
ٔيفبْٛى يجبدئ اإلنكزشَٔٙ انزغٕٚك   
 
 

 
أطجسذ شجكخ اإلَزشَذ اٌٜ رسزم يغبزخ يًٛضح يٍ زٛبرُب انٕٛيٛخ نكَٕٓب يظذس يٍ انًظبدس 

انًًٓخ نهزٕاطم، إنٗ خبَت اعزجبسْب يظذس خظت نهًعهٕيبد ٔانًعشفخ يًب أدٖ إنٗ خهك يغبزخ 
خذٚذح ًٚكٍ اعزثًبسْب فٙ األعًبل ٔيع رطٕس انٕعبئم انزمُٛخ انًغبعذح ظٓشد عذح يفبْٛى 

 .َٓب يفٕٓو انزغٕٚك اإلنكزشَٔٙخذٚذح و

 مفهىم التسىيق اإللكترووي 

كًب ٚظٓش يٍ انًظطهر فإَّ ٚذيح ثٍٛ انزغٕٚك فٙ َظشٚبرّ ٔانزُفٛز يٍ خالل انجٛئخ االفزشاضٛخ 
ٔانشجكخ انًعهٕيبرٛخ 

 :االختالف بيه التسىيق االلكترووي والتقليذي
رخذايٓب انعبنى االفزشاضٙ فٛزى راللٙ ٚخزهف انزغٕٚك االنكزشَٔٙ عٍ َظٛشِ انزمهٛذ٘ فٙ اط 

انًغٕق ٔانًشزش٘ فٙ ثٛئخ انكزشَٔٛخ فٙ أغهت األزٛبٌ ال ٚسزبج أ٘ طشف انزاللٙ ثشكم 
. شخظٙ يع انطشف انثبَٙ

ٔٚزى االعزًبد عهٗ اٜنٛبد االنكزشَٔٛخ يٍ اشٓبس انًٕالع عهٗ يسشكبد انجسث ،اعزخذاو سعبئم  
فخ شجكبد انزٕاطم اإلخزًبعٙ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ ٔزذٚثب رى إضب

 :مميزاث التسىيق اإللكترووي

 عذم التقيذ بالزمان والمكان: 

  يع صٚبدح عشعخ انزظفر أطجر يٍ انغٓم انسظٕل عهٗ أ٘ يعهٕيخ رخض يُزح أٔ خذيخ يب

ثُبء َٕو أطسبة عهٗ انشجكخ طٕال انٕلذ، أٔ فًٛب ٚعشف ثًظطهر انًغٕق انذائى فسزٗ أ

كًب أطجر ثبإليكبٌ . انخذيخ فؤٌ انًٕالع ٔاإلعالَبد ال رعشف انزعت ٔرظم يٕخٕدح طٕال انٕلذ

أٚضب أٌ ٚمٕو انًشزش٘ ثإطذاس أٔايش انششاء فٙ أ٘ ٔلذ ٔرظم نّ انغهعخ إنٗ يُضنّ فٙ 

انًٛخ صيٍ ٔخٛض يًب خعم انزشٔٚح نهخذيبد ٚزخطٗ انسذٔد اإللهًٛٛخ ٔٚزغع إنٗ انسذٔد انع

. انزٙ رضًٍ عهٗ األلم سٔاخبً أكثش نزهك انغهعخ أٔ انخذيخ

 تكافئ الفرص 
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  فبنزغٕٚك االنكزشَٔٙ ال ًٚٛض ثٍٛ األفشاد ٔانششكبد انعًاللخ، فٕٓ ثزنك ٚغبْى فٙ فزر

انًدبل أيبو اندًٛع نهزغٕٚك نغهعٓى أٔ خجشارٓى دٌٔ انزًٛٛض فٛعطٙ انفشص نهدًٛع 

. نزًٛض ثفكشِ ٔيدٕٓدِ ٔنٛظ ثشأط يبنّ انًبنٙ

 الميزاويت المحذودة والسهىلت الىسبيت 

 رشَٔٙ ثبنزكهفخ انًُخفضخ نّ ٔانغٕٓنخ فٙ انزُفٛز يمبسَخ ثآنٛبد فٛزًٛض انزغٕٚك اإلنك

انزغٕٚك انزمهٛذ٘، فُفمبد رظًٛى انًزدش اإلنكزشَٔٙ ٔانذعبٚخ نّ ٔإشٓبسِ ًٚكٍ اٌ رزى 

فٙ انجذاٚخ ثظٕسح يدبَٛخ أٔ ثًمبثم يبد٘ ثغٛظ يمبسَخ ثزطجٛك يثم ْزِ اٜنٛبد عهٗ 

. انُشبط انزدبس٘ انزمهٛذ٘

 يت الخطت بشكل آويمالحظت فاعل 

  عٕٓنخ رمٛٛى انسًالد اإلعالَٛخ يٍ خالل انزمُٛبد انجشيدٛخ انًظبزجخ نجٛئخ انزغٕٚك

اإلنكزشَٔٙ ٔلٛبط يذٖ انُدبذ ٔرسذٚذ َمبط انضعف ٔانمٕح فٛٓب كًب ًٚكٍ رٕخّٛ أٔ رسذٚذ 

طعجخ  انزٕصٚع اندغشافٙ نهششائر انًمظٕدح ثٓزِ انسًالد ٔغٛش رنك يٍ األْذاف ٔانزٙ رجذٔ

. انزسمٛك عُذ اعزخذاو انٕعبئم انزمهٛذٚخ
 :عىامل وجاح التسىيق اإللكترووي

 انزؤكذ يٍ خٕدح يُزدك أٔ انخذيخ انًمذيخ: أٔال  

 يٕلع إنكزشَٔٙ ٚخذو انًُزح ثًعهٕيبد كبفٛخ ٔشكم خًبنٙ خزاة: ثبَٛب  

 خطخ رغٕٚمٛخ يزكبيهخ نزغطٛخ اٜنٛبد انًخزهفخ نهزغٕٚك اإلنكزشَٔٙ: ثبنثب  

 

حتى ٌعلم  الخدماتو  التروٌج للمنتجاتهو أحد أهم جوانب مجال االعمال فمن خالله ٌتم  التسوٌقأن مجال 

 .المستهلك بوجود الخدمة أو المنتج ومن ثم ٌسعى لشرائه

لٌدٌة بدأ بالمنادى الذى ٌصٌح بأعلى بصفة عامة بدأ باألسالٌب التق التسوٌقعلى مر العصور تعددت وسائل 

التى كانت ) صوته فى الجموع منتقال من قرٌة ألخرى ، ثم بالالفتات داخل واجهات المحالت و بالمطبوعات 

و بعد ( الرادٌو)و مرورا باالعالنات على موجات االثٌر ( الطباعة .  :تنسخ بالٌد بأعداد محدودة قبل أختراع

 ذلك التلفاز

ثم أخترعت الوسائل الغٌر تقلٌدٌة و التى تعتمد بصفة عامة على تكنولوجٌا عصر المعلومات و القفزة الهائلة 

االخٌرة و نعنى هنا بصفة خاصة عاما   15التى حققتها وسائل االتصال و تكنولوجٌا المعلومات فى الــ

 .االنترنت

  

تكن أهمها على  األنترنت أحد أهم رواكز عصر التكنولوجيا الحالي أن لم
 األطالق

فقد فاقت كل  التسوٌقأن االنترنت أداة مفٌد أكثر من أي وسٌلة أعالمٌة أو دعائٌة أخرى فى مجال االعمال و

فلم تحظى وسٌلة من وسائل نقل ونشر المعلومات فً تارٌخ البشرٌة ما . هذه الوسائل من حٌث تعددٌة ممٌزاتها

والقبول بٌن الناس وعمق فً التأثٌر فً حٌاتهم على مختلف أجناسهم  حظى به اإلنترنت من سرعة فً االنتشار

صورة أو كتاب أو أعالن أو ملف ) ما ٌمٌز اإلنترنت هو تنوع طبٌعة المعلومات . وتوجهاتهم ومستوٌاتهم

وضخامة حجمها و كذلك امكانٌة الوصول إلٌها دون عقبات (  صوت أو ملف صوت و صورة أو برنامج الخ

 .زمانٌةمكانٌة أو 

 يىلع ياجستيويٍ اهى انًىالع انتي تهتى في يجاالث انتسىيك االنكتروَي هى  

 فاعلية التسويق االلكترونى
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تسوٌق و ٌعتبر من افضل طرق  التسوٌقعلى االنترنت أصبح وسٌلة فعالة وقوٌة فى  التسوٌق االلكترونًأن 

 .و من أكثرها فاعلٌة فى مجال االعمال المنتجات

و خدماتك المرة تلو االخرى بدون تكلفة  بالدعاٌة لمنتجاتكفهو ٌتٌح لك التواجد فى كل مكان فى العالم لتقوم 

 .أو تكلفة شحن المواد المطبوعة من مكان إلى آخر السفر أو االقامة

أذا كنت بحاجة أن تكون سرٌعا فى التعامل و أنجاز االعمال و أالستجابة لمتطلبات السوق من عرض و طلب و 

حتى تظل منافسا فى عالم " بتكلفة أقل"قبل االخرٌن و" تعدٌل من رسالتك االعالنٌة و الدعائٌة"بصف خاصة 

الذى ٌتمٌز بالسرعة الكبٌرة التً ٌتم بها نقل المعلومات  التسوٌق االلكترونىذا ما ٌوفره لك االعمال ، فأن ه

 .عبر شبكه االنترنت 

  

 لماذا التسويق االكترونى مفيد لمتلقى االعالن و للمعلن فى نفس الوقت

النظر عن أستعداد  فى الماضى كان مروجوا االعالنات هم الذٌن ٌقررون متى و اٌن ٌتم التروٌح لالعالن بغض

 .المشاهد أو المستمع لقبول أعالناته أم ال، مثال لذلك الفقرة االعالنٌة المتكررة أثناء مشاهدتك برنامجك المفضل

فى ماذا ومتى و أٌن ٌرٌد أن ٌشاهد " أكبر" ٌعطى متلقى االعالن حرٌة   التسوٌق االلكترونًأما االن فأن 

 .واجد فى المكان المناسب على االنترنتكل ما علٌك عمله هو أن تت. االعالن

  

 !ما الفائدة من وراء ذلك بالنسبة للمسوق قد تتساءل؟

أن الفائدة التى تحصل علٌها هى أنك بأحترام عقلٌة و خصوصٌة متلقى أعالنك تستطٌع أن تحصل منه على 

أهتمامة بخدماتك و " مدى"من خالل تتبع ما شاهد و متى ٌشاهدة و أٌن شاهدة و ما " كثٌرة تهمك"معلومات 

ف أٌضا أنماط سلوك المستهلك و أكثر و تستطٌع أن تعر.  التسوٌقٌة االلكترونٌةماذا ٌفعل بعد مشاهدة رسالتك 

 .بكثٌر من ذلك

يوبذلك الناشر أو المرسل دور إلى المستقبل دور من تنتقل أن والحوار التفاعل منتدٌات خالل من اآلن بإمكانك 

 .اخرى مره الشركه الى العمٌل من ثم العمٌل الى الشركه من التعامل ان بمعنى مرتجع تفاعلذو كون 

و مستخدموا خدماتك و التسوٌقٌة ان تناقش مع مشاهدى رسالتك  التسوٌق االلكترونًكذلك ٌمكنك من خالل 

 .منتجاتك ما ٌعجبهم أو ال ٌعجبهم فى خدمتك أو منتجك حتى تطورة لألفضل 

 بـــــــــ التسوٌق االلكترونىأن تمٌز 

 أنخفاض التكلفة 

 السرعة و السهولة فى االستخدام 

 توفير الوقت 

 توفير المجهود 

 تعدى حدود المكان و الزمان 
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 تنوع تطبيقاتة و خدماتة 

  

 ياهً يًيزاث انتسىيك االنكتروًَ بانُسبت نهعًيم ؟

سهىنه انحصىل عهً اي يعهىيت عٍ سهعت او خذيت يعيُت عٍ طريك انبحث باستخذاو يحركاث انبحث  -1

 .انًختهفت دوٌ انحاجت انً انُزول يٍ انًُزل 

انعذيذ يٍ انبذائم وانفرص انًتاحت يٍ انسهع وانخذياث يًا يتيح فرص االختيار دوٌ انتميذ بًكاٌ او سعر  -2

 .يعيٍ 

سهىنت و سرعت االتصال بيٍ انعًيم وانًسىق و انحصىل عهً انًعهىياث عٍ انخذيت او انسهعت انتً يبحث  -3

 عُها انعًيم

يكٍ اٌ يحصم عهً انسهعت او انخذيت يٍ دونت بم يٍ لارة اخرة عذو ارتباط انعًيم بًكاٌ يعيٍ يثم اَه و -4

 ايضا بًُتهً انسهىنت وانيسر دوٌ انحاجت انً انسفر

  

 ياجستي انًصذر
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