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یتواصــل معــي الكثيــر مــن األصدقــاء عبــر شــبكات الّتواصــل 
االجتماعــّي لیســألوني عــن كتاٍب بســیط وممتٍع یســاعد المبتدئین 
علــى الّدخــول فــي عالم الّتســویق في أقصــر وقٍت ممكن. لألســف، 
وبالّرغــم مــن كونــي متخّصٌص ومدمــن لكتــب الّتســویق، إاّل أّني ال 
اســتطیع إرشــادھم إلــى كتــاٍب واحــد، كــون أغلــب الكتــب العربّیــة 
ــع الّنظــرّي، أو  ــة یغلــب علیھــا الّطاب ــارة عــن كتــٍب جامعّی ــا عب إّم

تجارّیــًة تشــرح الّتســویق وفًقــا للّطریقــة الكالســیكّیة.

لــذا بــدأت منــُذ عــاٍم تقریًبــا بتحضیــر المســّودة األولى لكتابــي ھذا، 
ــد بثوابــت  أشــرح مــن خاللــه أساســّیات الّتســویق، بعیــًدا عــن التقیُّ
الّتســویق القدیمة التي لم أُعد أراھا مناســبًة لروح العصر ورشــاقة 

الّتسویق.
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ــد ال  ــاب، وق ــذا الكت ــم ھ ــول مفاھی ــي ح ــم مع ــق بعضك ــد یّتف ق
یّتفــق، لكــن فــي الّنھایــة، جميــع اآلراء صحیحــٌة كــون الّتســویق 
ھــو انعــكاٌس لتجاربنــا الّشــخصّیة، لــذا مــا قــد نــراُه صحیًحــا فــي 

ــا بالّضــرورة فــي مــكاٍن آخــر. مــكان قــد ال یكــون صحیًح

أخیــًرا، أوّد أن أُنــّوه إلــى أّننــا نعیش الیوم في عالــٍم متغّیر، فرغبات 
واحتیاجــات المشــترین تتطــّور بمــرور الوقــت، ومــن الّطبیعــّي أن 
یتطــّور الّتســویق بالمقابــل، لــذا ســیكون ھــذا الكتــاب مرافًقــا لتلك 
الّتغّیــرات، وســتصدر نســٌخ ســنوّیٌة ُمحّدثــٌة منــه بشــكل ســنوّي إن 

شــاء هللا.

رامي عيسى
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مفهوم
التسويق
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یوجــد الیــوم أکثــر مــن ســبعین تعریًفــا للّتســویق، كلٌّ منھــا ُیعّرفــه 
مــن زاویــة مختلفــة، أراھــا صحیحــًة بالُمجمــل. لكــن بالّنســبة إلــّي 
ا بعیــًدا عن الّتنظیر، یمكــن اختصارُه  أفّضــل تعریًفــا بســیًطا وواقعيًّ

فــي جملــٍة واحــدة:

الّتسویق هو عالقة ُحبٍّ بین الشركة والعمیل

التســويق هــو عالقــة حــبٍّ أساُســها العاطفــة والشــغف واالحتــرام، 
باإلضافــة إلــى المنطــق والمنفعــة الُمتبادلــة، فهــو كأّي قصــة حــٍب 

فــي العالــم، بدايتهــا اإلعجــاب ونهايتهــا الــزواج أو االنفصــال.
 

ــرُّ  ــوم وُتص ــذا المفه ــل ه ــف تتجاه ــركات لألس ــض الش ــزاُل بع ال ت
علــى اعتمــاد المفاهيــم القديمــة، مثل: المبيعــات واإلعالنــات فقط، 
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والتــي بالرغــم مــن أهميتهــا إاّل أّنهــا ال تبنــي عالقة ثقة بين الشــركة 
والعميــل، بــل هــي أشــبه بــزواج رجٍل مــن امــرأة لمجرد أنهــا تنجب 

ــال أكثر. أطف

يمكــن تقســيم عناصــر التســويق مــن وجهــة نظــر شــخصية إلــى 
خمســة عناصــر:

العمیل.. 	
العالمة الّتجارّیة.. 	
الُمنَتج.. 	
عالقة الحب.. 	
الّسوق. 	

فــي اإلصــدار الحالــّي مــن ھــذا الكتــاب سأشــرح كالًّ مــن: العميــل 
ــى أن أشــرح فــي إصــداٍر الحــق: العالمــة  والمنتــج والعالقــة، عل

الّتجارّیــة والّســوق.
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العميل
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هل لديك عميل 
أو نصف عميل؟
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عندمــا ترغــب فــي بيــع منتجــك إلــى شــخٍص مــا، فإنــك تأمــُل 
أن يكــون لديــِه رغبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى منتجــك، وأن 
يمتلــك أيًضــا مــا يكفــي من المــال لشــرائه، وبغيــاب عنصــٍر واحٍد 
فقــط مــن هذيــن الُعنصريــن فإنــك لــن تحصــل علــى عميــل وإنمــا 

علــى نصــف عميــل.

ــرور  ــك وبم ــه بإمكان ــيئًا، إذ أّن ــًرا س ــل أم ــف العمي ــر نص ال ُيعتب
الوقــت تحويلــه إلــى عميــل، فالشــخص الــذي يمتلــك المــال وال 
ــكات  ــتخدام تكتي ــه باس ــك جذب ــراء، يمكن ــة بالش ــك الرغب يمتل
ــأّن  ــعَر ب ــى أن يش ــكلة إل ــم المش ــي أو تضخي ــط االجتماع الضغ
تلــك المشــكلة تؤلمــه، كمــا تفعــل شــركات العنايــة الشــخصية مــع 

ــرأس! ــروة ال ــرة ف ــرق وقش ــة الع ــكالٍت كرائح مش
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أّمــا الشــخص الــذي يمتلــك الرغبــة وال يمتلــك المــال، فبإمكانــك 
جذبــه مــن خــالل الُعــروض أو تســهيالت الدفــع أو تقديــم نســخٍة 
أبســط مــن المنتــج نفســه ولكــن بســعٍر أقــل، مثلمــا تفعــل شــركة 
هــواوي Huawei مــع هواتفهــا الذكيــة الفاخــرة، حيــث أّنهــا تقّدُم 
ُنســًخا أقــل فــي الخصائــص والمميــزات بهــدف جــذب شــريحة 

نصــف العمــالء إليهــا.

ــة  ــة جمیل ــكل مصفوف ــى ش ــابقة عل ــرة الّس ــل الفك ــن تمثی یمك
مكّونــة مــن أربــع فئــات: األولــى ھــي العمیــل، والّثــالث األخريات 

)نصــف العمیــل( : 
العميــل: شــخص یمتلك مقــدرة مالّیة قوّیــة + رغبة شــرائّیة قوّیة.. 	

مثــال : شــخص ثرّي یرغب بشــراء یخت.
ُمشــتِر متــرّدد: شــخص یمتلك مقــدرة مالّيــة قوّیة + رغبة شــرائّیة . 	
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ضعیفــة. مثــل صاحب شــركة لیســت لدیــه الّرغبة في شــراء أســھم.
قّنــاص العــروض: شــخص یمتلــك مقــدرة مالّیــة ضعیفــة + رغبــة . 	

شــرائّیة قوّیــة. مثــال طالــب مدرســة لدیه رغبة بشــراء جھــاز آيفون، 
. لــك بذ لكنه ال یمتلك المال الكافي للقیام 

ج: شــخص یمتلك مقدرة مالّیة ضعیفة +رغبة شــرائّیة . 	 زبــون متفرِّ
ضعیفــة. مثل شــاّب الیمتلُك المال وال الرغبــة بالّتأمین على حیاته.
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الخالصة
اســتھِدف كالًّ مــن العمیــل )الّشــخص الــذي یمتلــك المقــدرة 
المالّیــة + الّرغبة الّشــرائّیة( ونصف العمیل )المشــتري المترّدد 

ج. و قّنــاص العــروض( وتجاھــل الّزبــون المتفــرِّ
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قّسم الكعكة 
إلى أجزاٍء أصغر.
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فكــرة تقســیم الّســوق إلــى أســواق أصغــر فكــرة قدیمــة، لكّنھــا 
ــة وســھلة الّتنفیــذ وغیــر  ــا ھــذا، كونھــا واقعّی ــى یومن ــة إل فّعال
مكلفــة، كمــا أّنھــا مفیــدة للعمیــل، ألّنــه یحصــل علــى منتــج 

ــى حــدٍّ كبیــر. ــه إل مناســب ل
خــذ علــى ســبیل المثــال ســوق المكّمــالت الغذائّیــة، فھــي ســوق 
متنّوعــة وُمقّســمة إلــى شــرائح مختلفــة، فشــریحة العبــي كمــال 
األجســام الذیــن یحتاجــون كّمّیــة كبیــرة مــن البروتیــن تختلــف 
عــن شــریحة العبــي كــرة الّســّلة الذیــن یحتاجــون إلــى كّمّیــات 

أكبــر مــن الكربوھیــدرات... إلــخ.

عــادًة ال یوجــد تقســیم ثابــت للّســوق، فھــو یختلــف مــن شــركة 
ــم  ألخــرى، ومــن منطقــة ألخــرى. فــي دولــٍة قطــر مثــاًل تقسِّ
الّشــركات ســوقھا إلــى شــریحة المواطنیــن وشــریحة المقیمیــن، 
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ــم إلــى شــرائح أصغــر، مثــل  وحّتــى الشــریحة األخیــرة تَقسَّ
ــة... ــة أو الھندّی ــة أو بالّلغــة اإلنجلیزّی المتحّدثــون بالّلغــة العربّی

إلــخ. نســتعرض فیمــا یأتــي أشــھر تقســیمات الّســوق المعروفــة 
علــى نطــاٍق واســع:

جــًدا  مشــهوٌر  الّدیموغرافّیــة:  الّصفــات  حســب  الّتقســیم 
لبســاطته، حيــث يمكــن تقســيم الســوق وفًقــا لــكل مــن: الجنــس، 
العمــر، الحالــة االجتماعّیــة، الجنســّیة، العــرق، متوّســط الّدخــل، 

ــخ ــي.. إل ــد الُجغراف ــة، التواج المهن

الّتقســیم حســب المســتهلك النهائي للمنتج: قســم البيع الخاص 
باألفــراد مثــاًل ينفصــل عــن قســم البيــع الخــاص بالشــركات، 
ــا  ــف تماًم ــل فــرد يختل ــع المنتجــات لعمي ــا هــو معــروف بي فكم
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عــن طريقــة بيعــه لشــركة مــن حيــث الكميــة المطلوبــة وطريقــة 
التســويق وعــروض األســعار.

الّتقســیم حســب نــوع العميــل: مــن الّتقســیمات المهّمــة أیًضــا، 
فالكثیــر من الّشــركات تركّز على اكتســاب عمالء جــُدد، وتتجاھل 
عمالءھــا الحالّییــن أو الّســابقین، فالعمیــل القدیــم غالبــًا یشــتري 

كّمّیــة تعــادل ضعــف مــا یشــتریه العمیــل الجدیــد.

التقســيم حســب الجــودة والســعر: هــذا التقســيم معــروف لــدى 
الجميــع وملمــوس إلــى حــٍد كبيــر مثــل عميــل الجــودة العالیــة 
ــعر  ــطة ذات الّس ــودة المتوّس ــل الج ــع، وعمی ــعر المرتف ذات الّس

ــعرالمنخفض. ــة ذات الّس ــودة المقبول ــل الج ــط، وعمی المتوس
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الخالصة
الكثیــر مــن أصحــاب المشــاریع الّصغیــرة یرغبــون فــي بیــع 
منتجاتھــم للجمیــع. قــد تبــدو الفكــرة جمیلــة وُمغریــة، إاّل أّنھا 
غیــر عملّیــة، فھــي أشــبه بالتھام شــخص كعكة كاملــة بقضمة 

واحــدة لمجــّرد أّنــه جائــع.
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ابدأ أوًل بقطف الثمار 
القریبة من یِدك.



29

ــریحة  ــار الّش ــب اختی ــرائح یتوّج ــى ش ــوق إل ــیم الّس ــد تقس بع
ــھلة  ــریحة س ــذه الّش ــون ھ ــد تك ــتھدافھا. ق ــدء اس ــبة لب المناس
ــرائح  ــن الّش ــا، أو م ــرة منھ ــات كبی ــة مبیع ــى حّص ــول عل الحص
اّلتــي نملــك خبــرة كبیــرة بالّتعامــل معھــا. ال توجــد قاعــدة ثابتــة 

ــك. عــادًة ُیفــَرز الّســوق إلــى 	 شــرائح: ــد ل ــا، األمــر عائ ھن

الّشــرائح الّرئیســّیة: وھــي الّشــریحة الّذھبّیــة اّلتــي تســعى 
الّشــركة للحصــول علــى أكبــر عــدد عمالء منھــا أو حّصــة مبیعات 

كبیــرة.
الّشــرائح الّثانوّیة: وھي الّشــرائح األقّل أھّمّیة بالّنســبة للّشــركة، 
واّلتــي ال بــأس مــن اســتھدافھا مــن الحیــن لآلخــر. رّبمــا تضــاف 
إلــى الّشــریحة الّرئیســّیة فــي المســتقبل عندمــا تنمــو الّشــركة أو 

ترتفــع میزانّیتھا الّتســویقّیة.
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الّشــرائح المســتبعدة: وھــي الّشــرائح اّلتــي ال تناســبها منتجــات 
الّشــركة أو أّنھــا كبیــرة لدرجــة مــن المســتحیل الحصــول علــى 

حّصــة معقولــة منھــا، أو بســبب المنافســة العالیــة فیھــا.

علــى ســبیل المثــال، الّشــریحة الّرئیســّیة لــدى أغلــب الّشــركات 
فــي دولــة قطر ھــي شــریحة المواطنین بســبب قّوتھم الّشــرائّیة 
الكبیــرة، بینمــا المقیمون المتحّدثــون بالّلغة العربّیــة واإلنجلیزّیة 
هــي شــریحتھم الّثانوّیــة، ویســتبعدون الّشــریحة اآلســیوّیة 

لضعــف قدرتھــا الّشــرائّیة.
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الخالصة
ال تكــن طّماعــًا فــي عملّیــة االســتھداف. تنــاُول الّثمــار القریبــة 
أســفل الشــجرة قــد یكــون أفضــل بمئــة مــّرة مــن كســر قدمك 

أثنــاء الّصعــود لقطــف تلــك الموجــودة فــي األعلــى.
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یجب معرفة 
كّل شيء عن العمیل، 
حّتى مقاس حذائه.
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ســواء كان العمیــل جدیــد علــى الّشــركة أم مّمــن تعاملــوا معهــا 
أدّق  معرفــة  الّشــركة  أصحــاب  علــى  یجــب  طویلــة،  لفتــرة 
ــك، ألّنھــا  ــّي ل ــز حقیق ــات كن ــر ھــذه البیان ــه. تعتب ــل عن الّتفاصی
ــر  ــار المناســب وغی ــرار واختي ــة اّتخــاذ الق ــاء عملّی تســاعدك أثن

ــویقّیة. ــالت الّتس ــط الحم ــي تخطی ــب ف المناس

عــادًة ُتســَتخدم برامــج إدارة العالقــة مــع الّزبائــن CRM، وھــي 
ــل  ــون، مث ــة بالّزب ــات األساســّیة المتعّلق برامــج تخــّزن كّل البیان
اســمه ورقــم جوالــه وحجم طلباتــه وتاریــخ تعامله مع الّشــركة... 

إلــخ.
  

مــن ناحیتــي الّشــخصّیة، أحّب إضافــة معلومات أكثــر أھّمّیة عن 
ذلــك، أســّمیھا »الوســوم Tags«، تســاعدني علــى معرفــة أعمــق 
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عــن الّزبائــن، وبالّتالــي خدمتھــا بطریقــة أفضــل، وأیًضــا معرفــة 
مــن منھــم یشــتري ومــن لــم یعــد یشــتري منــذ مــّدة طویلــة مــن 

أجــل إعــادة الّتواصــل معھــم.

أفضل الوسوم من وجھة نظري الّشخصّیة

وسم والء العميل
السعداء : والء عاٍل. 

الراضون : والء منخفض.
المحايدون : دون والء. 

المنتقدون  : كره منخفض.
الغاضبون: كره شديد.
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وسم موسم الشراء
عميل الموسم العادي.
عميل فترات العروض.

وسم توقيت الشراء 
خالل النهار:  

صباحًا - ظھرًا - مساًء - بعد منتصف الّلیل.

خالل العام: 
شهر 	 - شهر 	 - شهر 	 ...

وسم حداثة الّشراء 
من فترة حديثة : 	-90 يوم.

من فترة مقبولة :  	9-	6	 يوم.
من فترة بعيدة : أكثر من 	6	 يوم.
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وسم مكان الشراء 
المتجر.

شبكات التواصل االجتماعي.
الموقع اإللكتروني.

وسيط. 

وسم كميةالشراء 
منخفضة. 
متوسطة.

كبيرة.

وسم تكرار الشراء
منخفض.
متوسط.
متكّرر.
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الخالصة
فــرز العمــالء الحالّییــن إلــى شــرائح )عــن طریــق الوســوم( أمر 
اختیــارّي، ولكّنــه یختصــر علیــك الكثیــر مــن الوقــت والجھــد 

فــي عملّیــة الّتســویق الحًقــا.
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تنّصت إلى عمیلك.
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قــد يعتبــر الّتنّصــت صفــة غیــر محبوبــة فــي الحیــاة االجتماعّیة، 
ولكّنــه مطلــوب فــي عالــم الّتســویق والّتعامــل مــع العمــالء. 
المقصــود بالّتنّصــت مراقبــة أحادیــث المشــترین داخــل شــبكات 
ــابات  ــبوك وحس ــات الفیس ــل مجموع ــّي، مث ــل االجتماع الّتواص

المنافســین.

قــد ال تــدور جمیــع ھــذه األحادیث عنــك مباشــرة، ولكّنھــا مفیدة 
ــا  ــي منھ ــي یعان ــم اّلت ــاط األل ــر نق ــا تظھ ــر، ألّنھ ــكل أو بآخ بش
العمــالء مــع منتجــات مشــابھة لمنتجاتــك، مّمــا یســاعد على فھم 
أعمــق لالحتیاجــات، وبنــاء خطــط تســویقّیة واقعّیــة، ومعرفــة 

الخطــوط الحمــراء داخــل الّســوق.
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أهّم معلومات الّتنّصت داخل شبكات 
الّتواصل الجتماعّي

اآلراء 
القضايا اإلجتماعية. . 	
القضايا االقتصادية. . 	
القضايا السياسية. . 	
المواضيع الدينية والعرقية.. 	

االهتمامات 
الترفيه. 	
الهوايات. 	
الطعام والرياضة. 	
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الدوافع
ما ھي األمور اّلتي یسعى لتحقیقھا من وراء استخدام المنتج؟

المخاوف

مــا ھــي الھواجــس واألفــكار الّســلبّیة اّلتــي تجــول فــي رأي 

ــي  ــل ف ــرّدد العمي ــد یت ــج؟ ق ــراء المنت ــة ش ــل محاول ــل قب العمی

شــراء المنتــج رغــم قناعتــه به بســبب تلــك المخــاوف اّلتــي عادًة 

مــا تتكــّون نتيجــة تجاربــه الّســابقة مــع المنتــج ذاتــه أو شــبیھه، 

وهــذه المخــاوف هــي:

مخاوف مالية: هل المنتج مضمون؟ ھل شراؤه استثمار آمن . 	

ولن یؤّدي لخسارة نقودي؟
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مخــاوف مــن الجــودة: هــل جــودة المنتــج عاليــة؟ ھــل . 	

أّيــة مشــاكل؟ ویــؤّدي وظائفــه دون  لفتــرة طویلــة   یعّمــر 

علــى صّحتــي وصّحــة . 	 آمــن  مخاوف صحية: ھل  المنتــج 

ــلبّیة؟ ــار س ــه أّي آث ــل ل أوالدي؟ ھ

ــا؟ . 	 اجتماعیًّ مقبــول  المنتــج  ھــل  اجتماعيــة:  مخــاوف 

ــج؟ ــتخدامي للمنت ــال اس ــي ح ــي ف ــاس عّن ــیقول الّن ــاذا س  م

 

متناســق . 	 المنتــج  مخاوف سيكولوجية: ھل  اســتخدام 

اســتخدامه؟  عنــد  بالّذنــب  سأشــعر  ھــل  مبادئــي؟  مــع 
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المعتقدات
وھــي األفــكار المســبقة أو الّتجــارب الّســابقة للعمیــل مــع المنتــج 
أو الّشــركة أو مــا یتعّلــق بھمــا، واّلتــي توّلــد لدیــه اّتجاًهــا معّیًنــا 
إیجاًبــا أو ســلًبا، فعلــى ســبیل المثــال، لجمیعنــا موقــف إیجابــّي 
ــة،  ــودة عالی ــات ذات ج ــا منتج ــة كونھ ــات الیابانّی ــن المنتج م

وكذلــك ذات ثمــن مرتفــع، علــى عكــس المنتجــات الّصینّیــة.
وكذلــك األمــر حیــن نذكــر العــب كــرة قــدم برازیلــّي، فــأّول مــا 
ســیتبادر إلــى أذھاننــا أّنــه شــخص ذو مھــارة فّنّیــة عالیــة، علــى 

عكــس العــِب قــدٍم ھنــديٍّ مثــاًل.

العالمات التجارية المفضلة 
وھــي العالمــات الّتجارّیــة اّلتــي یحّبھــا العمیــل ویتعامــل معھــا 
باســتمرار، ومــن الممكــن إقامــة تعــاون وتحالفات معھا مســتقباًل.
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الخالصة
علــى عكــس فكــرة الوســم بالفقــرة الّســابقة، نحــاول بالتنّصت 
ــل  ــام، أي نحّل ــكل ع ــوق بش ــن الّس ــات ع ــتخالص معلوم اس
عمالءنا اّلذین یشــترون منتجاتنا، والمشترین اّلذین یتعاملون 

مــع منافســینا أيًضا.
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هرم الّتفاعل
مع العمالء.



49

ــة  ــى ثالث ــًا مــا ینقســم الّتفاعــل بیــن العمــالء والّشــركات إل غالب
ــتویات:   مس

فــرد: أي الّتعامــل مــع العمیــل كشــخص متفــّرد لدیــه حاجــات . 	
ــد  ــال، ق ــبیل المث ــى س ــن. عل ــن اآلخری ــة ع ــص مختلف وخصائ
حــروف  يحــوي  حــذاء  علــى  یرغب العمیل في الحصول  
ــة تخصیــص المنتــج لیناســب  اســمه، أو ألوانــه المحّببــة. عملّی
 .Customization احتیاجــات العمیــل ورغباتــه الفردّیة تســّمى
صــة أغلــى ثمنــًا مــن منتجات  عــادًة مــا تكــون المنتجــات المخصَّ
المســتوى الّثانــي، لكّنھــا شــدیدة األھّمّیــة ألّنھــا تجعــل العمیــل 

ــة. ذا والء قــوّي للعالمــة الّتجارّی
الّتعامــل . 	 یتــّم  األول،  المســتوى  عكــس  علــى  مجموعــة: 

األشــخاص  مــن  مجموعــة  ضمــن  كشــخص  العمیــل  مــع 
لدیھــم حاجــات متشــابھة. أي یتــّم إنتــاج ســلعة أو تقدیــم 
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خدمــة واحــدة قیاســّیة مناســبة ألكبــر عــدد منھــم. علــى 
ســبیل المثــال، تقــوم معظــم الّشــركات بإنتــاج أحذيــة ذات 
مقاســات متدّرجــة. قــد ال یكــون قیــاس الحــذاء متطابــق 

 00	% مع أرجل الّزبائن، ولكّنه مناسب بنسبة كبیرة.   

مجتمــع: الّتعامــل مــع العمیــل كفــرد ضمــن مجتمــع لدیــه . 	
صفــات وخصائــص مشــتركة ومختلفــة فــي نفــس الوقــت 
ــة  ــة العربّی ــة قطــر أو المملك ــي دول ــع مواطن الّتعامــل م يشبه  
تلعــب المســؤولّیة المجتمعّیــة دوًرا كبیــًرا في  ھنا   الّسعودّیة.  
تعزیــز عالقــة الّشــركة مــع المجتمع.علــى ســبیل المثــال، تتبــّرع 
ــكّان  ــر لس ــذاء آخ ــه بح ــذاء تبیع ــل كّل ح ــركة TOMS  مقاب ش

ــرة. ــة فقی دول
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الخالصة
كانــت الّشــركات فــي الماضي تتعامل مــع الّزبائــن كمجموعات 
)شــرائح( متشــابھة فقــط، ولكن مع انتشــار شــبكات الّتواصل 

ــح  ــخصّي، أصب ــاب ش ــل لحس ــالك كّل عمی ــّي وامت االجتماع
مــن الّضــرورّي الّتفاعــل مــع كّل عمیــل كحالــة خاّصــة لدیھــا 
حاجــات مختلفــة عــن اآلخريــن، وأیضــًا كعضــو ضمــن مجتمع 

أكبــر لدیــه طموحــات وغایــات مشــتركة.



53

المنتج
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يجب أن تبيع حل 
وليس منتجًا فقط.
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قبــل أن تبــدأ بتســویق أّي منتــج علیــك فھــم ھــذا المنتــج 
بشــكل جّیــد جــّدًا لمعرفــة كیفّیــة تســویقه بشــكل مقنــع للّزبائــن. 
لألســف، الكثیــر مــن العاملیــن فــي الّتســویق یتخّطون ھــذا األمر 
ویدخلــون مباشــرة إلــى مرحلــة الّترویــج واإلعالنــات، وھــو أمــر 
ــة دون  ــة جراحّی ــراء عملّی ــب بإج ــام طبی ــابه لقی ــئ، ومش خاط

معاینــة المریــض أو إجــراء أّي تحالیــل لــه.

ــج  ــم نتائ ــى فھ ــًا عل ــاعدك أیض ــد یس ــكل جّی ــج بش ــم المنت فھ
حملتــك الّتســویقّیة، فــإذا نجحــت الحملــة الّتســویقّیة تســتطیع 
معرفــة ھــل نجحــت ألّن منتجــك جّیــد أم ألّنــه الخیــار الوحیــد 
المتــاح أمــام زبائنــك فــي الّســوق.  وإذا فشــلت هــل فشــلت 
بســبب ضعــف حملتــك الّتســویقّیة أم لكــون المنتــج ذاتــه ســّیئ 

ــره. ــب تطوی ویتوّج
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عــادًة یتلّخــص فھــم المنتــج فــي فھــم مفھــوم المشــكلة والحــّل 

ــع وتریــد حــّل  ــي مــن مشــكلة الّصل ــك تعان والبدیــل. لنفــرض أّن

ــبیل  ــى س ــول عل ــّدة حل ــا ع ــك هن ــتبرز لدی ــكلة، فس ــذه المش ھ

ــة أو وضــع شــعر  ــة رأســك بقبع ــال: زراعــة الشــعر أو تغطی المث

مســتعار، وأیضــًا يوجــد داخــل كّل حــّل مجموعــة مــن الحلــول 

األصغــر، فقــد تقــارن بیــن زراعــة الّشــعر فــي بلــدك أو بلــد آخــر، 

 Xمثــل تركیــا، وإذا اختــرت األخیــرة، فھــل ســتختار مستشــفى

.Yــفى أم المستش

إذا أردنــا تلخیــص الــكالم الّســابق یمكننا تلخیصــه بثالثة مفاھیم 
أساسّیة:
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المشكلة
أي العوائــق والمخــاوف اّلتــي یعانــي منھــا العمیــل ویحــاول 
ــخ. ــاث... إل ــد لإلن ــوزن الّزائ ــكلة ال ــل مش ــا، مث ــا أو حّلھ تجّنبھ

الحل
ھــي الوســیلة المتاحــة أمــام العمیــل إلزالــة المشــكلة اّلتــي یعاني 
منھــا، وغالبــًا مــا یكــون للمشــكلة الواحــدة عــّدة حلــول تتنافــس 
بشــكل غیــر مباشــر، فعلــى ســبیل المثــال، يتنــّوع حــّل مشــكلة 
الــوزن الّزائــد لإلنــاث، فقــد یكــون الحــّل بممارســة الّریاضــة عــن 
طریــق نــاٍد ریاضــّي، أو إجــراء عملّیــة جراحّیــة للمعــدة، أو ارتداء 

مشــّد ضاغــط... إلــخ.
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البديل 

ھــو المنتــج الــذي یســاعد علــى تنفیــذ الحــّل، وعــادة مــا تكــون 

البدائل)المنتجــات( متنافســة فیمــا بینھــا بشــكل شــرس. فــإذا 

عدنــا للمثــال الّســابق، نجــد أّن المــرأة لــو اختــارت حّل »ممارســة 

الّریاضــة عــن طریــق نــاٍد ریاضــّي« فإّنھــا أمــام بدیلین: إّمــا نادي 

	 أو نــادي 	... إلــخ.
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الخالصة
تأكـّـد أّنــك تملــك لمشــكلة العمیــل أفضــل حــّل وأفضــل بدیــل 

ضمــن المنافســة الّشرســة والخیــارات المفتوحــة أمامــه. 
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كلمة »منتج« ال تعني سلعة فقط 

ال تعنــي ســلعة فقــط. قد تكون أي شــيء تنتجــه أو تملكه وتعتقد 

أّنــه ذو قیمــة لشــخص آخر. على ســبیل المثال: 

سلعة: مثل الوجبات السريعة وأجهزة الجوال. . 	

خدمة:مثل االستشارات القانونّیة. . 	

فكرة: مثل مناھضة العنف ضّد المرأة. . 	

شخص: مثل مرّشح سیاسّي. . 	

مكان: مثل حديقة الحيوانات.. 	

معلومة: مثل دراسة علمّیة.. 	

منظمة: مثل الهالل األحمر.. 	

نشاط: مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم.. 	
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المنتج الجّید لم یعد 
میزة هذه األّیام.
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ســابقًا، فــي بدایــات القــرن الماضــي، كان أّي منتــج یحّقــق 00	% 
نِشــئ ألجلــه یعــّد منتــج جّیــد ویحّقــق دعایــة  مــن الھــدف اّلــذي اأ
تلقائّیــة لنفســه، فعلــى ســبیل المثــال، إذا اشــتریت جھــاز رادیــو 
وعمــل بكفــاءة ودون مشــاكل لمــّدة عــام، فھــو جھاز رائــع وكاٍف 

لتنصــح جمیــع أصدقائــك بــه.
ولكــن الیــوم األمــر مختلف، حيــث ُيعتَبــر المنتج الذي یقــّدم أداء 
00	% ضمــن توّقعــات العمیــل والحــّد األدنــى للجــودة، وبالّتالــي ال 
یشــكّل حافــز لیعجــب بــه أو یســاھم فــي تســویقه. فــي المقابــل، 
ــذي یعنــي أّن علــى المنتــج أن  بــدأ مفھــوم »0		%« بالّظهــور، واّل
یقــّدم أداء یفــوق المتوّقــع منــه فــي األحــوال الّطبیعّیــة بنســبة 
0	%. ولعــّل أّول مــن اســتخدم ھــذا المفھــوم ھــي الّشــركات 
الیابانّیــة التــي كانــت الّســّباقة فــي تقدیــم منتجــات تعّمــر أكثــر 

مــن منافســیھا فــي المتانــة والجــودة.
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قاعــدة 0		% لیــس بالّضــرورة أن تكــون مرتبطــة بالمنتــج نفســه، 
بــل یمكــن أن ترتبــط بالخدمــات المحیطــة بــه أیضــًا. علــى ســبیل 
المثــال، یســتطیع طبیب أســنان تقدیــم »خدمــة 0		%« عن طریق 
الّتواصــل الّدائــم مــع مرضــاه، وتقدیــم فحــص أو تنظیــف أســنان 

مّجانــي بعــد ســّتة أشــهر مــن تاریــخ العــالج.
 

یتوّقــع البعــض أّن تطبیــق مفھــوم »0		%« یضیــف مصاریــف 
وتكالیــف إضافّیــة تؤّثــر علــى الّربحّیــة، وھــذا الــكالم خاطئ، ألّن 
ھــذه الّنســبة اإلضافّیــة تدخــل ضمــن میزانّیــة الّتســویق، وتعتبــر 
ــف  ــل تضاع ــركة، ب ــر للّش ــر المباش ــالن غی ــواع اإلع ــن أن ــوع م ن
ــر  ــر المباش ــویق غی ــح والّتس ــبب المدی ــتقباًل بس ــات مس المبیع

ــركة مســتقباًل. ــادة والء العمــالء للّش وزی
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الخالصة 
 جودة المنتج < توقعات العميل = منتج رائع

جودة المنتج > توقعات العميل = منتج سّيئ
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كیف یشعر العمیل 
بجودة منتجك؟



69

كلمــة جــودة لیســت كلمــة عابــرة تقولھــا الّشــركة فــي إعالناتھــا 
بھــدف إقنــاع النــاس، بــل ھــي مجموعــة مــن العناصــر یســتطیع 
ــا  ــه. یمكنن ــذي أمام ــج اّل ــاس بالمنت ــا اإلحس ــن خاللھ ــل م العمی

اختصارھــا فــي ســبعة عناصــر أساســّیة:

األداء
ــة، مثــل  ــة المطلوبــة بفعالّی وھــو قــدرة المنتــج علــى أداء المھّم
قــدرة الّســّیارة علــى نقــل شــخص مــا مــن مــكان ســكنه للّســوق 

مثــاًل.
 

الممّیزات
وھــي اإلضافــات علــى المنتج. كّلمــا زادت ھذه المیــزات كان ذلك 
أفضــل فــي ذھــن العمیــل، شــرط أن تكــون متناســقة مــع الھــدف 
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ــى ســبیل المثــال، وجــود میــزة تســجیل  الّرئیســّي للمنتــج، فعل
المسلســالت الّتلفزیونّیــة ضمــن جھــاز تلفــاز العمیــل ھــي میــزة 

تزیــد مــن الحصیلــة اإلجمالّیــة لجــودة المنتــج فــي نظــره.

الجمالّیة
أي كیــف یبــدو المنتــج أمــام عین العمیــل، مثل الّشــكل الخارجي. 
ــالت  ــق بالّتفضی ــه متعّل ــال ألّن ــة للجم ــاك قاعــدة ثابت لیســت ھن

الّشــخصّیة للعمیــل، لذلــك یفّضــل الّتنویــع.

الّتوافقّیة
تشــیر إلــى درجــة انحــراف المنتــج عــن المســتوى المتوّقــع منــه. 
ــة  علــى ســبیل المثــال، قــد ال تبــدو ألــوان شاشــة الّتلفــاز واقعّی
ــذا  ــع ھ ــاًل، وم ــّي قلی ــون البن ــر لّل ــون األحم ــل الّل ــد یمی 00	%، فق
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یعــّد األمــر مقبــواًل بالّنســبة لجھــاز منشــأة صینــّي، بینمــا ُيعتبــر 
أمــًرا غیــر مقبــول بالّنســبة لجھــاز ذي منشــأ یابانــّي. مثــال آخــر: 
ــة  ــة القطرّی قــد يتوّقــع المســافرون علــى متــن الخطــوط الجوّی
تأخیــر لمــّدة 0	 دقائــق ال أكثــر، ولكــن إذا تجــاوز الّتأخيــر ھــذه 

المــّدة فھــذا یعنــي ھبــوط فــي الجــودة.
 

الموثوقّیة
تشــیر إلــى الفتــرة الّزمنّیــة اّلتــي یعمــل بھــا المنتــج بكفــاءة دون 
أي عطــل أو حاجــة لإلصــالح، أي متوّســط طــول الفتــرة الّزمنّیــة 
ــلع  ــع الّس ــتخدم م ــا تس ــادة م ــر، وع ــل واآلخ ــن العط ــل بی للعم
المعّمــرة أكثــر مــن الّســلع االســتھالكّیة. علــى ســبیل المثــال، قــد 
یتعّطــل جھــاز الّتلفــاز مــّرة واحــدة كّل 	 ســنوات، ومــع ھــذا یعــّد 
ــل الجھــاز ســنوّیًا یعتبــر  مســتوى مقبــول للمســتھلك، ولكــن تعطُّ
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أمــًرا غیــر مقبــول.
المتانة

تشــیر المتانــة إلــى طــول حیــاة المنتــج بالّزمــن، أو عــدد مــّرات 
االســتخدام قبــل انتھــاء صالحّیتــه بشــكل نھائــّي. علــى ســبیل 
ــع أن يعّمــر جھــاز الّتلفــاز 0	 ســنوات، بینمــا یشــیر  المثــال، ُيتوقَّ
عــدد مــّرات اســتخدام شــفرات الحالقــة إلــى 	-7 مــّرات فقــط.

الخدمة
تتضّمــن خدمــة إصــالح المنتــج بســھولة وكفــاءة دون مشــاكل 
ــون  ــة للّزب ــور المھّم ــن األم ــال، م ــبیل المث ــى س ــرات. عل وتأخی
عندمــا یتعّطــل جھــاز الّتلفــاز أن یكــون مركــز الّصیانــة قریــب، 
وأن یتــّم اإلصــالح بســرعة، وأن ال یعــاد تكــرار نفــس العطــل فــي 

المســتقبل.
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الخالصة
ــا 7 عناصــر أخــرى.  ــة فضفاضــة تحــوي بداخلھ الجــودة كلم

ــل أن تبیــع منتجــك ألحــد. ــدًا قب راقبھــا وحّللھــا جّی



75

أنتهى عصر بيع 
المنتجات دون خدمات.
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نــادرًا مــا تــرى الیــوم منتًجــا ُیبــاع دون خدمــات مرافقــة لــه، رّبما 
ُیســتثنى مــن كالمــي المنتجــات الّشــعبّیة اّلتي ُتحــَذف الخدمات 
المرفقــة معھــا لتخفیــض تكلفتھــا )مثــل خدمــة الّضمــان أو 
المنتجــات  لمعظــم  أّن  ســترى  بالمجمــل  ولكــن  الّتوصیــل(، 

ــة معھــا. ــك بشــكل أو بآخــر خدمــات مرفق الموجــودة حول

الخدمات ال تعني خدمة الّدعم الفّنّي واســتقبال شــكاوى العمالء 
فقــط، بــل تســبق أحیانــًا امتــالك المنتــج نفســه. خــذ علــى ســبیل 
المثــال قیــام معــرض للّســّیارات بمســاعدة عمیــل علــى تجھیــز 
أوراقــه الاّلزمــة للحصــول علــى قــرض ســّیارة مــن البنــك، فھــو 

بذلــك يســاعده علــى اختصــار الوقــت والمشــاكل.

ال تمتلــك جمیــع الخدمات نفس المســتوى أو الّطبیعة، فالخدمات 

ــات  ــد الخدم ــا تعتم ــرّي، بینم ــر البش ــى العنص ــد عل ــة تعتم الّطّبّی
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البنكّیــة علــى اآلالت والبرمجّیــات، مثــل أجھــزة الّصــّراف اآللــّي 

ــث آخــر یحتــاج االثنيــن  ــوع ثال ــك ن وتطبیقــات الجــّوال، وھنال

ــى  ــات إل ــیم الخدم ــن تقس ــة. یمك ــل المخبرّی ــاًل للّتحالی ــًا، مث مع

ثالثــة مســتویات: 

النوع األول : خدمات قبل بيع المنتج 

ــا  ــل م ــج، مث ــالك المنت ــى امت ــاعد عل ــي تس ــات اّلت ــي الخدم وھ

ذكرنــاه ســابقًا حــول قیــام معــرض للّســّیارات بمســاعدة عمیلــه 

علــى شــراء ســّیارة بالّتقســیط مــن البنــك.
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النوع الثاني: خدمات أثناء عملية بيع المنتج 

أي خدمــات نقــل ملكّیــة المنتــج نفســه، وأكبــر مثــال علیھــا هــو 

شــركات بیــع األجھــزة اإللكترونّیة المنزلّیة، حیــث تنقل األجھزة، 

كالّثاّلجــة أو الّتلفــاز، مــن مســتودع الّشــركة إلــى منــزل العمیــل 

مّجانــًا أو بكلفــة بســیطة، مّمــا یختصــر علــى العمیــل عنــاء نقلھــا 

وتركیبھا.

النوع الثالث: خدمات بعد بيع المنتج
 وتنقسم إلى 	 أقسام :

خدمــات تســاعد على إســتخدام المنتــج: حیث  تدّرب الّشــركة . 	
العمیــل علــى اســتخدام المنتج، مثــل برامج المحاســبة أو إدارة 

المخزون.
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ــب أو . 	 ــركة أّي عی ــح الّش ــا تصل ــج:  ھن ــة المنت ــات صيان خدم
ــة شــركة أبــل. عطــل یحــدث فــي المنتــج، مثــل خدمــات صیان

خدمــات ضمــان المنتــج:  تســتبدل الّشــركة المنتــج فــي حــال . 	
ــام  ــركات نظ ــض الّش ــف بع ــه، وتضي ــل في ــب أوعط ــود عی وج
اســترجاع نقــود العمــالء فــي حــال لــم یلّبــي المنتــج  توقعاتهــم 

أو لــم یحّقــق مســتوى جــودة معّیــن متفــق علیــه.
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الخالصة
إذا كانــت لدیــك الّرغبــة فــي بیــع منتجــك بســعر منخفض من 
دون أّي أھّمّیــة للعالمــة الّتجارّیة، فرّبما یمكنك االســتغناء عن 
الخدمــات، ولكــن غالبــًا یــكاد یكــون مــن شــبه المســتحیل بیــع 

منتــج مــا دون الخدمــات المكّملــة له. 
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وأیضًا عصر بیع المنتجات 
دون منتجات مكّملة.
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ــا دون  ــي بمفردھ ــا ھ ــتخدامھا كم ــن اس ــات یمك ــض المنتج بع
مســاعدة منتــج آخــر. علــى ســبیل المثــال: جھــاز المــاك المكتبــّي 
ال یحتــاج إاّل أن تشــتریه وتضعــه علــى مكتبــك، ومــن ثــّم یعمــل 

بكفــاءة عالیــة دون ملحقــات.
ولكــّن األمــر لیــس كذلــك بالّنســبة ألغلبّیــة المنتجــات الموجــودة 
ــل لھــا،  فــي الّســوق، حیــث ترتبــط بشــكل أو بآخــر بمنتــج مكّم
ولعــّل أشــھر مثــال ھــو منتــج »الّشــاي«، حیــث ال یمكــن تناولــه 
دون وجــود منتــج آخــر مكّمــل لــه، ھــو الّســكّر، وأیضــًا الفناجیــن 

بشــكل أو بآخــر.
یمكن تقسیم المنتجات المكّملة إلى نوعین: 

ارتبــاط قــوي : حیــث ال یمكــن ألحدهمــا االســتغناء عــن اآلخــر. 
مثــال مــا ذكرنــا فــي المثــال فــي األعلــى، وأیضــًا كعالقة الّســّیارة 

مــع البتــرول، والّطابعــة مــع الحبــر.
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ارتبــاط ضعيــف : مثــال عالقــة الكمبیوتــر الّلوحــّي »الاّلبتــوب« 
بالفــأرة والحقیبــة، فصحیــح أّنھمــا ُیســتخدمان معــًا، لكــن یمكــن 
ــر  ــتخدام الكمبیوت ــى اس ــر عل ــر كبی ــا دون تأثی ــتغناء عنھم االس

الّلوحــّي نفســه.

لمعرفــة المنتجــات المكّملة لمنتجك أنصح باســتخدام المصفوفة 
»االرتبــاط واألھّمّیــة«، حیــث تســاعد علــى فرز المنتجات حســب 

مــدى قــّوة ارتباطھــا بمنتجك، ومــدى أھّمّیتھــا للعمیل.
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الخالصة
ــي  ــّم جــّدًا ف ــا مھ ــة وأنواعه ــة المنتجــات المكّمل فھــم طبیع
مرحلــة الّترویــج وجــذب العمیــل، وأیضــًا في عملیة الّتســعیر. 
علــى ســبیل المثــال، تقــوم شــركة HP بعــرض طابعاتھا بســعر 

منخفــض نســبّیًا والّربــح مــن خــالل األحبــار الحقــًا.
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الّدلیل الملموس 
وغیر الملموس.
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الّدلیــل الملمــوس ھــو جمیــع األمــور المحیطــة بالمنتــج، واّلتــي 
یســتطیع العمیــل مالحظتھــا وتقییــم المنتــج مــن خاللھــا قبــل 
اســتخدامه بشــكل فعلــّي. أكبــر مثــال علیــه ھــو المطاعــم، فكّلمــا 
كان دیكــور المطعــم فاخــًرا زادت توّقعــات العمیــل حــول جــودة 

الّطعــام، وزاد تقّبلــه ألســعاره المرتفعــة. 
احتــكاك  نقطــة  كّل  مــع  الملمــوس  الّدلیــل  یتواجــد  عــادًة 
ــركة. یمكــن مالحظــة  ــون مــع المنتــج أو الّش Touchpoint للّزب

الّدلیــل الملمــوس فــي األمــور الّتالیــة:
ديكور الشركة.. 	
الفواتير والمراسالت وكروت العمل.. 	
تغليف المنتج. . 	
المفروشات داخل الشركة أو مكان البيع.. 	
لباس العاملين والموظفين. . 	
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ــام . 6 ــة أم ــج أو الخدم ــة المنت ــي صناع ــتخدمة ف األدوات المس
ــل. العمي

توجــد الكثیــر مــن نقــاط االحتــكاك ّالتــي تصلــح جمیعھــا لتكــون 
دلیــل ملمــوس للّشــركة، ولكّنھــا تختلــف مــن مجــال آلخــر. 
جمیعھــا مھّمــة جــّدًا إلرســال رســالة أو انطبــاع معّیــن حــول مــا 

ــة بزرعــه فــي ذھــن العمیــل. ترغــب العالمــة الّتجارّی

بالّنسبة للّدلیل غیر الملموس، عادًة ما یكون في:
ــا . 	 ــا، كاريزم ــل  ســمعتها، تاريخه ــة: مث ــة التجاري ســحر العالم

ــر عــن هــذا الموضــوع فــي  ــخ ســنتحدث أكث المؤسســين.... إل
ــة«. ــة التجاري ــم »العالم قس

االنتشــار والظهور: أي رؤیة شــعار المنتج أو المنتج نفســه في . 	
كّل مــكان، مثــل: الھدایــا الّدعائّیــة والّشــعارات الاّلصقــة علــى 
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ــن  ــركة، وتضمی ــّیارات، والقمصــان اّلتــي تحــوي شــعار الّش الّس
المنتــج فــي األفــالم والمسلســالت الّتلفزیونّیــة... إلــخ.

ــج، . 	 ــراء بالمنت ــات الخب ــل توصي ــي: مث ــل االجتماع ــوة الدلي ق
اســتخدامه مــن قبــل المشاھیر،الّشــھادات الحاصــل علیھا...إلــخ
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الخالصة
الّدلیــل الملمــوس وغیــر الملمــوس ال یقــاّلن أھّمّیة عــن المنتج 
نفســه، فكّلمــا ارتفعــت قیمــة المنتــج ارتفعــت أھّمّیــة الّدلیــل 

ــبة له. بالّنس
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العالقة
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ل یوجد حّب 
من الّنظرة األولى.
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مــن األمــور المعروفــة فــي علــم الّنفــس أّن العقــل البشــرّي یكــره 
المجھــول ویشــعر بعــدم االرتيــاح فــي بیئــة غیــر تلك اّلتــي اعتاد 
علیھــا فــي الماضــي. جمیعنــا نذكــر شــعور الّرھبة والحــرج عندما 
نذھــب لحفــل فــال نجــد أحــد مــن اّلذیــن نعرفھــم، ولكــن ســرعان 

مــا یختفــي ھــذا الّشــعور بمجــّرد مالحظــة أحــد األصدقاء.

اإلحســاس باأللفــة مھــّم جــّدًا ألّنــه یعطــي أدمغتنــا الّراحــة 
ــا )دمــاغ الّزواحــف(  ــى مــن أدمغتن واالســترخاء، فالّطبقــة األول
ــا  ــك ریثم ــد، وذل ــه تھدی ــى أّن ــب عل ــيء غری ــع أّي ش ــل م تتعام
ــاغ المتطــّورة بمعالجــة الموضــوع وتفســیره  ــوم قشــرة الّدم تق

ــًا. ــتغرق وقت ــذا یس ــوف، وھ ــر مأل ــد أو أم ــه تھدی ــى أّن ــا عل إّم
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ــة  ــرك موضــوع األلف ــك الوقــت الكافــي لت فــي الّتســویق، ال نمل
للّدمــاغ، لذلــك نلجــأ إلــى تخدیره بجرعــات مكّثفة مــن اإلعالنات 
حّتــى یوقــف دفاعاتــه ویســمح لمنتجاتنــا بالمــرور إلــى قناعــات 
ــركات  ــاق الّش ــل بأســرع وقــت ممكــن. وهــذا مايفســر إنف العمی
ــغ ضخمــة لتكــرار عــرض إعالناتھــا كّل یــوم أمــام العمیــل،  مبال

ســواء بالتلفــاز أو بوســائل الّتواصــل االجتماعّیــة.
لألســف، ھــذا لیــس حــالًّ دائًمــا، فبعــد عــدد معّیــن مــن الّتكــرارات 
یصــاب دمــاغ العمیل بالملــل، وتتكّون لدیه رّدة فعل ســلبّیة تجاه 
المنتــج نفســه، كمــا حــدث مــع شــركة »تریفاغــو« اّلتــي كــّررت 
ــاز والیوتیــوب  ــف نفــس اإلعــالن فــي كلٍّ مــن الّتلف بشــكل مكّث
حّتــى أصبــح مــاّدة ســخریة فــي وســائل الّتواصــل االجتماعّیــة.

لذلــك یفّضــل الّتنویــع فــي طریقــة عــرض اإلعالنــات )سنشــرح 
ذلــك الحقــًا(.
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 أشهر اهداف اإلعالنات

زيادة شهرة العالمة التجارية.. 	

تنشيط المبيعات.. 	

التعريف بالمنتجات الجديدة.. 	

اإلقناع بترك الشركات المنافسة.. 	
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الخالصة
اإلعالنــات جــزء رئیســّي مــن أّي خّطــة تســویقّیة. قــد تكــون 

مكلفــة، ولكــن ال یمكــن تجاھلھــا أبــدًا.
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ذاكرة الّناس 
كذاكرة الّسمك.
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اإلعالنــات لمــّدة أســبوع أو أســبوعین ثــّم الّتوّقــف ألشــھر ھــي 
ــم العــام الّتســویقّي  ــك ُیقسَّ مجــّرد عبــث ومضیعــة للوقــت. لذل
ــة  ــا بحمل ــط لھ ــھور ُیخطَّ ــوي 	 ش ــزء یح ــزاء. كّل ج ــى 	 أج إل
تســویقّیة. والّســبب فــي ذلــك أّن الّنــاس تمتلــك ذاكــرة كالّســمك 
علــى شــبكات الّتواصــل االجتماعــّي، وال تشــتري مــن أّول ظھــور 
لإلعــالن أمامھــا، بــل تحتــاج إلــى الكثیــر من الّتكــرار حّتــى تفھم 

وتتذكّــر رســالتك الّتســویقّیة.

ــرارت  ــة تك يمكــن اختصــار الموضــوع بقاعــدة )	 X 	( أي ثالث
ــات: ــة إعالن لثالث

الّتكرار األّول یجذب انتباه الشخص. . 	
الّتكرار الّثاني یجعله یفكّر في اإلعالن.. 	
الّتكــرار الّثالــث یعمــل كتذكیــر حّتــى ال ینســاه الّشــخص فــي . 	
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زحمــة المنشــورات اليوميــة.

عــادًة، ال ُتظِھــر خوارزمّیــات شــبكات الّتواصــل االجتماعــّي 
اإلعــالن أكثــر مــن 	-	 لــكّل مســتخدم، لذلــك یجــب تنویــع 

اإلعالنــات وفــق طــرق تنويــع اإلعالنــات الّتالیــة:
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طرق تنويع اإلعالنات
تغییر اإلعالن كّلّیًا، وابتكار فكرة جدیدة... 	
ــة أو . 	 ــون الخلفّی ــل ل ــالن، مث ــن اإلع ــزاء م ــض األج ــر بع تغیی

ــج. ــع المنت موض
غّيــر صیغــة اإلعــالن، مثــل تحویــل اإلعــالن مــن صــورة إلــى . 	

فیدیــو. 
مــن . 	 أكثــر  تملــك  كنــت  إذا  المســتھدف  الجمھــور  تغییــر 

. فة مســتھد یحة شر
ــبوك . 	 ــن الفيس ــه م ــاًل إيقاف ــالن، مث ــرض اإلع ــكان ع ــر م تغیی

ــط. ــتغرام فق ــي اإلنس ــاره ف وإظھ
ــي أّن  ــّدًا، وھ ــة ج ــة مھّم ــى نقط ــاه إل ــت االنتب ــب لف ــرًا یج أخی
اســتجابة األشــخاص لإلعالنــات متفاوتــة، وتختلــف مــن مجــال 

آلخــر، ومــن شــركة ألخــرى. 
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الخالصة
ــة علــى مــدار العــام مــع  علیــك االســتمرار بحمالتــك اإلعالنّی

.) 	X 	( تكــرار كّل رســالة تســویقّیة وفــق قاعــدة
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كیف تمسك 
فریستك بسهولة؟
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لإلعالنــات أشــكال كثیــرة، ولكــن برأيــي أبســط شــرح جمیــل لھــا 
ــاه(،  ــالة - االنتب ــان )الّرس ــا جناح ــر، أي لھ ــبه الّصق ــا تش ــو أّنھ ھ
ورؤیــة قوّیــة )اســتھداف واضــح(، ومخالــب حــاّدة )حــّث 

ــن(.  ــى رّد فعــل معّی العمیــل عل

لألســف ال یلتــزم الجمیــع بھــذه المكّونــات األربعــة، فتــرى البعض 
یصــّور إعــالن جمیــل وملفت لالنتباه، لكّنه دون رســالة تســویقّیة 

واضحة أو اســتھداف صحیح.

ال توجــد مشــكلة إذا كنــت تملــك شــركة كبیــرة، إذ یمكــن أن 
تعتبرھــا نــوع مــن أنــواع زیــادة الوعــي بالعالمــة الّتجارّیــة، ولكن 
إذا كنــت مــن أصحــاب المشــاریع الّصغیــرة، فغالبــًا ســتكون كلفــة 

اإلعالنــات ثقیلــة علیــك ومضــّرة بعالمتــك الّتجارّیــة الّناشــئة.
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قبــل أن تقــّرر تصمیــم أو نشــر أّي إعــالن تذكّــر العناصــر األربعــة 
الّتالیــة جّیــدًا:

ھــل تملــك رســالة تســویقّیة واضحــة؟ مــاذا ترید مــن العمیل . 	
مــن  أفضــل  أنــت  ھــل  أن یفھم بنھایة مشاھدته لإلعالن؟  
یبیــع نوعّیــة مفروشــات فــي الّســوق؟ أم أّنــك مختــّص فقــط 
ببیــع المنتجــات الّتركّیــة؟ أم أّن لدیــك أوســع تشــكیلة منتجــات 
ــة  ــویقّیة متعّلق ــالة الّتس ــون الّرس ــا تك ــادة م ــة؟ ع ــي المدین ف
بعالمتــك الّتجارّیــة، ویكــون مخّطــط لھــا أثناء تأســیس الّشــركة.

كیــف ســتلفت انتباه العمیل؟ لفــت انتباه العمیــل لیس عملّیة . 	
ســھلة، إذ یجــب أن تكــون متناســقة مــع الّرســالة الّتســویقّیة 
 وإاّل تســتطیع جلــب 0	 مھّرجیــن ووضــع اســمك بجانبھــم.
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عــادة مــا تكــون ھــذه مھّمــة المصّمــم أو المخــرج أو وكالــة 
ــر. ــذه األم ــي ھ ــرة ف ــرة كبی ــم خب ــث لدیه ــویق، حی الّتس

هــل تعــرف من هــم جمهورك: دون معرفــة جمھورك وعمالئك . 	
ســتكون كّل إعالناتــك مضیعــة للوقــت والجھــد. حــاول معرفــة 
شــریحتك المســتھدفة بالّضبــط مــن خــالل دراســتھم بشــكل 

جیــد ورســم بیرســونا مســبقة عنھــم.
ــون أن . 	 ــن الّزب ــركات م ــع الّش ــد جمی ــم؟ تري ــد منه ــاذا تري م

یشــتري بعــد مشــاھدته اإلعــالن. ھــذا صحیــح، وھــدف نھائــّي، 
ولكــن علــى العميــل أن یخطــو بضــع خطــوات ســابقة قبــل أن 
ُیخــرج الّنقــود مــن محفظتــه. علــى ســبیل المثــال، مــن الممكــن 
ــركة ومشــاھدة صفحــة  ــع الّش ــارة موق ــل لزی اســتھداف العمی
منتــج معّیــن، ومــن ثــّم یكمل ھو بنفســه بقّیــة خطوات الّشــراء، 
أو مــن الممكــن حّثــه علــى مشــاهدة 0	 ثانیــة مــن فیدیــو معّیــن 
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مــن أجــل معرفــة الّنــاس المھتّمــة بالمنتــج مــن غیــر المھتّمــة، 
ومــن ثــّم إعــادة اســتھدافھم مــّرة ثانیــة بحملــة مختلفــة.
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الخالصة
      الجناح األيمن : رسالة تسويقية واحدة فقط.. 	
الجناح األيسر : سرقة االنتباه.. 	
الّنظرة الّثاقبة: االستھداف الّصحیح.. 	
المخالب القوّیة: الحّث على تصّرف معّین.. 	
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ل یمكن لعب الّتنس 
إّل بكرة واحدة.
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ــل  ــركة أب ــي ش ــویق ف ــر الّتس ــا مدی ــة َذكَرھ ــة جمیل ــد قّص توج
»كيــن ســيغال« فــي كتابــه Insanely Simple، یقــول فیھــا إّنــه 
عندمــا عــرض علــى ســتیف جــوب فیدیــو إعــالن حاســوب »أي 
مــاك« رفضھــا وطلــب إضافــة 	-	 رســائل تســویقّیة لتضمینھــا 

داخــل اإلعــالن.
رفــض فریــق الّتســویق اقتراحات »ســتیف جــوب«، وعّللــوا أّنھم 
إذا غّطــوا الكثیــر مــن الّنقــاط فــإّن المشــاھد لــن یتذكـّـر أي منھــا. 
ولكــّن ســتیف جوبــز لــم یتزحــزح عــن موقفــه، ولكي یقنعــوه قام 
»لــي كلــو« أحــد أعضــاء الفریــق بتمزیق ورقة وكرمشــتھا بشــكل 
خمــس كــرات، ثــّم ألقــى بواحــدة منھــا علــى ســتیف جوبــز اّلــذي 
أمســكھا وأعادھــا مجــّددًا إلیــه، ثــّم ألقــى »كلــو« مــّرة ثانیــة كّل 
الكــرات الخمســة ناحیــة »جوبــز« فــي وقــت واحــد، فلم یســتطع 

أن یلتقــط أّیــًا منھــا.
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كانــت وجھــة نظــر »لــي كلــو« بســیطة: )كّلمــا زاد عــدد األشــیاء 
اّلتــي تطلــب مــن النــاس الّتركیــز علیھــا قــّل عــدد األشــیاء اّلتــي 
ســوف یتذكّرونھــا(. فھــم »جوبــز« وجھــة الّنظــر، ووافــق علــى 

إعــالن أبســط مــن اّلــذي كان مخّطــط لــه.

ــون كّل  ــث تك ــاز، حی ــالن كان للّتلف ــذا اإلع ــل أّن ھ ــك أن تتخّی ل
ــزة علــى الّشاشــة بترّقــب، فمــا بالــك الیــوم داخــل  العیــون مركّ
شــبكات الّتواصــل االجتماعــّي، حیــث تتحــّول ذاكــرة الّنــاس إلى 
ذاكــرة ســمك بالــكاد تســتطیع تذكـّـر منشــور ســابق بعــد مضــّي 8 

ثــواٍن.

ــاھد  ــاء ش ــك، الّرج ــیط إعالن ــن تبس ــف یمك ــرح كی ــل أن أش قب
الّصــورة الّتالیــة وأخبرنــي ھــل ھــي صحیحــة أم ال.
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ــك قرأتھــا بالّترتیــب الّصحیــح. یعــود الّســبب إلــى أّن  أعتقــد أّن
العقــل البشــرّي یتعــّرف علــى األشــیاء بالّترتیــب الّتالــي:

األشكال.. 	
األلوان.. 	
األحجام.. 	
النصوص.. 	

لذلــك أوصــي كّل مــن یحضــر دوراتــي الّتدریبّیــة أن یلتــزم 
الّتالیــة لإلعــالن:  بالمعاییــر 

صورة كبیرة الحجم تحتوي فكرة واحدة.. 	
عنــوان أو نــّص مرافــق یكمــل الفكــرة بحجــم ال یتجــاوز 		% . 	

مــن الحجــم الكّلــّي. 
أن ال یتجاوز عدد الّنصوص 	 فقرات.. 	
وأن يقتصر اإلعالن قدر اإلمكان على 	 ألوان فقط... 	
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س، إذا یمكــن تجاوزھــا عند  المعاییــر الّســابقة لیســت كتــاب مقــدَّ
الّضــرورة أو حســب الھــدف المطلــوب، ولكــن بشــكل عــام تعتبــر 
بمثابــة خطــوط عریضــة تســاعدك علــى تبســیط فكــرة إعالنــك 

قــدر اإلمــكان.
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الخالصة
ركـّـز فــي إعالنــك على رســالة تســویقّیة واحدة فقــط. كّلما زاد 
عــدد الّرســائل الّتســویقّیة اّلتــي تضعھــا فــي إعالنــك فقــدَت 

المزیــد مــن نقــودك وزدت ثــروة »مــارك« فــي البنــك.
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ما هي أفضل 
میزانّیة للّتسویق؟
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ــة الّتســویق بنــاًء علــى  عــادة مــا تقــوم الّشــركات بوضــع میزانّی
األھــداف والّنتائــج اّلتــي ترغــب الّشــركة بتحقیقھــا، فــإذا كانــت 
ــًا مــن موقعھــا  ــة شــراء یومّی الّشــركة ترغــب بتحقیــق 00	 عملّی
ــف  ــإّن شــركة الّتســویق تضــرب ھــذه الّنســبة بأل ــّي، ف اإللكترون
)علــى اعتبــار أّن متوّســط الّتحویــل 	%(، وبالّتالــي یتوجب علیھا 
حســاب تكلفــة الحصــول على عشــرة آالف زیــارة یومّیــًا لتحقیق 

الھــدف المطلــوب.

ــر  ــض اآلخ ــة، والبع ــة ثابت ــع میزانّی ــرى تض ــركات أخ ــك ش ھنال
بنــاًء علــى میزانّیــة منافســیھم، وآخــرون میزانّیــة متغّیــرة 
ــرق  ــذه الّط ــع ھ ــة. جمی ــات الجاری ــن المبیع ــة م ــبة مقطوع بنس
صحیحــة ومســتخدمة حــول العالــم، ولكــن بالّنســبة لــي أرى أّن 
ــرة أو ألصحــاب  ــة مناســبة للمشــاریع الّصغی ــة رابع ــاك طریق هن
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المشــاریع اّلذیــن ال يمتلكــون خلفّیــة عــن الّتســویق. تعتمــد ھــذه 
الّطریقــة علــى وضــع میزانّیــة للّتســویق مشــابھة لتكلفــة رجــل 
مبیعــات موجــود لــدى الّشــركة، فإذا كّلــف رجل المبیعــات الواحد 
الّشــركة ألــف دوالر شــھرّیًا بیــن رواتــب ومســتحّقات ونفقــات، 
فیمكــن تخصیــص نفــس المبلــغ للّتســویق لیصبح اإلعالن بشــكل 
أو بآخــر ھــو رجــل مبیعــات الّشــركة، ولكــن إلكترونّیــًا بــداًل مــن 

أن یكــون داخــل معــرض المتاجــر الّشــركة.
ھــذه الّطریقــة بســیطة وســھلة الفھــم مــن قبــل المبتدئیــن فــي 
الّتســویق أو ألصحــاب المشــاریع الّصغیرة، وتشــّجعھم أكثر على 
ــه مــن مفھــوم »اإلنفــاق«  ــى الّتســویق، حیــث تحّول اإلنفــاق عل
إلــى مفھــوم »االســتثمار«، وأنــا متأكـّـد مــن أّن اإلعــالن ســیحّقق 
نتائــج ضعــف مــا یحّققــه رجل المبیعــات على أرض الواقع شــرط 

أن یتجــاوز الحــّد األدنــى للّتســویق كمــا شــرحت ســابقًا.
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الخالصة
ھنالــك الكثیــر مــن الّطــرق لوضــع میزانّیــة للّتســویق. تعتبــر 
طریقــة تكلفــة رجــل المبیعــات )مــن وجهــة نظــر شــخصية( 

أفضلھــا للّشــركات الّصغیــرة والّناشــئة.
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المحتوى هو أفضل 
طعم لصید عمیل محتمل.
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فــي الماضــي، قبــل اختــراع اإلنترنــت، لــم یكــن للعمیــل خیــارات 
كثیــرة فــي تثقیــف نفســه قبــل شــراء منتــج مــا. إّمــا أن یســأل 
ــة، أو یقــرأ صحیفــة فیھــا بعــض  أصدقــاءه، أو أن یشــتري مجّل
المواضیــع اّلتــي تھّمــه حــول المنتــج. الیــوم، یوجــد فائــض مــن 
المعلومــات متــاح أمــام أعیــن العمیــل، یســتطیع فقــط أن یكتــب 
ــًا(  ــو كانــت غيــر صحيحــة إمالئّی ــه )حتــى ل ــة فــي ذھن أّي جمل
لیقــوم جوجــل بتصحیحھــا وجلــب آالف المقــاالت اّلتــي تتحّدث 

حــول نفــس الموضــوع.

ھــذا المحتــوى ھــو الّشــكل الجدیــد مــن الّتســویق اّلــذي يســّمى 
الّتســویق اإللكترونــّي، فالّنــاس لــم تعد تشــتري المنتجــات لمجّرد 
ــة  ــن المعلوم ــث ع ــت تبح ــل أصبح ــط، ب ــالن فق ــاھدتھا إع مش

وتجــارب غیرھــا مــن المشــترین قبــل الّتفكیــر بالّشــراء..
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يوجد نوعان من المحتوى :
المحتــوى المفتــوح المتــاح للجميــع: وغالبــًا مــا یكون بســیط، . 	

الّتجارّیــة بشــكل عــام، مثــل:  العالمــة   ویســتھدف مجــال 
كیف تزید عدد المتابعین؟ أو كیف تفّعل خاّصّیة محددة؟

المحتــوى الخاص المتاح فقط للمهتميــن )الزبائن المحتملين . 	
غالبــًا(: ويكــون أكثــر تفصیــاًل وتخّصصــًا، مثــل: كیــف تحصــل 

علــى زبائــن فــي قطــر؟ كیــف یســّوق الّطبیــب خدماته؟
ــل  ــى المحتــوى مباشــرة، ب ــّم عل ــا ال یحصــل الّشــخص المھت ھن
علیــه إعطــاء بیاناتــه، مثــل اســمه ورقــم جّوالــه وإیمیلــه، حّتــى 
ــة لفریــق المبیعــات، ومــن أجــل أن  ــات أولّی تكــون كقواعــد بیان
ُیعــاد اســتھدافه مــّرة ثانیــة بحكــم أّن أمثالــه یعتبــرون مھتّمیــن 
ــي  ــج، وبالّتال ــول المنت ــدور ح ــذي ی ــال اّل ــول والمج ــّدًا بالحل ج
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یســھل تحویلھــم لمشــترين بجھــد أقــّل. لتقدیــم محتــوى مــن 
ــوع الّثانــي یتوّجــب تحقیــق الّشــروط الّتالیــة: الّن

ــا . 	 ــادًة م ــة، ع ــّددة وواضح ــدة مح ــكلة واح ــّل لمش ــم ح تقدی

ــل. ــة للعمی ــة والمھّم ــم المعروف ــاط األل ــن نق ــون م تك

ــّي ال . 	 ــكل مّجان ــا بش ــة: تقدیمھ ــة عالی ــوي قیم ــب أن یح یج

ــودة منخفضــة. یعنــي تقدیمھــا بج

ــق إشــباع . 	 یجــب أن یكــون المحتــوى مقبــول الحجــم، ویحّق

ــه شــھور أو أســابیع. ــب قراءت فــورّي، أي ال تتطّل

تختلف أنواع المحتوى من الّنوع الّثاني، ولكّنھا غالبًا: 
مقاالت حصرّیة.. 	
كتاب إلكتروني.. 	
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محاضرة أو تدريب سريع.. 	
	 ..IKEA مواد متعلقة بالمنتج مثل : كاتلوك
فترة تجريبية.. 	
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الخالصة
م محتــوى مــن الّطبقــة  للحصــول علــى عمــالء محتملیــن، قــدِّ

الّثانیــة، شــرط أن یكــون:
یتطّلب بیانات العمیل قبل الّتحمیل: 	-	 معلومات.  . 	
یحّل مشكلة واحدة فقط واضحة من نقاط األلم.. 	
سریع الھضم ویحّقق إشباع فورّي.. 	
ذا قيمة عالية.. 	
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افهم المعادلة الّسحرّیة 
لعملّیة الّشراء جّیدًا.
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یعتبــر قــرار الّشــراء اّلــذي یقــوم بــه العمیــل القتنــاء منتــج دون 
ــط  ــد الّتخطی ــتھا عن ــب دراس ــرارات الواج ــّم الق ــن أھ ــره م غی
لمنتــج جدیــد أو رفــع مبیعــات منتــج موجــود فعــاًل، فھو یســاعد 
علــى اكتشــاف األســباب الحقیقّیــة لشــراء العميل للمنتــج، وجعل 
ــق آخــر. ولكــي  ــة المنافســین فــي طاب ــق وبقّی المنتــج فــي طاب
ــة اّتخــاذ قــرار الّشــراء  نختصــر الموضــوع، یمكــن تبســیط عملّی

بالمعادلــة الجمیلــة الّتالیــة:

قرار الشراء= المكافأة - األلم 

المقصــود بالمكافــأة الفوائــد اّلتــي یحصــل علیھــا العمیــل نتيجــة 
اقتنائــه المنتــج نفســه. علــى ســبیل المثــال، ُیعتبــر المبلــغ اّلــذي 
ــة مكافــأة تصــّب  ــره العمیــل جــّراء اقتنــاء ســّیارة اقتصادّی یوّف
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فــي مصلحــة قــرار شــرائھا، وعلــى نفــس المنــوال، ُیعتبــر شــراء 
ســّیارة فخمــة مثــل »رولــز رویــس« مكافــأة مــن نوع آخــر لعمیل 
آخــر، ألّنھــا تضعــه مــن وجھــة نظــره ضمــن نــادي الّنخبــة، وترفــع 

مــن مكانتــه االجتماعّیــة... إلــخ. 

ولكــي نفھــم أكثــر مفھــوم المكافــأة ودورھــا في ترجیــح قرارات 
الّشــراء دعونــا نقّســم المكافــأة إلــى نوعیــن:  األول يســّمى القیــم 

الّصریحــة، والّثانــی القیــم الّضمنّیة.

قرار الّشراء = )القیمة الّصریحة + القیمة الّضمنّیة( - األلم

القیمــة الّصریحــة ھــي المّیــزات األساســّیة اّلتــي یجــب أن 
یتضّمنھــا المنتــج، وال نجــد مبــّرر القتنــاء المنتــج دونھــا.
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علــى ســبیل المثــال، تعتبــر مقاعــد الّســّیارة المریحــة قیمــة 
الّتبدیــل  وقطــع  الكفــؤ،  الّســّیارة  محــّرك  وكذلــك  أساســّیة، 
المتوّفــرة، وخدمــة الّصیانــة الجّیــدة، جمیعھــا قیــم أساســّیة ال 
ــز بــأّن العمیــل یســتطیع تذكّرھــا  یمكــن االســتغناء عنھــا، وتتمّی
ــراء  ــراره ش ــد ق ــھا عن ــى أساس ــة عل ــراء المفاضل ــھولة وإج بس

ــدة.  ــّیارة جدی س

ــة،  ــة الّصریح ــس القیم ــى عك ــي عل ــة، فھ ــة الّضمنّی ــا القیم أّم
ــة.  ــا بصراح ــر عنھ ــف یعّب ــرف كی ــن ال یع ــل ولك ــا العمی یدركھ
ــل  ــد أّن العمی ــّیارة، نج ــاّص بالّس ــابق الخ ــال الّس ــا للمث وإذا عدن
ــّیارة  ــل الّس ــة، مث ــا العالی ــّیارة لممّیزاتھ ــاء الّس ــب باقتن ــد یرغ ق
ــت  ــا للف ــب باقتنائھ ــت یرغ ــس الوق ــي نف ــن وف ــة، ولك الّریاضّی
االنتبــاه أو لیشــعر أثنــاء قیادتھا بالقّوة والّســیطرة علــى الّطریق.
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تعتبــر القیمــة الّضمنّیــة مــن األمــور المھّمــة جــّدًا فــي الّتســویق، 
لیــس فقــط ألّنھــا تمنــح الّتمّیــز للمنتــج، بــل وألّنها تجعــل تقلیدھا 
ــا للغایــة. أكبــر مثــال ھــو مــا فعلتــه  أمــام المنافســین أمــًرا صعًب
شــركة الّدّراجــات ھارلــي دیفیدســون، حیــث خلقــت ھالــة خاّصة 
حــول منتجاتھــا جعلــت مســتخدمیھا یشــعرون بالّتفــّوق علــى 
أقرانھــم مــن مســتخدمي الّدّراجــات األخــرى، كھونــدا علــى 

ســبیل المثــال.

ــذي یجــب علــى  ــة فھــو األلــم اّل ــا الجــزء الّثانــي مــن المعادل أّم
العمیــل دفعــه مقابــل المكافــآت اّلتــي یحصــل علیھــا. وینقســم 

ــى 	 مكّونــات رئیســّیة: ــم إل األل



141

األلم األول: الّسعر
وھــو المقابــل الّنقــدّي اّلــذي یدفعــه العمیــل مقابل الحصــول على 
المنتــج أو الخدمــة. مثــاًل، عندمــا تقــّرر أن تشــتري ھاتــف جــّوال 
مــن نــوع آیفــون، فأنت تدفــع مبلغ ألف دوالر ســعرًا لھــذا المنتج. 
الحــظ ھنــا أّننــا لــم نتكّلــم عــن طریقــة الّشــراء اّلتــي رّبمــا تكــون 
بالّشــراء مــن المتجــر أو مــن موقــع أمــازون، وال عــن الوقــت اّلذي 
ــة.  ــدة األمريكّی ــات المّتح ــن الوالی ــك م ــول إلی ــتغرقه للوص اس
ھنــا نتكّلــم عــن شــيء واحــد فقــط ال غیــر، ھــو المقابــل الّنقــدّي 
)الّســعر( اّلــذي دفعتــه مقابــل الحصــول علــى ھــذا المنتــج، وھــو 

جھــاز اآلیفــون.

مالحظــة: ألھّمّیــة الّســعر ســوف نتوّســع بالحدیــث عنــه أكثر في 
الّصفحــات القادمة.
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األلم الثاني: الوقت
ــة  ــة اّلتــي یســتغرقھا انتقــال ملكّی االنتظــار وھــو الفتــرة الّزمنّی
ــة كان  ــور الماضی ــي العص ــل. ف ــى العمی ــر إل ــن الّتاج ــلعة م الّس
ھــذا الوقــت شــبه معــدوم، حیــث أّن جمیــع العملّیــات الّتجارّیــة 
آنّیــة، یقــوم الّشــخص بتقدیــم الّنقــود للبائــع ويأخــذ حاجتــه فــي 
نفــس الّلحظــة وینصــرف. الیــوم بــرزت الكثیــر مــن الّســلع اّلتــي 
یتطّلــب تمّلكھــا فتــرة زمنّیــة أطــول. على ســبیل المثــال، تصمیم 
بــدالت العرائــس یســتغرق شــھور، بینمــا يســتغرق بیــع الّطائرات 

ســنوات... إلــخ.

القاعــدة الّثابتــة اّلتــي یجــب أن نتعّلمھــا ھــي أّن ال أحــد یرغــب 
باالنتظــار لمــّدة طویلــة، بــل والجمیــع یعتبــر االنتظــار عائــق كمــا 
األســعار المرتفعــة، وحّتــى أنا شــخصّیًا من فئة األشــخاص اّلذين 
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ــون مــن  ــون بانتظــار أســبوع كامــل الســتالم جھــاز آیف ال يرغب
موقــع أمــازون فــي حیــن أّن شــراءه ممكــن فــي نفــس الّلحظــة 
ــى  ــعر األعل ــن الّس ــر ع ــّض الّنظ ــّي بغ ــر إلكترون ــرب متج ــن أق م

قلیــاًل.
مــن األمــور المھّمــة اّلتــي یجــب علــى المســّوقین الّتركیــز علیھــا 
لتقلیــل فتــرة االنتظــار المســتغَرقة لتســلیم المنتــج ھــي صــرف 
نظــر العمیــل عــن الوقــت المتبّقــي بإشــغاله بأمــور ثانوّیــة جمیلة 
م بعــض المطاعــم علــى طاولة  محّببــة، فعلــى ســبیل المثــال، تقــدِّ
الّزبــون نــوع من أنــواع المقّبــالت المّجانّیة لحیــن تحضیر طعامه 
وتقدیمــه، كمــا تقــوم بعــض البنــوك بتخصیــص مقاعــد مریحــة 
وخدمــة إنترنــت مّجانّیــة لمنــع شــعور المراجعیــن بالّضیــق 
والملــل. طبعــًا توجــد الكثیــر مــن األفــكار واألســاليب اّلتــي تعتمد 

علــى نــوع نشــاط الّشــركة ومجالھــا. 
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ــة،  ــم الّتجــارة اإللكترونّی ــى فــي عال ويوجــد هــذا األســلوب حّت
تحــت مســّمى Actual  Moment Of Truth، حیــث ینصــح 
ــح Amit Sharma بالّتواصــل مــع العمیــل  مبتكــر ھــذا المصطل
ــم  ــج واســتالمه، وتقدی ــب المنت ــن طل ــة بی ــرة الفاصل ــاء الفت أثن
الّنصائــح واألفــكار حــول اســتخدام المنتــج وفوائــده، ســواء كان 
ــًا،  ــّي )أو الواتســاب حالّی الّتواصــل عــن طریــق البریــد اإللكترون

وھــو األفضــل( أو بواســطة شــبكات الّتواصــل االجتماعــّي.

األلم الثالث: الجهد 
ذكرُت ســابقًا في فقرة األلم الثاني )الوقت( أّنني من األشــخاص 
اّلذیــن یفّضلــون شــراء جھــاز اآلیفــون مــن المتجــر اإللكترونــّي 
الموجــود فــي المدینــة اّلتــي أقطــن بھــا علــى أن أنتظــر أســبوع 
لحیــن وصولــه مــن الوالیــات المّتحــدة إذا مــا طلبتــه عــن طریــق 
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موقــع أمــازون، ولكــن ماذا لــو كان الوصول إلى المتجــر الموجود 
فــي مدینتــي یســتغرق ســاعات مــن االنتظار فــي زحمــة الّطرق؟ 
أو مــاذا لــو كان المتجــر یغلــق قبــل انتھــاء فتــرة عملــي؟ غالبًا لن 
أشــتریه مباشــرة، أو ســأؤّجل عملّیــة شــرائه إلــى نھایة األســبوع 

القــادم بســبب الجھــد والّتعــب فــي الحصــول علیه.

ولكــن مــاذا لــو كان هنــاك متجــر آخــر فــي المدینــة یقــّدم خدمــة 
توصیــل نفــس الھاتــف إلــى بــاب المنــزل بنفــس الیــوم والّدفــع 
ــجیل  ــة أو تس ــات إلكترونّی ــة بطاق ــتالم دون أّي ــد االس ــدًا عن نق
حســاب مســتخدم فــي موقعــه اإللكترونــّي؟ بــال شــّك سأشــتري 
ــه اختصــر  فــورًا دون أّي تأخیــر، فھــذا الخیــار ھــو األفضــل، ألّن
ــّي والفكــرّي  ــى قســم كبیــر مــن العمــالء الجھــد البدن ــّي وعل عل

فــي ســبیل الحصــول علــى المنتــج بشــكل نھائــّي.
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إذًا كّلمــا قّللنــا الجھــد المبــذول مــن قبــل العمیــل فــي الحصــول 
علــى المنتــج زاد احتمــال شــرائه، وھــذا الجھــد یشــمل الجھــد 
ــت  ــي قّلل ــركات اّلت ــة الّش ــھر أمثل ــن أش ــّي. وم ــّي أو الّذھن البدن
الجھــد والّتعــب شــركات المفروشــات )باســتثناء إیكیــا(، فأغلبھا 
تقــّدم خدمــة نقــل وتركیــب األثــاث داخــل منــزل العمیــل ألّنھــا 
تعــرف أّنھــا عملّیــة متعبــة وطویلــة علیــه. وكذلــك شــركات 
الّســیاحة اّلتــي تقــوم بتخطیــط الّرحالت الّســیاحّیة، مــن اإلقامة 
فــي الفنــادق، إلــى الّطعام، إلــى اختیار األماكــن الّترفیھّیــة، حّتى 

تقّلــل الجھــد المبــذول مــن قبــل العمیــل فــي عملّیــة البحــث.
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الخالصة
قرار الشراء= المكافأة - األلم 
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ضع الّسعر المناسب 
للعمیل أّوًل. 
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یعــّد الّســعر مــن األمــور المھّمــة جــّدًا فــي عملّیــة الّتســویق، بــل 
یــكاد یكــون العامــل الرئیســّي الوحیــد المؤّثــر فــي قــرار الّشــراء 
بشــكل مباشــر بالّنســبة للعمیــل. كثیرًا ما یقــع المســّوقون ضحایا 
الّتســعیر، فتفشــل خططھــم وحمالتھــم الّتســویقّیة فقــط لكــون 
ســعر المنتــج اّلــذي یرّوجــون لــه مرتفع أو غیر مناســب للّشــریحة 
المســتھدفة، وھــذا لألســف خــارج ســیطرتھم لكونه بیــد صاحب 
ــب  ــیكّیة، أي یحس ــة الكالس ــق الّطریق ــّعر وف ــذي یس ــركة اّل الّش

الّتكلفــة أّوالً، ثــّم یضیــف إلیھــا ھامــش الّربــح المناســب لــه.

ــام  ــد ھــذه األّی ــل بشــكل جّی ــد تعم ــم تع ــة ل ــّن ھــذه الّطریق ولك
بســبب المنافســة الّشرســة وكثرة الخیــارات البدیلة أمــام العمیل. 
ــاب )اســتراتیجّیة المحیــط األزرق( الّتســعیر  ــو كت ــرح مؤّلف یقت
بطریقــة معكوســة، أي أن ُیوَضــع الّســعر المناســب للعمیــل أّوالً، 
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ومــن ثــّم ُیقَتطــع منــه ھامــش الّربــح المناســب للّشــركة، والمبلــغ 
المتبّقــي ھــو المبلــغ اّلــذي یجــب إنتــاج الّســلعة علــى أساســه.

قــد یبــدو الــكالم نظرّیــًا، ولكــّن التجــارب أثبتــت نجــاح البعــض 
فــي تقدیــم منتــج مناســب للعمیــل، وبربــح جّیــد جــّدًا للّشــركة، 
وضمــن الّتكلفــة الموضوعــة لإلنتــاج. دعونــي أذكــر البعــض منھا: 

فــي . 	 المنتجــة  المــواد  باســتبدال  ســواتش  شــركة  قامت  
ــص  ــتیكّیة أرخ ــواد بالس ــدن، بم ــد والمع ــل الجل ــاعاتھا، مث س
ــبابّیة. ــة وش ــوان زاھی ــا ذات أل ــاءة، وجعلتھ ــس الكف ــل بنف تعم

دمجــت شــركة أیكیــا صالــة عرض مفروشــاتھا ضمــن مخزنھا، . 	
وبالّتالــي وّفــرت مصاریــف ھائلــة ذھبت لصالح تخفیض أســعار 

منتجاتھا مقارنة بالمنافســین.
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حــّول ھنــري فــورد عملّیــة إنتــاج الّســّیارة مــن مفهوم الورشــة . 	
إلــى مفھــوم خــّط اإلنتــاج، أي لــكّل مرحلــة مــن مراحــل إنتــاج 
مجموعــة مختلفــة مــن العّمــال، وبذلــك اســتطاع  الّسّیارة  
عــة بنفــس عــدد العّمــال الحالــّي. مضاعفــة عــدد الّســّیارات المصنَّ

أوكلــت شــركة نایكــي وأدیــداس مهّمــة إنتــاج منتجاتھــا . 	
ــعر  ــى وبس ــاءة أعل ــاج بكف ــى اإلنت ــدرة عل ــا الق ــركات لدیھ لش

أدنــى فــي كّل مــن الّصیــن وتایــوان والفلبیــن.

ألغــت شــركة فوتوشــوب طریقــة بیــع برامجھــا القائمــة علــى . 	
ــع،  ــعر مرتف ــدة بس ــّرة واح ــج م ــة البرنام ــراء رخص ــاس ش أس
واســتبدلته بنظــام الّتســعیر الفــردّي القائــم علــى االشــتراكات 

ــاح للجمیــع. الّشــھرّیة المت



153

علــى كّل حــال، للّتســعیر أنــواع وتكتیــكات كثیــرة تختلــف 
باختــالف المجــال اّلــذي تعمــل بــه. یمكنــك االّطــالع علــى أشــھر 

ــة. ــة الّتالی ــي الّصفح ــواع ف ــك األن تل



154



155

أنواع التسعير

Real-Time Pricing التسعير في الوقت الحقيقي
ر تذاكــر  ُیســتخدم عــادة فــي شــركات الّطیــران، حیــث ُتســعَّ
ــى عامــل وقــت  ــاًء عل ــة بن ــة بأســعار مختلف ــة لنفــس الفئ الّرحل
ــّم  ــع ســعر منخفــض نســبّیًا إذا ت ــاًل، ُیوَض ــب والموســم. مث الّطل
حجــز الّتذكــرة بوقــت مبكــر، أو إن كان تاریــخ الّســفر فــي غيــر 

ــاد.. ــّذروة واألعي ــات ال أوق

Freemium السعر المجاني المدفوع
أي جعــل الخصائــص الّرئیســّیة للمنتــج مّجانّیــة واإلضافّیــة 

مدفوعــة. ُيســتخدم مــع تطبیقــات الجــّوال غالبــًا.
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 Contingency Pricing السعر المشروط
ــتخدم  ــط، وُيس ــج فق ــق الّنتائ ــال تحقی ــي ح ــل ف ــّم الّتحصی یت

ــات. ــارات والمبیع ــاع االستش ــي قط ــادة ف ع

Complementary Pricing األسعار المركبة
مثــل الطابعــات واألحبــار، حیث یتــّم بیع الّطابعة بســعر منخفض 
ــح  ــش رب ــعر ذي ھام ــاع بس ــار فتب ــا األحب ــة، أّم ــعر الّتكلف أو بس

عــاٍل.
 

Two-Part Pricing التسعير الثابت و المتغير
ــل  ــتھالك، مث ــب االس ــر حس ــعر متغّی ــت + س ــعر ثاب ــَرض س ُیف

باقــات الھاتــف الجــّوال وشــركات الكھربــاء..



157

Pay What You Want التسعير حسب تقدير العميل
أي یقــوم العمیــل نفســه بتحدیــد الّســعر حســب تقدیــره لقیمــة 
المنتــج. فــي بعــض الحــاالت یكــون ھنــاك تحدیــد للحــّد األدنــى 
ــَتخدم  ــعر. ُيس ــر الّس ــل لتقدی ــادات للعمی ــع إرش ــعر، أو ُتوَض للّس
عــادًة مــن قبــل الجمعّیــات الخیرّیــة أثنــاء بیــع منتجاتھــا، حیــث 

تتــرك للعمیــل حرّیــة تحدیــد الّســعر المناســب لمیزانّیتــه.

Price Skimming كشط السوق
أي الّتســعیر بســعر مرتفــع ثــّم الّتخفیــض تدریجّیــًا علــى فتــرات 
ــق  زمنّیــة الحقــة بھــدف الحصــول علــى أقصــى ربــح ممكــن. ُتطبَّ
ھــذه االســتراتیجّیة عــادة علــى المنتجــات الجدیــدة ذات الّطلب 

العالــي، مثــل الّســّیارات واإللكترونّیــات والكتــب واألفــالم.
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Penetration Pricing اختراق السوق
أي الّتســعیر بأقــّل مــن ســعر الّســوق والمنافســین بھــدف أخــذ 
حّصــة أكبــر مــن الّســوق، أو بھــدف طرد المنافســین، ویتــّم الحقًا 

رفــع األســعار بعــد الّســیطرة علــى الّســوق.

Aggressive Pricing التسعير الهجومي
تقریبــًا شــبیه جــّدًا بسیاســة اختــراق الّســوق، حيث یتّم الّتســعیر 
بســعر أقــّل مــن الّتكلفــة. تســتخدمه الّشــركات الكبیــرة مــع 

الّشــركات الجدیــدة بھــدف طردھــا مــن الّســوق.

Price Discriminatio تمييز األسعار
أي وضــع أســعار متفاوتــة لنفــس المنتــج بنــاًء علــى شــرائح 
العمــالء، مثــل مــكان تواجدھــم أو أعمارھــم أو مھنتھــم... إلــخ، 
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وُيســتخدم فــي المتاحــف والحدائــق والمالعــب، حیــث ُتوَضــع 
ــخ. ــالت... إل ــاّلب أو للعائ ــة للط ــعار مخفض أس

Prestige Pricing  التسعير القائم على الصورة الذهنية
ــین،  ــن المنافس ــى م ــة أعل ــعار مرتفع ــعیر بأس ــه الّتس ــدف من الھ
شــريطة إعطــاء شــعور للعمــالء بــأّن المنتجــات ذات قیمــة أكبــر 
وجــودة أعلــى. مناســب للّشــرائح ذات الّدخــل المرتفــع، وبشــرط 

عــدم وجــود منافســة.
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تكتيكات التسعير

High-Low Pricing تكتيك السعر المرتفع والمنخفض
وضــع ســعر مرتفــع أعلــى مــن المنافســین، ومــن خــالل العــروض 
والقســائم یتــّم تقدیــم أســعار أقّل مــن المنافســین الحقــًا. الھدف 
منــه تجّنــب الّدخول فــي حروب ســعرّیة، أو للھروب مــن قوانین 

حمایة المنافســة.

Honeymoon Price تكتيك شهر العسل
یتــّم الّتســعیر بأســعار منخفضــة أّوالً مــن أجــل كســب العمــالء، 
ــع  ومــن ثــّم، وبعــد اعتیــاد العمیــل علــى منتجــات الّشــركة، ُترَف
األســعار تدریجّیــًا. مثــال: االشــتراكات فــي الّصحــف، أو مواقــع 

اإلنترنــت، أو شــركات الجــّوال.
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Exit Fees Price تكتيك رسوم الخروج
ــل  ــة العمی ــد محاول ــة( عن ــة مرتفع ــى )غرام ــعار أعل ــَرض أس ُتف
الخــروج مــن شــریحة الخدمــة الحالّیــة والّتبدیــل إلــى شــریحة 

خدمــة مختلفــة قبــل انتھــاء العقــد.

Drip Price تكتيك التسعير بالتنقيط
ــالل  ــن خ ــّم، وم ــن ث ــة، وم ــي البدای ــض ف ــعر منخف ــَرض س ُيف
الخطــوات الاّلحقــة، ُتفــرض رســوم إضافّیــة مخفّیــة. ُتســتخدم 
عــادة فــي مواقــع الّتجــارة اإللكترونّیــة، حیــث ُتخفــى الّضریبــة 

ــحن. ــة الّش أو تكلف

Loss Leader Price تكتيك البيع بخسارة
ُیبــاع منتــج ما مشــھور بســعر أقّل من الّســوق. الھدف األساســّي 
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مــن ھــذه العملّیــة ھــو جعــل ھــذا المنتــج بمثابــة طعــم لتشــجیع 
ع علیھــا  الّزبــون علــى شــراء بقّیــة منتجــات الّشــركة اّلتــي تــوزَّ
خســائر المنتــج الّســابق الّذكــر. أشــھر مــن یطّبــق ھــذه العملّیــة 

ھــم الھایبــر ماركــت والمــوالت.

 Manipulation of القيــاس  بوحــدات  التالعــب  تكتيــك 
measurement units

وذلــك عــن طریــق تخفیــض حجم الكّمّیــة واإلعالن عــن تخفیض 
الّســعر لیبــدو أّنــه أقــّل مــن المنافســین. علــى ســبیل المثــال، تباع 
عبــوات الحلیــب بشــكل وحــدات قیاســّیة حجــم 	 لتــر، ولكــن قد 
تلجــأ شــركة مــا إلــى بیــع نفــس عبــوة الحلیــب ولكــن بســعة 0	7 

ملــم وبســعر أقــل دون أن یــدرك المســتھلك ذلك.
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Decoy Price تكتيك الخيار الثالث
تھــدف إلــى وضــع 	 أســعار للمنتــج تختلــف حســب المواصفــات، 
بحیــث یكــون الخیــار الّثانــي مشــّجع علــى شــراء الخیــار الّثالــث 
المطلــوب. مثــل بیــع اشــتراك إنترنــت: الباقــة األولــى بســرعة 0	 
جیجــا بســعر 		$، والباقــة الّثانیــة ســرعة 0	 جیجــا بســعر 		$، 

بینمــا الباقــة الّثالثــة 0	 جیجــا بســعر $60

Odd Pricing Price تكتيك األسعار الكسرية
ُتوَضــع األســعار بشــكل كســور بھدف إیصــال إيحاء للعمیــل بأّنھا 

لــم تكســر حاجــز ســعرّي معّین، مثــل 99 لایر بدالً مــن 00	 لایر.
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الخالصة
قم بتســعیر منتجك وفق الّســعر المناســب للعمیل أّوالً، ولیس 

وفق الّســعر المناســب لك.
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العروض هي 
صدیقك الّدائم والوفّي.
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ــروض ھــي أفضــل  ــویق أّن الع ــي الّتس ــل ف ــن یعم ــرف كّل م یع
وســیلة لتنشــیط المبیعــات علــى اإلطــالق، وذلــك لســبب بســیط، 
ھــو أّن الّســعر یكــون منخفــض خــالل فتــرة العــروض، ثــّم یعــود 
لمســتواه الّطبیعــّي بعــد االنتھــاء، مّمــا یخلــق عامــل إلحــاح علــى 
ــرف  ــة )یع ــدان الفرص ــن فق ــًا م ــراء خوف ــه للّش ــل ویدفع العمی
 Fear Ofبمصطلــح »فومــو«، أي الخــوف مــن فقــدان الّشــيء

.)FOMO اّلتــي ُتختصــر بـــ Missing Out

كمــا أّنھــا وســیلة فّعالة الختراق الّســوق دون الّدخول في حروب 
ســعرّیة مــع المنافســین، مــن خــالل تقدیــم عــروض وخصومــات 
مغریــة للعمیــل تشــّجعه علــى تــرك المنافــس واالنتقــال إلــى 
الّشــركة الجدیــدة. ال ُیعــّد ھامــش الّربــح مھــّم في ھــذه المرحلة، 
حیــث مــن الــوارد جــّدًا البیــع بســعر الّتكلفــة أو حّتــى بخســارة. 
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الھــدف كمــا ذكرنــا ســابقًا ھــو خلــق عالقــة جدیــدة مــع العمیــل، 
وتحویلــه إلــى زبــون دائــم.

لیــس مــن الّضروري أن تكــون جمیع العروض خصومات ســعرّیة، 
ــة أو  م أیضــًا علــى شــكل ھدایــا مّجانّی بــل مــن الممكــن أن تقــدَّ
ــك  ــك أو خدمات ــم منتج ــن أن تقّس ــا یمك ــة. كم ــرات تجریبّی فت
إلــى أجــزاء صغیــرة )طعــم Splinter(، ومــن ثــّم تقّدمھــا بشــكل 
عــرض ال یقــاوم. علــى ســبیل المثــال، تجزئــة خدمــات الّتصمیــم 
ــعار البصــرّي منفصــل  ــى أجــزاء صغیــرة، كجعــل تصمیــم الّش إل
عــن تصمیــم الھوّیــة البصرّیــة، وبذلــك تشــّجع العمیــل علــى بــدء 

الّتعامــل معــك وبأقــل قــدر مــن المخاطــر.
ــل عــدم اســتخدام العــروض مــع المنتجــات الفاخــرة، مثــل  یفضَّ
المجوھــرات والفنــادق الفاخــرة، ألّنھــا تشــّوه صورتھــا الّذھنّیــة، 
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وال تعــود فــي نظــر العمیــل مــن منتجــات الّنخبــة.

العروض تبدأ للعمالء الممّیزین أّوًل، ثّم للجمیع.

لنجاح العروض یتوّجب توافر بعض الّشروط المھّمة:
اإللحــاح: أي محــدودة المــّدة أو العــدد مــن أجــل حــّث الّزبائــن . 	

على الّشــراء بســرعة.

ــع . 	 ــن متوّق العشــوائّیة : أي عــدم تكــرار العــروض بنســق معّی
مّمــا یدفــع الّزبــون إلــى عــدم الّشــراء خــارج مواســم العــروض، 

لــذا مــن األفضــل الّتنویــع بالّتوقیــت والمنتجــات واألفــكار.
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أنواع العروض

عروض حسب التوقيت
حســب الّتوقیــت: تعتبرمــن أشــھر أنــواع العــروض، حیــث تبــدأ 
ــة قصیــرة كمــا أشــرنا إلیھــا ســابقًا،  وتنتھــي خــالل فتــرة زمنّی

ــي:  ویمكنحصــر أنواعھــا بالّشــكل الّتال
عــروض األســبوع األول مــن الموســم: مثــل موســم الصيــف، . 	

والشــتاء، والربيــع، والخريف.
ــرة . 	 ــتھدف فت ــهر : تس ــن كل ش ــر م ــبوع األخي ــروض األس ع

نــزول الّراتــب لمعظــم الموّظفیــن، حیــث تكــون مقاومة الّشــراء 
ضعیفــة.

عــروض عطلــة نهايــة األســبوع: وتكــون ليــوم واحــد مثــل . 	
أيــام الجمعــة واألحــد. 
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عــروض الســاعات الســعيدة: وتســتخدم بكثرة فــي المطاعم . 	
والبارات وتســتهدف ســاعات محددة من اليــوم تكون المبيعات 

فيهــا قليلة نســبيًا.
عــروض األعيــاد والعطــل الرســمية: مثــل أعیــاد رأس الّســنة . 	

المیالدّیة، وعید األضحى والفطر، أو مناســبة یوم االســتقالل... 
إلخ.

ــد . 	 ــل عی ــمية: مث ــر الرس ــبات غي ــاد و المناس ــروض األعي ع
الحــّب، والجمعــة الّســوداء، أو األعیــاد غیــر الّرســمّیة فــي 
ــر  ــد الھامبرغ ــّي، أو عی ــیكوالتة العالم ــد الش ــل عی ــك، مث مجال

العالمّي...إلــخ. 
عــروض عيــد ميــالد الزبــون: تعــّد مناســبة عیــد المیــالد . 	

ــه.  ــى قلب ــزة عل ــوى المناســبات العزی ــون مــن أق ــة بالّزب الخاّص
تســتطیع علــى ســبیل المثــال تقدیــم خصــم خــاّص به یتناســب 
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مــع یــوم میــالده. علــى ســبیل المثــال: خصــم 		% إذا كان تاریخ 
ــّي. میــالده فــي الیــوم 		 مــن الّشــھر الحال

ــالء . 	 ــجیع العم ــتھدف تش ــج: تس ــالق المنت ــل إط ــروض قب ع
ــوق لمعرفــة حجــم  ــل طرحــه فــي الّس ــج قب ــى شــراء المنت عل

ــًا. ــر ثاني ــكل مبك ــات بش ــجیع المبیع ــب أّوالً، وتش الّطل
عــروض الّشــركة الخاّصــة: مثــل عــروض بمناســبة تأســیس . 	

الّشــركة، أو مــرور 	 ســنوات علــى تأسیســھا، أو حصولھــا علــى 
0	 آالف متابــع... إلــخ.

عروض حسب النوع العميل
ھــي العــروض التــي نســتھدف بھــا شــریحة محــّددة مــن العمالء 
بھــدف تشــجیعھم علــى االنضمــام للّشــركة أو الّتفكیــر بالّتعامــل 

معھــا وتجریــب منتجاتھــا. علــى ســبیل المثــال:
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عروض الطالب. . 	
عروض موظفي الشركة. . 	
عروض األطفال. . 	
عروض أصدقاء العميل. . 	
عروض للسكان المحليين أو لجنسية معينة. . 	
عروض للعمالء المخلصين وقدامى الشركة.. 6
عروض للوسطاء والتجار. . 7

مــن المھــّم جــّدًا معرفــة طریقة وصــول ھــذه العروض للّشــریحة 
ــا  ــال أردن ــي ح ــات ف ــع الجامع ــاون م ــة، كالّتع ــتھدفة بدّق المس
الوصول لشــریحة الّطاّلب، أو مع الّنقابات المھنّیة في حال أردنا 
الوصــول لشــریحة األطّبــاء. یجــب الحــذر مــن بعــض العــروض، 
إذ مــن الممكــن أن تســّبب حساســّیة في بعــض المجتمعــات، مثل 

عــروض لعــرق معّیــن، أو دیــن معّیــن، أو لجنســّیة معّینــة.
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عروض حسب سلوك العميل
وھي متعّلقة بأفعال العمیل، مثل:

عــروض عنــد تحمیــل تطبیــق الّشــركة أو اإلعجــاب بصفحتھــا . 	
ــبوك.  داخل الفیس

عروض في حال الّتوصیة بمنتجات الّشركة. . 	
عروض لتشجیع دخول العمیل ألّول مّرة إلى الّشركة.. 	
عروض منع خروج العمیل من الّشركة.  . 	

ــّد بشــكل أو بآخــر ضمــن  ــاك بعــض األمــور االخــرى اّلتــي تع ھن
ــال: ــى ســبیل المث مجــال العــروض. عل

ــه، أو . 	 ــج نفس ــا المنت ــي إّم ــة Samples: وھ ــات المجاني العين
ــى  ــجیع عل ــل للّتش ــة للعمی م كھدّی ــدَّ ــه تق ــطة من ــخة مبّس نس

ــر. ــرب أكث ــن ق ــه ع ــه ومعاینت تجربت
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	 .Contests and Sweepstakes المسابقات والسحوبات
ــى . 	 ــع إل ــن البائ م م ــدَّ قســيمة الخصــم Coupon:  قســیمة تق

ــا  ــة م ــج أو خدم ــى منت ــول عل ــا الحص ــح بموجبھ ــل تتی العمی
ــبقًا. دة مس ــدَّ ــبة مح ــة أو نس ــة معّین ــم بقیم ــل خص مقاب

ــى . 	 ــع إل م مــن البائ قســيمة مجانيــة Voucher : قســیمة تقــدَّ
ــا  ــة م ــج أو خدم ــى منت ــول عل ــا الحص ــح بموجبھ ــل تتی العمی

ــًا. مّجان
بطاقــة الهدايــا Gift Card : وهــي التــي تقــدم إلــى األصدقــاء . 	

د مســبقًا. كهديــة، وتحــوي بداخلھــا مبلغ محدَّ
	 . Loyalty Card / Cashback والــوالء النقــاط  بطاقــات 

ــه  ــة شــراء ل Program: یجمــع المشــتري الّنقــاط مــع كّل عملّی
مــن الّتاجــر، ثــّم یصرفھــا بشــكل قســیمة شــراء عندمــا تصــل 

ــغ محــّدد، ســواء مــن الّتاجــر نفســه أو مــن شــركائه. لمبل
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الخالصة
م دائمــًا لعمالئــك انتصارات صغیرة. ال مشــكلة من خســارة  قــدِّ

المعركــة مقابــل الفوز فــي الحرب.
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خصومات مئوّیة أم ثابتة؟

وجــدت الّدراســات أّن أفضــل طریقــة الختیــار الخصــم المناســب 
ــى ســعر المنتــج نفســه، فــإذا كان المنتــج منخفــض  ــف عل تتوّق
الّثمــن، مثــل الّســلع االســتھالكّیة والبقالة، فإّن اســتخدام الّنســبة 

المئوّیــة یعــّد أفضــل مــن تقدیــم خصــم ثابــت.
ــر  ــاع أكب ــي انطب ــل ویعط ــم 0	% أفض ــال: خص ــبیل المث ــى س عل
مــن ذكــر خصــم 	% علــى مجموعــة مــن زجاجــات العصیــر ذات 

ســعر 		%.
بینمــا العكــس تمامــًا مــع الّســلع ذات الّثمــن المرتفــع، مثــل الّســلع 
ــم  ــن خص ــل م ــو أفض ــت ھ ــغ ثاب ــتخدام مبل ــرة، إذ إّن اس المعّم
الّنســبة المئوّیــة. فــإذا كان ســعر جھــاز جــّوال 000	$ ســیكون ذكر 

خصــم 00	$ مغــري أكثــر مــن مجــّرد ذكــر خصــم بنســبة 0	%.
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الخیارات
والّتقسیط
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قلــت ســابقًا أّن هنــاك عمیــل )اّلذي یمتلــك المال والّرغبــة( وهناك 
نصــف عمیــل )اّلــذي یمتلــك الّرغبــة ولكــن ال یمتلك المــال الكافي 

للّشراء(.

ل لشــركة  ســابقًا كان ُیرمــى نصــف العمیــل فــي القمامــة، أو ُیحــوَّ
ــه،  ــدار میزانّیت ــبة لمق ــات مناس ــات أو خدم م منتج ــدِّ ــرى تق أخ
ولكــن تغّیــرت ھــذه العقلّیــة، وأصبحــت معظــم الّشــركات ترغــب 
فــي االســتفادة مــن ھــذه الحّصــة الّســوقّیة الكبیــرة فــي الّســوق.

علــى ســبیل المثــال، تبيــع شــركة ھــواوي شــریحة واســعة مــن 
ــّدم  ــة كّل شــریحة، ولكّنھــا أیضــًا تق المنتجــات مناســبة لمیزانّی
نفــس المنتــج بخیــارات متعــّددة تســمح لنفــس الّزبــون بشــراء 
ــخة خفیفــة،  ــال: نس ــى ســبیل المث ــبه. عل ــي تناس ــخة الت الّنس
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ونســخة متوّســطة، ونســخة احترافّیــة. وبذلــك یدفــع كّل زبــون 
حســب احتیاجاتــه مــن المزایــا، وأیضــًا حســب مقدرتــه المالّیــة.

الّطریقــة الّثانیــة فــي الحصــول علــى شــریحة )نصــف العمیــل( 
ھــي )تقســیط ســعر المنتــج( على دفعات شــھرّیة، بحیــث یمتلك 
العمیــل المنتــج اآلن ویدفــع ثمنــه الحقًا.وھذه الطریقة مشــھورة 

جــّدًا في عالــم الّســّیارات.
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الخالصة
ال تــرِم نصــف العمیــل فــي القمامــة. قــّدم لــه خیــارات مناســبة، 

ــط المنتــج إذا كان بإمكانــك ذلــك. أو قسِّ
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الخالصة النهائية
التسويق هو عالقة حبٍّ أساُسها العاطفة والشغف واالحترام، 
باإلضافــة إلــى المنطــق والحكمــة والمنفعــة الُمتبادلــة، عالقــة 
مثلهــا مثــل جميــع عالقــات الحــب فــي العالــم ال تحــدث بيــن 
ليلــة وضحاهــا، وإذا مــا حدثــت ال تنتهــي بيــن ليلــة وضحاهــا 

 . أيضًا
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شكر خاص
لــكل الذين ســاهموا معي فــي تطوير وتنقيح الكتــاب، وأخص 

بالذكر األصدقاء: 
     د. فادي عمروش. 	
عبد الرزاق عكرمة. 	
حسام المحسيري. 	
محمد عكو. 	
      نور بنود. 	
 أنس الخن. 6
سالم أحمد. 7
عبد اهلل كيلو. 8
رهف اسطنبلي. 9
فاطمة الحوز. 0	
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هل مازلت جائًعا
هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن وجبــات خفيفــة مــن أساســيات 
التســويق للمبتدئيــن، وإذا ماكنــت ترغــب بتنــاول المزيــد مــن 
الوجبــات التســويقية أنصحــك بمتابعتــي علــى بقيــة شــبكات 

التواصــل االجتماعــي: 

https://www.facebook.com/ramibb/
http://www.ramiissa.com
https://www.instagram.com/Ramiissa.marketing/
https://www.youtube.com/Ramiissa12
https://www.clubhouse.com/@ramiissa12
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