
أ ثر الــــتسويق يف زايدة الــمبيعات الــريفيـــة    
عـــــداد  ا 

املــهندسة ملا الشاميةل
وزارة الزراعــــــــــة

مــــــديرية الــــتمنية الـــريفية و متكـــني املـــــرأ ه



 التعبئة والتغليف
ن امه عنارصاملزجي التسويقي ان للتعبئة والتغليف دور اسايس وهام يف التاثري عىل العمالء وحتقيق املبيعات مما جيعلها م

%  40وايل من مديري التسويق اذلين يعينون مستشارين للتصممي يضعون ح% 95تشري احدى ادلراسات ان حوايل .

 صناعة ادلواء يف الوالايت كام تتوقع دراسة اخرى ان تزيد تاكليف التغليف يف. من مزيانية التسويق لتصممي التغليف 

وذكل نتيجة شدة $ بليون 5,2اىل 2006ليك يصل عام % 4,3املتحدة الامريكية عىل سبيل املثال مبعدل س نوي يبلغ 

.املنافسة ورصامة الانظمة هبا

ملزجي التسويقي الاربعة يقرتح كتلر نتيجية لل مهية الكبرية للتغليف ان يعمل عىل انه عنرص خامس يضاف لعنارص ا

.  د تنافس بعض املنشات هبا ميكن ان يكون التغليف احد املزااي املنافسة اليت ق.الرتوجي , التوزيع, السعر, املعروفة املنتج

ةل العبوات اليت من امث. كام يتوقف جناح العديد من الانشطة اكالعالانت والاحباث التسويقية عىل العبوة وغالفها

اخل....عبوات مسحوق الغس يل اتيد ,سامهت يف جناح املنتجات عبوات بطاطس برنقلز





اب من امه تكل الاس ب. هناك العديد من الاس باب اليت ادت لزايدة اهامتم املنشات ابلتغليف 
رب عىل هو الاجتاه الكبري حنو بيع العديد من املنتجات ابسلوب اخدم نفسك مما يعين عئب أ ك

سويق يف نقاط الرشاء سواء اكنت احد حمالت البقاةل او عن طريق الت . التغليف جلذب الانتباه
ملنتج ويتوىل ا, الالكرتوين او صفحة يف احد الكتالوجات حيث خيرج املسوق من الصورة متاما 

ملحوظا وليك يمتكن املنتج من القيام هبذه املهمة فان عليه ان يكون. مسؤلية تسويق نفسه 
.ومغراي وممتزيا مقارنة ابملنتجات املنافسة

ي س يقع تبني ادلرسات اليت اجريت عىل العملية الرشائية ان املس هتكل اندرا مايعرف املنتج اذل
وهو احد وابلتايل اييت دور التعبئة والتغليف. عليه اختيارمه قبل ادلخول اىل نقطة الرشاء 

.العوامل املؤثرة يف قرار الرشاءدلى املس هتكل ف





 من اكرث بيامن يتكون البعض الاخر. تتكون بعض العبوات من غالف واحد اكحلليب والعصائر واملواد الغذائية املعلبة 
يسمى الغالف ادلاخيل ابلعبوة الاولية ويه. من غالف كام هو احلال يف الادوية والاهجزة الالكرتونية صغرية احلجم

اخر يسمى وهناك نوع. ويسمى الغالف اخلاريج ابلعبوة الثانوية ويه اليت حتتوي العبوة الاولية , حتتوي عىل املنتج 
.عبوة الشحن ويه اليت تس تخدم يف نقل وختزين البوات الثانوية

 .املسامهة يف دمع الصورة اذلهنية للمنتج-1

 .عدم خرق القيود القانونية -2

 .التلكفة-3

 .الالبتاكر وجذب الانتباه-4

 .التبيني-5

 اثرة العاطفة يف نفس العميل-6 .ا 

 اتدية العبوة للوظائف املتوقعة مهنا-7

:جيدمتطلبات البد من توفرها في التغليف ال







 ـمـه للـغـالف هل ما ميـزيه ومـن خـالل التـناسق الـظاهر علـى الـغـالف وخبـاصة فـي تـصمـي
واخـتـيار الـشكـــل الـمناســب والالـوان والـصور والايـضاحات واعتبارات اخرى يمت 

ية ما اذ قـد يـأ خـذ شكـل الغـالف مـن الاهـمـ , ترتـيـهبا ووصفها عـىل نـحـو يثـري الانـتباه 
وهـذا ما يالحـظ جـلـيا فـي العـطور وكـيفـيـة , يـفـوق الـمــــادة الـمحفـوظـــــة فـــي 

اذ ميكن ان تتخذ العبوة هذه, اس تخــــدام العـبوات بـتصاميـم عـديدة وبـشلك مـثيـر 
.كناحيـــة جامليـــة عنـــد وضعهـا فــي ماكن مــا 

ـلع فـس, والـــشكــل الـمثيـــر قـد يكـون احيـاان سـبـبا فـي زيـادة الـطـلــــب عـلـى السلعـة 
عل الاطـــــفـال كـاللـعــــب والهـــــــداية غالبـا ما يكن غالفها مثريا بأ شاكلها والوانه ما جي

ـال وفـقا ما متاح من اشك, الطفـــــل يف موقف ال يود تنازل يف الطلــــب اللعبــــة هــــذه 

وصـور تعبـيــرية عــــن السلعـــة املـــراد رشاهئا



 لـغـالف الـفـاعـــل يـعـطــي صـورة واضـحـة عــــن واقـع مـا يـضـه ومـا يـحـويـه مــــــن مـــــواد وذلـك 

,  عـــن طريق املعلومات الرضورية التـي تـثـبت عـلـــى الغـالف والـتــــي تـكن عـديـدة ومـنـــــوعة 

وبـخـاصــة عـندما تكن الاغـلفـة حممكـة والـمـواد مـعبـئة فـي عـلـب مـعـدنـيـــــــة وكـرتونـيــــة ال 

يعـــــــرف مـحتـوهـا الا عـن طـريـق الـمعـلومات الـمثـبتـة علــى الـغــــالف مـن حـيث تـاريـخ الانـتــاج

وصالحيــة الـسلعـة لالستـهـــــالك ووزن الـمـــــادة ومـــــكـونـاهتـــا والـعـالمـات والارشـادات ان 

.كـانـــت ضـروريـة واعـتـبـارات اخــرى 

امهية واحضة فالـسلـع الاس هتالكية الغذائية تويل, وتـتـبايــــن هـــذه الـناحـيـــة تبعـا لـنوعـيـــــــة السلـعـــة 

ثـــر الـذي تـتـركه عـند الاس هتالك  مـــا و , العـتـبارات طبـيعـة الـمكــونــــات وخـصـــــائـصـها تـبعـا لل 

( .154, 2000, ادليوه يج ) يــــتـطلـب ذكل الاخـذ مببدأ  العـنـايـة والاحـتـراز 



 املنتــج ان الغـــــالف يـوفــر املعلــومــات للـمـس تفيــد حيــث ان الكثيــر مــن الاغـلفــة تـعطـــــي دليـل وكيفية اس تخــدام

.ومعـلـومــات عــن مـحتـويـاتــه والاخطــار الاكمنـة فيــه 

:وهـناك انـشطــة اخــرى للـتغـليــف 

اذ ان التغـليـــــف اجلـديـد يـمكــن ان يـكــون ابـداعــا ذا مغــزى للمنظمة ومـشجعــا : التـخطيــط للـمنتــج اجلـديــد • 

.ملـبيعـاهتــا 

اخــتـيـار الـعبوة مـــــــن حــــيث الـتصميـم واللـون والـشكـل حبيث يكون مالئـام لـجـزء : تــقـس مي حـصـة الـسـوق • 

.مـعيـن مـن الـسوق 

ق ابلشحن تـعـاون اعـضـاء الـقـناة الـتـوزيـعـيـــة حـيـــــث ان الـتـغـلـيـــــف يـليب حـاجات تـجارة امجلةل والـمفرد فامي يتعل• 

والتخزين والرتوجي

.تـوصل الـعـبوة للـمـسـتـفـيد صـورة واضـحـة للـمنظمة : االتصال • 

ر املـصنع تـحـقـيق الـوفـرة الـامديـة مــن خـالل حمافـظة الـغالف عـلـى املنـتجات عـند تـوصيلها اىل املستـفيد وعدم اضـطرا

(20, 2009, الطايئ . )الـى تـعويـض املنـتجات التـي تـتـلف او تـنكسـر اثـنـاء انـتـقالها من اخملازن اىل ماكن املس تفيد 



 ويـقصـد بـهذه النـاحيـة مـدى مقـدار التـغلـيـــف علـى 

ـى وتـتـجل, كـسب انـتـباه الـمستـفـيــــد وجـذبـه الـيـهـا 

اهـميـة هـذه الـناحـية فـــي بـقـاء ودوام المـنـتـج فـي 

,  السـوق بيـــن الـعـديـــد مـن الـمنـتـجـات االخـرى 

وهـي تــــخـص بـيان صــــنـف الـمنـتـــــج واسـمـه 

واظهــــار االلتـزامات القانونـية المترتبة على المنتـج

ويدخـــل , مثل العـالمة التجاريـــــة واالســــم 

ضمـــــــن هـــــــذا المـفهـــــوم ايـــــضا االبـــعاد 

, 1980, عبد الفتاح والديوه جي )القياسية للمنـتج 

47)



يملكال:بسيطلسببالجديدةالمنتجاتمن%95حواليعامكلشل

مساوئأومزايافيللتفكيرالطاقةأوالوقتالمستهلكينمعظم

التي يودون المنتجات

الطرذلك.القرارالتخاذمختصرةطرقعلىيعتمدونلذلكشرائها،

يق

المنتجغالفهوالمختصر



 Imageلصورة هي كلمة مشتقة من اللفظ الالتيني  و تعرف على 
أنها عبارة عن مجموعة اإلدراكات التي كونها الفرد حول 
شيء ما، و لضمان تكوين صورة قوية و صادقة و ثابتة 

سيلة نسبيا تلجأ المؤسسة إلى تقنيات التعبئة و التغليف كو
.فعالة للتقرب من المستهلك و تلبية رغباته

 دور التغليف لم يعد يقتصر على حماية المنتج والمحافظة 
صبح بل أ,عليه أثناء يصاله إلى المستهلك ٕ في تخزينه ونقله

ب يؤدي وظائف تسويقية تتمثل في االتصال والترويج بجذ
باعتباره رجل بيعالشرائي المستهلك والتأثير في قراره 

.صامت







 اط و حيث أن لغالف السلعة أهمية كبيرة في تسويقها سواء بالنسبة لنش
و البيع أو النقل أو التخزين ، فإن بحوث السلعة تهتم أيضاً باإلعالنات
ما شابه، فغالف السلعة جزء مرتبط تماماً بالسلعة نفسها بالدراسات 

ومن .المتعلقة بالغالف و عالقته باألنشطة التسويقية المختلفة
من %35المالحظات والنتائج المدروسة حسب الذوق الفرنسي أن

المؤسسات تقدم نقاط قوة منتجاتها ليس على أساس القيمة بل تقدم على
:أساس قاعدة تغليف منتجاتها وهذا ما تبينه النسب التالية

 .البيعخطوطفيلالنتباهملفتالتغليفاتمن69%–

 .بالشراءيقنعونهوالمستهلكعلىيؤثرون67%–

 .للمنتجتنافسيةميزةعنتعبرالتغليفاتمن39%–

 التجاريةالعالمةفيالثقةيمثلونالتغليفاتمن58%–





 وألن 

المثال سبيلعلىخذالناشئة،للشركاتخاصبشكلمهمالجيدالتغليف

شركةأيضا Trunk 

Club، ازبائنهمنزبونلكلبعنايةالمالبسباختيارالشركةهذهتقوم

نزبائإلىلديهااألزياءأخصائيويختارهاالتيالمالبسوترسلالرجال،

اتمثلهمااللذانوالموضةالراحةفكرةعنيعبّركرتونيصندوقفيها

نوردشركةانتباهالشركةجذبتإطالقها،منسنواتخمسبعد.لخدمة

التلكبشراءنوردستورموقامتالغالية،المالبسفيالمختصةستورم
.دوالرمليون$350مقابلالناشئةشركة



.لزبائنكالديموغرافيةالخلفيةاعرف.1

افهمهم 

جريءتغليفاختيارمنتخفالأوالً 

لمنتجك

ً يبدولمنتجكالرخيصالتغليفاجعل.2 ً أنيقا .وشخصيا

.الثمنباهظالجيدالتغليفيكونأنبالضرورةيجبال

Back to the Roots 

التجربةمنجزءاً التغليفاجعل3

فشركة

تهدفأدواتتنتجوهيالتجربة،هذهأتقنتالتيالناشئةالشركاتإحدىمثالً،

مثالً صممتوقد.بأنفسهمطعامهمبزراعةيهتمونطواألهلاألوالدلجعل

التجربةوتمثلالرفعلىواضحةتظهربحيثالفطرزارعةأجهزةغالف

المنتجمستخدمعليهاسيحصلالذيوالمرح



 ً هواستخدامهأوتدويرهإعادةيمكنالذيالتغليف يدفعسببدائما

 الحقيقة،وفي.منافسكاختياربدلالمميزةعالمتكالختيارالمستهلك

 حوالناسبهايقومالتيالشراءخياراتمن٪52وراءيقفالذيالسبب

اً أثرتتركالمميزةالعالمةأنللمستهلكيُظهرالذيالتغليفهوالعالمل

  ً ً إيجابيا ً أواجتماعيا بوماشركة.بيئيا PUMA بعيدةخطواتقطعتمثال

قالطرييمهدتجاريكإعالنيعملوغالفهاللبيئة،الصديقالتغليففي

المميزةالعالمةلهذه



 التيالمبتكرةالطرقمنالكثيرالواقعفيهناك

 الوقفيوتقوماألرضكوكبعلىالضغطمنتخفف
ت

 .المميزةعالمتكبإشهارنفسه

 عتعنيهمالذي:هدفلهأمرالمنتجتغليفأنتذكرو
الخلقالفرصةهذهتفّوتاللزبائنك؟المميزةالمتك
يوجدالذيالرفوفيزبائنكعقلفيمستمرنطباع

 منتجكفيه



Marketing،

يّةً وهو فن البيع، يعتبر التسويق عمليةً جوهر

في طرح المنتجات، والسلع، والخدمات في 

االسواق، وإقناع المستهلك فيها، وهو عبارة 

عن مجموعةٍ من الممارسات، واألنشطة التي 

ناع يمارسها المنتِج أو البائع بشكلٍ عام في إق

المستهلك بما لديه من منتجات، سواء كانت 

سلعًا أو خدماتٍ، ويتطلّب األمر في بدايته 

استطالع الرغبات لدى الشريحة المستهدفة من 

تجات؛ المستهلكين، والعمل مليًّا على تطوير المن

إلشباع رغباتهم، ولتتماشى مع حاجاتهم، 

.وبالتالي تحقيق األرباح للمؤسسة



 وماٍت يعتمد التسويق في طبيعته على سبع مق
:  رئيسيٍة حتّى يحقق نجاحاً ملموساً، وهي

، والتسعير، (الخدمات والسلع)المنتجات
ومكان البيع، والترويج، والتغليف، 

والتمركز، واألفراد أو الشريحة المستهدفة 
اٍم من المستهلكين، وتعتبر جميعها محّط اهتم

حيّة للعمليِّة التسويقيّة لما لها من فائدة رب
.للمنشأة



 يعرف تسويق المنتج بأنّه تلك األساليب 

الترويجيّة المستخدمة في عرض المنتجات على

المستهلكين إلقناعهم بها، ويرّكز عرض المنتج

على البيئة المحيطة بالمنشأة وخارجها أكثر من 

داخلها، ويصّب التسويق ُجّل اهتمامه على 

الحصول على رضا المستهلك، أو العميل الحاليّ 

.والمتوقع أيضاً، من خالل تطوير المنتجات



 تأتي عملية تسويق المنتج لغايات إيجاد إجاباٍت 
:  ، وهينموذجيٍّة لألسئلة االستراتيجيّة األربعة التالية

؟، ما هي طبيعة المنتجات التي سيتم تقديمها للمستهلك
.  ويشمل السؤال السعة التي يتخذها خّط االنتاج وعمقه
من هي الشريحة المستهدفة من العمالء؟ ويتمثل ذلك 

صل كيف ست. بتحديد األسواق التي ستغطيها المنتجات
المنتجات إلى العمالء؟، ويشمل السؤال عن كيفية 

؟ما السعر المناسب لبيع المنتج للمستهلك. التوزيع



 تُعرف طرق عرض المنتجات بما يسمى 

(بالترويج  Promotion) وهو عبارة عن ،

االستخدام األمثل لكافّة وسائل االتصاالت 

إلى المتوفرة في فترة إنتاج المنتج؛ إليصاله

الشريحة المستهدفة من الزبائن، وتتألّف 

عمليّة ترويج المنتجات وعرضها من خمسة 

أنواع، وهي



(الدعاية واإلعالن Advertising):  تعتبر وسيلة الدعاية

واإلعالن األداة األقوى على اإلطالق بين طرق عرض 

تتفاوت المنتجات في تقديم فكرةٍ مفّصلٍة حول منتج المنشأة، و

طرق الدعاية واإلعالن وفقاً للزمان والمكان، فمن الممكن 

حتّى استخدام الرسائل الترويجيّة عبر البريد اإللكترونّي، أو

اإلعالنات الممّولة كما هو الحال في مواقع التواصل 

االجتماعّي كالفيسبوك، والمنشورات، والجرائد الورقيّة 

ة في وغيرها الكثير من الوسائل التقليديّة والحديثة المستخدم

ذلك



 إعالنات مطبوعة، : تصنّف أنواع اإلعالنات إلى

بات، وإعالنات التلفزيون، والتغليف الخارجّي، والكتيّ 

والملصقات، ولوحات اإلعالنات، وعرض مواقع 

الشراء، وعالمات العرض، والتعليمات، والوسائل 

(ترويج المبيعات . السمعية والمرئية Sales 

Promotion):  وتشمل كّل األساليب المستخدمة في

، تشجيع المستهلكين على اإلقدام الستهالك هذا المنتج

كإقامة مسابقات وألعاب، والخصومات، والكوبونات، 

والتمويل، والعروض التوضيحيّة



 العالقات العامة ( Public Relation): 

مأل وتتمثل العالقات العاّمة بأنّها كّل ما يشاهده ال

ويعلم به، أي أنّه أمٌر علنّي كالمطبوعات، 

والتصريحات الصحفيّة، والندوات، والتبرعات

فريق . الشركات وغيرها(الخيريّة، ومجالت 

كالعينات، وعروض  :(Sales Forceالبيع 

البيع، والمعارض العامة والتجاريّة



 فريق البيع ( Sales Force):  ،كالعينات
وعروض البيع، 

 التسويق المباشر . والمعارض العامة والتجاريّة
)Direct Marketing):  وتتمثل بتواصل

ة الشركة األم المنتجة للسلعة مع المستهلك مباشر
دون وجوِد وسيط بائعٍ أو مسّوق على األقل، 

ويكون ذلك من خالل الرسائل البريديّة 
االلكترونيّة، ووسائل التسويق الهاتفّي والميدانّي، 

وااللكترونيّ 



اهداف التقارير:

1-نقالالفكار والمعلومات الي االخرين.

2-عرض مشكالت تعترض سير العمل.

3-عرض وتحليل بيانات بيعية او مالية

4-دراسة ظاهرة معينة وتحليلها

5-فيذهاعرض االداء وتقدم االنجاز لالقسام والمشاريع التي يجري تن.

لمجموعة من هو عرض:تعريف التقارير

ساعد المعلومات التي تتعلق بموضوع معين قد ت

ي االدارة علي تنظيم او تخطيط او الرقابة عل

رهاالعمل في انشطة التسويق او االنتاج او غي





1-معيار المساعدة علي اتخاذ القرارات
المناسبة

2- معيار وظايف وانشطة
المؤسسة

معيار خدمة العملية االدرية-3◦

4-معيار الزمن

5- التقاريمعيار المنهجية في عملية اعداد



واع ـــــــان

:تقاريرــــــــــال

1

2

3

4

5



:كتابة وتهيئة التقارير

يجب ان يعد المعلومات التي 

ها مفيدة يحتويها التقريربشكل يجعل

.الصحاب اتخاذ القرار

ث يتكون التقرير من ثال

:اجزاء رئيسيةوهي

مقدمة التقرير-1

جسم التقرير-2

خالصة التقري-3



تخدم المقدمة القارى : مقدمة التقرير 

لما سيقوم لموضوع التقرير فتقدم خلفية عامةبالتمهيد

بة المعد في تقرير

:جسم التقرير

حليلها وهو الجزء الرئيسي في التقرير ويتضمن عرض النتائج وت

والمنهجية المعتمده في دراسة الظاهرة

:الخالصة

ات للظاهرةتبني علي ماتم التواصل الية في الجسم التقرير من دالئل وعالق



نواع التقارير البيعية

:تقارير عن المنتج -1

ترغب كل موسسة في معرفة 

وضع منتجها في السوق من 

نواحي عديدة فهي

ل تريد ان تتعرف الي مدى تقب

د وهل يسللمنتجالمستهلكين

حاجاتهم

تقارير عن السوق -

يركز في هذه : 

التقارير علي تطور 

حركة السوق من 

فترة الي اخر





:تقارير المبيعات -

يدخل عداد التقارير البيعية في صلب عمل رجل البيع

(عيةالعرض البي)تقارير عرض المنتجلت 

تحديد هدف العرض-1

لة تحليل المستهلك او الجمهور الذي سيودي-2

العرض

محتوي العرض-3

تحديد وتنظيم المكان-4

مخطط العرض-5

تحديد كيفية افتتاح العرض-6

ضتهيئة المادة الترويجية التي ستدعم العر7

تهيئة الوسائل المرئية المساعد-8



التاليةوفية تبني الامور:لقرير بعد العرض 

مدى مالمئة حمتوي العرض حلاجات -1

ورواهامتمات واملس توي التعلميي للجمه

ا الاس ئةل والاس تفسارات اليت وهجه-2

امجلهور

رضمدى مالمئة الوسائل املساعدة يف الع-3

درجة اس تجابة امجلهور للعرض-4

عرضمدى مالمئة املاكن والزمان للقيام ابل-5

راملواد الرتوجيية املوزعة عيل امجلهو -6

احات املشألك اليت اعرتضت العرض واقرت -7

التغلب علهيا يف املس تقب



اختيار وتجهيز المعرض: وال

عن تتنوع متاجر من ناحية الحجم واالشكال واالنواع وتختلف

بعضها البعض من نواحي عديدة

مثل عدد ونوع الخدمات المقدمة

العرض داخل متاجر التجزئة: ثانيا 

ث ترك مجال كاف لحركة الزبائن بين اماكن العرض بحي-1

يكون تنقلهم بيسروسهولة

ت بالمعرضاعدم ملء اال مكنة القريبة من الداخل الخارجية -2

التي قد تعيق الدخول والخروج

ضم التي توالمتحركة ضمان متانة التركيبات الثابية -3

الي الحوادث وخاصة المعروضات لكي ال تعرض الزبائن 

االطفال

اثناء توفير عدد من المقاعد لكبار السن الخذ قسط من الراحة-4

التسوق



ثنا ومن االمور التي ينبغي مالحظتها ا

:العرض

سهولة الوصول الي المنتج -1

وامكانية تفحصة

رفع البضاعه التالفة والمنتهي-2

صالحيتها حاال من العرض

شيط وضع المنتجات المشمولة بالتن-3

في اماكم بارزة وبمستوي النظر



ه الماركة التجارياهمية :ثالثا

في العرض

تجهيز العرض

التركيبات االرضية-1

التركيبات الجدارية-2

اعادة الشراء الروتيني-3

طلب الشرا-4



:تسعير المنتجات :رابعا

سةاالهداف التسويقية للموس-1

ويقياستراتيجية المزيج التس-2

التكاليف-3

تنظيم عملية التسعي-4



:توفير الوسائل الدعائية:خامسا

يحاول العارض ان يوفر احيانا 

ي بعض المنشورات والمكتيبات ف

مكان العرض وعادة تصميم تلك 

ر من فبل وكاال متخصصة تتوف

لديها



اختيار وتجهيز المعرض: اوال

م تتنوع متاجر من ناحية الحج

واالشكال واالنواع 

عن بعضها البعضوتختلف

من نواحي عديدة

مثل عدد ونوع الخدمات 

المقدمة



العرض داخل متاجر التجزئة: ثانيا 

ترك مجال كاف لحركة الزبائن بين اماكن -1

العرض بحيث يكون تنقلهم بيسروسهولة

عدم ملء اال مكنة القريبة من الداخل -2

بالمعرضات التي قد تعيق الدخولالخارجية 

والخروج

التي كة والمتحرضمان متانة التركيبات الثابية -3

ي التضم المعروضات لكي ال تعرض الزبائن 

الحوادث وخاصة االطفال

ط من توفير عدد من المقاعد لكبار السن الخذ قس-4

الراحة اثناء التسوق



ومن االمور التي ينبغي مالحظتها اثنا

:العرض

ة سهولة الوصول الي المنتج وامكاني-1

تفحصة

رفع البضاعه التالفة والمنتهي -2

صالحيتها حاال من العرض

ط في وضع المنتجات المشمولة بالتنشي-3

اماكم بارزة وبمستوي النظر



ي الماركة التجاريه فاهمية :ثالثا

العرض

تجهيز العرض

التركيبات االرضية-1

التركيبات الجدارية-2

اعادة الشراء الروتيني-3

طلب الشراء-4



:ات تسعير المنتج:رابعا

ة االهداف التسويقي-1

للموسسة

ج استراتيجية المزي-2

التسويقي

التكاليف-3

تنظيم عملية -4

التسعير



توفير الوسائل :خامسا

:الدعائية

يحاول العارض ان يوفر 

احيانا بعض المنشورات 

والمكتيبات في مكان 

ك العرض وعادة تصميم تل

من فبل وكاال متخصصة 

تتوفر لديه



مفهوم الترويج:وال 

يساهم الترويج في زيادة المبيعات واالرباح

:فوائد الترويج للمستهلك -1

ين يعتبر الترويج مصدرا اساسيا لمعلومات المستهلك

خاذ وبالتالي يسهل لهم المقارنة بين اصناف السلع وات

0قرارات شراء افضل 

:فوائد الترويج للموزعين -2

0زيادة مبيعات وارباح الموزعين 

0زيادة معدل دوران السلع لدى الموزعين 

0تزويد الموزعين بكثير من المعلومات التسويقية 

:فوائد الترويج للمنتج -3

يشبدون الترويج التستطيع المنشات االنتاجية ان تع



المنتج
لسعرا

الترويج

عناصر المزيج :ثانيا 

الترويجي





ويشمل المزيج الترويجي اربعة 

:عناصر هي

االعالن

البيع الشخصي

النشر

تنشيط 

المبيعات



:االعالن 

يعرف االعالن بانة اي شكل مدفوع االجر للعرض 

والترويج غير الشخصي

عروض وترويج غير شخصي-1

االعالن مدفوع االجر-2

يستخدم االعالن للترويج لكل المنتجات-3

شخصية المعلن محدودة ومعروفة بعكس الدعاية-4

امكان توصيل رسالة اعالنية واحدة الى عدد -5

كبير جدا

سرعة وصول االعالن للجمهور المستهدف-6

يسمح للمسوق باستخدام المؤثرات الحسية-7

البيع الشخصي-ب

النشر-ج





:انواع العروض البيعية : ثالثا 

االستجابة-مدخل المثير-1

مدخل اشباع الحاجات-2

مدخل -3 AIDA

العروض البيعي النمطي-4

العرض البيعي المنظم-5

مدخل مقارنة سلعه البائع مع -6

السلعة المثيل



طرق اجراء :رابعا 

:البيعي 

العرض الشخصي -1

وجها لوجة

العرض من خالل -2

الهاتف



تم بحمد 

هللا


