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ورشة العملأهداف 
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احلالينيبالعمالءاالحتفاظبهدفبالشركة
يفجديدةمهاراتواكتساب،جددعمالءواستقطاب

علىتنعكسبصورةالعمالءمعالتعاملكيفية
.الشركةومسعةمبيعاتوتسويق



ورشة عمل عن

التسويق



مفهوم التسويق

والمتكاملةالمستمرةواألنشطةالجهودمجموعةهو:التسويق-
ادرمصمنواألفكاروالخدماتالسلعانتقالوتصاحبتسهلالتي

عوالمنافاألهدافتحقيقإلىيؤديوبمامشتريها،إلىإنتاجها
.والمجتمعوالمنتجللمستهلكواالجتماعيةاالقتصادية

جالمزيوتقديمتخطيطعلىيقومالذيالنشاطهو:التسويق-
–والبيعالترويج–األسعار–المنتجاتتخطيط)المتكامل
محاوالالمستهلكين،ورغباتحاجاتيشبعالذي(التوزيع

وقدراتهاالمنشأةوأهدافالمشترينهؤالءأهدافبينالمواءمة
."المحيطةالبيئيةالظروفظلفي



الفرق بين التسويق والبيع

البيع

العميلرغباتعلىيركز•

رغباتبتحديدأوالا الشركةتقوم•
قةطريفيذلكبعدتفكرثمالعمالء
هذهإلرضاءالمنتجوتسليمتصنيع

الرغبات

باألرباحالتوجه•

قاا وفالمدىطويلبالتخطيطالتوجه•
الجديدةواألسواقللمنتجات
المستقبليةوالتنمية

المشترينرغباتعلىتؤكد•

التسويق

المنتجعلىيركز•

ثمأوالا المنتجبعملالشركةتقوم•

عالبيطريقةيفذلكبعدتفكر

المبيعاتبحجمالتوجه•

المدىقصيربالتخطيطالتوجه•

اليومومنتجاتألسواقوفقاا 

البائعاحتياجاتعلىتؤكد•



عناصر المزيج التسويقي

المنتج : أوال •

هو عبارة عن مجموعة من المنافع التي يحصل عليها المستهلك 
".والنفسية إلشباع احتياجاته، وهذه المنافع تشمل المنافع المادية

سبيل هناك العديد من القرارات الخاصة بتخطيط المنتجات ومنها على
:المثال

تحديد المنتجات وتشكيالتها. 1
تحديد جودة المنتجات . 2
تحديد االسم التجاري والشعار. 3
تحديد األشكال واألحجام. 4
تحديد شكل الغالف . 5
تحديد الخدمات المصاحبة . 6
تحديد برامج المنتجات الجديدة  . 7



عناصر المزيج التسويقي

التسعير : ثانياا •

عين التسعير هو فن ترجمة القيمة في وقت معين ومكان م. 1

ملة للسلع والخدمات المعروضة إلى قيمة نقدية وفقاا للع

المتداولة في المجتمع

أهم أهداف التسعير . 2

تحقيق أقصى رقم ممكن للمبيعات

تحقيق أقصى ربح ممكن

تحقيق الثبات واالستقرار في السوق



طريقة صياغة األهداف

إليها الوصوليفشركةالترغب يالتالنتائج يه: األهداف التسويقية •
0من خالل جهودها التسويقية

-:ولتحديد وصياغة األهداف يمكنك االسترشاد بهذه المعادلة •

متى ؟xكم xماذا •

الزمن xالكمية xالنوع •

xاليهما هو حجم المطلوب الوصول xما هو المطلوب الوصول إليه ؟ •
متى يجب الوصول إليه ؟

-:يمثال للهدف التسويق•

بنسبة( ماذا ) معينةمنطقة يفسزيادة حجم المبيعات من المنتج 
0(متى)م 2007مع نهاية عام ( كم ) يالماضعن مبيعات العام % 20



إعداد اإلستراتيجية التسويقية

والذي شمل تحليل Situation Analysisبعد تحليل الموقف •

وبعد أن استطعنا 0كل من البيئة الداخلية والخارجية للشركة 

الخطوة 0أهدافنا التسويقية ونصيغمن خالل ذلك أن نحدد 

-:المرحلية بعد ذلك هي 

ها العمل إعداد اإلستراتيجية التسويقية التي سنبدأ على ضوئ•

-:هما وإلعداد اإلستراتيجية التسويقية علينا أن نحدد شيئين

     Target Marketsتحديد األسواق المستهدفة -1

Marketing Mixإعداد المزيج التسويقي المالئم لهذه األسواق-2



المزيج التسويقي/السوق المستهدف

تسعىالذينالعمالءمجموعةهو:المستهدفالسوق•
.ورغباتهمحاجاتهملتلبيةةشركال

التيالخلطةأوالتشكيلةفهي:التسويقيالمزيجأما•
توزيعال–السعر–المنتج)فيهاالتحكمةشركالتستطيع

فيمنافسةبصورةالتسويقيةةخطالإلخراج(الترويج-
0السوق

سواق المستهدفة ؟أالإذن كيف نحدد 

(تجزئة السوق ) هذا يدعونا إلى الحديث عن 



تجزئة السوق 

:  تجزئة السوق

جموعاتمإلىالكليةالسوقتقسيمفيهايتمالتيالعمليةهي•

طخطوضعثم،المستهلكينمنمتشابهةصغيرةأجزاءأو

األجزاءأوالمجموعاتمعيتالءمبماوالتسويقلإلنتاج

0(المستهدفةاألسواق)اختيارهاسيتمالتي



أسس تقسيم السوق

-:المستهلكينسوقتقسيمأسس

000المناخ-المساحة–المنطقة–الموقع:جغرافية

–للصنفالوالءمستوى–االستعمالمعدل:سلوكية

000الشراءمناسبات

–االهتمامات –الشخصية –نمط المعيشة : سيكوجرافية

000الطبقة االجتماعية –الهوايات 

–مرحلة دورة الحياة –الدخل –النوع –السن : سكانية

000الجنسية –الديانة –التعليم –المهنة 



كيف تحدد أهدافك التسويقية ؟

0راجع السوق المرتقبة وحلل مواصفاتها -1

0حلل الفرص والمشاكل التسويقية -2

0كون مسودة لألهداف ثم راجعها بدقة-3

0كون اهدافك-4



الخطة التسويقيةإعداد نموذج 

حدد رسالة منظمتك وأهدافها الرئيسية

حلل موقف منظمتك

حدد مطالب أصحاب 

المصالح الرئيسية

حلل

قدرات منظمتك
حلل البيئة

الخارجية لمنظمتك

داخل 

المنظمة

خارج 

المنظمة

أعد قائمة 

بمواطن 

القوة

أعد قائمة 

بمواطن 

الضعف

أعد قائمة 

بالفرص

أعد قائمة 

بالتهديدات

حدد أهدافك التسويقية

قيةالتسوياستراتيجيتكصمم 

حدد السوق 

المستهدفة
ر صمم استراتيجيات عناص

المزيج التسويقي

أعد برامج العمل

أعد الموازنات



ورشه عمل عن

المبيعات



مفهوم إدارة ومدير المبيعات

قالتطبيعلىيركزالتجارةعلوممنعلمهي:المبيعاتإدارة•
وظيفةيوه.بالشركةالبيععملياتوإدارةالبيعلتقنياتالعملي
المنتجاتبيعخاللالمبيعاتصافيألنالتجارة؛فيهامة

.التجاريةاألعمالغالبيةوتحفزربحعنهاوينتجوالخدمات
ومؤشراتالمبيعاتإدارةأهدافهيهذهتكونماوعادة
.األداء

ولالمسئالشخصعلىتطلقمعروفةوظيفة:المبيعاتمدير•
عاتالمبيتخطيطالمسئوليةهذهوتتضمن.المبيعاتإدارةعن

واردالمفيوالتحكموالقيادةالمواهبوتنميةالبشريةوالموارد
.التنظيميةاألصولمثل



خطوات الخطة البيعية

0ةتحديد األهداف البيعية وتحديد السوق المرتقب: أوالً •

كيف تحدد أهدافك البيعية ؟•

-:لب وهذا يتط, حدد األرقام التي تصبو إلى تحقيقها كمياً -

0تحليل السوق واتجاهات الطلب* 

0دراسة اتجاهات السوق * 

0دراسة الحصة السوقية* 



خطوات الخطة البيعية

كيف تحدد سوقك المرتقبة ؟

افر السوق المرتقبة هي مجموعة العمالء المرتقبين الذين تتو•
0لديهم مجموعة من الدوافع والصفات لشراء منتجاتنا

-:ولتحديد هذا السوق •

هدفناهل هؤالء المشترين سوف يحققون ) حدد المشترين-1
ا ومن هم هؤالء المشترين وم( البيعى أم نبحث عن عمالء جدد 

وهكذا000هي أعمارهم 

حدد مقررو الشراء-2

حدد اتجاهات متخذي قرار الشراء تجاه منتجاتنا-3



خطوات الخطة البيعية

0ويقيةشارك في تحديد األهداف واإلستراتيجيات التس: ثانياً •

ه الوصول إليشركةالالهدف التسويقي هو صياغة لما تريد -
0مستقبالً 

:أهم األهداف التسويقية-

من عدد العمالء كعمالء جدد لمحاولة تجربة % 20جذب نحو -
0خالل الثالثة شهور األولى( ا)السلعة 

من العمالء الذين تمت لهم % 80العمل على االستفادة من -•
ر تجربة السلعة إلعادة االستعمال والشراء خالل األربعة شهو

0التالية
خالل % 3زيادة شراء المستهلكين الحاليين للسلعة بنسبة -•

0الخمسة شهور المقبلة 



خطوات الخطة البيعية

0إمكانيات البائع لمواجهة هذه األنواع:ثالثاً •

إمكانية تقسيم السوق إلى مناطق يسهل خدمتها من جانب 

0الباعة

خطوات تصميم المناطق البيعية 

0تحديد عدد ونوعية العمالء المرتقبين وبيان رغباتهم-1

تحديد هدف بيعي لكل منطقة-2

اقتراح المزيج التسويقي المالئم لكل منطقة-3



خطوات الخطة البيعية

حدد الحصص البيعية:رابعاً •

لكل وحدة( نقدي أو عددي ) الحصة البيعية هي هدف كمي •

(رجل بيع –فرع ) تسويقية 

:أهمية ذلك •

0تحديد واضح للهدف-1

0تحديد قوة البائعين -2

0معيار لألداء للرقابة-3



خطوات الخطة البيعية

.ز رجال البيعيحفتلضع نظام : خامساً •

0راقب العمل البيعى: سادساً •



سياسة طرح المنتج الجديد في السوق 

-:عند طرح المنتج الجديد بالسوق البد من تقرير •

              When؟متى يطرح •

               Whereأين يطرح ؟ •

           To whomلمن يطرح ؟•

Howكيف يطرح ؟        •



سياسة طرح المنتج الجديد في السوق 

متى يطرح ؟ •

(ك ؟هل موسمي ؟ هل هو بديل لمنتج قائم لم يعد يرغبه المستهل)

أين يطرح ؟ •

منطقة جغرافية واحدة أم عدة مناطق ؟-1

على مستوى نفس الدولة أم عدة دول ؟-2

لمن يطرح ؟ •

-:ء هم هؤال, يجب إن يتم تحديد أفضل العمالء المحتملين للمنتج 



سياسة طرح المنتج الجديد في السوق 

       Heavy Usersمستخدمي المنتج بمعدل كبير -1

Influencersالمؤثرين على غيرهم               -2

     Early Adopterالمغامرون لتجريب كل جديد  -3

كيف يطرح ؟•

تصميم العبوة  واالسم التجاري والعالمة التجارية -

تحديد السعر-

اختيار منافذ التوزيع واختيار الموزعين والتعاقد-
معهم           



سياسة طرح المنتج الجديد في السوق 

:اإلعالنيةالحمالتتخطيط

0التوزيعبمنافذالمنتجاتعرضطريقةتقرير-

تجالمنلطرحالمصاحبةالمبيعاتتنشيطوسائلتقرير-

–الخاصةالعروض–المجانيةالغينات–الهدايا)الجديد

(000المطبوعات



مشكالت عرض المنتجات الجديدة

وصيلهاوتنقلهاسيتمالتي)الجديدالمنتجعنالمعلوماتنقص-
0البائعلدى(للعمالء

هابعضمعرفة)الجديدالمنتجخصائصبكلالبائعإلمامعدم-
(خصائصهاكلوليس

عرض)منافعهوليسالمنتجخصائصعلىالبائعتركيزعرض-
(العميلنظروجههوليسالمنشأةنظروجهه

ىعلالجديدالمنتج(تميز)تفوقبنواحىالبائعإلمامعدم-
0منافسيه

0العمالءلغاتبينالتفرقةيجب,العميللغةإغفال-



مشكالت عرض المنتجات الجديدة

ية شعور العميل بأن المنتج الجديد معقد من الناحية الفن-

0ومن الصعب تشغيله 

ىالعرض البيعفىنقص المعينات السمعية والبصرية -

اإلعالن بشكل غير كاف -

0وسائل تنشيط غير كافية للعمالء-

0مكان غير مالئم للمنتج بالمتجر -

0الطريقة غير الجذابة التي يمكن عرض المنتج بها-



طرق تمييز المنتجات 

بلد المنشأ . 0فاليابان تفتخر بسلعها : 1

العالمة التجارية . 0تويوتا, دايو, مرسيدس : 2

العبوة . شكل عبوات تميزها عن غيرها : 3

التبيين . ن البيانات الموجودة على السلع تفضلها ع: 4

0غيرها

الخدمات . التابعة لبعض السلع تفضلها عن غيرها : 5

السعر . 0السعر األقل يميز سلع عن اخرى: 6



طرق تمييز المنتجات 

Brandالتجاريةالعالمة• Mark

عليهيتعودإنيمكنمميزلونأوحرفأوصورة•

مجردبالسلعةعلىخاللهمنالتعرفويستطيع’المستهلك

رةصومثل,يراهاأوالسلعةاسميقرأإنحتىدونرؤيته

,تويوتاوعالمة,بيجولمنتجاتاألسد



دورة حياة المنتج

المنتجات مثل المخلوقات البشرية تمر بأربعة مراحل •

-:أساسية هي 

0مرحلة تقديم المنتج للسوق -1•

0مرحلة نمو المبيعات-2•

0مرحلة تشبع السوق -3•

0مرحلة تناقص مبيعات المنتج-4•



أسباب فشل المنتجات الجديدة

0عدم إعداد تحليل خاص بالسوق-1

0عيوب في السلعة-2

0نقص في الجهود التسويقية الفعالة-3

0زيادة التكاليف عن المتوقع -4

0ردود األفعال التنافسية -5

0التوقيت غير المناسب لتقديم السلعة-6

0المشاكل الفنية أو اإلنتاجية-7



دةاإلستراتيجيات البديلة للمنتجات الجدي

0التعديل في المنتجات القائمة -

(زيادة طاقة السلعة أو استعماالتها ) •

0إضافة سلعة مكملة -

(موديل جديد من السيارات ) •

0الدخول في أسواق قائمة لكنها جديدة بالنسبة للشركة•



تحليل المبيعات

.سلسلة زمنية بالمبيعات لكل منتج-

.المقارنة بين مبيعات المؤسسة -

0ومبيعات الشركات المنافسة-

0ومبيعات الصناعة ككل-

بيانات تفصيلية للمبيعات وفقاً -

(للمناطق -للباعة –للعمالء ) 



في الختام

شكراً لإلصغاء


