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ما فهمنا للتسويق؟


بيت التسويق يف فكره الشامل وظيفة شائعة يف املنظمات واملؤسسات مجيعها ،بصرف النظر عن أهدافها ونوع
منتجها ،مع اضطالع استخدامات اإلعالم اجلديد بأدوار فاعلة يف جمال حتقيق إسرتاتيجيات التسويق على املستوى
االجتماعي بشكل عام.



ومبا أن قضية ترويج املنتج تعتمد على عملية إحداث التغيري يف السلوك الفردي واالجتماعي أساساً ،فانه البد لنا
ان نوفر مستلزمات التسويق الفاعل ،والبحث عن إسرتاتيجية واقعية لتسويق املنجزات واألفكار واإلبداعات
والطاقات ،والتقصي عن اجملاالت اليت ميكن هلا أن تسهم يف هذا التسويق ،باإلفادة من قدرات اإلعالم اجلديد.

الرسالة االقناعية
الن االنتفاع واملشاركة أصبحا ركيزة االتصال االقناعي املعاصر ،جيب أن يُراعى يف أية
إسرتاتيجية إعالمية لتسويق املنتجات ،أهمية توافر هذين العنصرين ،عن طريق
إحساس اجلمهور املستهدف أن هناك منفعة ما تعود عليهم نتاج تعرضهم لتلك
املضامني االتصالية ،وانه يتم إشباع قسم من احلاجات أثر التعرض لرباجمها.
ويكون ذلك طبقاً لنظرييت االستخدامات واإلشباع واالعتماد على وسائل اإلعالم ،اليت
تعتمد التقنيات االتصالية احلديثة يف أعماهلا ،وهو ما يشكل أداة هامة للقائم على
القرار يف املؤسسة ،لإلفادة من هذه اجلوانب جمتمعة يف حال البحث عن آليات وقنوات
فاعلة للتسويق.

إن ممارسات (التسويق) للمجتمع احمللي يتوجب عليها الرتكيز على عدد من التساؤالت اليت ميكن أن تعني
اإلجابات عنها يف إجياد إسرتاتيجية تسويقية يغلفها حمتوى ،يعمل على متابعة تنفيذها وإدامتها ،وفقاً
للمتغريات متوسطة وبعيدة املدى ،وحبسب ما يؤول إليه واقع التغذية الراجعة ملمارسات التسويق ،تتمحور
يف:
 ما املالئم بني األفكار أو النتاجات أو املنجزات أو املخرجات أو اخلدمات للمؤسسة ،اليت ميكن الرتويجهلا ،وما الذي يبحث عنه اجملتمع املستهدف؟.
 كيف جيري اجلمع بني منتجات املؤسسة وخمرجاتها وخدماتها اجملتمعية املختلفة ،على الرغم منتبيانها ،وتسويقها بإسم املؤسسة ،اليت حتمل بشكل عام (صورة جهة املنشأ) يف اجملتمع؟.
 ما الذي جيعل املنتج املالئم مقبوالً من اجملتمع املستهدف ،ويقنعه يف إختياره بني عدد هائل من البدائل؟. كيف يتم حتديد قنوات تسويق املنتج يف اجملتمع ،والرتويج له أمام اجلهات املستفيدة احملتملة؟ ما فرص متابعة املراحل التنفيذية إلسرتاتيجيات التسويق ،وحتديد دقة مسارها من عدمه؟ -كيف ندافع عن املنتج يف حال تعرضه اىل التحدي وعدم القبول بعيد تسويقه يف اجملتمع؟.

التسويق اإللكرتوني

وجد (التسويق اإللكرتوني) بيئة تسوّق متطورة حتقق للعمالء مزيداً من الرفاهية واملتعة يف البحث عن
إحتياجاتهم وإشباعها ..وميكن حتديد أهم الفرص واملنافع اليت حيققها التسويق اإللكرتوني:
 – 1إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية.
 – 2تقديم السلع واخلدمات وفقاً حلاجات العمالء.
 – 3احلصول على معلومات راجعة لتطوير املنتجات.
 – 4ختفيض التكاليف واستخدام التسعري املرن.
 – 5استحداث أشكال وقنوات جديدة للتوزيع.
 – 6استخدام أساليب ترويج تفاعلية مع العمالء.
 – 7دعم إدارة العالقات مع العمالء وتفعيلها.
 – 8حتقيق ميزة تنافسية وموقع إسرتاتيجي يف السوق.

خطوات تأسيس وإطالق موقع التسويق اإللكرتوني:
 حتديد األهداف املطلوبة من املوقع اإللكرتوني على اإلنرتنت ،واليت تغطي اإلحتياجات ،وتعكساملعلومات املطلوب إظهارها للعمالء.
 حتديد عدد الزبائن واملناطق اجلغرافية والشرائح السوقية اليت سيتعامل معها املوقع ..ومجعاملعلومات الدقيقة عن العمالء يف هذه املناطق ،فقد تكون هناك حاجة لوضع أكثر من لغة على املوقع ،أو
وضع مواقع خمتلفة للدول حبسب ثقافاتها واحتياجات السوق فيها ،تضم معلومات خمتلفة لكل دولة.
 حتديد املوازنة اخلاصة بتكاليف :خادم معلومات املوقع ،والصيانة ،والتسويق ،وحتديث املوقع..وغري ذلك.
 اشراك إدارات الشركة يف عملية تأسيس وإطالق املوقع التجاري للمؤسسة ،فالعمل اإللكرتوني يعينحتول أو إعادة تأسيس هذه املؤسسة على وفق متطلبات العمل اإللكرتوني الشامل.
 حتديد احلدود التقنية للمتصفحني  Userوحتديد الوسائط املتعددة اليت تؤمن الصوت والصورةوحتقق اإلتصال بشكل جيد.

 وضع قائمة مبحتويات املوقع وعالقتها بالعمالء املطلوبني كمرحلة أولية ،ثم تعديل هذهاحملتويات مع تزايد عمليات التعامل مع العمالء.
 اختيار أسم للموقع ويفضل أن يكون صغرياً ورمزياً ومعربًا لسهولة التداول والتصفح.التأكد من فعالية صالت الربيد اإللكرتوني للموقع وسهولة الوصول إليه.
 اختيار شركة خمتصة بتصميم املواقع ميكنها تصميم املوقع وتقديم خدمات منتظمة له. التسويق للموقع اإللكرتوني نفسه ،عن طريق اإلعالن عن هذا املوقع يف مواقع إعالنيةأخرى على االنرتنت ،سواء بشكل حملي أو دولي ،وذلك حسب فئة املتصفحني املطلوب
إجتذابها والسوق الذي يراد اخرتاقه.

توصف الواليات املتحدة اإلمريكية بأنها أفضل من مارس التسويق ،ويرجع
باحثون هذا األمر إىل طبيعة الثقافة اإلمريكية نفسها ،ناهيك عن
إمكانيات اإلنتشار اليت هيّأتها اللغة اإلنكليزية املعتمدة يف معظم أحناء
العامل ،وقد إعتمدت على وسيلتني هامتني يف تسويقها للمنتج الثقايف
والعلمي:
 إستخدام الواليات املتحدة اإلمريكية للمنظومات اإلعالمية املتقدمة
العمالقة اليت تغطي العامل كله ،عرب أشكال صحافية وسينمائية خمتلفة
يف جمال إسناد مهام التسويق.
 قيام الواليات املتحدة بإستخدام اجلامعات اإلمريكية املنتشرة يف الكثري
من مدن العامل ،مثل :اجلامعة اإلمريكية يف بريوت والقاهرة
والسليمانية ،كما تقوم بإستقبال اآلالف من طلبة الدول النامية يف زماالت
دراسية داخل أمريكا ،وجلامعاتها برامج وعالقات تبادل ثقايف مع أغلب
اجلامعات العاملية.

يشتمل التسويق على املستوى اإلجتماعي على ثالثة عناصر ،تُمثل لنا
مساحة ثالثية األبعاد ،تتطلب إجياد قواسم مشرتكة للتواصل فيما
بينها ،تتحدد يف:


الفكرة أو املمارسة اإلجتماعية (املُنتج االجتماعي) ،واليت تتجسد
لدينا يف إسرتاتيجيات تسويق املنتج ،باإلفادة من األوعية الرقمية.



جمموعة ،أو أكثر من املستهدفني ،من أفراد اجملتمع احمللي ،يف
التخصصات واإلهتمامات املختلفة ،فضالً عن احمليط اإلقليمي.



إستخدام تكنولوجيا أساليب التغيري والتحديث اإلجتماعي ،اليت
من بني أبرزها وسائل اإلعالم.















ما املالئم بني األفكار أو النتاجات أو املنجزات أو املخرجات أو اخلدمات ،وما الذي يبحث عنه اجملتمع
املستهدف؟.
حتديد املنتج املالئم بعيد إستطالع إحتياجات سوق العمل واجملتمع.
كيف جيري اجلمع بني املنتجات وخمرجاتها وخدماتها اجملتمعية املختلفة للمؤسسة الواحدة ،على الرغم من
تبيانها ،وتسويقها بإسم املؤسسة ،اليت حتمل (صورة جهة املنشأ) يف اجملتمع؟.
إجياد آليات علمية وعملية لتوفري معلومات كافية عن املنتجات للتشكيالت املختلفة ،ملركز التسويق ،العامل على
حتديد إسرتاتيجات التسويق.
ما الذي جيعل املنتج املالئم مقبوالً من اجملتمع املستهدف ،ويقنعه يف إختياره بني عدد هائل من البدائل؟.
حتديد آليات التسويق الفاعل ،مع ضرورة التأكيد على إدامة صورة جهة املنشأ يف تلك اآلليات.
كيف يتم حتديد قنوات تسويق املنتج يف اجملتمع ،والرتويج له أمام اجلهات املستفيدة احملتملة؟
اإلفادة من إستخدامات اإلعالم اجلديد ،وأدوات التواصل اإللكرتوني ،وأدوات العالقات العامة ووسائلها ،يف تفعيل
إسرتاتيجات التسويق.
ما فرص متابعة املراحل التنفيذية إلسرتاتيجيات التسويق  ،وحتديد دقة مسارها من عدمه؟
قياس وتقويم اخلطوات التنفيذية يف ممارسات التسويق باجملتمع ،بتحليل التغذية الراجعة.
كيف ندافع عن املنتج يف حال تعرضه اىل التحدي ،أو عدم القبول بعيد تسويقه؟
حتديد مواضع الضعف والتحدي يف املنتج الذي جرى تسويقه ،وتوفري خطط طارئة وبدلية ،للحيلولة دون تعرض
(صورة جهة املنشأ) إىل اإلهتزاز أو الرتاجع.

اخطاء تسويقية
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