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تقـــديــم
إيمانًا بدور مركز ريادة األعمال في نشر ثقافة الريادة وتعزيز التوجه نحو الفكر 

الريادي بين أفراد المجتمع، فإنه يسره أن يقدم هذه السلسلة التوعوية التي 

تهدف إلى إيضاح بعض مفاهيم ريادة اإلعمال، وتقدم للرواد أهم اإلرشادات 

والتعليمات التي يحتاجها في مسيرته الريادية باإلضافة إلى تقديم نماذج 

عملية أساسية إلنشاء المشاريع الصغيرة. ويمكن التواصل معنا عبر بوابة 

 مركز ريادة األعمال اإللكترونية وجمعية ريادة األعمال عبر المواقع اإللكتروني

w w w . e n - c e n t e r . o r g  w w w . e - n a s . o r g 

ولي  واهلل  المرجوة  الفائدة  الكريم  والقارئ  األعمال  لرائد  تتحقق  أن  راجين 

التوفيق.
               

                                                                         المشرف العام

                                                                           أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
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مقـــدمــــة

قصة معبرة:

عزيزي رائد الأعمال رمبا تعرب الق�صة التالية عن معظم املحاور التي ن�صعى اإىل تغطيتها يف هذا الربنامج، الق�صة لإحدى 

الت�صعينات حدث هبوط ملحوظ يف مبيعاتها،  ال�صركة ومع بداية  الريا�صية، هذه  املتخ�ص�صة يف ت�صنيع اجل��وارب  ال�صركات 

وتراجعت ح�صتها ال�صوقية ب�صكل وا�صح، عادة عندما تواجه هذه امل�صكلة �صركة ل ميكن ت�صنيفها �صمن ال�صركات املميزة فاإنها 

ت�صاب بالفو�صى وقد ت�صل اإىل مرحلة النهيار، ولكن هذه ال�صركة اتبعت منهج منظم يف التعامل مع امل�صكلة. قامت ال�صركة 

م�صكلة  تواجههم  الريا�صيني  اأن  امليدانية  الدرا�صة  اأو�صحت  الريا�صة،  ممار�صي  من  عينة  على  �صريعة  ميدانية  درا�صة  بعمل 

اأثناء املباريات  اأن اجلوارب تنزلق على القدم  حدوث ت�صلخات والت�صاق بالأ�صابع ب�صبب اجلوارب التي ت�صنعها ال�صركة، كما 

الريا�صة. بداأت ال�صركة يف التطوير وقامت مبا يلي:

اأوًل: تغيري مهمة ال�صركة من اإنتاج اجلوارب الريا�صية اإىل اإنتاج و�صائل راحة القدم، ومن ثم فتم تنفيذ ما يلي:

•ت�صميم جوارب ل تنزلق على القدم، دون ا�صتخدام ال�صتك التقليدي حلل م�صكلة العمالء يف هذا ال�صدد.  	
•ت�صميم جوارب ذات اأ�صابع للقدم ملنع احتكاك والت�صاق الأ�صابع واملحافظة على �صحة القدم. 	

% من الأرباح للبحوث والتطوير و�صراء اآلت جديدة متطورة وتقدمي ت�صميمات متعددة منخف�صة التكلفة. • تخ�صي�ص 20	

ثانياً: جتزئة �صوق م�صتهلكي اجلوارب، ومن ثم تقدمي جوارب ذات موا�صفات خا�صة لكل فئة مثل جوارب التن�ص، وجوارب كرة 

القدم، وجوارب الكرة الطائرة، وجوارب كرة ال�صلة..الخ.

ثالثاً: العتماد على منافذ توزيع جديدة تتعامل مع فئات اجتماعية اأعلى، مع فتح منافذ �صغرية يف النوادي التي ترتادها هذه 

الفئات.

اأ�صعارها، ومت ربط جوارب  ارتفاع  ال�صركة، وتربر  التي حدثت يف منتجات  التطورات  رابعاً: مت تنفيذ خطة ترويجية تو�صح 

التن�ص با�صتخدام اأبطال ريا�صيني معروفني لها، ومت احل�صول على تاأييد اجلمعيات الطبية لهذه اجلوارب وا�صادتهم بها. كما 

مت تقدمي عدد من التقارير ون�صرها يف املجالت الطبية املتخ�ص�صة. ماذا حدث عزيزي امل�صتمع بعد كل هذه اجلهود؟ ارتفعت 

مبيعات ال�صركة من 30 مليون دولر �صنوياً اإىل 150 مليون دولر.

عزيزي رائد الأعمال ما فعلته هذه ال�صركة هو الت�صويق بعينه، الت�صويق كما يجب اأن يكون، رمبا �صتت�صاءل وتقول اإنها �صركة 

كبرية ولديها اإمكانيات تتيح لها ذلك وتعمل يف اأ�صواق تناف�صية تتطلب منها بذل كل تلك املجهودات، ا�صمح يل اأن اأقول لك اأنه 
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الآن ل فرق بني ال�صركات الكبرية وال�صغرية فالكل يعمل يف ظل م�صتوى مرتفع من املناف�صة والكل مطالب باأن يجعل الن�صاط 

لديك  كانت  بها طاملا  بالقيام  نف�صك ملزماً  �صتجد  ال�صركة  بها هذه  قامت  التي  والأن�صطة  اهتماماته،  الت�صويقي يف مقدمة 

الرغبة اجلادة يف النجاح، يف هذه الدورة �صتعرف كيف تقوم مبثل هذه الن�صطة و�صتعرف اأن جناح م�صروعك ال�صغري �صريتبط 

اإىل حد كبري بقدرتك على الت�صويق. الآن دعونا نطرح هذا الت�صاوؤل:

سـؤال:

عزيزي هل من املفرت�ص اأن نبيع ما ننتج اأم ننتج ما نبيع؟

كيف تنتج ما تبيع؟ ف�صاًل ابداأ الت�صويق قبل اأن توؤ�ص�ص م�صروعك ال�صغري وقبل اأن حتدد منتجاته؟

ماذا يريد عمالئك؟ 1 .

ماذا يقدم مناف�صيك؟ 2 .

هل يلبي مناف�صيك جميع احتياجات عمالئك؟ 3 .

هل ما �صتقدمه من خالل م�صروعك ال�صغري يقدمه الآخرون؟  4 .

هل لديك اإمكانيات تقدمي منتجات جديدة ل يقدمها الآخرون، اأو لديك اإمكانيات تقدمي الأف�صل؟ 5 .

والآن عزيزي رائد الأعمال نبداأ رحلة الت�صويق مل�صروعك ال�صغري، وقبل اأن نبداأ الرحلة ف�صاًل هناك مفاهيم يجب اأن نتخل�ص 

منها على الفور: 

•املنتج اجليد يبيع نف�صه 	
•الت�صويق هو البيع 	

•الرتكيز دائما على بيع املنتجات 	
•يف كل مرة تتعامل مع العميل اح�صل منه على اأكرب مكا�صب ممكنة 	

تعريف التسويق والمزيج التسويقي

ماذا نقص بالتسويق:

   عزيزي رائد الأعمال: ما هو الت�صويق من وجهة نظرك؟
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...........................................................................................................................................

...............

اأو اخلدمات الالزمة لإمتام  ال�صلع  اأو  الأفكار  املتعلق بتخطيط وتنفيذ وخلق وت�صعري وترويج وتوزيع  الن�صاط  الت�صويق هو 

عمليات التبادل والتني توؤدي اإىل اإ�صباع حاجات الأفراد وحتقيق اأهداف املوؤ�ص�صات” 

الت�صويق هو منهج لإ�صباع الحتياجات.

ماذا نقصد بالمزيج التسويقي:

 4Ps جمموعة من الأن�صطة املتكاملة والتي ميار�صها امل�صوق بهدف تلبية احتياجات العمالء. يطلقون عليه باللغة الجنليزية

 Place Price الت�صعري،  P Prouduct  املنتج،  اأ�صا�صية تبداأ جميعها بحرف  اأربعة مكونات  لأنه يف الأ�صل يتكون من 

املكان اأو التوزيع، Promotion الرتويج. و�صنقوم ب�صرحها كما يلي:

  Prouduct  : أوال: المنتج 
التعريف: 

اأو الفكرة التي تقدمها لعمالئك، وهذا املنتج ميثل يف جوهره املنفعة التي يح�صل عليها العميل. واملنتج  اأو اخلدمة  ال�صلعة 

ميكن اأن يكون �صلعة ملمو�صة اأو خدمة اأو الثنان معاً.

عزيزي رائد الأعمال ف�صاًل اأجب على ال�صوؤال التايل وتذكره دائما:

املنتج الذي اأقدمه لعمالئي من خالل م�صروعي ال�صغري هو:.......................................................................

..............................................

.............................................................................................................. المنتج:  مواصفات 

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

المنافع التي يقدمها المنتج للعمالء:
.....................................................................1
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.....................................................................2

.....................................................................3

.....................................................................4

.....................................................................5

عزيزي رائد الأعمال تذكر دائماً اأنك ت�صوق املنفعة ول ت�صوق املنتج ذاته.

وهناك م�صطلحات عديدة مرتبطة باملنتج منها : 

مزيج املنتجات: يتكون من كافة املنتجات التي تنتجها اأو تبيعها املوؤ�ص�صة

هل تقدم من خالل م�صروعك ال�صغري منتج واحد اأم مزيج من املنتجات؟

التمييز: ا�صتخدام املوؤ�ص�صة ل�صعار اأو رمز اأو ا�صم اأو عبارة اأو اأي �صيء من هذا القبيل بهدف جعل املنتج خمتلف عن منتجات 

املناف�صني يف ذهن امل�صتهلك، مثل �صوين وتو�صيبا وماكدونالدز وال�صايف وندا...الخ.

ا�صم املنتج: كلمات اأو اأرقام اأو مزيج من الكلمات اأو الأرقام تدل على املنتج مثل ني�صان اأو ثري ام. 

عالمة املنتج: ا�صتخدام �صكل اأو رمز مثل الدوائر اخلم�صة ل�صركة البرتول موبيل. اأو هرم كودو باأبعاده الثالثة.

العالمة  �صاحبة  املوؤ�ص�صة  بخالف  موؤ�ص�صة  اأي  على  ومينع  القانون،  بحماية  تتمتع  التي  العالمة  ال�صم  التجارية:  املاركة 

ا�صتخدامها، فاملاركة التجارية تعترب اأ�صل من اأ�صول ال�صركة.

ف�صاًل قم با�صتيفاء هذه القائمة؟

1. هل ت�صتخدم �صعار ملوؤ�ص�صتك ال�صغرية اأو للمنتجات التي تقدمها لعمالئك؟ 

* نعم                                              * ل 

2. يف حالة الإجابة بنعم 

1/2 ما هو هذا ال�صعار ؟ 

................................................................................................................

2/2 هل ال�صعار مرتبط باملنفعة التي يقدمها منتجك لعمالئك؟ كيف؟

...............................................................................................................

3/2 هل ترى اأن ال�صعار ي�صهل فهمه لدى العمالء؟

...........................................................................................................................................

..................................................................................................



التسويق للمنشآت الصغيرة 10

يف حالة الجابة بال

1/3 ماهو ال�صعار الذي ترى اأنه منا�صب ملوؤ�ص�صتك ومنتجك )ف�صاًل اعر�ص علينا �صعارك املقرتح(

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................

التغليف: ميار�ص التغليف دوراً ترويجياً بالغ الأهمية حيث اأن جناح امل�صوق يف ت�صميم غالف يجذب انتباه امل�صتهلك فا هذا 

ميثل اخلطوة الأوىل نحو اإقباله على �صراء املنتج. كما اأن الغالف  يحمي املنتج من اأي تلف وي�صهل حمله ونقله وا�صتخدامه. 

بل اأن هناك موؤ�ص�صات �صعت اإىل اإك�صاب منتجاتها مزايا تناف�صية من خالل طريقة تغليف هذه املنتجات

كيف تغلف منتجك يف م�صروعك ال�صغري؟

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................

التبيني: ي�صري اإىل املعلومات التي تو�صع على غالف املنتج وت�صمل تاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية، مكونات املنتج، ا�صم ال�صركة، 

وبلد ال�صنع، مقايي�ص املنتج وتو�صيح كيفية ا�صتخدامه،..الخ. 

كيف تبني منتجك يف م�صروعك ال�صغري؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................

Price  : ثانيا: التسعير 
السعر : 

اأو  الت�صحية  العميل فال�صعر يعني  املنتج، بينما من وجهة نظر  الذي يح�صل عليه نتيجة بيع وحدة واح��دة من  الإي��راد  هو 

التكلفة التي يتحملها هذا العميل �صواء كانت تكلفة نقدية اأو غري نقدية مقابل احل�صول على املنتج.

أهداف عملية التسعير
ال�صتمرار يف ال�صوق وعدم اخلروج منه وهنا ي�صبح املطلوب اأن تغطي الإيرادات التكاليف مبعنى اأن الإيراد الناجت عن  1 .

بيع الوحدة الواحدة من املنتج ي�صاوي تكلفة اإنتاج وت�صويق هذه الوحدة. 
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اأو تقدمي  ال�صعر  املنتج كما ذكرنا من قبل وذل��ك بتخفي�ص  زي��ادة قيمة  ال�صوقية للمنتج وه��ذا يتطلب  زي��ادة احل�صة  2 .

خ�صومات متعددة. 

اأعلى ربح ممكن. وقد يكون الهدف هو زيادة حجم  حتقيق م�صتوى معني من الربح وهنا يتحدد ال�صعر الذي يحقق  3 .

اأن  اأو ال�صركات التي تف�صل  املوؤ�ص�صات التي تواجه مواقف مالية متعرثة،  التدفقات النقدية الداخلة ويحدث هذا يف 

ت�صرع دورة البيع، ومن ثم تف�صل اأن تبيع بكثافة من خالل ال�صعر املنخف�ص على اأن تبيع مبعدلت اأقل وذلك ب�صعر 

مرتفع. 

. 4 خلق انطباع بجودة املنتج ومتيزه ومن ثم تقوم برفع اأ�صعاره، فالغايل ثمنه فيه من وجهة نظر معظم العمالء. 

من ف�صلك حدد الهدف الذي ت�صعى اإىل حتقيقه من خالل ت�صعري منتجاتك يف املرحلة احلالية مل�صروعك ال�صغري؟

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................

طرق التسعير المالئمة لصاحب المشروع الصغير:
الت�صعري بن�صبة م�صافة لتكلفة 1 .

الت�صعري ب�صمان عائد خمطط 2 .

الأ�صعار الرتويجية 3 .

الأ�صعار الرائدة 4 .

الأ�صعار ذات الأرقام الفردية اأو املزدوجة 5 .

اأ�صعار التفاخر 6 .

تقييم الطريقة التي تسعر بها منتجاتك:
ماهي الطريقة التي تتبعها ) اأو تقرتح اأن تتبعها( يف ت�صعري منتجك اأو منتجاتك؟ 1 .

...........................................................................................................................................

............................................................................

ماهي مزايا هذه الطريقة؟ 2 .

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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ماهي عيوب هذه الطريقة؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ماهي الأفكار املقرتحة لتطوير هذه الطريقة؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Place  :ثالثا: التوزيع
التعريف: 

الطريقة التي ي�صل من خاللها املنتج اإىل امل�صتهلك. وامل�صتهلك يجب اأن ي�صله املنتج يف املكان املنا�صب ويف الوقت املنا�صب.

طرق التوزيع:
* توزيع مبا�صر: حيث ل ت�صتخدم املوؤ�ص�صة و�صطاء يف الو�صول اإىل عمالئها فتبيع من امل�صنع مبا�صرة اأو تبيع من خالل متاجر 

تابعة لها، وقد تطور التوزيع املبا�صر ب�صكل ملحوظ يف ع�صرنا احلايل فاأ�صبح هناك توزيع اآيل با�صتخدام بطاقة الئتمان اأو 

اآلت بيع ال�صلع مثل بيع املياه الغازية، وهناك توزيع من خالل �صبكة النرتنت .

* التوزيع غري املبا�صر: ي�صتدعي وجود �صبكة توزيع. و�صبكة التوزيع يطلق عليها القناة التوزيعية وهي تعرب عن الطريق الذي 

ملدى  امل�صتهلك وبالطبع يطول هذا الطريق ويق�صر تبعاً  اإىل  امل�صنع حتى ي�صل  اأو  املوؤ�ص�صة  اأن يخرج من  املنتج منذ  ي�صلكه 

انت�صار العمالء يف ال�صوق جغرافياً وتبعاً حلجم املنتج و�صعره وطريقة ت�صميمه.

منافذ التوزيع: املوؤ�ص�صات اأو الأفراد الذين ت�صتمل عليهم قناة التوزيع وي�صاهموا يف و�صول املنتج اإىل العميل

سياسات التوزيع
ال�صيا�صة الأوىل: التوزيع ال�صامل وت�صتخدم هذه ال�صيا�صة يف توزيع ال�صلع املي�صرة وهي �صلع وا�صعة النت�صار مثل املياه الغازية 

ومواد البقالة، وهنا ي�صعى امل�صوق اإىل تغطية جميع مناطق ال�صوق والو�صول اإىل اأكرب عدد من العمالء.
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ال�صيا�صة الثانية: التوزيع النتقائي، حيث تقوم املوؤ�ص�صة بالتعامل مع عدد حمدود من و�صطاء التوزيع وت�صلح هذه ال�صيا�صة يف 

توزيع �صلع الت�صوق مثل املالب�ص اجلاهزة اأو ال�صاعات اأو اجلولت.

ال�صيا�صة الثالثة هي �صيا�صة التوزيع الوحيد، ومن خالل هذه ال�صيا�صة ت�صعى املوؤ�ص�صة اإىل التعامل مع و�صيط واحد اأو �صيطني 

على الأكرث يف كل منطقة جغرافية، وينا�صب هذا توزيع ال�صلع اخلا�صة مثل ال�صيارات

أسئلة للمناقشة:
1. ماهي الطريقة املالئمة لتوزيع منتجك اأو منتجاتك؟

...........................................................................................................................................

.................................................

2. هل حتقق هذه الطريقة اأهدافك يف النمو؟

...........................................................................................................................................

.........................................................................................

3. هل ميكن تطوير الطريقة التي توزع بها منتجاتك؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................

 

Promotion  : رابعا: الترويج
التعريف: 

تدفق املعلومات من البائع اإىل امل�صرتي بهدف التاأثري على اجتاهات امل�صرتي وحثه على �صراء املنتج

أهداف أساسية للترويج:
•الإعالم  	
•الإقناع  	

•التذكري  	
•تكرار ال�صراء 	
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عناصر الترويج
الإذاعة   ( املنتج  تتعلق بخ�صائ�ص  امل�صتهدفني مبعلومات  العمالء  اإم��داد  ي�صتهدف  الثمن  ترويجي مدفوع  ات�صال  الإع��الن: 

والتلفاز، املطبوعات، ال�صحف، املجالت، دليل الغرف التجارية، لوحات الإعالن اخلارجية، الربيد املبا�صر(

تن�صيط املبيعات: م�صابقات وخ�صومات وهدايا  كثرية ومتنوعة يف منافذ التوزيع 

اإقناع العميل ب�صراء  اإىل  البيع ال�صخ�صي:  ات�صال �صخ�صي بني رجل البيع والعميل امل�صتهدف ي�صعى من خالله رجل البيع 

املنتج. والبيع اإما اأن يكون مبا�صر وجهاً لوجه بني الطرفني، واإما اأن يتم من خالل الهاتف.

العالقات العامة: ت�صري اإىل الأن�صطة التي متار�صها ال�صركة يف �صبيل تكوين �صورة ايجابية عنها يف اأ�صواقها وبني عمالئها ويف 

املجتمع الذي تخدمه

الن�صر: ات�صال ترويجي غري مدفوع الثمن يتم من خالل ن�صر اأخبار عن املوؤ�ص�صة يف الو�صائل الإعالمية املختلفة اأو حتقيق 

يتناول اإحدى الفعاليات التي تنظمها املوؤ�ص�صة اأو مقال �صحفي ي�صيد باملوؤ�ص�صة

مل�صروعك  للعمالء(  التي يقدمها منتجك  املنافع  )ا�صرتجع  الرتويجية  اب��داأ يف ت�صميم خططك  الأعمال  رائد  الآن عزيزي 

ال�صغري ومنتجاته املختلفة، الإجابة على الت�صاوؤلت التالية �صي�صاعدك على حتقيق ذلك بنجاح كبري:

باعتبار اأنك متتلك م�صروعاً �صغرياً، وميزانية الرتويج لن تكون كبرية، عليك اأن حتدد املزيج الرتويجي املالئم:

كيف ميكن الإعالن عن منتجاتك؟  1 .

•املطبوعات الورقية )الربو�صورات(: ف�صاًل هل ت�صتطيع اأن ت�صمم ورقة �صغرية تعلن فيها عن ن�صاطك الآن:  	
•لوحة الإعالن املعلقة اأعلى املكان: ف�صاًل �صمم لوحة اإعالن تعلق يف املكان الذي تزاول فيه عملك.  	

•الإعالن على �صبكة النرتنت 	
•الإعالن يف ال�صحف 	

ما هي الأدوات املنا�صبة لتن�صيط مبيعاتك؟ 2 .

* خ�صومات: حدد اخل�صومات التي ميكن اأن تقدمها لعمالئك: اخل�صم النقدي، اخل�صم التجاري، خ�صم الكمية غري املتجمع، 

خ�صم الكمية املتجمع، اخل�صم املو�صمي، م�صموحات الرتويج.

* هدايا: حدد اإمكانية تقدمي هدايا ولو �صغرية لعمالئك

هل جتيد اإتقان مهارات البيع ال�صخ�صي؟ 3 .

عزيزي رائد الأعمال هل ميكنك ت�صنيف نف�صك ب�صفتك رجل بيع هاوي اأم رجل بيع حمرتف، تاأمل املواقف التالية لتعرف 

الفرق بني البائع الهاوي والبائع املحرتف
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البـــــائــــــع املحتـــــــرفالبــــــائـــــع الهـــــاوياملـــــوقـــــــــف

�صعف املبيعات
يوجه اللوم اإىل املنطقة التي يعمل فيها اأو 

حالة ال�صوق
يوجه اللوم اإىل نف�صه

يعي�صها بكامل تفا�صيلهايركز فقط على اإقناع العميل باملنتجاملقابلة البيعية

عند القلق من عدم حتقيق 

املبيعات املطلوبة
ي�صبح اأكرث تخطيطاً وتنظيماًيتحرك بع�صوائية ل�صيد الطلبيات

عندما يرف�ص العميل املرتقب 

عر�صه
ي�صاب بالإحباط وينخف�ص حما�صه

يدرك اأن البيع يبداأ عندما يقول العميل »ل« 

وهذا ي�صعه يف موقف حتدي مع نف�صه

عن املنافع التي يقدمها املنتجعن املنتجحديثه مع عمالئه

دائماً ي�صتخدم كلمة اأنا ومنتجنااأثناء فرتة العر�ص
دائماً ي�صتخدم كلمة اأنت واملنافع التي ميكن اأن 

حت�صل عليها

ل يفرق بني اأي من العمالء اأو العملياتيحب التعامل مع عميل اأو عملية حمدودةعدد العمالء اأو العمليات

يعتني جداً مبظهرهيهمله يف بع�ص الأحيانمظه�������ره

متفائلمت�صائماحل�����ال������ة النف�صي��������ة

ميتلكها ويتوقع دائماً اأنه �صيبيعيفتقدهاالثق��������������������ة

يفكر دائماً يف اأهمية املنتج للعميليفكر دائماً يف اأهميتهاالأ�صع����������ار

من ف�صلك عزيزي رائد الأعمال عليك واأنت تبيع لعمالئك اأن تتقن القيام بالأدوار التالية:

* امل�صت�صار

* رجل املخابرات

* الطبيب
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* املدرب

* املفاو�ص

* املعالج النف�صاين

* املتابع

كيف ميكن توظيف العالقات العامة يف تنمية مبيعات م�صروعك ال�صغري؟ 4 .

اأقاربك، جريانك، اأ�صدقائك، زمالء العمل

مـوقـف:
اأنت الآن ب�صدد افتتاح م�صروعك ال�صغري وهو عبارة عن ت�صنيع الأكيا�ص البال�صتيكية وهي اأكيا�ص ت�صتخدم يف اأغرا�ص تعبئة 

والأ�صر..الخ، هناك مهمة خطرية تنتظرك وهي مهمة  الغذائية  املواد  املالب�ص وحمالت  ت�صتخدمها حمالت  املنتجات حيث 

اإعداد اخلطة الرتويجية ملنتجات م�صروعك، من ف�صلك حدد مايلي:

الو�صائل الرتويجية التي �صوف ت�صتخدمها يف ترويج منتجاتك. 1 .

كيفية ا�صتخدام هذه الو�صائل بطريقة فعالة حتى حتقق النتائج املرجوة من ا�صتخدامها؟ 2 .

عزيزي رائد الأعمال واأنت تعد اخلطة الرتويجية تذكر دائماً اأن حتدد من هو عميلك؟ وكيف ت�صل اإليه؟ وكيف تقنعه بالتعامل 

معك؟

عزيزي رائد الأعمال بجانب العنا�صر الأ�صا�صية يف املزيج الت�صويقي )املنتج، الت�صعري، التوزيع، الرتويج( هناك عن�صر ل يقل 

اأهمية عن هذه العنا�صر، بل اأن هذا العن�صر اإذا مل يكن على امل�صتوى املطلوب فانه يت�صبب يف خ�صارة كافة اجلهود املبذولة يف 

بناء وتطوير العنا�صر الأخرى، انه خدمة العمالء

خدمة العمالء

 عزيزي رائد الأعمال  نعر�ص عليك الآن بطاقة هوية العميل ورجاءاً الحتفاظ بهذه البطاقة مدى احلياة:

•العميل هو ال�صخ�ص الأكرث اأهمية يف كل مكان وفى كل الأوقات 	
•العميل ل يعتمد على موؤ�ص�صتنا بل موؤ�ص�صتنا هي التي تعتمد على العميل. 	

•العميل ل يعيق عملنا، بل هو هدف الأ�صا�صي لهذا العمل،  	
نحن ل ن�صدى للعميل معروفاً عندما نقدم له اخلدمة التي يطلبها، ولكنه هو الذي ي�صدى لنا معروفا عندما مينحنا 
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الفر�صة كي نقوم بذلك.

•العميل هو ال�صخ�ص الذي يعرب لنا عن رغباته. وت�صبح مهمتنا العمل اجلاد بهدف تلبية هذه الرغبات. 	
اأجل  تعمل من  فاأنت   ، يكون لك عمل  لن  دون عمالء  اأن��ه  دائماً  تذكر   ، الرئي�ص يف عملك  احلياة  �صريان  •العميل هو  	

العميل.

2 رائد الأعمال ما هي خدمة العمالء من وجهة نظرك؟

...........................................................................................................................................

......................

منـاقشـة:
هل جميع هذه التعاريف حقيقية؟

ماهو التعريف الأكرث �صحة وتف�صياًل؟

ماذا نقصد بخدمة العميل ؟
عزيزي رائد الأعمال تاأمل هذا التعريف خلدمة العمالء “ اخلدمة �صيء رقيق، اإنها ال�صلوك، الإ�صغاء، الإح�صا�ص وامل�صاركة 

الوجدانية، هي التفوق على توقعات العميل اأكرث من كونها تنفيذاً لطلبه. وهى اأن ترتك ب�صمتك يف ذاكرة العميل واأن جتعل 

من جتربة العميل معك منا�صبة لتحفر يف ذهنه منوذج للخدمة الراقية ولي�ص جمرد حماولة لإر�صائه”. 

وتاأمل اأي�صا هذا التعريف “ اخلدمة لي�صت �صل�صلة من اخلطوات املطلوب اأدائها ب�صكل اآيل مع العميل، وكذلك لي�صت البت�صامة 

التي يبديها �صخ�ص ما ويتبعها بقوله �صكراً.. بل اخلدمة هي ال�صلوك الذي يبديه املوظف لي�صعر العميل اأنه �صخ�ص مهم”

ماذا تقدم لك الخدمة المتميزة لعمالئك:
•تاأتى بعمالء جدد. 	

•تزيد من احتمال تكرار البيع لنف�ص العميل. 	
•تزيد من احتمال بيع اأكرث من منتج لنف�ص العميل. 	

ماذا يريد منك العميل؟ 
•يريد منك العميل اأن ت�صتمع اإليه ول تتحدث كثرياً. وعندما ت�صتمع اإليه ت�صتطيع اأن تعرف ماذا يريد. 	



التسويق للمنشآت الصغيرة 18

•العميل يريد منك اأن تتحمل امل�صوؤولية فيما يتعلق مب�صكالتهم وا�صتف�صاراتهم. 	
•يريد العميل اأن تنتبه اإيل التفا�صيل الدقيقة، اخلدمة املتميزة تهتم بالأ�صا�صيات والتفا�صيل، فالبت�صامة وكلمة ال�صكر  	

والتقدير ت�صنع الفرق.

•يريد العميل اأن تهتم بوقته وماله 	
•العميل يطلب منك اأن ت�صع نف�صك مكانه يف كل حلظة ات�صال بينه وبني ال�صركة لكي تعرف انطباعاته وتتعامل معها. 	

كيف تحقق خدمة متميزة لعمالئك؟
اأن�صت اإىل عمالئك. 1 .

حل م�صاكلهم فوراً. 2 .

قدم لهم الإر�صادات 3 .

تابعهم بعد عملية البيع 4 .

حتدث معهم بكل ود 5 .

جتنب ما يغ�صبهم 6 .

كن �صادقاً معهم 7 .

ل حتاول ابتزازه 8 .

ل حتاول ا�صتدراجه ملا ل يرغبه 9 .

خالف قاعدة الب�صاعة املباعة ل ترد ول ت�صتبدل 10 .

مـوقـف:
   ذهب اأبو خالد اإىل حمل �صغري يبيع اأجهزة كهربائية، وطلب �صراء مدفئة �صغرية، عر�ص عليه البائع مدفاأة وقام بتجربتها 

اأمام العميل، ذهب العميل باملدفاأة ليفاجاأ بعد يومني باأنها توقفت عن العمل، عاد اأبو خالد باملدفاأة للمحل مرة اأخرى، قام 

البائع بعر�ص مدفاأة اأخرى على اأبو خالد وطلب فرق ع�صرة ريالت، ذهب اأبو خالد باملدفاأة، وبعد ع�صرة اأيام توقفت املدفاأة 

عن العمل، �صعر اأبو خالد بال�صيق ال�صديد وذهب باملدفاأة مرة اأخرى للمحل، رف�ص البائع ا�صتبدال املدفاأة متعلاًل باأنها لي�صت 

لها �صمان باعتبارها مدفاأة رخي�صة الثمن، دخل اأبو خالد يف م�صادة كالمية مع البائع وطلب اأبو خالد حمادثة �صاحب املحل 

والذي دخل املحل يف هذه الأثناء وبعد اأن عرف تفا�صيل املوقف طلب من اأبو خالد اأن يرتكها حتى يتم التفاهم مع ال�صركة 

على اعتبار اأن ال�صركة من املمكن اأن تقوم با�صتبدالها اأو اإ�صالحها اأما اإذا مل تقم بذلك فلن ي�صتطيع املحل اأن ي�صتبدلها له اأو 
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ي�صلحها له فهي مدفاأة بال �صمان.

ف�صاًل علق على هذا املوقف، وماذا تفعل لو كنت مكان البائع، وماذا تفعل لو كنت مكان �صاحب املحل؟   

محظورات هامة يجب أن تتجنبها : 

املحظوراتالعنا�صر

املنتج

1.تقليد منتجات اأ�صلية

2. اإنتاج منتجات تلحق اأذى بالعمالء

3. تغليف املنتج يف عبوات ت�صر بالبيئة وب�صحة العمالء

4. عدم كتابة �صهادة �صمان بخط وا�صح

5. التغيري يف تاريخ ال�صالحية

6. عدم كتابة معلومات كافية على العبوة ب�صاأن املنتج

الت�صعري

التمييز يف ال�صعر بني م�صتهلك واآخر 1 .

تقدمي خ�صومات بطريقة ع�صوائية 2 .

املغالة يف ت�صعري املنتج 3 .

الرتويج

خداع العمالء برتويج معلومات غري حقيقية اأو مبالغ فيها عن املنتج 1 .

الإعالن عن تقدمي تخفي�صات وهمية يف الأ�صعار 2 .

الإعالن عن م�صابقات وهمية 3 .

التوزيع
التفرقة بني الو�صطاء دون وجود معايري وا�صحة 1 .

ال�صغط على الو�صطاء ل�صراء منتجات بطيئة الت�صريف مع املنتجات الرائجة 2 .

خدمة العمالء
طلب مقابل تقدمي خدمة ما للعمالء اأو حتميل تكلفة اخلدمة على �صعر املنتج 1 .

اعتبار اأن خدمة العمالء تكلفة ينبغي ال�صتغناء عنها اأو عدم تقدميها بال�صكل املطلوب 2 .
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سلوك المستهلك

خدمة العميل تتطلب اأن نفهم �صلوك امل�صتهلك، فماذا نق�صد ب�صلوك امل�صتهلك ؟

هو: النمط ال�صلوكي الذي يتبعه امل�صتهلك يف البحث وال�صراء وال�صتخدام والتقييم لل�صلع اأو اخلدمات اأو الأفكار التي يتوقع 

منها اأن ت�صبع احتياجاته ورغباته.

خدمة العميل تتطلب اأن تعرف ما هي املراحل التي مير بها امل�صتهلك حتى ي�صل اإىل نقطة ال�صراء؟

املرحلة الأوىل: مرحلة ال�صعور باحلاجة اأو ال�صعور مب�صكلة.

املرحلة الثانية: مرحلة البحث عن املعلومات 

 املرحلة الثالثة: تقييم البدائل

املرحلة الرابعة: ال�صراء

املرحلة اخلام�صة: التقييم بعد ال�صراء

عزيزي رائد الأعمال بناءاً على ن�صاطك وبناءاً على طبيعة منتجك اأو منتجاتك هل ترى اأن عميلك مير بجميع هذه املراحل اأم 

مير ببع�صها فقط؟ حدد املراحل املتوقع اأن مير بها عمالئك:

املرحلة الأوىل:

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

حدد الدور الذي ينبغي اأن تقوم به يف كل مرحلة من املراحل ال�صابقة:

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................

خدمة العميل تتطلب اأن تتعرف على اأدوار ال�صراء فما هي:

عزيزي رائد الأعمال عندما نتحدث عن �صلوك امل�صتهلك فيجب اأن تدرك اأن هناك اأدوار مق�صمة على اأفراد الأ�صرة يف عملية 

ال�صراء، وقد يكون لنف�ص الفرد اأكرث من دور يف الأدوار الآتية:
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من �صاحب فكرة ال�صراء؟

من املوؤثر يف فكرة ال�صراء؟

من مقرر ال�صراء؟

من امل�صرتي الفعلي؟

من امل�صتخدم للمنتج؟

وعليك اأن حتدد ما ينبغي تقدميه لكل دور يف عملية ال�صراء

تجزئة السوق

هل أنت بحاجة إلى تجزئة السوق؟ 
نق�صد بتجزئة ال�صوق  تق�صيم ال�صوق اإىل عدة قطاعات من امل�صرتين، ليتميز كل قطاع عن الآخر من حيث خ�صائ�ص هوؤلء 

امل�صرتين واحتياجاتهم.

مزايا تجزئة السوق:
•اإمكانية التحديد الدقيق حلاجات ورغبات امل�صتهلكني ومن ثم تقدمي املنتجات التي ت�صبع احتياجاتهم.  	

•اإمكانية ت�صميم املزيج الرتويجي الذي يتنا�صب مع خ�صائ�ص كل فئة. 	
• يحقق للموؤ�ص�صة اأف�صل تخ�صي�ص ملواردها.  	

شروط تجزئة السوق:
•خ�صائ�ص م�صرتكة قابلة للقيا�ص 	

•حتقيق منفعة تفوق تكلفة التجزئة 	
وال�صوؤال هنا عزيزي رائد الأعمال علي اأي اأ�صا�ص يتم جتزئة ال�صوق؟

ولالإجابة ميكنك ال�صرت�صاد باجلدول الآتي:
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المعايير المستخدمة في تجزئة السوق

اأمثلــــــــــــــــةاملعـــاييـــر امل�صتخـــدمـــــــة

1. املعايري اجلغرافية:

���� التق�صيم بح�صب املناطق

���� التق�صيم بح�صب حجم املدينة

���� التق�صيم بح�صب كثافة ال�صكان

املنطقة ال�صرقية، املنطقة الو�صطى، املنطقة الغربية، املنطقة ال�صمالية، املنطقة 

اجلنوبية

املدن الكبرية، املدن ال�صغرية

مناطق ح�صرية، �صواحي املدن، مناطق ريفية

2. املعايري الدميوغرافية

���� التق�صيم بح�صب العمر

���� التق�صيم بح�صب اجلن�ص

���� التق�صيم بح�صب احلالة الجتماعية

���� التق�صيم بح�صب الدخل

���� التق�صيم بح�صب الوظيفة اأو املهنة

���� التق�صيم بح�صب امل�صتوى التعليمي

11 واأقل، 12-17، 18-34، 35-49، 50-64، 65-74، 75 واأكرب

ذكر، اأنثى

اأعزب، متزوج، مطلق، اأرمل

اأقل من 3000 ريال، 3000-6999، 7000-9999، 10000-14999، 15000 فاأكرث.

اأمي، تعليم ابتدائي، �صهادة متو�صطة، تعليم ثانوي، تعليم جامعي، ماج�صتري، 

دكتوراه.

3. املعايري اجلغرافية والدميوغرافية معاً
الأعمار والدخول والوظائف واحلالة الجتماعية واجلن�ص وامل�صتوى التعليمي 

وحجم الأ�صرة ل�صكان كل من املناطق اخلم�ص للملكة

4. املعايري الجتماعية والثقافية:

���� التق�صيم بح�صب اجلن�صية

���� التق�صيم بح�صب الطبقة الجتماعية

���� التق�صيم بح�صب دورة حياة الأ�صرة

�صعودي، كويتي، بحريني، �صوداين، م�صري

طبقة عليا، طبقة متو�صطة، طبقة منخف�صة

عزاب، حديثو الزواج، الع�ص الكامل، الع�ص اخلاىل

5. املعايري النف�صية

���� التق�صيم بح�صب نوع ال�صخ�صية

���� التق�صيم بح�صب الأ�صلوب املعي�صي

منفتحون على الآخرون، انطوائيون، جريئون، من�صاعون لالآخرين
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6. املعايري ال�صلوكية:

���� التق�صيم بح�صب املوقف ال�صرائي

���� التق�صيم بح�صب معدل ال�صتعمال

���� التق�صيم بح�صب درجة الولء للعالمة

���� التق�صيم بح�صب الدوافع/ احلاجات

ا�صتهالك منزيل، ا�صتهالك اأثناء ال�صفر، �صراء لالإهداء، �صراء ل�صتهالك ال�صيوف

معدل ا�صتهالك عايل، معدل ا�صتهالك متو�صط، معدل منخف�ص، غري م�صتخدمني 

لل�صلعة

ولء قوى، ولء متو�صط، ولء �صعيف، ل يوجد ولء

حتقيق  الذات،  تقدير  اجتماعية،  حاجات  وال�صالمة،  الأمن  ف�صيولوجية،  حاجات 

الذات

عزيزي رائد الأعمال كيف تطبق مفهوم جتزئة ال�صوق يف بداية عمل م�صروعك ال�صغري؟

يف البداية:  اأنت غري قادر على معرفة زبائنك ، اأنت ل متتلك قاعدة من العمالء 

ميكنك اأن ت�صتعني بامل�صادر التالية يف معرفة عمالئك:

•زيارة حمالت املناف�صني ب�صفتك زبون  	
•اجمع معلومات عن املجال الذي تعمل فيه من الغرف والنقابات 	

•اقراأ املطبوعات واملجالت وتابع اإعالنات مناف�صيك 	
•قم بزيارة املعار�ص التجارية 	

•ا�صتخدام خربتك ومعرفتك مبجال عملك 	
•طالع اأبحاث اجلامعة 	

•ا�صتعني بخدمات موؤ�ص�صات البحوث التابعة للغرفة 	
تدريب عملي:

ماذا تفعل اإذا كنت تنوي افتتاح م�صروع قرطا�صية، وتريد اأن تطبق مفهوم جتزئة ال�صوق يف ت�صويق منتجاتك، بحيث تتمكن  1 .

من اإ�صباع احتياجات خمتلف الفئات، من ف�صلك حدد ما يلي:

لإ�صباع هذه  لديك  متوافرة  تكون  اأن  التي يجب  واملنتجات  فئة،  كل  واحتياجات  تتعامل معك،  اأن  التي ميكن  •الفئات  	
الحتياجات.

•كيف ت�صل اإىل الفئات التي ت�صتهدفها مبعنى اأين تتواجد هذه الفئات؟ 	
•ما هي الو�صائل الرتويجية التي ميكن اأن ت�صتخدمها للو�صول اإىل كل فئة؟ 	

من ف�صلك حدد كيف تق�صم �صوق العمالء يف املجالت التالية: 1 .
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تق�صيــــم العمـــــــــالءاملجــــــــــــــــال

قطع غيار �صيارات

مالب�ص جاهزة

حقائب

اأدوات ريا�صية

تنجيد جمال�ص وكنب

دهانات

هدايا ولعب اأطفال

خمبز

البيئة التسويقية
بيئة داخلية: املوارد الب�صرية، املوارد املالية، املوارد التكنولوجية.

بيئة خارجية: 

بيئة �صغرى: املوردين، الو�صطاء، ال�صوق  1 .

بيئة كربى: عوامل اقت�صادية، عوامل طبيعية، عوامل اجتماعية وثقافية، عوامل تكنولوجية، عوامل قانونية.  2 .

اخلارجية،  العوامل  وكذلك  ال�صغري،  م�صروعك  يف  الداخلية  العوامل  حتلل  اأن  منك  مطلوباً  �صيكون  الأعمال  رائ��د  عزيزي 

والهدف �صيكون دائماً هو الو�صول اإىل فر�ص ت�صويقية جديدة وموؤثرة ملنتجاتك، حلل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة 

وال�صعف لديك وحلل البيئة اخلارجية لتحديد الفر�ص املتاحة اأمامك والتهديدات التي تواجه م�صروعك ال�صغري. 

ا�صتخدم اجلدول التايل يف حتليل موقف م�صروعك ال�صغري:

نقاط قوة م�صروعك ال�صغري:

.1

.2

.3

.4

.5

مواطن �صعف م�صروعك ال�صغري

.1

.2

.3

.4

.5
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الفر�ص املتاحة اأمام م�صروعك ال�صغري 

.1

.2

.3

.4

التهديدات التي تواجه م�صروعك ال�صغري

.1

.2

.3

.4

عزيزي رائد الأعمال يف هذه القاعة من ال�صهل اأن نتحدث عن �صلوك امل�صتهلك وعن جتزئة ال�صوق وعن حتليل البيئة الت�صويقية 

ومن ال�صهل اأن ن�صتوعب جميعاً ما يقال يف هذا ال�صاأن، ولكن كيف ميكن اأن نطبق؟ كيف ميكن اأن نتعرف على �صلوك عمالئنا 

اإىل  واجتاهاتهم وخ�صائ�صهم، كيف ميكن لنا اأن نتعرف على احتياجاتهم، عزيزي رائد الأعمال �صتجد نف�صك بحاجة دائماً 

تاأ�صي�ص نظام م�صغر للح�صول على املعلومات، نظام ينري لك الطريق نحو اتخاذ قرارات ت�صويقية فعالة جداً 

نظام المعلومات التسويقية
ماذا نق�صد بنظم املعلومات الت�صويقية

هو نظام ي�صتهدف احل�صول على بيانات من البيئة الت�صويقية املحيطة باملوؤ�ص�صة، ومعاجلة هذه البيانات من خالل التنقيح 

والتحليل لتتحول اإىل معلومات تفيد يف اتخاذ القرارات الت�صويقية املختلفة

من أين نحصل على البيانات:
بحوث الت�صويق: جمع وتبويب وحتليل البيانات واحلقائق املتعلقة بامل�صكالت والظواهر الت�صويقية وذلك باإتباع اأ�صلوب  1 .

علمي منظم.

الو�صائل امل�صتخدمة يف بحوث الت�صويق: املقابالت ال�صخ�صية با�صتخدام قوائم ال�صتق�صاء، املقابالت املتعمقة، ال�صتق�صاء 

با�صتخدام الهاتف، املالحظة، جتميع البيانات من الغرف التجارية، جتميع البيانات من الدوريات.

)الأ�صواق،  باملوؤ�ص�صة  املحيطة  اخلارجية  البيئة  عن  املن�صورة  وغري  املن�صورة  البيانات  جتميع  الت�صويقية:  ال�صتطالعات  2 .

املناف�صني، العمالء، الظروف القت�صادية املحيطة( 

عزيزي رائد الأعمال يجب اأن تنمي لديك حا�صة جتميع البيانات وحتليلها، اإتقان الأ�صاليب التالية �صي�صاعدك على الو�صول 

اإىل معلومات ذات قيمة عظيمة:

ت�صميم قوائم ا�صتق�صاء ب�صيطة وفعالة يف ذات الوقت 1 .
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قراءة وحتليل النتائج التي مت التو�صل اإليها من خالل قوائم ال�صتق�صاء 2 .

اإجراء مقابالت وحمادثات �صريعة مع عمالئك 3 .

القيام بدور املت�صوق ال�صبح للتعرف على قدرات مناف�صيك 4 .

جتميع البيانات من الغرف التجارية ومن موؤ�ص�صات العناية ب�صئون امل�صتهلك 5 .

عزيزي رائد الأعمال دعنا ن�صمم �صوياً قائمة ا�صتق�صاء للتعرف على انطباعات العمالء املرتددين على حمالت اخلالقة ب�صاأن 

اخلدمات املقدمة لهم يف هذا املكان

...........................................................................................................................................

........................................................................................

عزيزي رائد الأعمال دعنا ندير �صوياً حمادثة �صريعة مع عميل يرتدد على قرطا�صية 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................

عزيزي رائد الأعمال دعنا نتخيل زيارة لأحد املناف�صني يف جمال ت�صنيع املنتجات اجللدية:

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................

األفكار الجديدة
مجاالت تقديم األفكار الجديدة:

ت�صميم املنتج                                                               طريقة التوزيع                                          طريقة الرتويج

طريقة الت�صعري                                                          خدمة العمالء.

كيف يمكن الوصول إلى أفكار جديدة؟
انظر حولك                                                                                             اطلب ن�صيحة عمالئك

تاأمل ما يفعله مناف�صوك ومال يفعلونه.                                               ت�صفح مواقع ومنتديات النرتنت

* مصنع األفكار:
اأعزائي رواد الأعمال نحن الآن يف م�صنع الأفكار، وهدفنا اأن نح�صل من امل�صنع مبا�صرة على اأفكار جديدة نطبقها يف جمال 
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عملنا، اأفكار تتيح لنا الفر�صة للتميز على مناف�صينا. معنا عدة م�صروعات يف كل م�صروع نريد اأفكار جديدة:

1. م�صروع بقالة )مركز ت�صويق(: حمل بقالة يبيع �صلع غذائية وبالطبع يواجه مناف�صة �صديدة نظراً لكرثة حمالت البقالة، 

الهدف هو تطبيق اأفكار جديدة غري تقليدية جتذب العمالء للتعامل مع املحل، يف م�صنع الأفكار هنا عدة م�صادر للو�صول اإىل 

اأفكار جديدة، علينا اأن نتاأملها ونفكر فيها جيداً حتى نحقق هدفنا املن�صود:

•معلومات وبيانات واأخبار تفيد العمالء 	
•هدايا �صغرية ميكن اأن ي�صتفيد بها العمالء 	

•طريقة لتقدمي خ�صومات يف حالة تكرار ال�صراء من املحل اأو بلوغ املبيعات حجم معينجهاز يرحب بالزبون عند دخوله  	
وعند مغادرته

•اإر�صادات تتعلق بطريقة ا�صتخدام املنتجات 	
•اإعالنات تتعلق بوظائف خالية اأو �صقق لالإيجار اأو بيع و�صراء م�صتلزمات منزلية...الخ. 	

•طريقة معينة يف عر�ص املنتجات ويف �صهولة تناولها 	
•قاعدة بيانات للعمالء وم�صرتواتهم 	

•منتجات جديدة غري �صائع وجودها يف حمل بقالة 	
عزيزي رائد الأعمال هل ميكن وبنف�ص الأ�صلوب الو�صول اإىل اأفكار جديدة يف جمالت عمل اأخرى: 

انرتنت كافيه                                      �صالون حالقة                                 بوفيه                                                قرطا�صية 

 خطة عمل

التحديد وبالرتتيب  اأن نعرف ما يجب فعله على وجه  اأفكارنا، نريد  اأن نرتب  النهاية نريد  الأعمال، نحن يف  رائد  عزيزي 

لت�صويق منتجات م�صروعك ال�صغري:

ا�صتخدم بحوث الت�صويق وال�صتخبارات الت�صويقية يف جتميع البيانات واملعلومات عن العمالء واملناف�صني واملوردين 1 .

من خالل البيانات واملعلومات، حدد ما يلي: 2 .

1/2 من هو عميلك؟

- حدد الأ�صخا�ص واجلهات التي ميكن اأن ت�صتفيد من منتجك؟

2/2 ماذا يحتاج عميلك؟

اأن يقدمه يف �صبيل احل�صول على  -  حدد املنفعة التي يرغب عميلك يف احل�صول عليها، وحدد املقابل الذي ميكن 

املنفعة، وحدد الطريقة التي يرغب يف احل�صول من خاللها على منتجك.

3/2 من هم اأقرب مناف�صيك؟
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- حدد املناف�صني يف منطقتك

4/2 ما الأ�صياء التي يقدمها مناف�صوك؟

- حدد منتجات مناف�صيك وموا�صفاتها واأ�صعارها وطريقة ترويجها

5/2 ما الأ�صياء التي ل يقدمها مناف�صوك؟

- حدد املنتجات �صواء كانت �صلع اأو خدمات والتي ل يقدمها مناف�صيك على الرغم من ارتباطها مبجالهم

6/2 من هم اأف�صل من يورد لك مدخالت م�صروعك ال�صغري؟

- حدد موا�صفات ما يقدمه مورديك واأ�صعرهم ومدى جودة منتجاتهم ومدى الت�صهيالت التي ميكن اأن يقدموها لك.

7/2 كيف ميكن التو�صل اإىل اتفاق باأف�صل ال�صروط مع مورديك؟

- �صع التفاق الذي يحقق لك اأهدافك وير�صيهم يف ذات الوقت وكيفية التاأثري عليهم لقبول التفاق.

8/2 ما هي موا�صفات وخ�صائ�ص املنتجات التي ت�صبع احتياجات عمالئك؟

- حدد املنافع التي من املفرت�ص اأن تقدمها منتجاتك لتلبية احتياجات عمالئك املرتقبني، ومن ثم حدد اخل�صائ�ص 

واملوا�صفات التي حتقق املنافع وتلبي الحتياجات.

9/2 ما هي الأفكار اجلديدة التي ميكن تطبيقها يف جمال املنتجات؟

- راجع م�صادر احل�صول على اأفكار جديدة

10/2 ما هي طريقة الت�صعري املالئمة ملنتجاتك؟

- حدد الطريقة التي تتيح لك اإمكانية الت�صعري العادل والتناف�صي ملنتجاتك، 

11/2 كيف �صيتم توزيع املنتجات؟

12/2 ما هي الأفكار اجلديدة التي ميكن تطبيقها يف جمال توزيع املنتجات؟

13/2 كيف �صيتم الرتويج للمنتجات؟

- ركز على ا�صتغالل اأهم الو�صائل املتاحة بالن�صبة لك)الإعالن يف املبوبة، توزيع برو�صورات، ر�صائل اجلوال، مواقع 

النرتنت، الكلمة املنطوقة اأو ت�صجيع عمالئك واأقاربك واأ�صدقائك على الرتويج(

14/2 ما هي الأفكار اجلديدة التي ميكن تطبيقها يف جمال ترويج املنتجات؟

- يف كل و�صيلة ترويجية ت�صتخدمها اعر�ص ر�صالتك الرتويجية بطريقة جديدة اأو جذابة اأو غري تقليدية.

15/2 ما هي مكونات اخلدمة املتميزة للعمالء والتي �صت�صبح مبثابة د�صتور بالن�صبة للموؤ�ص�صة؟ 

- حدد جميع املراحل التي ميكن اأن تقدم فيها خدمة متميزة لعمالئك )قبل ال�صراء، اأثناء ال�صراء، بعد ال�صراء(

والآن وقد انتهت رحلة الت�صويق للمن�صاآت ال�صغرية، اأرجو لك التوفيق يف اإن�صاء م�صروعك ال�صغري. ا�صتعن باهلل واأبداأ، فامل�صاريع 

العمالقة تبداأ �صغرية. 


