.عقالنيــة هيــاري املفرطــة اوضحــت لجيــل األلفيــة أن اصواتهــم
غيــرمرغــوب بهــا .
 .4شعارالحملة التسويقي :
ً
كان شعارترامب لتسويق الحملة ( لنجعل أمريكا عظيمة مجددا Make
 ) America Great Againو هــو يحمــل عناصــرالشــعارالتســويقي الجيــد :
واضح  ,يجمع الناس نحو رؤية موضحة  ,مختصرو يدعو الناس لهدف .
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 .5استراتيجيات املنافسة :
كلينتــون العوجــاء  ,كلينتــون الفاســدة  ,كلينتــون العجــوز  ,كلينتــون التــي
ُ
تشــابه املجرميــن  ,كلينتــون املنهكــة هــذه االتهامــات و الشــتائم كانــت تــردد
ً
كثي ـرا فــي جميــع خطابــات ترامــب
كان واضــح فــي عــداءه و مهاجمتــه و الضــرب مــن حديــد ( فيــن يوجعــك ) و
لقد استغل اخطاءها بشكل مفرط و انتهازي و اشتغل على نقاط ضعفها
بشــكل مجحــف و فعــال
هنــاك مقولــة تســويقية مشــهورة ( إذا اردت ان تضــرب منافســيك فامنــع
عنهــم األكســجين )
و لقد سحب األكسجين من ماكينة كلينتون
امــا سياســة هيــاري فــي التعامــل مــع ترامــب ( يخاطبنــي الســفيه بــكل قبــح و
اكــره ان أكــون لــه مجيبــا) ()go high when they go low
ً
ترامــب يعــرف كيــف تعمــل آليــات التســويق جيــدا فقــد كــرر و كــرر و كــرر
اتهاماتــه لــه حتــى لصقــت الفكــرة عنهــا فــي عقــول النــاس .
ً
الرجل اشتغل جيدا على نقاط ضعفها واستغل فضيحة انتشارايميالتها
الشخصية بينما كانت وزيرة للخارجية وضرب فين يوجعك.
اســتهانة فريــق حملــة هيــاري بخصمهــم املهــرج كان ســبب مســاعد فــي
خســارتهم و كانــت هيــاري تظــن أن عنجهيــة و حماقــات و تهريــج ترامــب
كل ذلــك كفيــل بفشــله  ...نتعلــم مــن ذلــك انــه يجــب علينــا ان نتعامــل مــع
املنافــس الــذي نســتخف بــه بحــذر.
 .6ادوات التسويق و التعامل االعالمي :
خمسة لقاءات تليفزيونية لترامب في مقابل لقاء واحد لهيالري .
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تنقل ترامب بشكل سريع و كثيربين الواليات و حركة خفيفة في اللقاءات
و فــي يــوم واحــد يتنقــل فــي اكثــرمــن واليــة و يتحــدث للجماهيــرخمــس مـرات
فــي اليــوم
ركــزترامــب علــى تويتــربشــكل رئي�ســي و فيــس بــوك بشــكل ثانــوي ليخاطــب
جمهــوره دون أي قيــود و بــا تحفظــات و ادالء التصريحــات الناريــة و
الجدليــة.
استخدمت هيالري و سائل التواصل االجتماعية بنوع من األدب و ُ
الرقي
و هو ما ال يتناسب مع موجة التوحش الدارجة .
النــاس ُيريــدون �شــيء مختلــف ميــزنفســك عــن املنافســين حتــى بالعنصريــة
و العنجهيــة .
ترامب اثبت أن الجدل أفضل وسيلة للفت األنظارو لبيع األفكار
أبدع ترامب في استخدام القصص وهي أحد أهم عناصرالتأثيرالتسويقي
في العهد القديم والجديد .
ترامب كسركل القواعد  :قال ما يشاء بغيرتحفظ ( و هذا ما لم نعتاده
على الساسة ) و استخدم اللغة الحوارية في خطاباته.
احتفــظ ترامــب و بــكل قــوة بخصوصياتــه دون االفصــاح عنهــا او نفــي
االشــاعات التــي تظهــرعنــه بينمــا قامــت هيــاري بإخفــاء اصابتهــا بااللتهــاب
الرئــوي و نفــت انهــا مريضــة حتــى ظهــرفيديــو لهــا و هــي فــي حالــة اغمــاء
ً
هيــاري لــم تعمــل اعالميــا مــن أجــل أن تتخلــص مــن حالــة عــدم الثقــة
بالسياســيين .
أجمع الخبراء ان حملة هيالري تخلو من الرسالة املنهجية التي قد نراها
نراها في جميع محتويات الخطابات و اللقاءات .
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اتقــن ترامــب فــي الحديــث عــن مــا يهــم الشــارع اكثــرو مــا يشــغل األمريكييــن
اآلن.
ً
انفــق ترامــب فــي االعالنــات تقريبــا مــا يقــارب النصــف ممــا انفقتــه كلينتــون
و لكــن الضجيــج لعــب دور كبيــرفــي نجــاح حملتــه.
كلفته الحملة االنتخابية  306$مليون دوالربينما كلفت هيالري 687$
انفقت حملة ترامب  $4مليون دوالرعلى الدعاية ما بين تاريخ  16سبتمبر
حتى يوم االنتخاب بينما انفقت حملة كلينتون .$ 147
حصل على  40مليون اشارة في مواقع التواصل االجتماعية بينما حصلت
كلينتون على  26مليون فقط.
متابعيه تعدو ال 25مليون بينما متابعيها .17
 .7ترامب كعالمة تجارية :
 اســم معــروف لــه شــهرة واســعة فــي مجــال املــال واألعمــال و اإلعــام والث ـراء ...مرتبــط االســم بالنجــاح املالــي و الشــهرة و اللــذان يعتب ـران الحلــم
األمريكــي  .و لقــد خــاض تجــارب ناجحــة فــي جميــع املجــاالت رياضيــة فنيــة و
لديــه برنامــج تلفــازي شــهيرو لــه نجاحــات تأليفيــة و حتــى السياســية و هــذا
مــا جــذب النــاس إليــه.
 لديه جمهور محدد  :وال يسعى ليحظى بتفضيالت الجميع ( ولقد قالهاال يهمني من يكرهني بقدرما يهمني من يحبني ) إذا ركضت كعالمة تجارية
خلف من ال يريدك قد تخسرحينها من يرغب.
امتلــك الجـراءة ليقــول الحقيقــة فــي مجــال كل مــا فيــه غامــض و هــذه أحــد
أهــم مميـزات العالمــة التجاريــة أن يكــون واضــح املعالــم فــي نظــرمعجبيــه.
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ً
ختاما لقد نجح ترامب في الظفربرئاسة اعظم دولة في العالم بعد تحدي
صعب و نتائج لم تكن متوقعة و لكن ال يخفى علينا انه اســتخدم الكثير
مــن الكــذب و الخــداع و التالعــب بعقــول النــاس و وضــع الديمقراطيــة فــي
أتعــس منتجاتهــا علــى مــرالتاريــخ ولكــن قــد تنــال امريــكا مــا تســتحقه ونحــن
العــرب و املســلمين خاســرين فــي كل الحــاالت .
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التسويق االجتماعي

و هــذا الجانــب التســويقي معنــي بتفنيــد مشــاكل املجتمــع و تقديــم حلــول
لهــا مــن خــال التأثيــر علــى تفكيــر و قيــم املجتمــع بهــدف إحــداث تغييــر فــي
الســلوك االجتماعــي .
هنــاك نحــو  5مليــار فقيــر فــي العالــم و يتســاءل علمــاء االجتمــاع مــا الــذي
يمكــن تقديمــه للحــد مــن خطــر الفقــر فــي حيــاة البشــر !
و أنــا بــدوري اتســاءل مــا هــو دور التســويق فــي تقديــم حلــول للحــد مــن هــذا
املــرض الخطيــرالــذي ينهــش فــي حيــاة اإلنســان و اإلنســانية و يدمــر األركان
األساســية لهنــاء العيــش و ســامة الوجــود .
ُ
وهناك ما يقارب  800مليون انسان أمي حول العالم يفتقرون للمهارات
األساسية للقراءة و الكتابة !
 % 90منهــم محصوريــن فقــط فــي ثــاث مناطــق  :شــرق و غــرب أســيا و
جنــوب الصح ـراء اإلفريقيــة.
النساء تمثل  500مليون من اجمالي عدد األميين في العالم .
و  % 77نسبة األمية في الوطن العربي من النسبة اإلجمالية في العالم !
ً
و مجــددا انــا اتســاءل مــا هــو دور التســويق فــي الحــد مــن هــذا الظاهــرة التــي
تعيــق اإلنســان عــن عيــش العصــروفــق حــدوده الدنيــا .
فــي عصــرفيــه يشــتغل العالــم األول علــى تصميــم مالبــس ذات حساســات
ُ
تنبهــك علــى زيــادة وزنــك ومقــدارحاجتــك للتماريــن لتخفيــف الدهــون نجد
نســاء فــي العالــم الثالــث يقطعــن كيلــو متـرات ليجلبــن مــاء ملنازلهــن .
فــي عصــر الجوجلــة (  ) Googleو ســهولة الحصــول علــى املعلومــة  ,نجــد
أطفــال ال تحتــوي مناطقهــم علــى اماكــن مخصصــة للتعليــم و فصــول تلــم
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شعث جهلهم .
ً
ُ
فــي زمــن اختــرع فيــه التقنيــون منــازل ذكيــة بحيــث تفتــح تلقائيــا للقاطنيــن و
ُ
ُ
ت�ضــيء األنــوار حســب الوقــت و تشــغل املوســيقى حســب الحالــة املزاجيــة
للداخلين  ,نرى شعوب تقتل بعضها في سبيل تعصب أعمى واتباع مقيت
ملذهــب او عقيــدة او طاغيــة .
فــي وقــت ينفــق فيــه األمريكيــون  14بليــون دوالرعلــى العمليــات التجميليــة ,
يموت اطفال لعدم تلقيهم العالج املناســب .
فــي زمــن تخطــت فيــه مبيعــات هدايــا عيــد الحــب الفالنتايــن  19مليــاردوالر
في عام  681 2016مليون دوالرمنها انفقت على هدايا قدمت للحيوانات
فــي بلــد واحــد فقط
نجــد  200مليــون انســان عاطــل يقفــون عاجزيــن عــن الحصــول علــى
وظيفــة مناســبة يؤمنــون بهــا معيشــتهم .
أال يقف الجهل و الفقرخلف العديد من هذه الظواهرالغيرصحية !
دور التسويق في تحسين جودة الحياة :
يجب أن يتم تسخيرعلم التسويق في املجال االجتماعي من خالل السعي
إلــى مســاعدة النــاس لتــرك املمارســات التــي تــؤدي للفقــر و تصنــع أزمــات
ً
وجودهــم  ,يجــب أن يتــم التســويق جيــدا و اســتهداف تغييــرســلوك النــاس
لتــرك التدخيــن  ,تنــاول الطعــام الصحــي  ,تجنــب املمارســات التــي تجلــب
األمراض  ,نبذ التصرفات الجنســية التي تهدف إلى أن تشــيع الفاحشــة و
تتف�شــى الســلوكيات الشــاذة و املنحرفــة .
يؤســفني أن أقــرر فــي كتابــي هــذا إن أهــل الباطــل و املصالــح و املطامــع
الشــخصية مبدعــون فــي التســويق ملشــروعاتهم الهابطــة و املضــرة و التــي
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يجنــون مــن وراءهــا الكنــوز و يحققــون الثـراء علــى حســاب هــاك اإلنســان
و خـراب املجتمــع.
أين هو دور أصحاب املشاريع الكبيرة و املحبون لإلنسان و اإلنسانية !
أين هم من تسويق قيم الخيرو الجمال و الحق و الفضيلة .
إن أصحــاب الحــق ينقصهــم التمكــن مــن أدوات التســويق الحديثــة التــي
تمكنهم من نشــرالخيرعلى حياة أهل األرض الذين يقبعون تحت ســطوة
تأثيــرأهــل الشــرورو املصالــح .
نــرى فــي هــذه الحالــة اإلنســان كعميــل مســتهدف  ,و قيــم الخيــرو الجمــال و
الحق والفكرالوسطي الناضج كل ذلك منتجات وجب تسويقها لعمالئنا
الذيــن هــم خلفــاء هللا فــي هــذه األرض إلصالحهــا و تعميرهــا و تحســين جــودة
العيــش فيهــا وقيادتهــم نحــو الغايــة الكبــرى للخلــق أال وهــي الظفــربرضــا هللا
عــزوجــل .
يهــدف التســويق االجتماعــي إلــى التأثيــر علــى الســلوك لتصبــح ممارســاته
أفضــل مــن خــال وضــع منهجيــة لصياغــة مجتمــع راشــد و ذلــك مــن خــال
التأثيــرعلــى الفكــرو املشــاعر.
ً
ً
ً
التسويق االجتماعي يختلف كثيرا شكليا وجوهريا عن الترويج االجتماعي
ملمارســات و ســلوكيات محــددة يتــم تزينهــا و تحســينها فــي الخلفيــة الذهنيــة
للجمهور املســتهدف .
التســويق االجتماعــي يهــدف لغــرس قيــم و افــكارو مــن ثــم تشــكيل ســلوك
رشــيد يصنــع حيــاة هانئــة و ســاملة .
هو فن بيع السلوك الراشد و التأثيرعلى عادات املجتمع .
و التغييرهو في قلب أعمال هذا النوع من التسويق السامي الذي يحقق
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أرباح اجتماعية من خالل صناعة فكرقويم و وعي سليم .
إن كان تحقيــق الربــح املالــي هــوغايــة الجهــد البشــري فــي املنظمــات الربحيــة
 ,فــإن تغييــرســلوك فاســد و تأصيــل آخــرجيــد فــي حيــاة املجتمــع املســتهدف
هــو أســمى غايــات الجهــود املبذولــة فــي التســويق االجتماعــي .
يمكــن أن نلخــص مــدى تأثيــرالتســويق فــي تحســين جــودة الحيــاة مــن خــال
مــا يلــي
الصورة الذهنية
َّ ُ َ ْ ُ ُ
الر ْز َق لَ ْن َي َش ُاء َو َي ْق ِدرُ.
ط ّ
الله يبس
ِ ِ
أكبــركارثــة أصابــت العقــل املســلم هــو اعتقــاده أن الــرزق محصــور فــي املــال
و هــو بالحقيقــة يشــمل جميــع عطايــا الكريــم عــزو جــل و نعمــه التــي أغدقهــا
علــى خلقــه .
و الكارثة األكبرهو ظن اإلنسان أن الفقرقدرمكتوب له و ال حيلة له فيه
و هذا فهم مغلوط و معيوب .
هللا كتب لكل انسان رزقه و اإلنسان هو من يكتب على نفسه الفقر.
حكم ) و ليس قدر.
الفقرقضاء ( أي
َ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
ُ
ز
يقول هللا في كتابه ( وأما ِإذا ما ابتله فقدرعلي ِه ِرزقه ) قدرعليه ر قه و
لم يقل كتبنا عليه فقره .
الرزق مفهوم واسع يشمل أمور عديدة غيراملال .
اإلنسان هو من يصنع فقره .
ً
و الفقيرأوالده فقراء إال إذا علمهم جيدا و أحسن صناعة طموحهم .
أمنية الفقيرهي الحصول على وظيفة .
و هناك أكثرمن  20مجال للحصول على الدخل املادي غيرالوظيفة .
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العلم يصنع الثراء املادي و املعنوي .
غياب التخطيط أحد أهم موجبات الفقر.
الفو�ضى و الكسل و الجهل عادات تجدها في معظم الفقراء .
علينــا نحــن كخب ـراء تســويق أن تعمــل علــى تغييــر هــذه الصــورة الذهنيــة
الخاطئة والتي جردت اإلنسان من صفة االختيارالتي هي مناط التكليف
إن الفقــر ســببه اإلنســان و ليــس قــدر مــن الســماء و يمكــن التغلــب عليــه
مــن خــال الجهــد البشــري و تحقيــق العدالــة و توفــر الحريــة االجتماعيــة
فيضمــن بهــا اإلنســان أخــذ حقــه فــي تنــاول خيـرات الكــون ويحقــق ســامة و
جــوده و حفــظ كرامتــه .
الناس ثالثة أصناف :
مستثمر  :ثري  ,تاجر :ميسور و موظف :فقير.
اسباب الفقر:
الفقرحسب تقاريرالبنك الدولي ينقسم إلى ثالث درجات :
 فقرمدقع  :فقدان القدرة على الحصول على مقومات الحياة االساسية. فقــر متوســط  :القــدرة فقــط علــى امتــاك مقومــات الحيــاة االساســيةاملتمثلــة بــاألكل و الشــرب و اللبــس .
 فقــر حضــاري  :تمتلــك مقومــات الحيــاة و ال تســتطيع امتــاك مقومــاتالحيــاة الحضاريــة مــن تعليــم  ,ثقافــة  ,ســينما  ,تتبــع املوضــة.
أسباب الفقر:
.1القصور الذاتي  :تكون عادات سلبية مثل الكسل والفوضوية وغياب
التخطيــط و األهــداف و العيــش ســبهللة  ,عــدم املبــادرة لصناعــة الث ـراء
الشــخ�صي و تفضيــل الــرزق القليــل الســهل عــن الكســب الكثيــرالصعــب .
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.1القصور الذاتي  :تكون عادات سلبية مثل الكسل والفوضوية وغياب
التخطيــط و األهــداف و العيــش ســبهللة  ,عــدم املبــادرة لصناعــة الث ـراء
الشــخ�صي و تفضيــل الــرزق القليــل الســهل عــن الكســب الكثيــرالصعــب .
.2الجهل  :ال يوجد انسان متعلم تعليم جيد و مطلع على معارف العصر
يعانــي مــن ويــات الفقــر ,عــدم وجــود مــدارس جيــدة و اهمــال التعليــم مــن
قبــل األســرة و الدولــة ســبب كفيــل بإخ ـراج جيــش مــن الفق ـراء  ,هنــاك
مالحظــة واضحــة هــي أنــه كلمــا زاد ارتبــاط مجتمــع بالقـراءة النافعــة قلــت
نســب الفقــرفيــه .
.3البيئــة الفاســدة  :العيــش فــي مجتمــع متخلــف يعانــي ويــات الحــروب و
الصراعــات و النزاعــات و الفســاد السيا�ســي و االســتبداد الــذي يدمــر كل
مقومــات الدولــة الناجحــة.
.4اإلدمان  :أي نوع من اإلدمان مخدرات  ,قات  ,مسكرات  ,جنس  ,طعام
أي إدمان يقود اإلنسان لالفتقار.
.5التفكيرالتقليدي  :البحث عن املال من خالل تقليد اآلخرين  ,اصبحت
الوظيفــة بنظــرالكثيــرهــي املصــدرالوحيــد و الفريــد للمــال و تأميــن الحيــاة
االقتصاديــة و الحقيقــة أن الوظيفــة هــي املصــدرالســهل لذلــك  ,و يجهــل
الكثيــرأن هنــاك اكثــرمــن مصــدرلتأميــن الدخــل املالــي متمثلــة بالتجــارة و
املهنة و الحرفة و االستثمارو مصادراخرى  ,و البد ان يعلم الشاب الذي
يحلــم بوظيفــة جيــدة أن املوظــف فقيــرمهمــا ارتفــع راتبــه .
يقــول الدكتــور طــارق الســويدان ( الخــوف هــو الســبب الرئي�ســي لعــدم
تــرك الوظيفــة واالنتقــال الــى العمــل الحر,الخــوف مــن الفشــل الخــوف مــن
املجهــول الخــوف مــن عــدم كفايــة القــدرات الخــوف علــى الــرزق لذلــك
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ّ
يفضل معظم الناس حياة العبودية في الوظيفة )
.6االفتقــارملهــارة إدارة الجانــب االقتصــادي  :ال تشـ ِـترمــا لسـ َـت فــي حاجـ ٍـة
إليــه  ،ألنــك ســتبيع غـ ًـدا مــا أنــت فــي حاجـ ٍـة لــه ! خالــص جلبــي
كثيرمن الناس ال يحسنون إدارة مواردهم فيقعون بذنب اإلسراف و إثم
التبذيــر ,و أحــد الحكمــاء قــال أن الذ ـكـي هــو مــن يدخــر % 20مــن دخلــه و
يســتثمر  % 10فــي مشــاريع مختلفــة .
إن الفقيرهو الذي ينفق ماله و يدخرما تبقى  ,الغني هو الذي يدخرماله
و ينفق الفائض منه.
.7عــدم التخطيــط األســري  :و لــه جانبــان جانــب مــن حيــث عــدم تقديــر
حاجــة األســرة املاليــة و انفــاق الدخــل فــي الضــرورات و الجانــب اآلخــرهــو
تساهل األسرة في اإلنجاب و إخراج اطفال ال تستطيع تأمين وسائل حياة
ً
كريمــة لهــم و غالبــا الفقيــرينجــب فقـراء .
و علينا ان نعلم أن الشقاء و الجوع و الخوف و الفقرهو من صنع أيدينا
ُ
و هذه اآلية العظيمة تقرر هذه الحقيقة :
َ َ َ َ َّ
اللـ ُـه َم َثـ ًـا َق ْرَيـ ًـة َك َانـ ْـت ِآم َنـ ًـة ُم ْط َم ِئ َّنـ ًـة َي ْأ ِت َيهــا ر ْز ُق َهــا َر َغـ ًـدا ِمـ ْـن ُكلّ
{وضــرب
َ ُ ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ
َ
ـوع والخــو ِف ِبمــا كانــوا
َمــكْ َ ٍانُ ف َكفــرت ِبأنعـ ِـم اللـ ِـه فأذاقهــا اللــه ِلبــاس الجـ ِ
يصنعــون }.

التنافسية :

في مقابلة أجراها الدكتور املثقف رئيس تونس السابق منصف املرزوقي
اعترف بحقيقة مرة بالنسبة لي حينما قال ( أسقطني اإلعالم ) .
إن قوى الشرواملصالح لديهم سطوة وجولة وسيطرة قوية على مجريات
األحداث ومقاليد الحكم في الوطن العربي املنكوب  ,إن اإلعالم القوي
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هــو إحــدى أدوات التنافــس القويــة التــي يســتثمرها أهــل املصالــح و تكويــن
الثروات بتسطيح العقل العربي وتشويه صورة الرجال املخلصين الذين
يســعون لتخليــص األمــة مــن مكايــد االســتبداد و الفســاد و يكفــي أن نعلــم
أن قنــاة  1 MBCهــي القنــاة العربيــة األولــى فــي نســب املشــاهدة فــي الوطــن
العربــي حيــث يشــاهدها  %84مــن العــرب الذيــن عددهــم  3300مليــون .
وتخيلوا حجم القيم الفاسدة واألفكارالخائسة والنجومية البائسة التي
تبثهــا هــذه القنــاة فــي عقــول العــرب  .و عــدد القنــوات اإلســامية فــي الوطــن
ً
العربي  102قناة من أصل  1100قناة تقريبا و نسب املشاهدة لجميعها
ال تتعدى  0.2من األلف ( تكاد تكون صفر) و املشكلة ليست بشكل كبير
فــي ذائقــة العــرب بقــدرمــا تكــون فــي املحتــوى الــذي يقدمــه اإلســاميين فــي
قنواتهــم .
إن اإلعالم العربي موجه لتحقيق هدف وهوأن نظل في تخلف وتخلف و
نترك األرض مستباحة لتقع في أيدي فاسدة متربعة على عرش االستبداد
تنهب ثروات الوطن .
إن أهل الحق و اصحاب الرسالة و القضايا و املحبين ألمتهم ال قوة لهم و
ال جمل في منافسة أهل املصالح و الشرور.
قيــم فاســدة مثــل الخيانــة مــن أجــل الحــب و تف�شــي الســعارالجن�ســي لــدى
املجتمعات العربية تدسها قوى الشرمن خالل ادوات تواصلهم الفعالة
يكفي أن نعرف أن هناك أغنية ساقطة ملغني تافه بلغت مشاهدتها 300
مليــون  ,بينمــا برنامــج فكــري ممتــع لــم تتعــدى مشــاهدته  10ألــف مــرة علــى
اليوتيــوب .
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الترويج
إن هناك تضاد بين القيمة الجميلة و املتعة
إن كثيرمن قيم الضالل والفساد تأتي مبهرجة مزينة تستسيغها النفوس
و يتشــربها الســلوك بأريحيــة تامــة  ,يقدمهــا صنــاع الفواحــش بأســلوب
ً
جــذاب وممتــع بينمــا نجــد األفــكارالقيمــة ذو الفائــدة غالبــا مــا تقــدم بطــرح
باهــت ممــل
يقــول الدكتــور محمــد الغزالــي  :آن ألهــل الديــن أن يتفننــوا  ,و آن ألهــل
الفــن أن يتدينــوا .
إنها معادلة صعبة لن يتمكن من تحقيقها سوى مسوق بارع .
تقديم القيمة الجميلة من خالل أدوات ممتعة و جذابة .

28

29

التسويق و اإلبداع

فــي زمــن التحديــات و التعقيــدات هــذا تزيــد حاجتنــا للتســويق و مــع زحمــة
التنافــس أصبــح التســويق بــا إبــداع ســاح بــا رصــاص .
ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن التســويق و اإلبــداع هنــاك
شركات تعتمد سياستها اإلنتاجية على اإلبداع في اختراع منتجات جديدة
وأحــد أهــم هــذه الشــركات هــي أبــل .و ارتبــاط التســويق مــع اإلبــداع يختــص
فــي  % 90مــن نســبته فــي مجــال التكنولوجيــا و التقنيــة .
ماذا يمكن أن ُيقدم اإلبداع للتسويق ؟
مهمــة التســويق الرئيســية هــي اكتشــاف حاجــات البشــر( أو خلقهــا ) و مــن
ثم إشباعها و في الحقيقة و وجود اإلبداع مهم لتحقيق هذه املهمة كبيرة
التعقيــد و التنافــس الشــديد فــي العصــرالجديــد ضاعــف حاجــة الشــركات
و األفـراد للتســويق و ليــس أي تســويق و لكــن التســويق اإلبداعــي .
هــل هنــا نحتــاج لدمــج نظريــات اإلبــداع مــع نظريــات التســويق أم علينــا أن
نكتشــف نظريــات تســويق إبداعيــة جديــدة !
مثال على التسويق اإلبداعي ما قامت به شركة نايك بإنتاج تطبيق (نايك
بالس ) والذي يعمل كمدرب شخ�صي يوجهك في كل وضعياتك الرياضية
لتحقيق نتائج مثمرة في وقت مناسب  ...إبداع انتاجي بكل املقاييس !
ً
و
و قــد صرحهــا مســبقا األب الر حــي لعلــم اإلدارة الحديــث بيتــرديركــر( أن
للشــركات مهمتــان رئيســيتان فقــط  :همــا التســويق و اإلبــداع ) .
و الفكــرة اإلبداعيــة وحدهــا ال تكفــي إلشــباع حاجــات العميــل  ,و التســويق
ً
وســط هــذا الزخــم االنتاجــي وحــده يقــف عاجـزا عــن الوصــول إلــى عقــل و
قلــب املســتهدف !
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يمكننا ربط عالقة التسويق باإلبداع فيما يلي :
ً
.1إبــداع إنتاجــي  :ابتــكار منتجــات جديــدة تمامــا ليــس لهــا حاجــة معلنــة
ً
مســبقا فــي الســوق .
.2ابــداع تطويــري  :تطويــرمنتجــات قديمــة و تقديمهــا بتحســينات طالــت
 %60مــن خصائصهــا .
 .3ابــداع بحثــي  :إبــداع فــي اكتشــاف فــرص الســوق و تقســيمه و جمــع
معلومــات دقيقــة عــن وضــع املنافســين و املنتجــات فيــه .
.4ابــداع ترويجــي  :اســتخدام وســائل حديثــة جديــدة متطــورة غيــرمألوفــة
لجذب انتباه املستهدف ودخول عقله  ,تقديم املنتجات بطرق براقة غير
مســبوقة  ,و توزيــع املنتجــات بتكلفــة أقــل و الوصــول لعقــل املســتهدف و
إبهــاره دون عنــاء.
.5إبــداع القيمــة املضافــة  :تقديــم سلســلة مــن اإلضافــات القيمــة علــى
ُ
املنتجــات تســاعد علــى اشــباع حاجــات العمــاء حــد االســتزادة .
وسائل التسويق اإلبداعي ( أو ما يقدمه اإلبداع للتسويق ) :
ً
.1اذهــب ملــدى جديــد  :املســوق أحيانــا يعمــل كمستكشــف ويبحــث عــن
زوايــا جديــدة و يحــاول أن يفهــم مــاذا يحتــاج النــاس فــي كل ركــن مــن أركان
األرض املعمــورة .
ً
ُ
.2شـ ّ
ـكل الســوق ســريعا  :املســوق الناجــح هــو الــذي ُيقــدم منتجــات تغيــر
العالــم و ال تحتــاج لتبري ـرات كثيــرة حتــى يقبلهــا النــاس  ,انظــر مــاذا فعــل
ســتيف جوبــزمــن خــال منتجــات آبــل لقــد غيــرطريقــة البشــرفــي العيــش و
التواصل  .يجب على املسوق أن يصنع مستقبل حاجات عمالئه و يصنع
الســوق الــذي ســوف يخدمــه .
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.3تبنــي نمــاذج أعمــال جديــدة  :تشــجيع بيئــة تســويقية داعمــة لإلبــداع و
تحمــي األفــكاراالبتكاريــة و تمنعهــا مــن االضمحــال و تشــجيع املنتجيــن لهــا
و محاولــة اخضــاع هــذه األفــكارللتجربــة و تحويلهــا لواقــع قــد ُيغيــرمســار
األعمــال.
.4شجع اآلخرين على املشاركة  :ال تحل مشاكل التسويق وحدك  ,إشرك
جميــع الجهــات املعنيــة فــي إيجــاد الحلــول  ,هنــا يأتــي اإلبــداع فــي أبهــى حلــة
ُ ً
اندمــاج العقــول مــع بعضهــا و تكويــن نســيج جديــد مــن األفــكارجديــد كليــا .
ً
.5اســتخدم التكنلوجيــا  :قطعــا أن التكنولوجيــا اليــوم هــي صميــم اإلبــداع
و أحــد وســائله الفعالــة.
عند احتدام املنافسة و شراسة الصراع على عقل و قلب املستهدفين لن
نجــد ســاح أفضــل مــن التســويق و لكنــه ســيكون ســاح بــا رصــاص إذا لــم
نمــزج اإلبــداع معــه .
ما هو اإلبداع !
اإلبداع هو عملية اإلتيان بجديد – طارق السويدان
نحن في حاجة لثالث عناصرهي بمثابة وقود لإلبداع :
الخيال  :هو عملية خلق ألفكارو صور غيرموجودة في الواقع .
الربط  :عملية تفكيربحتة تعمل على ربط بين الخيال و الواقع .
االبتكار :عملية تطوير للدمج الناتج بين الخيال و الربط .
و اإلبــداع هــو تحويــل هــذه العمليــة إلــى نتيجــة واقعيــة  ,الفكــرة اإلبداعيــة
ً
الســجينة خــارج اقفــاص الحقيقــة ال تســمى إبداعــا .
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األدوارالستة لإلبداع التسويقي :
 .1املبادر :الشخص الذين يمسك راية اإلبداع و التجديد في الشركات .
 .2الباحــث  :قانــص املعلومــات مهمتــه إيجــاد املعلومــات الذكيــة ذات
ُ
الصلــة التــي تثــري املشــروعات
 .3املبتكــر  :يســعى لتوليــد االفــكار الجديــدة التــي مــن شــأنها تفعيــل دور
الشــركة فــي مواكبــة التغي ـرات الخارجيــة .
 .4املطــور  :دوره األسا�ســي تحويــل األفــكار إلــى منتــج أو خدمــة و تطبيــق
الحلــول الذكيــة علــى الصعوبــات املصاحبــة إلنشــاء املنتــج أو الخدمــة.
ُ ّ
 .5املنفذ  :إيصال ثماراإلبداع إلى السوق املستهدف .
ُ
 .6امليسر :يعمل على تفعيل ديمومة التطويراملستمرفي الشركة .
ابدع باملنتج ( تقديم منتج ممتازبمواصفات خارقة )
ابــدع بطريقــة تقديــم املنتــج ( تقديــم املنتــج بســعر منافــس  ,و ســهولة
االســتخدام  ,و جــودة عاليــة )
ابدع بإسعاد العمالء ( المس شغف العمالء )
تخيــل أن شــركة مثــل ثــري أم ابتكــرت مــا يقــارب  38تقنيــة تكنولوجيــة
لــأدوات  ,و انتجــت  50ألــف منتــج  ,و تديــر  2000اســم تجــاري .
شــركات نشــاطها بأكمله قائم على اإلبداع شــركة كوينجســيج تبيع ســيارة
يصــل ســعرها إلــى  3مليــون دوالر.
في شركة كرافت أطلقت الرئيس التنفيذي للشركة إيرين روزنفيلد فكرة
املليون دوالر ملن يجلب فكرة تساعد في جلب ارباح للشركة
فــي شــركة شــل إذا كان لديــك فكــرة تطويريــة ُيطلــب منــك إرســالها إليميــل
مختــص بتلقــي هــذا النــوع مــن األفــكارو بعدهــا يتــم اســتدعائك لشــرح
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الفكرة أمام كبارقادة الشركة خالل  10دقائق بعرض توضيحي  ,ومن ثم
ُ
تخصص  10دقائق لتفحص الفكرة واالجابة عن تساؤالت الحاضرين .
و في حال حظت الفكرة بالقبول و أمكن تطبيقها يحصل صاحب الفكرة
على جائزة نقدية تصل إلى  30ألف دوالر.
من مبادئ اإلبداع التسويقي :
اخلق حاجة منتجك لدى العمالء .ال تتجاوب مع كل متطلبات العمالء .ً
اجعل املنتج صعبا على النوال .ال تعلن من أجل البيع اعلن من أجل االندماجاصنــع قائمــة األســعارأنــت و ال تخضــع لضغوطــات التكلفــة أو املنافســةاو متطلبــات الســوق
املنتجات ذات الطابع اإلبداعي غيرخاضعة للمقارنةليست مهمة العميل أن يعرف ما يريد  ,إنها مهمة املسوقين أن يعرفونهم
بحاجاتهــم .
هناك ثالث استراتيجيات رئيسية في التسويق :
االســتراتيجيات الرئيســية  :و هــي تعتمــد علــى مبــدأ ادفــع أكثــرتحصــل علــى
مزايــا اكثــر
استراتيجيات املوضة  :بيع ما يتناسب مع الذوق الدارج وله طلب مرهون
بالوقت
اســتراتيجية اإلبــداع  :خلــق قيمــة عاليــة للعمــاء مــن خــال منتجــات ذات
ً
مواصفــات فريــدة غيــرملموســة غالبــا .
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صناعة اللوبي

اللوبــي مصطلــح ُيشــير إلــى وجــود عمليــة تأثيــر علــى القــوى املســيطرة علــى
سياسات الدولة و الرأي العام و ُ
ص ّناع القرارفي املجتمع من أجل تحقيق
املوظفــة لهــم .
مصالــح الجهــة ِ
ُ
هنــاك ثــاث وكاالت أخبــار عامليــة تســيطر علــى  % 80مــن األخبــار اليوميــة
على مستوى العالم و تعتبراملصدراملوثوق األول لألخبارالتي تستقي منها
القنــوات و الصحــف أخبارهــا :
 وكالة رويترز اإلنجليزية ( ) Reuters وكالة األنباء الفرنسية ( ) A.F.P وكالة األسوشيتدبرس األمريكية ( ) A.Pفي الدستور األمريكي هناك نص رئي�سي يوضح ما يلي :
تهــب األمــة االمريكيــة للحــرب فــي ثــاث حــاالت ( تهديــد أمــن امريــكا  ,تهديــد
أمــن إس ـرائيل  ,و انقطــاع نفــط الخليــج ) .
ما الذي جعل دول مثل أمريكا تضع الكيان الصهيوني املحتل من ضمن
أمنهــا القومــي – أليــس اللوبــي الصهيونــي الــذي يؤثــر علــى صناعــة الق ـرار
ً
األمريكــي و العالمــي أيضــا .
بلغ مجمل عائدات التكنولوجيا املتقدمة التي تصدرها إسـرائيل للعالم
11,88مليــار وفقــا لتقريــر البنــك الدولــي لعــام  2015مقابــل  2,77مليــار
مجمــل عائــدات التكنولوجيــا التــي تصدرهــا جميــع الــدول العربيــة .
مهمــة اللوبــي هــو تحقيــق أهــداف املنظمــة أو املؤسســة مــن خــال التأثيــر
علــى أصحــاب القـرار دون تدخــل مباشــر ,و هــذا التأثيــرالغيــرمباشــريقــف
خلــف نجــاح العديــد مــن املؤسســات و املنظمــات فــي العالــم .
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ً
و نجــد كذلــك نجــاح العديــد مــن املوظفيــن فــي منظماتهــم إعتمــادا علــى قــوة
تأثيــراللوبــي ( الشــللية ) علــى متخــذي القـرار.
و فــي زمــن كزماننــا هــذا يتحتــم علــى املؤسســات الكبــرى و الــدول إنشــاء
لوبيــات مســاندة لصنــع نــوع مــن اإلتـزان فــي تحقيــق املصالــح وفــق مبــدأ ال
ضــرر و ال ضـرارو إال تداعــت علينــا األمــم كمــا تداعــى األكلــة علــى قصعتهــا .
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مجاالت التسويق

ُيقسم علماء التسويق مجاالت هذا العلم إلى عشرة أقسام :
ً
الســلع  :املنتجــات املاديــة املصنعــة  ,ســنويا يتــم انتــاج بالييــن مــن املــواد
ً
الغذائيــة املعلبــة  ,الطازجــة و املغلفــة و يتــم أيضــا صناعــة املالييــن مــن
الســيارات  ,الثالجــات  ,التلفزيونــات  ,و األجهــزة التــي تعبــرعــن روح العصــر
الحد يــث.
الخدمات  :خدمات الطيران الفنادق  ,املستشــفيات  ,تأجيرالســيارات ,
الحالقة  .الهندســة البنوك  ,املحاماة البرمجة .
األحداث  :الرياضة  ,املســابقات الهامة  ,اوملبياد  ,املعارض  ,املهرجانات ,
االحتفــاالت  ,املعــارض ,
التجارب  :دور السينما  ,حدائق املالهي  ,فعاليات والت ديزني .
االشخاص  :الفنانون  ,املمثلون  ,املدراء التنفيذيون  ,املحامين  ,الرؤساء
 ,املذيعين  ,الالعبون الرياضيون  ,الدعاة واملدربون  ....اسماء تجارية
االماكن  :مدن  ,دول  ,سياحة .
العقارات و املمتلكات  :العمائرو الشقق و املدن السكنية املستحدثة .
املنظمــات  :بنــاء ســمعة طيبــة فــي عقــول الفئــات املســتهدفة فهــذا يعتبــر
رأس مــال
املعلومــات  :دور النشــر و املكتبــات  ,الجامعــات و املعاهــد العلميــة و
ا ملــدا رس.
األفكارو القيم  :هو ما يتعلق بنشراالفكارو القيم بالوسائل اإلعالمية او
املنابرالوعظية أو دور صناعة الرأي.
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معادلة التسويق
( ) R + S + T + P + MM +DM
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Research

البحوث التسويقية
تصميم و تجميع و تحليل و رفع تقريربالبيانات التي لها صلة بالحالة التي
تواجهها الشركة .
تهــدف البحــوث التســويقية إلــى التركيــزعلــى اكتشــاف فــرص تســويقية او
االطــاع علــى املتغي ـرات الطارئــة فــي الســوق .
في عام  2009تم إنفاق  29بليون على البحوث التسويقية.
يحتــاج لــك ان تغــوص بعمــق الســوق لتفهــم اربعــة اشــياء ( وضعــك  ,وضــع
املنافســين  ,الفــرص و املخاطــر) .
حتــى تفهــم توجــه الســوق الحقيقــي يتطلــب منــك ذلــك الغــوص فــي أعمــاق
الســوق و تــرك القشــور و الغــوص فــي أســبارالبيئــة التنافســية لتكتشــف
الفــرص و املخاطــرو تتــرك القشــور التــي تطفــو علــى الســطح .
ومــن ضمــن مهــام العامليــن فــي البحــوث التســويقية هــوالتفريــق بيــن الفرق
بيــن املوضــة و التوجــه الســوقي َ(ف َأ َّمــا َّ
الزَبـ ُـد َف َي ْذ َهـ ُـب ُج َفـ ًـاء َو َأ َّمــا َمــا َي ْن َفــعُ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ْ
ض ).
النــاس فيمكــث ِفــي ًالر ِ
علينــا أن نفــرق أيضــا بيــن التوجــه الســوقي ( مكمــن الفــرص االســتراتيجية)
و املوضة التي هي ليســت أكثرمن حركة تغيرفي ســطح و قشــور الســوق .
املوضــة غيــر مدروســة  ,عمرهــا قصيــر  ,ليــس لهــا أهميــة اجتماعيــة او
اقتصاديــة او سياســية  ,أمــا التوجــه فهــو يشــكل صــورة املســتقبل و يصنــع
الســير االســتراتيجي .
عــام  1988قامــت شــركة كــوكا كــوال فــي تغييــرمــذاق منتجهــا فوصلهــا 400
ألــف رســالة احتجــاج مــن عمالئهــا  .تــم جمــع املعلومــات بطريقــة خاطئــة
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والقيــام ببحــوث تســويقية ناقصــة أدت إلــى قـرارات خاطئــة قــادت بدورهــا
لفشــل التجربــة.
البحــوث التســويقية تســاعدك فــي اتخــاذ ق ـرارات صعبــة و تســاعدك فــي
توقعــك لتفاعــل العمــاء مــع املنتــج.
أنواع البحوث التسويقية :
االستكشــافية  :التعــرف علــى حاجــة الســوق للمنتــج الجديــد او الجــدوى
االســتثمارية.
التطويرية  :التعرف على امكانية تطويراملنتج وبحث سبل تقبل العمالء
لشكله الجديد
الوصفيــة  :عكــس صــورة الســوق مــن حيــث وضــع منتجــك  ,املنافســين و
الفــرص و املخاطــر
الطارئة  :تحديد الحصص السوقية  ,معدل العرض و الطلب  ,املبيعات
و التواجد و االنتشار  ,تأثيرالحملة االعالنية على سلوك العمالء
خطوات البحث :
حــدد محــور البحــث ( املشــكلة )  ,طــور خطــة البحــث  ,اجمــع املعلومــات ,
حلــل املعلومــات  ,لخــص النتائــج و عندهاخــذ القـرار .
طريقة البحوث :
املالحظــة  ( :النــزول امليدانــي و اســتقراء املعلومــات مــن خــال متابعــةحركــة املنتــج و طلــب النــاس لــه و ســؤال املســتهلكين لــه و البائعيــن )
 مجموعــة التركيــزالبحثيــة  ( :اجمــع مجموعــة مــن االشــخاص مــا بيــن 8الــى  12و مناقشــة موضــوع محــدد )
 االســتبيان ( املقابالت  ,الزيارات  ,االتصاالت  ,املراســات  ,االســتبيانات42

 البحث السلوكي ( دراسة عادات الشراء  ,التفضيالت  ,الرضا ) البحــث التجريبــي ( حفــل لتجريــب املنتــج و اخــذ انطباعــات الجمهــورعنــه).
 مصــادر املعلومــات ( الجهــات الحكوميــة  ,مراكــز البحــوث و الدراســات ,الكتــب و املجــات  ,املواقــع و شــبكات التواصــل االجتماعيــة  ,االعــام ) (
اربــع انــواع للمعلومــات  :شــخصية  ,تجاريــة  ,عامــة و خبراتيــه )
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Segmentation
التقسيم

التقسيم هو مجموعة من العمالء يتشاركون نفس الرغبات و الحاجات.
عنــد التقســيم يجــب ان تقســم مجموعــة كبيــرة مــن البشــرإلــى مجموعــات
صغيــرة ,و كل مجموعــة يجــب ان تمتلــك �شــيء مشــترك فيمــا بينهــا يجعلهــم
يتجاوبــون بطريقــة متطابقــة ملنتجاتــك و اســتهدافك .
االســتراتيجية الفاعلــة فــي التقســيم تنطبــق علــى املثــل الــذي نحــوره هنــا و
هــو ضــرب مليــون عصفــور بحجــر.
ُ
أي أن تقدم منتج يســتهدف مجموعة بشــرية كبيرة و تحصل على تجاوب
واحــد .
هذا النوع من االستهداف صعب النوال لكنه مثمر.
انواع التقسيم :
.1التقســيم الجغرافــي ( اإلقطاعيــات  ,األقاليــم  ,الــدول  ,املــدن  ,مصــادر
الدخــل  ,الجــوار) ,
.2التقســيم الديموغرافي  :العمرو مراحل الحياة  ,حجم العائلة  ,دورة
حيــاة العائلــة  ,الدخــل  ,املهــن  ,التعليــم  ,الديــن  ,النــوع الجيــل  ,الجنســية ,
املســتوى االجتماعــي .
.3التقسيم النف�سي  :على النمط النف�سي و طريقة الحياة .
.4التقسيم السلوكي  :تقسيم الناس على أساس علمهم  ,نمط تفكيرهم
 ,اسلوب املعيشة و تجاوبهم مع املنتج .
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التقسيم الجغرافي :
تقسيم الجمهور املستهدف حسب املنطقة و التجمع .
التقسيم السكاني :
الرجــل يميــل اكثــر للمــس املنتــج عــن قــرب بينمــا امل ـرأة تأخــذ املنتــج دون
حاجــه لفحصــه .
الرجل يحتاج لقراءة تفاصيل املنتج و معلوماته و الهدف من استخدامه
بينما تعامل املرأة مع املنتج بصفة شخصية و ليس نفعية مثل الرجل .
فــي امريــكا و الواليــات املتحــدة تســيطر امل ـرأة و تؤثــر علــى  80باملائــة علــى
صناعــة الســلع و الخدمــات  75 ,باملائــة تؤثــرعلــى ق ـرارات ش ـراء البيــوت ,
و 60باملائــة علــى قـرارات شـراء الســيارات الجديــدة و  %60تؤثــرعلــى قـرار
ش ـراء طــاء الجــدران .
شركة  Avonبنت راس مال ب  6بليون دوالرمن خالل منتجات الجمال
و أدوات التجميل و الشعر.
امل ـرأة تهتــم أكثــر بالتأثيــر االجتماعــي و تهتــم بتفاصيــل الســيارة الداخليــة ,
تهتــم بمظهــر الســيارة عــن اداء محركهــا و درجــة األمــان .
بامبرز تستهدف االطفال من عمر0إلى  32شهر.
كولجيت تستهدف ثالث فئات عمرية ( االطفال  ,الراشدين  ,املسنين ).
و هكذا ...
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التقسيم بحسب األجيال :
الجيــل  Yالــذي ولــد مابيــن  1979الــى  78 ( 1994مليــون  ,بقــدرة شـرائية
 187بيليــون دوالر) .
الجيــل  Xالــذي ولــد مــا بيــن  ( 1978 – 1964قدرتــه الشـرائية 50بليــون
دوالر )
الجيل  76( 1964-1946 Bمليون بثروة تقدر بترليون ونص و يسيطرون
على ثلثي الثروة العاملية )
الجيــل الصامــت  1945-1925مليــون  % 60مــن هــذه الفئــة تظــن نفســها
اصغــرمــن عمرهــا الحقيقــي .
التقسيم النف�سي ( النمط النف�سي و أسلوب الحياة )
الشخصيات ذو املصادرالسامية ( املبدع  ,املفكر ,املنجز ,الخبير) .
الشخصيات ذو املصادرالدنية ( املصدق  ,,املتلهث  ,التقليدي  ,السادي).
التقسيم السلوكي :
تقسيم الناس على أساس علمهم  ,نمط تفكيرهم  ,تصرفاتهم و تجاوبهم
مع املنتج الحاجة و املنافع تلعب دور كبيرفي صناعة القرار
يقسم خبراء التسويق الناس على اساس :
الحما�سي  %12 :من الناس دخلهم يقدر. $76000
الباحث عن املظهر %20 :من الناس و معظمهم في عمرال  ( 35يبحثون
عن املنتج الذي يظهرهم ويقولون هأنذا  ...يدفعون اكثرمن اجل تحسين
صورتهم االجتماعية )
عشاق التسوق  % 15 :من الناس و الشراء عندهم هواية
التقليدين  %16 :من النا س و سلوك الشراء لديهم قائم على التقليد .
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الباحثيــن عــن الرضــا  %14 :يمارســون التســوق فقــط مــن أجــل ارضــاء
حاجــة ال تهمهــم املــاركات
الغارقون  :ال يعلمون ما يريدون .
التقسيم حسب الحاجة و املنافع املفقودة أو املشكلة املشتركة
حــاول أن تقســم جمهــورك املســتهدف حــول حاجــة أو منفعــة أو مشــكلة
مشــتركة تجمعهــم
عند التقسيم يجب التأكد أن تتم عملية التقسيم كمايلي :
.1قيا�سي  :الحجم  ,القدرة الشرائية .
.2جوهري  :يجب التأكد ان التقسيم كبيربشكل كافي و مربح .
.3قبول  :ان يكون التقسيم قابل للوصول و الخدمة
.4شــامل  :التقســيم قابــل الحتــواء االطيــاف املختلفــة و يتجــاوب مــع برامــج
املزيــج التســويقي.

Targeting

و هناك نوعين في االستهداف قسمها علماء التسويق إلى :
السوق الكلي (  : ) Mass marketingو التي تستهدف بها شريحة واسعة
مــن النــاس .
مخصــص ( ) nicheأو أفـراد  :و التــي تركــزعلــى اســتهداف شــريحة محــددة
مــن البشــرو ال تغطــي أو تلبــي حاجــات قطاعــات متعــددة .
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Positioning
التموضع

التسويق ليس هو ما تعمله باملنتج و لكن ما تعمله بعقل العميل .
ً
التموضع هو كيف تضع نفسك داخل عقل العميل ليتصورك ذهنيا.
اخترفكرة واحدة تميزمنتجك لتضعها في ذهن العميل.
•كيــف تضــع الصــورة الذهنيــة  :إختــرفكــرة واحــدة تميــزمنتجــك لتضعهــا
فــي ذهــن العميــل
.1كــن األول  :قانــون القيــادة ( مــن الجيــد أن تكــون األول علــى أن تكــون
األفضــل ).
.2أخترأسم براق  :االسم السهل والعميق يمنح نجاح بعيد املدى للمنتج
ويجعله سهل التموضع في عقل العميل.
.3عناصراللصق  :حتى تلتصق الفكرة بعقول املستهدفين البد أن تتميز
و حتى تلتصق في عقل العميل تأكد أن تتسم فكرة املنتج باملزايا التالية:
البساطة  ,الفجائية  ,أن تكون محسوسة  ,املصداقية  ,العاطفة  ,أروي
قصــة.
.4حــرب اإلدراك  :املعركــة التســويقية هــي ليســت معركــة منتــج و لكــن
معركــة إدراك.
.5تميــز بنقطــة قــوة  :الســعر  ,الجــودة  ,التوزيــع و االنتشــار و التواجــد ,
الخدمــة  ,التصميــم .
.6اصنــع قصــة  :هنــاك طريقتيــن لإلقنــاع  :االولــى ســرد األفــكار بطريقــة
منطقية متسلسلة بالحقائق و األرقام و الطريقة الثانية هي كتابة قصة
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تدور حول فكرة تجعل الناس يندمجون معها .
ً
.7كــن مختلفــا  :اإلختــاف باملنتــج  ,الخدمــة  ,التجربــة أو الصــورة التــي فــي
ذهــن العميــل .
.8اكتسح منافسيك من خالل :
ارضاء جميع االطراف املعنية ( ال ستيك هولدر) ( املساهمين  ,الداعمين ,املوظفين )
استراتيجية التنبؤ ( عملية بحث عن معرفة جديدة و ضرورية لتوقع أوخلــق نوافــذ فــرص ال يتطــرق لهــا املنافســين ( اكتشــاف منتجــات جديــدة ,
التنبؤ السريع لتوجه السوق الجديد  ,الفرص الناشئة في البيئة  ,خدمة
شــريحة مــن العمــاء مهملــة .
عنصــر الســرعة و املباغتــة  :الســرعة فــي مباغتــة املنافســين مــن خــالاســتغالل الفــرص  ,التحــرك الســريع للهجــوم علــى املنافســين و اإلســتجابة
الســريعة لهجماتهــم  ...الســرعة فــي خدمــة العمــاء ...
تالعــب بقواعــد املنافســة  :غيــر قواعــد اللعــب  ,جــدد اســاليب ان ـزالاملنتجات  ,انزل بمنتج جديد بسعرمخفض  ,قدم عروض مفاجئة  ,قدم
عــروض مميــزة للعمــاء بأوقــات غيــر متوقعــة
حــرب اإلشــارات  :نشــرأخبــارغيــرواضحــة تدفــع املنافســين للقيــام بــردودافعــال خاطئــة  ,نشــر معلومــات غيــر مؤكــدة عــن نوايــا الشــركة فــي تغييــر
اســتراتيجيتها  ,ان ـزال معلومــات توصــل فكــر محــددة و تشــير إلــى القيــام
بتحــركات غريبــة تصيــب املنافســين بالتشــوش .
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Marketing Mix
املزيج التسويقي

املزيج التسويقي  :األدوات التي تستخدمها إلمكانية التأثيرعلى البيع .
و تنقسم إلى :
•املنتج  :خصائص املنتج  ,الجودة  ,تصميم املنتج  ,اسم املنتج  ,التغليف
 ,الحجم  ,الكمية  ,الخدمة  ,الضمانات  ,اإلرجاع .
ً
•السعر  :افضل طريقة في التسعيرهي تحديد الكلفة أوال ثم قيمة املنتج
املعنويــة (  ) Valueلــدى العميــل ثــم القــدرة الش ـرائية  ....اســتعن فــي بيــع
املنتــج علــى قيمتــه و ليــس علــى ســعره .
ثالث فئات تؤثرعلى قرارالتسعير :التكلفة  ,املستهلك  ,املنافسون .
•الترويــج هــو أداة التواصــل التســويقي بيــن املنتــج و املســتهلك و يهــدف إلــى
تحفيــزالعميــل املســتهدف ملمارســة ســلوك الشـراء .
أما اإلعالن فهو أداة من أدوات الترويج .
و الترويج ينقسم إلى العناصرالتالية :
اإلعالن  -العالقات العامة  -البيع املباشــر -التســويق الشــخ�صي  -تحفيز
البيــع .
اإلعالن  :تعريف  ,إقناع  ,تذكيروتحفيزالعميل التخاذ قرارشراء املنتج أو
الخدمــة (االعالنــات املطبوعــة  -اعالنــات مســموعة  -إعالنــات التلفزيــون
 اللوحات الخارجية  -امللصقات  -االعالنات الرقمية  -البروشورات) .العالقــات العامــة  :تبرعــات اجتماعيــة – لوبــي تســويقي – تصريحــات
اعالميــة  -عالقــات شــبكية.
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البيع املباشر :عروض و خصومات – حوافز– عينات .
التسويق الشخ�صي  :كتالوجات – اتصاالت هاتفية – البريد اإللكتروني.
تحفيزالبيع  :مهرجانات – معارض – جوائز– مسابقات .
أهداف الترويج :
 .1توصيل رسالة املنتج للعميل.
 .2رفع مستوى الطلب على املنتج.
 .3تمييزاملنتج عن منتجات املنافسين.
 .4ابرازقيمة املنتج املعنوية و املادية .
 .5تحقيق استقرارو نمو في معدل املبيعات.
•التوزيع  :الترتيبات التي تجعل املنتج في متناول املشتري
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سياسات التسعير

الشخص الساخرهو الذي يعرف تسعيرة األشياء و ال يعرف قيمتها .
قائمــة االســعار ,الخصومــات  ,هوامــش الربــح  ,فتــرة الدفــع  ,طريقــة الدفــع
 ,انــواع الدفــع .
ً
افضــل طريقــة فــي التســعيرهــي تحديــد الكلفــة أوال ثــم قيمــة املنتــج املعنويــة
(  ) Valueلــدى العميــل ثــم القــدرة الشـرائية  ....اســتعن فــي بيــع املنتــج علــى
قيمتــه و ليــس علــى ســعره .
تكلفة املنتج  +قيمة املنتج لدى العميل = التسعيرالفعالز
ثالث فئات تؤثرعلى قرارالتسعير :التكلفة  ,املستهلك  ,املنافسون .
ال بد أن تعرف كيف يقيم العميل منتجك قبل البدء بتسعيره .
ً
أحيانا خفض السعريقوض صورة جودة املنتج عند العميل .
املنتج ليس عنصرمادي لدى العميل بل له إرتباطات نفسيه به.
املنافسة احد اهم العوامل التي تؤثرفي عملية التسعير.
سياسات التسعير:.1توجــه قيمــة املنتــج لــدى العميــل ( بحســب قيمــة املنتــج لــدى العميــل و
ليــس تكلفــة املنتــج)
.2توجــه قيمــة التســعيرالجيــدة ( جــودة عنصــراملنتــج  ,جــودة الخدمــة و
ســعر مناســب )
.3تســعيرالقيمــة املضافــة  :وضــع مزايــا اضافيــة علــى املنتــج مــن اجــل وضــع
التســعيرة املناســبة .
.4التسعيرعلى حسب التكلفة  :وضع التسعيرة على اساس تكلفة االنتاج
 ,التوزيع  ,البيع و العائد مع املخاطر .
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انواع التسعيرة :
التسعيرة الثابتة  :النفقة العامة ( ايجار ,منافع  ,رواتب).
التســعيرة املتغيــرة  :هــي التــي تنضــاف مــن خــال متغي ـرات الخــط االنتاجــي
رســوم اضافيــة تغيــرباالحتياجــات.
التسعيرة الكلية  :هي مجموع التسعيرة الثابتة و املتغيرة .
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كيف تصمم إعالن ذكي

االنتباه و االهتمام هما أغلى ما قد تحصل عليه من العمالء .
أصبحت كلفة جذب انتباه العمالء املستهدفين باهظة الثمن خاصة مع
زحمــة املعــروض و تعــدد الخيــارات و تنافــس الشــركات علــى تقديــم أفضــل
ُ
املنتجــات و العــروض املصاحبــة لعمليــات البيــع و التوزيــع  ,و منــذ القــدم
كان لإلعــان دور رئي�ســي فــي نجــاح مبيعــات املنتجــات و فشــلها .
و أمريــكا التــي ال تمثــل أكثــر مــن  %6مــن اجمالــي ســكان العالــم تســتحوذ
وحدهــا علــى  %57مــن اجمالــي اإلعالنــات املســموعة و املرئيــة .
و فــي الســطور القادمــة ســوف نتحــدث بإيجــازعــن اإلعــان الذ ـكـي و كيــف
ُ
نصمم إعالنات فعالة تحقق غايات املعلنين و لقد قيل أنه ال �شيء فعال
فــي املبيعــات مثــل اإلعــان اإلبداعــي فهــو يســاعد علــى نقــش املنتــج فــي ذاكــرة
العميــل و يصنــع جيــش مــن املؤيديــن .
اإلعالن  :هو علم االستحواذ على انتباه االنسان من أجل تحقيق غايات
محــددة .
و هو من مهام العملية الترويجية الواسعة.
ً
أوال  :الهدف من اإلعالن
بكل تأكيد أن أي عالن له هدف فريد و هو حث العمالء على شراء املنتج
من خالل عرض مزاياه و منافعه و في ظني أن أكبرمشكلة يواجها املعلنين
هي في كيفية تحقيق أهداف االعالن  ,و على غيرما يظن الكثيرأن الهدف
الرئي�سي لإلعالن هورفع نسبة املبيعات فقط  ,نعم أن هذا هدف أسا�سي
ولكــن كثيــرمــن اإلعالنــات ال تخــدم هــذا الهــدف يدخــل هنــا تفاصيــل كثيــرة
فقد يكون هدف االعالن هو تعريف الناس باملنتج الجديد أو لتحسين
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سمعة املنظمة أو بناء عالمة و هوية تجارية .
إن غاية اإلعالن الذكي ليس سرد الحقائق عن املنتج و لكن تقديم حلول
ُ
أو بيــع أحــام  ,و كمــا قــال مالــك مصنــع ريفلــون ( فــي املصنــع ننتــج أدوات
تجميــل و فــي اإلعــان نحــن نبيــع أمــل ) .
ً
ثانيا  :عناصراإلعالن الذكي
 .1الغاية  :تعريف  ,إقناع  ,تذكيرو تحفيزالعميل التخاذ قرارشراء املنتج
أو الخدمــة
 .2الرســالة  :إخبــاراملســتهدفين بمزايــا و قيمــة املنتــج مــن خــال الكلمــات و
الصــور.
 .3الوســيلة  :يجــب تحديــد الوســيلة اإلعالنيــة و املنصــات التــي ســوف
تســتخدم حتــى تصــل للمســتهدفين و تحقــق غايــة اإلعــان ( يجــب قيــاس
الوصــول  ,التأثيــر و التك ـرار و فاعليــة الوســيلة التواصليــة )
 .4املال  :تحديد ميزانية اإلعالن و تكاليفه
 .5القياس  :قياس مبدئي وتالي للعوائد النفعية لإلعالن  ,ويمكن القياس
ً
مــن خــال تقييــم تحقيــق الغايــات املذكــورة ســلفا  ,مــن خــال مراجعــة
العائــدات البيعيــة أو مــن خــال اســتبيان .
ً
ثالثا  :مواصفات اإلعالن الذكي
 .1املحتــوى  :و املحتــوى الجيــد هــو العامــل الرئيــس لجــذب انتبــاه العميــل
و إجبــاره للتركيــز برســالة اإلعــان  ,و املحتــوى الجــذاب هــو الــذي يقــدم
تفاصيــل كثيــرة بشــكل موجــزال يخلــو مــن الغمــوض و يحــث علــى التفكيــرو
التأمــل و إعمــال العقــل و فــي مجملــه يكــون بســيط و مفهــوم بطريقــة فريــدة
غيــر ســطحية .
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 .2مركب  :هوأن يحتوي اإلعالن على صورة أوصوت أوحركة أو�شيء ذو
تركيبــة مؤلفــة مــن عناصــركثيــرة (تربــط بيــن أفــكارمختلفــة برابــط جميــل )
و توصل رســائل عديدة بإيجاز.
.3القيمة الفنية  :احتوائه على عناصرلفظية أوبصرية أوصوتيه جذابة
 ,جــودة إنتاجهــا عاليــة  ,حوارهــا ذ ـكـي ,تناســق األلــوان أنيــق و موســيقاها
عذبــة  .يجــب أن ينظــراملســتهلكون إلــى اإلعــان علــى أنــه لوحــة فنيــة جميلــة
ال علــى أنــع عــرض بيعــي فــظ .
 .4التلقائيــة  :إذا قــام أحدهــم بإطــاق رصاصــة فــي الجــو بجانــب فإنــك
ً
تلقائيــا ســتلتفت ملصــدرو وجهــة إطــاق الرصاصــة  ,لــذا يجــب أن يحتــوي
إعالنك على إشارات حسية لجذب االنتباه تالمس شغف وغريزة البشر.
 .5النفعيــة  :يجــب أن يحمــل االعــان وعــد تحقيــق نفــع و فائــدة للعميــل و
حــل مشــكالته .
و فــي الختــام علينــا أن نوكــد علــى أن اإلعــان الجيــد للمنتــج الــرديء ســبب
رئي�سي في سرعة حدوث انتكاسة و سقوط املنتج  .و جودة املنتج العالية
هــي أفضــل وســيلة دعائيــة للمنتــج و كلمــا زادت جــودة املنتــج قلــت الحاجــة
لإلعــان عنــه  .و العميــل الرا�ضــي عــن املنتــج ســيعود الســتهالك املنتــج دون
تأثيــراإلعــان فــي ســلوكه .
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Digital Marketing
التسويق الرقمي

املهام الجديدة للتسويق
تغيــرت طبيعــة الوظائــف التســويقية التقليديــة و نشــأت وظائــف جديــدة
ً
جـراء حــدوث االنفجــارالتقنــي الحديــث مصاحبــا لظهــور علــم البيانــات و
بــروز قنــوات التواصــل الحديثــة  ,و أصبــح علــى موظفــي التســويق إتقــان
مهارات جديدة تتواكب مع املهام الحديثة لعلم التسويق  ,وهناك أربعة
مهــام جديــدة متصلــة بعلــم التســويق :
 .1التسويق الرقمي  :عالم التسويق الجديد  ,البحث املتحرك ( التصفح)
 ,وســائل التواصــل االجتماعيــة  ,البريــد االلكترونــي  ,اإلعالنــات الرقميــة ,
منصــات الشـراء  ...هــذه األدوات الرقميــة تطــورت بشــكل مدهــش خــال
الفتــرة الســابقة و الفــرص فيهــا متفجــرة .
 .2املحتوى التسويقي ( ثورة املحتوى ) :
ً
املحتــوى أصبــح عنصــر مهــم جــدا فــي املمارســات التســويقية الحديثــة  ,و
معظــم ممارســات املســوقين ترتبــط ارتبــاط وثيــق مــع املحتــوى الــذي يجــب
ً
ً
ً
أن يكــون جيــدا و مناســبا و ذو معنــى  .أصبــح ملحــا أن يقــدم املســوقين
محتــوى مناســب يالمــس حاجــة العمــاء .
و مــن خــال قــوة و جــودة البيانــات املتوفــرة و مــن ثــم تحليلهــا يمكــن
للمسوقين أن يصمموا املحتوى املالئم للجمهور املستهدف و يؤثرون به .
ً
وفقــا لدراســة أن أكثــرمــن  % 70مــن النــاس يتعرفــون علــى الشــركات مــن
خــال املقــاالت و ليــس كمــا نظــن نحــن أنــه مــن خــال اإلعالنــات .
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 .3علوم التسويق  :تحليل الصور البيانية و علم بيانات التسويق نطاق
ً
جديــد و مهــم علــى عالــم التســويق الجميــل  ,و يدخــل مــن ضمنهــا أيضــا
القــدرة علــى نمذجــة البيانــات و تحويرهــا لتصبــح قصــة متداولــة تجــذب
العمــاء و تبهرهــم .
الدور هنا يبدأ بالبحث على البيانات املصورة على هيئة قصص و محالة
جمعها و ربطها مع بعضها لتكوين شكل نهائي و مترابط للبيانات .
إنه عصرالقصص و البيانات الدقيقة و الصحيحة .
 .4تجــارب العمــاء  :خلــق أدوات تواصــل عميقــة و ذكيــة مــع العمــاء
املحتمليــن  ,كل عميــل لــه حاجــات و توقعــات و علينــا أن نعــرف بالضبــط
مــاذا يريــد العمــل و مــا هــي الحلــول املتاحــة املطلــوب تقديمهــا .
أفــادت دراســات حديثــة أن تجربــة العميــل مــع املنتــج و الجهــة املــزودة
للمنتــج أهــم بكثيــرمــن مزايــا و منافــع املنتــج فــي مــا يتعلــق بقضيــة معــاودة
اســتهالكه و ش ـراءه.
ما ذكرناه ال يعني أننا في غنى عن الوظائف التسويقية التقليدية و لكن و
كمــا تعلمنــا أن لــكل زمــن أدواتــه و هــذه األدوات هــي األكثــرفاعليــة و ثمارهــا
يانعــة ملــن أراد أن يقطــف.
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ً
قــد تجــد مبلــغ مثــل مليــاردوالرمقابــل اللتقــاط صــورة أمــرمبالــغ فيــه جــدا،
لكن ملا تعرف أن هذه الصورة تم إعادة تغريدها أكثرمن  2.5مليون مرة
وشــاهدها أكثــرمــن  37مليــون شــخص علــى تويتــر .هــذا رقــم قيا�ســي جديــد
تفوقــت بــه سامســونج علــى صــورة الرئيــس أوبامــا وهــو يحتضــن الســيدة
األولــى بعــد خطــاب النصــر.
تــم اللتقــاط صــورة ملجموعــة مــن نجــوم الفــن فــي مهرجــان األوســكار عــام
. 2015
تعني هذه األرقام أن سامسونج دفعت  37دوالرعن كل مشاهدة ،و أكثر
مــن  300دوالرعــن كل إعــادة تغريــد.
مزايا التسويق األلكتروني :
التســويق التقليــدي ذات اتجــاه واحــد ,االلكترونــي ذات ابعــاد كثيــرة و
تفاعلــي.
 400مليون مشترك و  80مليون منشور كل يوم انستجرام
تكلفة الوصول إلى الجمهور املستهدف في التسويق التقليدي مكلف :
تكلفة الوصول إلى  1000شخص :
الصحف $ 85 :
املجالت $ 60 :
التلفزيون $ 9 :
الراديو $ 8 :
جوجل $ 1.75 :
فيسبوك $ 0.75 :
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هنــاك أربــع وســائل حددهــا رجــال التســويق لصياغــة عناويــن براقــة
تجــذب مــن خاللهــا انتبــاه املســتهدفين :
 .1الف ـرادة  :اســتخدام كلمــات غيــر عاديــة و غيــر دارجــة و لكــن مفهومــة
ً ُ
 ,تكــون مثيــرة للجــدل قليــا  ,تثيــر الدهشــة  ,املقصــود هــو كســر الرتابــة و
مخالفــة الســائد  ,فالعقــل ال ُيثيــره مــا يؤلــف
ً
 .2محــددة  :النــاس لديهــم إهتمــام قصيــر جــدا فــي متابعــة مــاال يعنيهــم ,
لــن يتبعــوا رابــط إال إذا كانــوا يثقــون باملــردود  ,و ان يكــون العنــوان محــدد
املقصــود بــه هــو أن يعــرف القــارئ مــاذا ســيجني.
ً
 .3العاجلية  :طرح عنوان شيق جدا بحيث ال ينتظراملستهدف وقت اكثر
في اتخاذ قرارالنقرأم ال .
 .4الفائــدة  :تهتــم بتحقيــق رغبــة أو اشــباع حاجــة أو تقديــم قيمــة للقــارئ
املســتهدف .
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كيف تبني عالمة تجارية

ما هي العالمة التجارية :هي مجموعة اإلدراكات الشخصية عن منتج ما .
هي العالمة  ,الرمز ,األسم أو التصميم الذي يهدف إلى التعريف بمنتج أو
شركة للجمهور املستهدف و و هو ما يتميزبه عن غيره .
فــي حادثــة شــهيرة عــام  1958قــررت شــركة كــوكا كــوال بتطويــر عالمتهــا
التجارية و قامت بإبتكارنكهة جديدة ملشروبها انفقت مايقارب  4مليون
دوالرعلــى البحــوث التســويقية لتجريــب املــذاق ( زيــدو حــاوة املشــروب )
ُ
افــاد املجروبــون أن نكهــة املشــروب الجديــد انــه محلــى  ...مــا لــم تركــزعليــه
كوكا كوال هو اإلرتباط العاطفي ملتعاطي املشروب  ,حدثت موجة غضب
عارمة  ,رسائل تهديد  ,وحدثت احتجاجات رسمية وهددوها برفع قضية
لإلحتفاظ بالنكهة األصلية  .وبعد عشرة اسابيع قامت كوكا كوال بسحب
النكهة الجديدة و اعادو النكهة القديمة  ....هذه تؤكد حقيقة أن البراند
ليــس ملــكك بــل ملــك العميــل .
مستويات اإلرتباط مع العالمة التجارية :
.1الوجــود  :التعــرف علــى العالمــة و تحســس املزايــا التــي تشــبع الحاجــة او
الرغبــة.
.2الصلة  :بدء تكون صلة مع مزايا املنتج أو السعرأو أي اعتبارات اخرى
.3األداء  :الثقة بأداء املنتج و حدوث القبول و دخوله ضمن التفضيالت
املختصــرة.
.4امليزة  :ملس امليزة بعقل أو عاطفة العميل
.5املعنى  :ارتباط املنتج بالتوجه الروحي و العاطفي للعميل و تكوين معنى
له مما يدفعه لتميزه عن غيره .
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عناصربناء العالمة التجارية :
.1ال ين�ســى  :ســهل الحفظ و التذكر و التعرف عليه  ,مميز ,اســم مختصر
و لــون جــذاب و ســهل النطــق .
ُ
.2ذومعنــى ُ:يشــيرإلــى معنــى وجــود املنتــج  ,يبرهــن علــى الصــورة التــي تريــد أن
تفصــح عنهــا الشــركة
.3حبوب :أسم موسيقي و سهل النطق
.4شمولي  :بإمكانة تقديم منتجات شاملة تنتمي لنفس الفئة ,
.5ذو توجه مستقبلي  :يضع الشركة على سبيل النمو  ,التغييرو النجاح
.6مرن أو متكيف  :قابل للتطور و التحويرو التغييرو التبديل .
.7مؤمن  :تأمين األسم حيث ال يمكن تقليده و تزييفه .
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تحليل املنافسين

كل شركة لها منافس حتى إن كان هناك شركة طيران وحيدة فإنها سوف
تجد منافسة من القطارات  ,الباصات  ,السيارات  ,السفن  ,الدراجات و
حتى من األشخاص الذين يفضلون امل�شي لوجهاتهم.
بينمــا كان مؤســس شــركة الكــوكا كــوال يفخــربــأن هنــاك أكثــرمــن  4مليــار
إنســان يشــربون منتــج الشــركة فــي اليــوم الواحــد صــرخ فــي وجــه موظفيــه
ً
قائال ( منافسنا الحقيقي هو القهوة  ,الحليب  ,الشاهي و املاء ) و نجد أن
الكــوكا كــوال اليــوم تعــد مــن أهــم صانعــي املــاء املعلــب فــي العالــم .
وجــود املنافــس صحــي فهــو كاملعلــم الــذي يدفعــك لتصويــب أفعالــك  ,و
املنافس الشرس يشحذ مهاراتك و يعلمك كيف تقاتل من أجل الحفاظ
علــى نجاحــك  ,و اخطــرمنافــس لــك علــى اإلطــاق هــو الــذي يماثلــك بأشــياء
كثيــرة .
تعريــف املنافــس  :هــو الــذي يمتلــك نفــس أهدافــك و نفــس وســائل تحقيــق
األهــداف .
انواع املنافسين :
املنافــس التجــاري  :يمتلــك نفــس نوعيــة العالمــة التجاريــة التــي لديــك (
نفــس املنتــج  ,نفــس العمــاء  ,نفــس الســعر).
املنافــس االنتاجــي :نفــس االنتــاج لكــن بمواصفــات واســعار و عمــاء
مختلفيــن .
املنافــس العــام  :يشــبع حاجــات العميــل االساســية مــن خــال منتجــات
مختلفــة تمامــا .
املنافس الشامل  :الحرب على الدخل املالي لنفس العمالء من خالل
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ً
منتجات مختلفة تماما .
ً
لهــذا كان املنافــس التجــاري هــو مــن يســتحق أن تلتفــت إليــه دائمــا و لكــن
يجــب أن ال تهمــل باقــي األنــواع فجميعهــم يشــكلون مصــدرقلــق لــك حتــى و
إن كان بينــك و بينهــم بــون شاســع فــي النشــاط فباألخيــرهــم يمتلكــون �شــيء
مــا مــن عمالئــك .
إن أفضــل طريقــة للتغلــب علــى املنافســين هــي مــن خــال التغلــب علــى
ً
ً
أوال  ,عليــك أن تســعى دائمــا أن تكــون أفضــل مــن نفســك لتتفــوق
عيوبــك
علــى غيــرك .
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عناصرالتنافسية العاملي

شــعور �ســيء أن تجــد نفســك تعيــش فــي أســوء بلــد فــي العالــم و لكــن علينــا
أن نتأقلم مع هذه الحقيقة فمن خالل اإلصداراألخيرلتقريرالتنافسية
العالمي  2018 - 2017احتلت اليمن املركزاألخيرفي القائمة من ضمن
 138دولــة.
أفضل دول العام وفق هذا املقياس هي التي تستطيع الحفاظ على النمو
ً
ً
الشــامل الــذي يحقــق تغيي ـرا إيجابيــا للحيــاة و األحيــاء و يفيــد املواطنيــن و
البيئــة  ,و يتــم هــذا التقييــم مــن خــال مؤشـرات قيــاس  12ركــن مــن أركان
التنافســية :
 .1االبداع و التطوير
 .2املؤسسية
 .3البنية التحتية
 .4استقراراالقتصاد الكلي
 .5الصحة و التعليم األسا�سي
 .6التعليم العالي و التدريب
 .7كفاءة السوق التجاري
 .8كفاءة السوق املنهي
 .9كفاءة األسواق املالية
 .10حجم السوق
 .11تطور بيئة األعمال
 .12الجاهزية التقنية.
66

67

إعداد الخطط التسويقية

ال غنــى للشــركات الراغبــة فــي خــوض مضمــارالتنافــس و النجــاح فــي عالــم
األعمــال عــن إعــداد خطــة تســويقية تســاعد فــي تحقيــق األهــداف و النمــو
املنشــود.
و التخطيــط الجيــد و املحكــم يزيــد مــن نســبة النجــاح مــع تقليــل تكاليــف
تحقيق األهداف و تجنب الوقوع في أخطاء تحول دون الوصول للغايات.
و أضــع لكــم هنــا خطــوات إعــداد الخطــط التســويقية مــع دراســة حالــة
لخطــة كمثــال علــى التخطيــط الجيــد.
ً
أوال  :التخطيط للتخطيط
مــا هــو التخطيــط التســويقي  :تحديــد األهــداف التســويقية للمنظمــة وطريقــة الوصــول إليهــا – أو هــو األداة الرئيســية لتوجيــه و تنســيق الجهــود
التســويقية لتحقيــق أهــداف املنظمــة .
أهميــة التخطيــط  :وضــوح الرؤيــة و تحديــد األهــداف لتحقيقهــا –اســتخدام أمثــل للمــوارد و اإلمكانــات – تقليــص حجــم الهــدر فــي املــوارد
املالية و البشــرية – تحقيق التكامل و التنســيق – الســيطرة على مشــاكل
التنفيــذ – تحجيــم املخاطــر
الفريــق املثالــي  5إلــى  7و يجــب أن يتكــون الفريــق مــن ( خبيــرفــي البحــوثالتســويقية – قســم اإلنتــاج – قســم املنتــج – قســم املبيعــات – قســم
خدمــة العمــاء – مــن قســم الترويــج  -و خبيــر مالــي ) .
الفترة يجب أن ال تزيد عن  21يوم .املكافأة تصرف عند االنتهاء من الخطة.68

ً
ثانيا امللخص التنفيذي :
تكتــب فــي مقدمــة الخطــة و الهــدف منهــا جــذب انتبــاه القــارئ للخطــة و
تلخيص موجزملا ورد في الخطة  .وتحتوي على ( معلومات عن الشركة –
معلومات عن ادارة أو قطاع التسويق – التحديثات الحالية – و الحلول
الناجعــة التــي تقدمهــا الخطــة لتلــك التحديثــات )
ً
ثالثا  :تحليل الوضع الحالي
(تحليل القدرات الرئيسية – تحليل مواطن القوة و الضعف – تحليلالفــرص واملخاطــر  -تحليــل البيئــة الخارجيــة – تحليــل الســوق  -دراســة
التوجهات املستقبلية و استشراف املستقبل – تفكيك ظاهرة املوضة–
اإلبــداع و التســويق )
تحليل القدرات األساسية ( ) Core competencesالقــدرات األساســية هــي عبــارة عــن نقــاط قــوة تجعــل الشــركة تتربــح مــن
خاللهــا و تتربــع علــى عــرش التفــوق و تجــذب العمــاء لهــا و تميــزذاتهــا عــن
املنافســين .
إذا كنــت قــادر علــى تقديــم منتــج فريــد فســوف يتهافــت عليــك العمــاء و
يفضلــون منتجــك علــى منتجــات املنافســين .
القــدرات األساســية هــي األســاس التــي تقــوم عليــه الشــركة و لهــا ثــاث
خصائــص :
.1إنها ميزة تنافسية و تقدم املنافع الرئيسية للعمالء
.2لهــا حضــور قــوي و واســع فــي الســوق و تفتــح للشــركة مجــاالت واســعة
ا لتطبيــق
ً
.3صعب جدا على املنافسين تقليدها .
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ملعرفة القدرات الرئيسية.1حدد بوضوح غرض وجود الشركة أو الفكرة الكبيرة لها
.2ارسم نطاق األعمال املميزللشركة
.3اصنع ( تموضع ) هوية الشركة .
تحليل نقاط القوة و الضعف
تحليل البيئة الخارجية :تحليل الوضع االقتصادي – السيا�سي – االجتماعي – و التكنولوجي
ال نملك تأثيركبيرعليه
و تحليل السوق  :وضع السوق الحالي – العمالء – املنافسين  -املوردين
.
.1حجم السوق  :جدواه – اجمالي املبيعات فيه
.2التوجــه الســوقي  :نمــوه أو تدهــوره – نشــاط املنافســين – ســلوك
ا ملســتهلكين
.3معــدل النمــو الســوقي و الربــح  :البيانــات الســابقة مــع مؤشـرات التوجــه
املســتقبلي
.4هيكل التكاليف  :تحليل سلسلة القيمة – تكاليف الصناعة و االنتاج
و الخدمــات
.5قنوات التوزيع  :دراسة وسائل وصول املنتج للمستهلك .
.6دراسة عوائق الدخول للسوق
الفرص و املخاطر
تحديد العوامل الخارجية التي قد تؤثرعلى تحقيق أهداف املنظمة
الفرص التسويقية  :حاجة غيرمشبعة و ممكن التربح منها .
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مصادرالفرص التسويقية :توفيرمنتج شحيح الوجود
تقديم منتج أفضل من املنافسين
ً
تقديم منتج جديد تماما
خمسة مالمح ترسم صورة املستقبل
 .1التكنولوجيا
انترنــت األشــياء – السوشــيال ميديــا – الــذكاء التقنــي  ,هنــاك توقعــات أن
عــدد االجهــزة املتصلــة فــي عــام  2022ســتكون  40مليــارجهــاز.
 .2العوملة
سهولة و سعة التواصل  ,سرعة الحركة  ,عاملية الحدث .
 .3ثورة املعلومات – االنفجاراملعرفي
العلم يتضاعف كل ستة أشهرو امتالك املعرفة و املعلومة الصحيحة و
الدقيقــة يمنــح القــوة والتفــوق .
 .4امليول الريادي
عــزوف الشــباب عــن الوظائــف و اتجاهــم لتأســيس أعمالهــم الخاصــة,
هناك  200مليون مشروع خاص – تعتمد أمريكا في  % 70من اقتصادها
علــى املشــاريع الخاصــة .
 .5املجتمع الذكي
تعزيــزثقافــة النجــاح  ,إعــاء قيمــة االبــداع  ,تحســن املـزاج العــام للــذوق و
الجمال و انفتاح الوعي االنساني على ممارسة االبداع في شتى املجاالت .
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الفرق بين املوضة و التوجه السوقي
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ْ
ض)
(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ِفي الر ِ
كيف يتم التفريق بين املوضة و التوجه ؟املوضــة حــدث عــارض يصنــع اهتمــات جديــدة تالمــس الســطح و تتصــف
بأنها غيرمدروسة  ,عمرها قصير ,ليس لها أهمية اجتماعية اواقتصادية
او سياســية  ,أمــا التوجــه فهــو يشــكل صــورة املســتقبل و يصنــع الســير
االســتراتيجي .
كيف تصنع الفرص :
تغييراملنظور ( الفرص موجودة لكن ال نراها )إحداث التغييراالستعداداإلبداعالبحث عن مشكلة و تقديم حلول لها .وسائل اكتشاف حاجات البشر:
 .1فتــش عــن نقطــة األلــم و املضايقــات البســيطة التــي يصادفهــا املســتهلك
فــي تجــارب اســتهالكه الخفيــة .
 .2حــدد قائمــة بغيــر املســتهلكين أو ظــروف عــدم االســتهالك ( حــدد
مجموعات العمالء الذين يعتبرون االســتهالك مســتحيل لهم او مزعج أو
غيــر مر�ضــي )
 .3حــدد قائمــة العمــاء الــذي يتــم خدمتهــم بإفـراط ( طــور خدمــة مناســبة
لهــم )
 .4وسع القيمة املضافة لعالمتك التجارية .
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ً
ثالثا  :الخطة املالية التسويقية
املصروفات املتوقعة لتنفيذ البرامج التسويقية .
األهداف البيعية الشهرية و السنوية و حسب كل قطاع أو منتج .
تحليل نقطة التعادل .
الطرق السبعة إلعداد الخطة املالية :
.1تحديد مخصص مالي و يقسم على النشاطات املختلفة .
.2تحديد نسبة مئوية من إجمالي املبيعات للنشاطات التسويقية
.3تفنيد النشاطات و من ثم تحديد التكلفة .
ً
.4استنادا على األهداف البيعية املراد تحقيقها
ً
.5اعتمادا على نشاط املنافسين
.6اعتماد على املورد املالي الحالي
ً
.7اعتمادا على نسبة هامش الربح .
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نموذج خطة تسويقية
التخطيط للتخطيط
اختيارفريق التخطيط
تحديد الفترة الزمنية إلنجازالخطة
امللخص التنفيذي
تحليل الوضع الحالي
تحليل القدرات الرئيسية
تحليل مواطن القوة و الضعف
تحليل الفرص و املخاطر
تحليل البيئة الخارجية
تحليل السوق
التوجهات املستقبلية و استشراف املستقبل
تحليل املنافسين
اإلبداع التسويقي
تخطيط امليزانية التسويقية
التكلفة املالية للبرامج التسويقية
رسم األهداف السنوية و الشهرية للمبيعات
تحليل نقطة التعادل
عرض املنتجات
استراتيجية التسويق
البحوث التسويقية
تقسيم السوف
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 5.3العمالء املستهدفون
 5.4التموضع
 5.5األهــداف التســويقية  ( :زيــادة الحصــة الســوقية  ,تحقيــق نمــو
بمعــد ل )
 5.6األهــداف املاليــة  ( :تحقيــق هامــش ربــح ســنوي  ,تحقيقــات مبيعــات
رقــم )
 5.7الخطة السعرية
 5.8النشاطات الترويجية
 5.9خطة التوزيع
 .6خطة التسويق االلكترونية
 .7الرقابة  :العائد  ,املصاريف  ,رضا العمالء  ,تطويراملنتج
 7.1التنفيذ (ماذا  ,من  ,متى  ,كيف )
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شركة ( ِعش ) للمنتجات الرياضية :
.1التخطيط للتخطيط :
تــم اعــداد الخطــة مــن قبــل الفريــق التالــي ( مديــر التســويق – اخصائــيبحــوث التســويق – املديــراملالــي – مديــرخدمــة العمــاء – اخصائــي منتــج
– مديــرالبحــث و التطويــر  -مديــراملبيعــات )
امللخص التنفيذي :
شركة عش للمنتجات الرياضية هي شركة متخصصة في توريد املنتجات
الرياضية للسوق اليمنية  ,باالضافة الى تزويد السوق باملنتجات  ,تسعى
عــش إلــى تزويــد الســوق املحليــة مــن أفضــل الصناعــات الوطنيــة و تقديــم
خدمــات متميــزة لعمالئهــا الفضــاء بتزويدهــم بأرقــى وأجــود املنتجــات التي
يحتاجونهــا ملمارســة رياضاتهــم اليوميــة .
في عامها الثالث تسعى شركة عش للحصول على ميزة تنافسية من خالل
توفيــر ادوات رياضيــة تتناســب مــع ذائقــة شــريحة العمــاء ذوي الدخــل
املتوســط  ,و فــي عامهــا الحالــي ســتواجه عــش منافســة ضــروس مــع الثــاث
الشــركات الكبــرى فــي اليمــن و الذيــن بدورهــم قامــوا بتوســيع نشــاطهم
املحلــي و لكــن مــا ســوف تتميــز بــه عــش هــو أنــه ســوف تركــز علــى ممار�ســي
رياضــة الجــري و كمــال األجســام حيــث ان الدراســات التســويقية اظهــرت
ان هنــاك طلــب واســع ملالبــس رياضــة الجــري املخففــة للحـرارة خاصــة فــي
املدن الساحلية مثل عدن والحديدة  .سوف تحاول عش في العام الحالي
علــى تقديــم خدمــة مميــزة حيــث ســيتم اعــادة ترتيــب البضاعــة للتــاؤم مــع
تفضيــات الزائريــن و ســوف تقــوم بتكثيــف تواجــد العامليــن  .و ســوف
تقــوم بفتــح  4فــروع جديــدة اثنــان منهمــا فــي صنعــاء.
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مــع نهايــة العــام تتمنــى عــش ان تنتهــي الحــرب حتــى يتمتــع املواطــن اليمنــي
بالحيــاة الكريمــة و البــدء باالهتمــام بصحتهــم .
.2تحليــل الوضــع الحالــي  :تدخــل عــش عامهــا الثالــث فــي ســوق املنتجــات
الرياضيــة  ,تتنافــس عــش مــع منافســيها و لكنهــا تدخــل بحصــة ســوقية
تقــارب  % 40مــن اجمالــي الســوق الرياضيــة  .تمتلــك عــش معلومــات جيــدة
عــن الســوق و تعلــم جيــدا ماهــي اإلضافــات التــي ســوف تقدمهــا لعمالئهــا
 ,هــذه املعلومــات ســوف تفيــد الشــركة لتحديــد مــن ســوف تخــدم و اي
ُ
الحاجــات ســوف تشــبع و ســوف توجــد وســائل التواصــل املناســبة معهــم .
 2.1القدرات الرئيسية  :تتميزشركة عش بابتكارها ملادة ( الرنجوت ) و
التــي تمتــص العــرق و تجعــل الجلــد يتنفــس مــن خلــف املالبــس ممــا جعلهــا
ً
تنفــرد بتقديــم مالبــس رياضيــة مقاومــة للحـرارة و تمتلــك حصريــا عناصــر
تركيبــة هــذه املــادة
 2.2نقاط القوة :
الجودةاإلبداعالتواجد و االنتشار. 2.3نقاط الضعف :
عدم و جود راس مال كافياالعتماد على املواد الخام املستوردة من الخارجعدم شهرة العالمات التجارية .77

 2.4الفرص :
عزوف الناس عن تناول نبتة القات .عدم وجود منتجات مشابهة بجودة عالية و سعرمناسب 2.5املخاطر:
الحرب القائمةاملنافســة املحتملــة مــن الشــركات القائمــة فــي الســوق حيــث انهــا تمتلــكمنتجــات ذو جــودة عاليــة بســعر مرتفــع
تعمق الناس بمظاهرالتأثيراإلجتماعي . 2.6تحليل السوق
سوق املالبس الرياضية سوق في نمو متزايد خاصة بعد اهتمام الشباب
على املظهرالالئق و حجم السوق يمثل  %15من إجمالي االقتصاد العام
املحلــي فــي اليمــن .
نموالسوق  :تراجعت اسعاراملالبس الرياضية بسبب املنافسة الشديدة
و دخول شركات عديدة في بيع املالبس و األدوات الرياضية  ,اظهرت اخر
اإلحصاءات ان هناك هناك نسبة نمو في املبيعات بنسبة . % 35
 2.7التوجهات املستقبلية
اظهــرت البحــوث التــي قــام بهــا فريــق التســويق أن هنــام ميــول واضــح لــدى
الشــباب لالعتمــاد علــى التكنلوجيــا و التطبيقــات الهاتفيــة فــي احتســاب
فترة ممارسة الرياضة و هذا يدفعنا إلنشاء تطبيقات جوال تكون بمثابة
مــدرب شــخ�صي للشــباب  .ســوف تميــز عــش نفســها مــن خــال تســويق
املنتجــات الغيــرمتوفــرة ملمار�ســي رياضــة الجــري و كمــال األجســام  ,و كمــا
دلت األرقام على ان هناك إقبال شديد من الشباب على صاالت الرياضة
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فهناك عزوف كبيرعن تناول نبتة القات .
حاجات السوق الحالية :
تســعى عش لتقديم االدوات الرياضية الالزمة و تركزعلى تقديم الفوائد
التاليــة :
التركيزعلى جودة املنتج  :حيث ان معظم املنتجات رديئةاملنتجات ذو التصميمات األنيقةتقديم خدمة عمالء متميزة . 2.8تحليل املنافسين
ال يوجــد منافــس تجــاري يقــدم نفــس مزايــا املنتــج الخــاص بنــا و لكــن بيــت
الرياضة تمثل منافس انتاجي وهومسيطرعلى سوق االدوات الرياضية و
هذه نقطة تفوق له علينا و نحن نتفوق عليه من خالل منتجات املالبس
الرياضيــة الفريــدة مــن نوعها
املنافســين  :هنــاك عــدد ال بــأس مــن املنافســين الذيــن يقدمــون منتجــات
رياضية ولكن اشد املنافسين هم بيت الرياضة حيث لهم تواجد وانتشار
ً
ال بــأس بــه و لكنهــم غائبــون تمامــا عــن اماكــن املناطــق الحــارة .
 2.9اإلبداع
تنتهــج عــش فــي كل نشــاطاتها وســائل االبــداع و تعتــزم علــى اطــاق تطبيــق
يتمكن من خالله العميل التسوق و اختيارو طلب املنتج الذي يرغب به .
.3الخطة املالية
 3.1خصصــت عــش 25مليــون ريــال للنشــاطات التســويقية املختلفــة (
اعالنــات – عــروض – ادارة صفحــة فــي الفيــس بــوك ) .
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 3.2تعتــزم علــى تحقيــق هــدف بيعــي ســنوي  40مليــارريــال بواقــع  4مليــار
ريــال شــهريا –  3مليــار جملــة و وكالء و  1مليــار تجزئــة .
.4عرض املنتج  :تقدم شركة عش العديد من املنتجات :
املنتــج األول هــو املالبــس الرياضيــة املقاومــة للح ـرارة و تجلــب البــرودة و
تمتــص العــرق
املنتج الثاني هو حذاء شكلوب الطبي عالي الجودة بسعرجيد .
املنتج الثالث هواالدوات الرياضية الحديثة املتخصصة باللياقة البدنية
 .5االستراتيجيات التسويقية
 5.1السوق املستهدف :
رياضيو الجريالعبي كمال األجسام .الباحثين عن اللياقةالتقسيم الجغرافي :
 سوف تستهدف عش بمنتجاتها القاطنين في املناطق الحارة . تستهدف عدد ما يقارب  5مليون ريا�ضي في اليمن . ســوف تفتــح فــروع جديــدة لعمالئهــا فــي األحيــاة الراقيــة فــي العاصمــةصنعــاء .
التقسيم الديموجرافي :
 تســتهدف فئــة الرجــال بشــكل رئي�ســي لعــدم إهتمــام النســاء بالرياضــة فــياليمــن .
 تستهدف عمر. 45 – 1380

التقسيم النف�سي :
 تســتهدف املســتهلكين املهتمــون باللياقــة و الصحــة البدنيــة و الذيــنيهتمــون بمنظرهــم الصحــي .
 تستهدف من ينفق ماله لبناء جسمه تستهدف الذين يقدرون قيمة الصحة في الحياة . تســتهدف الــذي يطمحــون للنجــاح و يخصصــون وقــت للرياضــة ملــدةيوميــن فــي األســبوع .
 3.0استراتيجية التسويق :
ســيتم التركيــز مــن خــال اســتراتيجيات التســويق علــى الصحــة و اللياقــة
الجســدية لــدى العمــاء  .يمكــن للشــركة ان تغطــي  %80مــن احتياجــات
الســوق النهــا تقــدم منتجــات للفئــات املســتهدفة .
 3.2االهداف التسويقية :
 الحفاظ على النمو والسابق و البقاء مع رعونة هذه الظروف اختراق االسواق الجديدة في املناطق الحارة زيادة الحصة السوقية بنسبة  % 10في السوق املحلية 3.3األهداف املالية :
 زيادة هامش الربح  % 1في الربع األول تحقيق معدل نمو ضعف األعوام السابقةالسوق املستهدفة  :عدن و الحديدة و املكال
 3.5الصورة الذهنية  :ستكون صورتها الذهنية على انها الشركة االولى
في تزويد الســاعين للياقة باملنتجات التي تســاعدهم في ممارســة الرياضة
اثنــاء الحــر.
81

سوف تعمل على دعم املجتمع في تقديرقيمة الرياضة واللياقة الصحية
والتشجيع على ترك العادات املدمرة للصحة .
 3.6اســتراتيجيات تحقيــق األهــداف  :الهــدف الرئي�ســي الوحيــد لعــش هــي
ان تكــون الشــركة األولــى فــي تزويــد االدوات الرياضيــة فــي الســوق املحليــة .
 ..البدايــة تكــون بزيــادة الوعــي الجمهــوري عــن العالمــة التجاريــة لعــش  .و
ســتعمل علــى توســيع قاعــدة العمــاء مــن خــال تعميــق ادوات التواصــل
ســتفتح لهــا موقــع رســمي و حســابات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي  ...و
ســيتم االعــان عــن طريــق وســائل االعــام املختلفــة ..
 3.7البرنامج التسويقي :
 التسعير :سعرالتجزئةالتوزيع  :التوزيع املباشرللمستهلك
االعالن والترويج  :جميع الوسائل الحديثة والتركيزعلى وسائل التواصل
االجتماعية
املنتــج  :املالبــس الرياضيــة و االدوات التــي تعيــن علــى اللياقــة و الرياضــة
اثنــاء الحــر .
 4.1الرقابة و التنفيذ  :سيتم رقابة االداء من خالل ( االيرادات شهرية و
سنوية ) ( املصروفات شهرية و سنوية ) ( رضا العمالء )
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قوانين تسويقية

)1احتفــظ بحصتــك الســوقية مــن خــال شـرائح العمــاء األساســية ( دع
الطمــع و فكــرباملوجــود )
)2صناعــة املعنــى  :اصنــع ملنتجــك معنــى  ....مــاذا يعنــي لــك عندمــا تــزور
احــد الكافيهــات  ...املــكان يمنحــك الشــعور بالتأنــق و الهــدوء و الرقــي ...
و احيانــا يمنحــك معنــى الحــب  ....مــاذا تمنحــك الــدورات التدريبيــة مــن
شــعور  ....اســتهالكي ملنتجــك كيــف يجعلنــي اشــعر ...بالتميــز ...بالفخــر...
بالحــب  ...بالســعادة  ....أم بمــاذا  ....أريــد منتــج او خدمــة تعبــر عــن قيمــي
مبادئــي طموحاتــي  ,اهتماماتــي و تطلعاتــي فــي الحيــاة  ....يعبــر عــن ذوقــي و
مكانتــي االجتماعيــة  ....بامبــرز منحــت االمهــات شــعور ان الحفاظــة تمنــح
ّ
ألوالدهن  ...تحولت املنظمة من التركيزالضيق على فوائد املنتج إلى
النمو
التركيــزالواســع علــى ابتهــاج االمهــات وتعزيــزقدرتهــا فــي تنميــة الرضــع .
الفيســبوك عمــل علــى صناعــة منتــج يالمــس مشــاعر النــاس مــن خــال
تكويــن صفحــة شــخصية تشــارك فيهــا ارائــك و مشــاعرك و اهــم احــداث
حياتــك و انجازاتــك و ذكرياتــك الجميلــة  ...الفيــس بــوك اصبــح جــزء مهــم
مــن شــخصيات و عالقــات الكثيــر مــن البشــر و الشــعور باإلنتمــاء .
)3الســرعة  :فــي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ملواجهــة األزمــة  ...عنصــر هــام
إلغتنام الفرص و التجاوب مع الهجمات املضادة للمنافســين و مباغتتهم
بتكنيــكات مضــادة .
)4ال تبخس منتجك  :تخفيضك لسعراملنتج يشيرإلى شيئين ( أنك كنت
تبيــع بســعرمرتفــع جــدا  ,أو أن منتجــك ال يســتحق القيمــة التــي ســيدفعها
العميــل فــي املســتقبل عندمايرتفــع ســعراملنتــج .
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)5عنصراملفاجأة:ضع حمالت مفاجئة ومباغتة بغيروقتها وغيرمتوقعة.
)6اســتغالل نقــاط ضعــف املنافســين  :حــارب بقــوة مــن أجــل االســتحواذ
من حصص املنافسين السوقية ( في األزمات تظهرنقاط الضعف فحاول
استغالل نقاط ضعف املنافسين )
 )7القــدرة علــى التماســك  :فــي األزمــات الجميــع يشــعرباالرتبــاك و الخــوف
فــي الســوق  ,يجــب ان تشــعرهم بأنــك كمــا أنــت  ,اشــعرعمالئــك باألمــن و
ســامة تعاملهــم معــك  ,أوصــل لهــم أن نشــاطك فــي مأمــن  ,إظهــربقــدرمــا
تســتطيع أن شــركتك و منتجــك فــي عافيــة و تســيربخطــى ثابتــة .
ً
)8ســطوة التحالفــات  :الشــركات لــن تســتطيع أن تواجــه أزماتهــا مفــردا
لذلــك تلجــأ فــي الظــروف الصعبــة إلــى التحالــف مــع شــركات آخــرى لتتمكــن
من العبور  ,و احيانا لقيادة السوق و كسح املنافيسن  ...هناك أربع صور
للتحالفات ( تحالف املنتج أوالخدمة  ,تحالف ترويجي  ,تحالف لوجيستي
تقديم خدمات لوجستية لشركات آخرى وتوسيع دائرة التوزيع  ,تحالف
ســعري  :بعــض الفنــادق مــع شــركات تأجيــر تقــدم تخفيضــات كبــرى مــن
خــال التحالــف املشــترك )
)9التنبؤ  :ضع اربعة سيناريوهات للوضع القادم ( سوف يستمركما هو
اآلن  ,ســوف يتغيــرلألفضــل  ,ســوف يتغيــرلألســوأ  ,ســوف يعــود كمــا كان )
و ضــع خططــك البديلــة لذلــك
)10حاول أن تحافظ على توازنك من خالل :
ً
.1كســب رضــا املعنييــن :كنــت متفوقــا بعالقتــك مــع جميــع األط ـراف ال
تخســر طــرف .
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.2تحويل قواعد التنافس والتالعب بتوقعات املنافسين  :من خالل تغيير
التحــركات املتزامنــة و املتسلســلة لتضليــل املنافســين و إرباكهــم و إلحــداث
نوع من اإلضطرابات الهائلة في السوق للمنافسين .
.3ابحث اكثراالن عن احتياجات العمالء فهي في تغيرمستمر.
.4تخلص من النشاطات الغيرمجدية فورا.
.5احتفــظ باألقــوى تخلــص مــن الضعيــف  :ال تنفــق مالــك و تبــذل جهــدك
علــى منتجــات هامشــية تفتقــد للعــروض القيمــة و قاعــدة عمــاء صلبــة .
.6اضبط املصروفات الكلية من خالل تضيق مجاالت تركيزالنشاط .
.7تأكد أن جميع من يعملون معك أنهم على نفس الوجهة و املسار .
.8حاول ان ال تخفض ميزانيتك التسويقية .
.9حاول أن تجد فرصة و تستغلها
)11قانــون القيــادة ( مــن الجيــد أن تكــون األول علــى أن تكــون األفضــل ).
إصنــع فئــة إنتاجيــة جديــدة تكــون أنــت األول فيهــا  ,هيرتــزفــي التأجيــر ,آي
بــي أم فــي الكمبيوت ـرات  ,كــوكا كــوال فــي املشــروبات الغازيــة  .ال تكــن األول
فــي األشــياء التــي لــن تنجــح مثــل شــركة فورســتي بــاوز اول شــركة آيســكريم
للــكالب  .كرافــت  ,بيب�ســي  ,اندومــي تذكــروا كيــف صنعــت هــذه األســماء
صــور ذهنيــة للمنتجــات فــي عقولكــم  ( .أحيانــا تكــون األول و لكــن تهمــل
قوانيــن اإلســتمرار فتخســر قيادتــك للســوق ) .
)12قانــون الربــط :اربــط املنتــج باملســتهدفين علــى املســتوي الشــعوري و
الروحــي مــن خــال اســتثمار االبــداع  ,اجعــل خصائــص املنتــج او طريقــة
عرضــه و تقديمــه تمنــح املســتهدفين شــعور معيــن عنــد اســتخدامه كمــا
تعمــل شــركة نايكــي (منتجاتهــا الرياضيــة تمنــح املســتهلكين الشــعور
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و كأنهم رياضيين )
)13قانون العادة :
هناك خمس عناصرلصناعة العادة :•الزناد  :املؤثرالذي يحفزعلى الرغبة ( داخلي و خارجي )
• الفعل  :اإلستجابة للتأثيرو القيام بسلوك بدافع الحصول على مكافأة
(املؤثر ,التحفيزو القدرة ) و الفعل ال بد ان يكون سهال.
•املكافآت املتغيرة  :الظفرباملكافئات تدفعنا للفعل مرارا و تكرارا
•االســتثمار :يقــوم املنتــج بتضميــن أشــياء إضافيــة مرغوبــة للمنتــج فكلمــا
قمــت بالفعــل اكثــراســتثمرت ممــا تريــد اكثــر.
)14قانون التركيز ( أهم نجاحات التسويق تتمثل في غرس فكرة واحدة
عــن شــركتك فــي عقــل العمــاء :شــركة فيديــرل اكســبرس اســتطاعت أن
تجعــل كلمــة ( طــول الليــل ) هــي الكلمــة التــي تــدل عليهــا لــدى العمــاء ,
شــركة هينــزللكتشــب ربحــت مــن خــال فكــرة( أبطــأ كتشــب ُيســكب ) أكثــر
مــن %50مــن الحصــة الســوقية ) لــن تحصــل علــى �شــيء إذا كنــت تركــض
خلــف كل �شــيء  ,كلمــا ضيقــت مســاحة إعمالــك زاد إتقانــك ملــا تعمــل بــه
 ,شــركة ســفن أب كانــت تحــوز علــى  % 5مــن حصــة املشــروبات الغازيــة
قامــت بإصــدارنكهــات عديــدة ووصــل بهــا األمــرألن تحــوز فقــط علــى % 2.5
 ,اكبرخطأ ترتكبه الشركات هي ان تنجح كعالمة تجارية في مجال تجاري
و تحــاول ان تســتخدم نفــس األســم فــي قطــاع جديــد و لنــا اســوة فــي شــركة
فولكــس واجــن اشــتغلت فــي مجــال الســيارات الصغيــرة فــي امريــكا و حــازت
ما يقارب  67من الحصة السوقية للسيارات املستوردة و عندما طمعت
و حاولت ان تصنع نمط جديد من السيارات تحت نفس االسم التجاري
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فشلت فشل ذريع واستمرت ببيع املوديل القديم  ...بينما شركة جينرال
موتــورز حينمــا ارادت ان تنــزل تصميــم جديــد للســيارات اختــارت اســم
جديد كليا  ....و االن حصة الفولكس واجن بعد ان كانت  % 67اصبحت
ً
ً
 4باملائة  ...و تذكرأنه أن تكون قويا في جانب افضل من أن تكون ضعيفا
فــي كل جانــب .
)15قانــون النديــة ( إذا كانــت غايتــك هــي الحصــول علــى املركــزالثانــي فــإن
خططــك تــدارمــن خــال صاحــب املركــزاألول ) فــي كل قــوة يوجــد ضعــف و
مهما كان منافسك قوي يظل هناك فرصة لسحقه  ...ال تحاول أن تكون
األفضل و لكن حاول أن تكون مختلف  .....شــركة كوكا كوال ذو ال 100
عــام ظلــت تســيطرعلــى الســوق علــى مــدى طويــل و  7اشــخاص هــم فقــط
مــن يعلمــون التركيبــة األساســية للمنتــج ( و مــن الطــريــف ذكــره أن هــؤالء
األشــخاص الســبعة تتــم رعايتهــم و حمايتهــم مــن أجــل ســامتهمو قدمنعــوا
ً
من السفرجميعا على نفس الطائرة حتى التصيبهم كارثة فيموت السر)
قامت شركة بيب�سي بالتعامل بندية مع تغطرس الكوكا كوال و استطاعت
أن تكــون منافــس شــديد يضاهــي و يباهــي و بعــد جيــل الكــوكا وجدنــا جيــل
البيب�ســي  ...قانــون النديــة يتطلــب التركيــز علــى نقــاط ضعــف املســيطر و
الضــرب بيــد مــن حديــد و املواجهــة بقــوة  ...شــركة صناعــة غســول الفــم
أنزلــت إعــان قالــت فيــه  :غســلة واحــدة مــن صنفنــا تجعــل رائحــة فمــك
كا املشــفى بــا جراثيــم  ..و بشــكل ســريع أنزلــت الشــركة املنافســة إعــان
ً
تقول فيه ســكوب ذو الرائحة الذكية يق�ضي تماما على الجراثيم في الفم
 .أحيانا أقدمية املنتج و عدم تطويره تمنحك فرصة ملنافسته  ...تحتاج
أن تحا ـكـي املنافــس و لكــن مــع الكثيــرمــن اإلختــاف و التميــز )
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)16قانــون التضحيــة  :يجــب ان تضحــي ب�شــيء لتحصــل علــى �شــيء ...
اذا اردت ان تحقــق نجــاح واســع فيجــب عليــك تضييــق خــط انتاجــك و
منتجاتــك و التضحيــة قــد تطــال  :خــط املنتجــات  ,الســوق املســتهدفة أو
االســتقرار .....كيــف اســتطاعت البيب�ســي ان تنافــس الكــوكا كــوال  ...لقــد
عمــدت إلــى التضحيــة بــكل الفئــات املســتهدفة ماعــدا فئــة املراهقيــن  ...ال
يمكن لشركتان ان تحوزان على نفس الفكرة في عقل العميل ....ماكدونالز
ً
ظفرت بشريحة األطفال و ايضا بكلمة سريعا  ....بينما برجركينج ضحت
بهــذه الشــريحة و هــذه الخدمــة مــن اجــل ان تحصــل علــى مزايــا اخــرى .
)17قانــون ميــزة تنافســية  :املنافــس هــو الــذي يعمــل فــي نفــس ســوقك و
متخصــص فــي مجالــك و لديــه نفــس هدفــك .
امليزة التنافسية هي تميزك على املنافسين من خالل تقديم قيمة للعمالء
أفضــل منهم .
هناك طرق لصناعة ميزة تنافسية ( تحليل املنافسين  :حدد املنافسين ,
قيم أهدافهم  ,اســتراتيجيتهم  ,نقاط قوتهم و ضعفهم  ,و نمط تفاعلهم ,
ثــم حــدد أي العمــاء تواجــه و مــن تتحا�شــى )
النقطــة الثانيــة اســتراتيجيات التســويق التنافســية ( حــدد املفكــرمايــكل
بورتــر 3اساســيات لوضــع اســتراتيجات امليــزة التنافســية  :قيــادة التكلفــة
الشاملة  ..تخفيض تكلفة اإلنتاج والتوزيع  ,التميزتحاول الشركة تقديم
منتجــات متميــزة او برامــج تســويقية  ,التركيــز  ..تركــز الشــركة جهودهــا
لخدمــة فئــة محــددة مــن العمــاء
هناك أربعة أنواع في الوضعية التنافسية ( قائد السوق  % 40من حصة
ً
السوق بيديه  ,متحدي السوق يمتلك  % 30يسعى حثيثا ليرفع حصته
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الســوقية  ,تابــع الســوق و يمتلــك  % 20مــن الســوق,و الفقيــرالــذي يخــدم
قطــاع ســوقي ال يأبــه لــه أحــد حصتــه و تــكاد حصتــه الســوقية منعدمــة.
زيادة الحصة السوقية بنسبة  1باملائة في مجال املشروبات الغازية تعني
ربــح  739مليــون دوالر
عند تصميم خطتك التسويقية هناك أربع إستراتيجيات أو توجهات :
توجــه املنتــج توجــه العمــاء  ,توجــه املنافســين ( تحــول وســائل العمــل إلــى
صراع  ,تكون الشركة في وضعية ردة الفعل  , .توجه السوق ( هنا تكون
الشــركة متوازنــة فــي تركيزهــا علــى املنتــج و العمــاء و املنافســين .
 )18قانون التفادي :
عدم وجود إدارة تسويق .الجهل باملنافسين و طبيعة السوقالجهل بالعمالءال تعمل الشركة من منطلق السوق و حاجات العمالءال تديرالشركة عالقاتها مع الستوك هولدربشكل فعالالشركة ال تتقن فن اكتشاف الفرص  :مراحل اغتنام الفرص ( اكتشافها +تقييمها  +استغاللها )
عدم وجود خطط تسويقيةمنتجات الشركة و سياسة الخدمة لديها تحتاج للتطويرقدرة الشركة على بناء العالمة التجارية و مهارات التواصل ضعيفةالشركة غيرقادرة على القيام بالعمليات التسويقية بشكل كفؤ و فعالالشركة متأخرة في استخدام التقنية.90
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