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 ستراتيجية التسويق؟ المقصود بإما 

 

للوصول إلى األشخاص تنتهجها المؤسسة التسويق خطة شاملة  إستراتيجية 

التسويق  إستراتيجيةج أو الخدمة التي توفرها ، وتحتوي ووتحويلهم إلى عمالء للمنت

رسائل التسويق الرئيسة ومعلومات عن العميل المستهدف ما على  مؤسسةالخاصة ب
التسويق إلى خطة تحدد أنواع وتوقيت أنشطة  إستراتيجيةتشير كما ، وعناصر أخرى

هي الخطة الذي تتضمن قيمة المنتج أو الخدمة  اإلستراتيجيةالتسويق ، حيث أن 

 كثيًرا مع مرور تغيروهذه األشياء ال ت، التجاريةمؤسسة والعناصر الرئيسية لعالمة ال
 . الوقت

ة على قواعد مبنيال استراتيجيات التسويق مجموعة من الخطط والعملياتبيقصد كما 

المنطق  يجذب أكبر عدد من العمالء المستهدفين فه ي ستخدامها فاوأسس دقيقة يتم 
 :وتعرف أيضا يالتسويق لتحقيق أعلى ربح مال هيقوم علي يالذ

 

التسويق  الزيادة المستمرة في الفائدة من خاللون هدفها يك التيبالخطة طويلة المدى  
تحقيق أهداف المنظمة وجذب أكبر عدد من العمالء  كذلك ملشتالفائدة  هوهذ

 .المستهدفين وتحقيق أعلى المبيعات

 
 : و تجذر اإلشارة

 إستراتيجيةغالبًا ما يتم الخلط بين استراتيجيات التسويق وخطط التسويق، بأنه 

مثل العالمات التجارية، بينما  مؤسسةالصورة الكبيرة لما تقدمه ال التسويق تشمل
لألهداف، ويمكن أيًضا تضمين  مؤسسةال تحقيقخطة التسويق في كيفية تتمثل 

األخرى، وتشير  اإلستراتيجيةخطط الالتسويق في سياسات المؤسسة و إستراتيجية



 التسويق عملية في ظل  التسويق إلى بيان واسع لما يجب تحقيقه  إستراتيجيةفكرة 
 .الشاملة

 

 :التسويق استراتيجيات أهمية

 فيتقوم عليها استراتيجيات التسويق تحقق العديد من المزايا  التيالخطط إن 

راتيجيات التسويق لها أهمية است حددهات التيحيث أن الخطط المحكمة  ،التسويق
كما أنها تساعد على معرفة ،فها زيادة نسبة مبيعات الشركة وتحقيق أهدا يف رىكب

ثم تقوم  ،منظمة المراد تسويقهاأو ال مؤسسةال ياإلمكانيات والفرص المتاحة ف كل

ها مع طرق سواء كانت بشرية أو مادية وتوظيفستغالل هذه الفرص واإلمكانيات اب
نها تعمل على تحقيق التوازن بين باإلضافة أ ،حتى يتم تحقيق األهداف،التسويق 

 بحيثعالم التسويق  في كما لها أهمية  ،لسوق المنافسالمنظمة أو الشركة وبين ا

ومعرفة أهم المشكالت التسويقية  هوتحليل ،دراسة السوق المنافس جيداتساعد على 
ية إدارية للشركة أو كما أنها لها أهم ،محتملة الحدوث والعمل على وضع حلول لها

حيث أن االستراتيجيات تساعد اإلدارة على تحليل ،تقوم بالتسويق لها  يالمنظمة الت
 مؤسساتوتقوم بعمل مقارنات مع ال ،مواطن القوة والضعف للشركة أو المنظمة

 العمليات  ربطكما أنها تعمل على ،المنافسة حتى تساعد على تحسينها وتطويرها 

 ، ى تحقيق خطط التسويق بنجاح مما يؤدى إل،التسويقية مع بعضها البعض 
على العمليات والخطط التسويقية وتقوم بتحليلها  مراقبةباإلضافة أنها تقوم بوظيفة ال

 .ومراجعة النتائج فيها

 

 :خصائص استراتيجيات التسويق
تتميز استراتيجيات التسويق الحديث بمجموعة من الخصائص والمميزات سنذكر 

 :مايليمنها 

وهذا  ،سويق لها قدرة على العمل مع جميع أنواع األسواق المنافسةاستراتيجيات الت -

، وضع الخطط التسويقية على أسس منظمة  فيما يميزها كما أنها تتميز باإلبداع 
وسيلة التميز  يمع جميع األوقات الطارئة فهوالتغيير باإلضافة أنها تتميز بالمرونة 

أعضاء المنظمة مع بعضهم وتعمل على وتتميز أيضا بربط جميع ،بجدارة  يالتنافس

ظروف البيئة المنافسة مع ال تكي فوتتميز بال مؤسسةنمية المستدامة للتحقيق الت
 .الشركة أو المنظمة يتحدث ف التيالتعامل مع جميع المتغيرات  يوالشمولية ف

 

 

 : أنواع استراتيجيات التسويق 
التبادل مع  وإدارة عالقاتبما أن التسويق هو عملية تتضمن دراسة وتخطيط  

تعد  عالقات معهم وإرضائهم مع التركيز على العميل، ربطالزبائن من أجل 

العملية تضمن تكونات الرئيسية إلدارة األعمال والتسويق أحد الم إستراتيجية

على  مؤسسةلا أهداف ويق مختلفة يتم إعدادها لتحقيق استراتيجيات للتسالتسويقية 
 ما يأتي:  هاالمدى البعيد مثل والء الزبائن، ومن أنواع
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 التركيز على العمالء  : 

تركز  مؤسسةز على العمالء هذا يعني أن الاليوم لديها تركي مؤسساتمن الالعديد 

أنشطتها ومنتجاتها على طلبات المستهلكين ورغباتهم، بشكٍل عام هناك طرق للقيام 
بذلك مثل سلوك المستهلك، وتغييرات السوق وابتكار المنتجات، فرغبات المستهلك 

هو أنه  اإلستراتيجية، فاألساس المنطقي لهذه  هي المحرك لجميع القرارات التسويقية

 لبحث والتطوير على تطوير منتجات لن يشتريها الناس. ال جدوى من إنفاق أموال ا
 

 جوالتركيز على المنت : 

ج، ويتم إجراء بحوث وتسعى الشركة إلى ابتكار منتجات ثم تحاول تطوير سوق للمنت

التسويق بشكٍل أساسي لضمان وجود سوق مربحة لالبتكار، واألساس هنا هو أن 

قبل، فعند ستكون متاحة لهم في المست العمالء قد ال يعرفون ما هي الخيارات التي

ة متعدد إستراتيجيةيجب على المسوقين أن يكون لديهم  اإلستراتيجيةهذه  تباعإ

المستويات في ابتكار المنتجات والتي تعتمد العديد من الشركات على األبحاث 

 .التسويق هذه إستراتيجيةوالتطوير لتحقيق 

 اإلشهار سترتيجيةإ  

وال  ،عالم التسويق يلها أهمية كبيرة ف التيمن الطرق التسويقية القديمة  اإلشهار

سواء ، شهارحيث يمكن الترويج للمنتج أو السعلة من خالل اإل،ستغناء عنها يمكن اال

 يريق الطرق الحديثة اإللكترونية فكان عن طريق الطرق التقليدية أو عن ط

 شهارستخدام اإلاللتسويق المنتجات والسلع ب إستراتيجيةفيمكن عمل ،التسويق 

أو  يجتماعمن خالل مواقع التواصل اال الصحف أو المجالت أو فيوالترويج له إما 

اإلعالن إذا وضع لها  يفهذه الطرق التسويقية ف ،الراديو من خالل التلفزيون أو

لسلع ستراتيجية منظمة يستغل فيها هذه الطرق للتسويق والترويج للمنتجات واإ

 .تستطيع الشركة المنتجة تحقيق أهدافها التسويقية بنجاح

 العامة العالقات استراتيجية: 

تسويقية  إستراتيجية  أيحيث ال تنجح ،ح جاالعالقات العامة من أسياسات التسويق الن

يقية ويكون هناك االستراتيجيات التسو يوالبد أن تتوفر ف ،ون العالقات العامةبد

طيع أن يتعامل مع حتى يست،إدارة فن العالقات العامة  يخبراء متخصصون ف



نطباع جيد للشركة أو المنظمة المنتجة للسلع والخدمات والبد أن االعمالء ويكون 

يكون على دراية بكيفية حسن التعامل مع الناس حتى يقدر على تسويق المنتجات 

 .جتماعيةالشبكات اال فيوالسلع 

 المسوق هو العميل جعل إستراتيجية: 

حيث تعمل هذه الخطة ،الخطط التسويقية  فيالتسويق توضع  في إستراتيجيةهناك 

بأن يتحدثوا ،حالة الرضا عن المنتجات والسلع المقدمة  فيالعمالء  استغاللعلى 

يتم كسب عمالء دائمين باإلضافة إلى جذب  وبالتالي،عنها ألقاربهم وأصحابهم 

 .المنتجاتعمالء جدد للسلع و

 المنتج جودة تحسين إستراتيجية: 

حيث ، همنها هو أن يتحدث المنتج عن نفس ويكون الهدف اإلستراتيجيةتوضع هذه 

ولها العديد من ،أحسن جودة  فيالسلعة المقدمة للعمالء  عندما يكون المنتج أو

ويجعل العمالء ،جيد عند العمالء  انطباعالمميزات عن غيرها من المنتجات سيكون 

عن المنتجات  لمختلفةا يزاتهموم لجودتهوهذا ، تلقائيتنجذب إلى المنتجات بشكل 

استراتيجيات التسويق أن تحسن من جودة المنتجات  وضععند  لذا يتوجب  ،األخرى

 .والسلع المقدمة للعمالء حتى ينجذبوا إليها

 السوق في ةحصال توسيع إستراتيجية: 

سم وشكل اخر بحيث يتم إنتاج منتج أ،االستراتيجيات الحديثة  فييتم استخدامها 

ثم التسويق له فينجذب العمالء إلية وذلك لهدف التجديد  ،األصليمختلف عن المنتج 

 .ستحقق أرباح أعلى وبالتالي

 المنافس السوق دراسة إستراتيجية: 

 خصائصهومعرفة ،الخطط التسويقية الناجحة يتم دراسة السوق المنافس جيدا  في

حتى يتم معرفة احتياجات السوق من المنتجات  ،وتحديد مواطن القوة والضعف فيه

فتوضع الخطط التسويقية على أساس هذه الدراسة ويحقق من خاللها ،والسلع 

 .بين العرض والطلب التوازن

 بقوة التنافس إستراتيجية: 



أن السوق  لها أن تضع في الحسبانالبد  أو بمعنى آخر أي مؤسسة مسوق أي

، الشجاعة على المنافسة بقوة داخل السوق  هلدي ،ييحتاج إلى مغامر قو التنافسي

ق  فيجب أن يكون  ويكون على مسئولية كافية  ،متحمل جميع العواقب والنتائجالمسو 

 .للتنافس وغزو السوق بالمنتجات والسلع

 

 التسويقية الكلمات على االعتماد إستراتيجية: 

على دراسة الجوانب السيكولوجية  اإلستراتيجيةتعتمد هذه  ،تبيع  التي هيالكلمات 

 فيتجذبهم إلى المنتجات ويتم وضعها  التيللعمالء ومعرفة أهم الكلمات التسويقية 

 .الخطط التسويقية

 البحث محركات فى اإللكترونية المواقع تهيئة إستراتيجية: 

 طرق التسويقأصبحت ، اعنه االستغناءعالمنا وال يمكن  فينت نتراأل تأصبح مابعد

تستخدم  اتستراتيجيوهذه اال،التسويق الحديث  فيأهمية كبرى  ذاتاإللكتروني 

 في عن طريق تهيئة الموقع ،المواقع اإللكترونية وتقوم بعمل خطط تسويقية لها

وضع ،وكذلك وهذا يتم عن طريق تحسين من جودة الموقع أوال ،محركات البحث 

تهيئة الموقع بأهم  ،ومن تم  فس المواقع اإللكترونية األخرىمحتوى مميز وفريد ينا

 .محركات البحث  فيالكلمات المفتاحية والبحثية الرائجة 

 البريدية النشرات إستراتيجية: 

استراتيجيات  يوالبد أن يستغل هذا العدد ف ،بريد إلكترونيهناك عدد كبير يمتلك 

وتكون هذه النشرة منظمة ،حيث يتم عمل النشرات البريدية ،التسويق الحديثة 

المعلومات فيها ويتم وضع فيها كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج والشركة 

يتم التعامل معهم وتساعد هذه  التي،وإرسال هذه النشرات البريدية إلى العمالء 

وكذلك المساعدة على ،ة النشرات على تقوية العالقة بين العمالء والشركة المنتج

ويجب عند إنشاء هذه النشرات البريدية أن يكون مراعى فيها  ،التواصل الدائم معهم

حيث البد أن تكون هذه المعلومات مفيدة للعمالء ،تقدم  التيالمعلومات والبيانات 



لبقاء  باستمراروالبد أن ترسل هذه النشرات  بقراءتهاحتى يقوم ،تساعد على تثقيفهم 

 .التواصل مع العمالء

 اإلجتماعية الشبكات إستراتيجية: 

 التسويقية هومن أهم طرق،عالم التسويق  فيهو األساس  اإللكترونيأصبح التسويق 

ال يمكن أن تقوم  ،عالم التسويق فيباتت لها أهمية قصوى  والتي االجتماعيةالشبكات 

فالشبكات  ،فيها االجتماعيةتسويقية حديثة بدون استخدام الشبكات  إستراتيجية أي

 (،_ توتير _ اليوتيوب _ إنستجرام  على مختلف أنواعها ) فيس بوك االجتماعية

 التي،تتميز بالعديد من الخصائص التسويقية  التي االجتماعيةوغيرها من الشبكات 

باإلضافة أنها تجعل  ،تساعد على الوصول إلى أعداد كبيرة من العمالء المستهدفين

المنتجات والسلع تنتشر بطريقة فعالة وسريعة وتتواصل مع جميع العمالء حول 

 . العالم

 التسويق عبر المؤثرين   Influencer Marketing : 

حيث يتم التركيز ،التسويق ما هو إال شكل فعال من أشكال التسويق عبر المؤثرين  

د يفيه على األشخاص المؤثرين الختراق السوق المستهدف ككل، حيث يتم تحد

ويتم توجيه الجهود التسويقية حول ،األفراد الذين لديهم تأثير على العمالء المحتملين 

كون له تأثيرات مذهلة على يُمكن أن ت المؤثرين عبر التسويق. رين،هؤالء المؤث

، أال وهو أن يكون منتجك نمو مبيعاتك طالما أن هناك أمًرا واحدًا صحيًحاعملك و

، ألن المؤثرين لن يصنعوا ميزة غير موجودة بتلك الصفات التي يروجون لهاحقا 

 . فقط وسيلة إلعالم الناس بها نهمإلمنتجك، 

 :مجانية خدمات تقديم إستراتيجية

 ،ءإذا أردت النجاح مع تحقيق األرباح البد أن تعمل على تقديم خدمات مجانية للعمال

حيث تقدم  االجتماعيةأو الشبكات  يموقعك اإللكترونسواء في الواقع أو من خالل 

 .ومصادر مجانية وهدايا تساعد على جذب العمالء إلى الموقع مجانيمحتوى 

 :التسويق فى الحديثة االستراتيجيات اختيار على تساعد التي المعايير أهم
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كون على معرفة بها عند وضع االستراتيجيات الحديثة فى ن نهناك عدة معايير البد أ

 :التسويق ومنها

 :الشركة وممتلكات موارد  :أوال

عرفة بشرية لمسواء كانت مادية أو ،الشركة من موارد  هحيث يتم معرفة كل ما تملك

واختيار أفضل االستراتيجيات المناسبة لهذه ،الطرق التسويقية  يستغاللها فاكيفية 

 .الموارد والممتلكات

 :تهودراس المنتج تحديد : ثانيا

 خصائص المميزة له حتى يتم اختيارحيث يتم معرفة المنتج ومعرفة أهم ال

 .تساعد على التسويق بطريقة فعالة والتيات المتوافقة معه ياالستراتيج

 :المنافس السوق دراسة : ثالثا

سيتم وضع  هألن ،استراتيجيات التسويق فيالبد أن تحدد  التيمن المعايير المهمة 

تم عملها على السوق  التيالخطط واالستراتيجيات التسويقية على أساس التحليالت 

 .المنافس

 :منتجكل المناسبة التسويقية ياتاالستراتيج تحديد كيفية

الدور على معرفة  يأتيالتسويق  فيبعد أن تعرفنا على أهم االستراتيجيات الحديثة 

 التيوهذا يرجع إلى الدراسة الدقيقة والشاملة  ،المناسبة اإلستراتيجيةكيف تختار 

ومن  ،وكذلك على العمالء،تقوم بعملها على المنتج والشركة وعلى األسواق المنافسة 

البد أن تكون شاملة على جميع جوانبها تستطيع منها أن  والتيخالل هذه الدراسة 

 .المناسبة للمنتج والشركة اإلستراتيجيةتحدد 

ر حجم شركتك البد أن يكون هناك استراتيجيات تسويقية تعمل من صغمهما كبر أو 

 ،جذب العمالءتحرك المنتج وت التياألداة  فهيأساس النجاح  هيحيث أنها  ،خاللها

 فإدراك،وتستغل كل موارد الشركة لتحقيق األهداف والحصول على أعلى األرباح 

قين  الذيعالم التسويق  في يعد بمثابة درع الحماية  ،يةلالستراتيجيات التسويق المسو 

 . تجك إلى جميع العمالء المستهدفينفيه ووصول من يضمن نجاح
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