
 االتصال والتسويق المقياس : -

 ماستر اتصال وعالقات عامة

 

  االستراتيجيات التسويقية

  

 

 ستراتيجية التسويق؟ ما المقصود بإ

للوصول إلى األشخاص تنتهجها المؤسسة التسويق خطة شاملة  إستراتيجية 

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

المستهدف  زبونرسائل التسويق الرئيسة ومعلومات عن الما على  الخاصة بمؤسسة

التسويق إلى خطة تحدد أنواع وتوقيت  إستراتيجيةتشير كما ، وعناصر أخرى

 . أنشطة التسويق

كما يقصد باستراتيجيات التسويق مجموعة من الخطط والعمليات المبنية على قواعد 

وأسس دقيقة يتم استخدامها في  جذب أكبر عدد من العمالء المستهدفين فهي المنطق 

 .الذي يقوم عليه التسويق لتحقيق أعلى ربح 

 

 

 

 : أنواع استراتيجيات التسويق 

التبادل مع  دراسة وتخطيط وإدارة عالقاتبما أن التسويق هو عملية تتضمن  

تعدّ عالقات معهم وإرضائهم مع التركيز على العميل، الزبائن من أجل ربط

العملية تضمن كونات الرئيسية إلدارة األعمال وتالتسويق أحد الم إستراتيجية

على  مؤسسةلا أهداف ويق مختلفة يتم إعدادها لتحقيق استراتيجيات للتسالتسويقية 

 ما يأتي: ها البعيد ، ومن أنواع المدى



 

  التركيز على العمالءاستراتيجية  : 

تركز  ز على العمالء هذا يعني أن المؤسسةاليوم لديها تركي من المؤسساتالعديد 

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 المنتاستراتيجية : 

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 الخيارات التي ستكون متاحة لهم في المستالعمالء قد ال يعرفون ما هي 

ة إستراتيجية متعدديجب على المسوقين أن يكون لديهم  اإلستراتيجيةهذه  إتباع

المستويات في ابتكار المنتجات والتي تعتمد العديد من الشركات على األبحاث 

 .التسويق هذه إستراتيجيةوالتطوير لتحقيق 

 اإلشهار إسترتيجية  

وال  ،اإلشهار من الطرق التسويقية القديمة التي لها أهمية كبيرة في عالم التسويق

سواء ،حيث يمكن الترويج للمنتج أو السعلة من خالل اإلشهار ،يمكن االستغناء عنها 

كان عن طريق الطرق التقليدية أو عن طريق الطرق الحديثة اإللكترونية في 

فيمكن عمل إستراتيجية للتسويق المنتجات والسلع باستخدام اإلشهار ،التسويق 

الصحف أو المجالت أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي أو  فيوالترويج له إما 

فهذه الطرق التسويقية في اإلعالن إذا وضع لها  ،من خالل التلفزيون أو الراديو



والترويج للمنتجات والسلع إستراتيجية منظمة يستغل فيها هذه الطرق للتسويق 

 .تستطيع الشركة المنتجة تحقيق أهدافها التسويقية بنجاح

 

 العامة العالقات استراتيجية: 

حيث ال تنجح أي إستراتيجية  تسويقية ،العالقات العامة من أسياسات التسويق الناجح 

ناك والبد أن تتوفر في االستراتيجيات التسويقية ويكون ه ،بدون العالقات العامة

حتى يستطيع أن يتعامل مع ،خبراء متخصصون في إدارة فن العالقات العامة 

العمالء ويكون انطباع جيد للشركة أو المنظمة المنتجة للسلع والخدمات والبد أن 

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

 .والسلع في الشبكات االجتماعية

 

 المسوق هو العميل جعل يةإستراتيج: 

حيث تعمل هذه الخطة ،هناك إستراتيجية في التسويق توضع في الخطط التسويقية 

بأن يتحدثوا ،على استغالل العمالء في حالة الرضا عن المنتجات والسلع المقدمة 

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

 .والمنتجات عمالء جدد للسلع

 المنتج جودة تحسين إستراتيجية: 

حيث ،توضع هذه اإلستراتيجية ويكون الهدف منها هو أن يتحدث المنتج عن نفسه 

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

الء ويجعل العم،المميزات عن غيرها من المنتجات سيكون انطباع جيد عند العمالء 

وهذا لجودته ومميزاته المختلفة عن المنتجات ،تنجذب إلى المنتجات بشكل تلقائي 

عند وضع استراتيجيات التسويق أن تحسن من جودة المنتجات  ، لذا يتوجب األخرى

 .والسلع المقدمة للعمالء حتى ينجذبوا إليها

 السوق في الحصة توسيع إستراتيجية: 



حيث يتم إنتاج منتج أخر باسم وشكل ،االستراتيجيات الحديثة  فييتم استخدامها 

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

 .وبالتالي ستحقق أرباح أعلى

 التسويقية الكلمات على االعتماد إستراتيجية: 

سة الجوانب السيكولوجية تعتمد هذه اإلستراتيجية على درا ،تبيع  التي هيالكلمات 

للعمالء ومعرفة أهم الكلمات التسويقية التي تجذبهم إلى المنتجات ويتم وضعها في 

 .الخطط التسويقية

 االلكتروني التسويق إستراتيجية: 

أصبحت طرق التسويق ،عالمنا وال يمكن االستغناء عنها  فياألنترنت  تأصبح مابعد

وهذه االستراتيجيات تستخدم ،اإللكتروني ذات أهمية كبرى في التسويق الحديث 

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

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

تهيئة الموقع بأهم  ،ومن تمّ اقع اإللكترونية األخرىمحتوى مميز وفريد ينافس المو

 الكلمات المفتاحية والبحثية الرائجة في محركات البحث .

 اإلجتماعية الشبكات إستراتيجية: 

ومن أهم طرقه التسويقية ،أصبح التسويق اإللكتروني هو األساس في عالم التسويق 

ال يمكن أن تقوم  ،عالم التسويقالشبكات االجتماعية والتي باتت لها أهمية قصوى في 

فالشبكات  ،فيها أي إستراتيجية تسويقية حديثة بدون استخدام الشبكات االجتماعية

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

التي ،وغيرها من الشبكات االجتماعية التي تتميز بالعديد من الخصائص التسويقية 

باإلضافة أنها تجعل  ،د على الوصول إلى أعداد كبيرة من العمالء المستهدفينتساع

المنتجات والسلع تنتشر بطريقة فعالة وسريعة وتتواصل مع جميع العمالء حول 

 . العالم

 التسويق عبر المؤثرين  Influencer Marketing  : 



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

فيه على األشخاص المؤثرين الختراق السوق المستهدف ككل، حيث يتم تحديد 

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

يُمكن أن تكون له تأثيرات مذهلة على  المؤثرين عبر التسويق. هؤالء المؤثرين،

عملك ونمو مبيعاتك طالما أن هناك أمًرا واحدًا صحيًحا، أال وهو أن يكون منتجك 

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

 . لمنتجك، إنهم فقط وسيلة إلعالم الناس بها

 :مجانية خدمات تقديم إستراتيجية  

 ،إذا أردت النجاح مع تحقيق األرباح البد أن تعمل على تقديم خدمات مجانية للعمالء

موقعك اإللكتروني أو الشبكات االجتماعية حيث تقدم سواء في الواقع أو من خالل 

 محتوى مجاني ومصادر مجانية وهدايا تساعد على جذب العمالء إلى الموقع.

 

 :التسويق فى الحديثة االستراتيجيات اختيار على تساعد التي المعايير أهم

كون على معرفة بها عند وضع االستراتيجيات الحديثة فى ن نهناك عدة معايير البد أ

 :التسويق ومنها

 :لمؤسسةا وممتلكات موارد  :أوال

سواء كانت مادية أو بشرية لمعرفة ،حيث يتم معرفة كل ما تملكه الشركة من موارد 

واختيار أفضل االستراتيجيات المناسبة لهذه ،كيفية استغاللها في الطرق التسويقية 

 .الموارد والممتلكات

 :ودراسته المنتج تحديد : ثانيا

خصائص المميزة له حتى يتم اختيار حيث يتم معرفة المنتج ومعرفة أهم ال

 .والتي تساعد على التسويق بطريقة فعالةاالستراتيجيات المتوافقة معه 

 :المنافس السوق دراسة : ثالثا

سيتم وضع  هألن ،من المعايير المهمة التي البد أن تحدد في استراتيجيات التسويق

https://dolphinuz.com/blog/single/28/whats-influencer-marketing
https://dolphinuz.com/blog/single/28/whats-influencer-marketing


الخطط واالستراتيجيات التسويقية على أساس التحليالت التي تم عملها على السوق 

 .المنافس

 

 


	أهم المعايير التي تساعد على اختيار الاستراتيجيات الحديثة فى التسويق:

