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 املحاضرة الرابعة

 املزيج التسويقي اإللكتروني

 

 

تطور املزيج التسويقي -  

  

للمزيج التسويقي ةساسيالعناصر الأ :ولىالأ املرحلة   

ةالتجزئ ةاملزيج التسويقي لتجارأ :الثانية املرحلة   

عناصر املزيج التسويقي االلكتروني الثالثة: املرحلة   
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 املزيج التسويقي اإللكتروني

 
تطور املزيج التسويقي: -  

 احثيناملفكرين والب رؤيةبحسب و  ،بحوثه و  مر املزيج التسويقي بعدد من املراحل حسب تطور عمليات التسويقلقد  

  ة:                               التالي الثالث املراحل إلى تطور املزيح التسويقي يمكننا تقسيم فإنه التسويقيين

للمزيج التسويقي ةساسيالعناصر الأ :ولىالأ املرحلة   

 ةيعناصر اساس ةن النشاط التسويقي الفعال له اربعأعلى  العديدة دبياتهأ ضمني التسويق ثاتفق معظم باح ◄

ويمكن توضيحها  4sحيانا أو  4pسميت قد و  P بالحرفدأ تبوجميعها  (Marketing Mix) املزيج التسويقيب ىتدع

 بالشكل التالي: 
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يع منها عناصر املزيج الترويجي ومفاهيم الب ،عديدةمفاهيم العناصر األربعة األساسية املبينة فوق  نبثق عناحقا ل ◄

                                                                                                                :كما هو موضح في الشكل التالي:                                       والبيع غير الشخص ي الشخص ي

 

ةالتجزئ ةاملزيج التسويقي لتجارأ الثانية: املرحلة   

ة ساسيأصر اعن ستةمن  يتألف (Retailing Mix)لتجارة التجزئة  ن املزيج التسويقيأاعتبر الباحثون  ةرحلامل في هذه

 يمكن توضيحها بالشكل التالي:
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عناصر املزيج التسويقي االلكتروني الثالثة: املرحلة   

 تشكل في مجموعها ما أصبحتو من قبل  ةخرى كانت معروفأمع عناصر  ةضافيإتمثلت في ظهور عناصر  املرحلةهذه 

 مبينة في الشكل التالي:  ةساسيأعناصر  10الذي يضم عناصر املزيج التسويقي االلكتروني بيدعى 

  

سويق دوات التأ تطور وسائل و ل ة تبعاادت عبر املراحل التاريخيز عناصر املزيج التسويقي قد  نالحظ مما سبق أن ◄

ويقي عناصر املزيج التس هو  حاليا ، وما يهمناعناصر وهي في تطور وازدياد مستمر ةن عشر ال  و  ستةلى إعناصر  ةربعأمن 

                                   :التالية:                                                                                  االلكتروني

   Product :املنتج -1

 :يينأساسمرين أ مراعاة ةوعند الحديث عنه يجب على املنظم ،التسويقية العمليةساس ي في يعد املنتج العنصر األ 

 ،اتصنيفه ةليآوخصائص املنتجات حسب  ةطبيعهو والثاني  جوهرهاوخصائص املنتجات حسب  طبيعةهو  ول األ 

 .      ةلمنظمل سوقيةال حصةال زيادةفي  ادور حاسم اللكترونيةلعب فهرسه وترميز املنتجات في املتاجر تحيث 
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  Price :السعر -2

عبر عده  ةضافيإرباح أفي عمليه تسعير املنتجات وبالتالي تحقيق  ةكبير  مرونة ةالتسويق اللكتروني يمنح املنظمإن 

                                                :                                                                                                                            طرق منها

.رباحاأل  زيادةلى إبشكل عام مما يؤدي  الثابتةتخفيض التكاليف   - 

زبون املناسب الاختيار  في التسويق اللكترونيالتي يمكن أن يمنحها  ةالكبير  املرونةبسبب  املباعةعدد الوحدات  ةزياد -

                                                                                   .                                                              في الوقت املناسبو 

 املنتج و تفضيالتعن  ةكبير  بيانات قاعدةتوفر  نتيجة ، وذلكنتجاتلمل ةاملالئم و  ةدقيقال املناسبةسعار وضع األ  -

            .                                                                                                                            الشرائيةالزبون وقدرته 

 تجنبلسعار وفق املستجدات تغيير األ  إمكانية يعني وهذا ،في السوق  الطارئةعلى التكيف مع التغيرات  الكبيرة ةالقدر  -

ين.                                                                                                                    املرتقبو أالزبائن الحاليين  رةخسا  

السرعة ب املختلفةسواق ن توفر البيانات واملعلومات عن األ أحيث  ،سواقباختالف األ  مختلفةسعار أعلى وضع  ةالقدر  -

 املتاحة فيه.           الشرائية ةقدر املو السوق سعار حسب مكن من وضع األ ت ناسبة والوقت املناسبامل

  Promotion: الترويج -3

من  ةوعتولد مجم تيالنشاطات ال كافةويشير الى  ،اللكترونية بالبيئة اثر أكثر عناصر املزيج التسويقي تأهو من 

تسمى عناصر  دةعديعناصر له  الترويج اللكتروني .املرتقبين و  التصالت والستجابات والتفاعالت مع العمالء الحاليين

 طبيعة عتتناسب م جديدةليها عناصر إوهي نفس عناصر املزيج الترويجي العادي مضافا املزيج الترويجي االلكتروني 

  :                                                                                                   ما يلي منها نذكر  اإللكترونية البيئة

، له العديد من األنواع هم عناصر املزيج الترويجي اللكترونيأهو من  و   E- Advertisingاإللكتروني: االعالن -1 

  واألدوات التي سنتعرض لها لحقا. 

وله  ةالتقليدي البيئةلى حد كبير تنشيط املبيعات في إيشبه و   E- Sales Promotion: تنشيط املبيعات الكترونيا -2

 مثال.  اللكترونيةالكوبونات ك اللكترونية البيئةتتناسب مع  جديدةدوات أ
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لألفكار واملعلومات حول املنتجات بالنشر املجاني  اللكترونية الدعايةتتعلق و  E- Publicityااللكترونية:  الدعاية -3

 من سلع وخدمات عبر الفضاء اإللكتروني بشتى وسائله، ومن أمثلة الدعاية اإللكترونية  لدينا نشر مقالة الكترونية

تخص سلعة أو خدمة أو حدث ما بدون طلب املنظمة املعنية، أو ريبورتاج الكتروني مثال تم إعداده بطريقة تصويرية 

 أو تحريرية بناءا على طلب املنظمة، أو رعاية حدث الكتروني ... الخ. 

وجوهره  ،اللكترونية البيئةفي   الهامة جداهو من العناصر و   E- Personal Sellingااللكتروني:  البيع الشخص ي -4

  . حد عناصر املزيج التسويقي اللكترونيأ يعتبر الذي  بالتخصيصيرتبط 

 السابقين والحاليينو سلبي يدلي به العمالء أيجابي إي تصريح ألى إتشير و   E- WoM: الكترونيا املنقولة ةالكلم -5

ستخدمين، املبين أو منظمة ما. هذه الكلمة املنقولة الكترونيا يتم تداولها بسرعة كبيرة جدا  ما حول منتجواملحتملين 

 وكثيرا ما تستخدم ضمن املجتمعات الفتراضية بحيث يمكن رصدها عبر اإلعجابات والتعليقات واملشاركات. 

وأدوات خاصة بالبيئة وسائل ة تظهر نتائج تفاعل عناصر املزيج الترويجي اإللكتروني السابقة عبر عد◄

                                                                                                                                               االلكترونية  نذكر منها ما يلي:

يمكن عبر البريد و  ،(Direct Mailالبريد املباشر )عالن إيضا أسمى وي E-Mail : اإللكترونيالترويج عبر البريد  -

  ا. جميعه ةالسابق الترويجي فعيل عناصر املزيجاللكتروني ت

 لإلعالناتوله أشكال و أحجام مختلفة وهو يستخدم بكثرة  Banner Advertising :الترويج عبر الشريط االعالني -

  . اللكترونية

مثل للموقع على نتائج الترتيب الطبيعي األ  هما: وله نوعان رئيسيان  Search Engines:الترويج عبر محركات البحث -

 ثرةبكعالن اللكتروني يمكن استخدامه مع اإل ، و ة أو مشاهدةو نقر أالدفع مقابل كل دخول  ةوطريق ،محركات البحث

  ة. التقليدي ةالبيئفي  موجودةلم تكن التي و  ةاللكتروني بالبيئة الخاصة الترويجيةضافات اإل حد أهو يشكل بحد ذاته  و 

، ويعتمد على الترويج اللكترونية البيئةيضا في أ جديدة ةضافإيعد و  AD Game: لعابالترويج االلكتروني عبر ال -

اإللكتروني ملنتج ما عبر اللعبة اإللكترونية التي يمارسها الالعب، كأن تكون اللعبة برعاية هذا املنتج، أو كأن يتخلل 
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مراحل اللعبة إعالنات الكترونية خاصة بمنتج ما، أو كأن يتم الترويج لخدمة سياحية ضمن اللعبة من خالل تضمين 

التي نالت شهرة عاملية  PUBGة وأثرية تجري ضمنها أحداث ومراحل اللعبة اللكترونية مثل لعبة مراحلها ملواقع سياحي

 هائلة وانتشار واسع.   

 بالبيئة خاصة جديدة ضافةإمثل هذه األداة تيضا أ Mobile Advertising جوال:الترويج االلكتروني عبر الهاتف ال -

  .اللكترونية

 البيئةفي  وهامة جديدة ضافةإمثل ي الذي E- Forumsااللكترونيةالترويج االلكتروني عبر املنتديات او التجمعات  -

إذ تشكل تلك املنتديات منبرا هاما للتقاء العمالء الذين قد يبدون رأيهم باملنتج ويتبادلون الراء حوله،  اللكترونية

ظر العمالء وبالتالي تطوير املعنية تساعدها في تفهم وجهة ن وهذا يشكل نقطة تغذية عكسية هامة للمنظمة

                                                                                                                                                                                         ..املنتج

   Distribution :التوزيع -4

 ةالكثير من املنتجات الحديثة، ولعل و خدمأ ةذا كان سلعإ افيم ساس ي بنوعيه املنتجأتعلق عنصر التوزيع بشكل ي

بر الشبكه نقلها ع ةمكانيإ ها و ملموسيتللتسويق اللكتروني وذلك لعدم  مالئمةهي الكثر  (ةمنتجات اقتصاد املعرف)

عبر  ةمنها او الصغير ة كبير السواء  E- Stores اللكترونيةالتي تتبناها املتاجر  باللياتالتوزيع  أيضا يتعلق ،بسرعة

    ليم.التس ةعمليإتمام كد من أتاللضرورة   ، باإلضافةاملتاجر تلكو التي تتعاقد معها أ لها املتاحةقنوات التوزيع 

  Web Site Design: تصميم املوقع االلكتروني -5

السوق  ضمن ةاملنظم ةفهو يمثل واجه ،هم عناصر املزيج التسويقي اللكترونيأيعد تصميم املوقع اللكتروني من 

يراعى في تصميم املوقع الكثير من  .ككل ةيمثل نجاح املنظم الواجهةن نجاح تصميم هذه إمن ثم ف و  اللكترونية

لذلك يجب  ،قينمسو ومصممين فنيين و تقنيين ويشارك في تصميمه فريق مؤلف من  والشكلية والتقنية ةالنواحي الفني

 ة. بالغ هميةألكتروني عطاء تصميم املوقع اإلإ ةعلى املنظم
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 بأمن اللكترونية ة من في العمليات التجارييتعلق موضوع األ و    E- Business Securityااللكترونية: مال عمن الأأ -6

و بطاقات أ رقام الحساباتأ ةو سري ةالصفقات والعقود املبرم أسرار وب ،املشتري  بين البائع و  املتبادلةاملعلومات  ةوسري

مر أل ن تحرص على ضمان هذا اأاملنظمات  علىوبالتالي  ،األطرافبين  املتبادلة ةاملالي باألمور الئتمان وكل ما يتعلق 

  ة. التجاري اللكترونيةعملياتها  وعرقل هامامأ ةكبير  ةهذا عقب شكلل إ بشكل مطلق و 

خدام استعلى يركز هو  و  اللكترونيةحد عناصر املزيج التسويقي أ صيصيعد التخو Personalizationالتخصيص:  -7

 رونيةاللكتفضل وطرحها في السوق أجل تصميم منتجات أو الزبون من أالبيانات واملعلومات التي تخص املستخدم 

على  احيث يكون املنتج قادر   باملنظمةاملستخدم  ةقث من صيصخرى يزيد التخأ ناحيةمن ، و والتوجه بها الى الزبون 

ملنتج تصميم افي العتماد على بيانات ومعلومات هذا الزبون  نتيجة ةعالي ةبدق و  ةجيد ةصور بتلبيه حاجات الزبون 

 . السوق اللكتروني في وطرحه وإنتاجه

البيانات واملعلومات التي يتم استخدامها في كوهي تتعلق بخصوصيات الزبون بشكل عام  Privacyالخصوصية:  -8

 ملوقعا ةمدى حاجو توقيت الستخدام و استخدامها من قبل املوقع  ةكيفي و  كميتهاو  ة اللكترونيةاملواقع التجاري

وهنا   .ما يتعلق بتلك البيانات واملعلوماتي ازعاجات فيأبحيث ل يسبب التسوق عن طريق النترنت للزبون  إليها،

 ةخصوصيعلى  ةاملحافظو  ر مهذا األ  رعايةفي  املتخصصة اللكترونيةيكمن دور الحكومات او املصارف او املواقع 

  املستخدم أو الزبون. 

 التي هذه األيام من العناصر  الفتراضيةصبحت املجتمعات ألقد   Virtual Communitiesاالفتراضية: املجتمعات  -9

تلك  ققها تحملموقع على صفحات التواصل الجتماعي  تأسيسلزاما عليها  صبحأ حيث ،يصعب على املنظمات تجاهلها

خالل  فمثال من ،همئراآ فعالهم و أصول على ردود الحو  أو الزبائن مع املستخدمين ةتواصل كبير  ةمكانيإمن  املجتمعات

 . وق الس ضمنمنتجاتها معرفة موقع  للمنظمةيمكن  الفتراضية عبر املجتمعاتاإللكترونية  قولةناملكلمات ال

ي أ ،لى تعزيز مستوى رضا العمالءإاملمارسات التي تهدف  ةهي مجموعو  Customer Service:  الزبونأ ةخدم -10

يتم  التي ةهي العملي الزبونأ ةخدم يمكن القول أن دقأفي تعريف  و  ،ن املنتج املقدم قد نال رضا العميلأالحساس ب

 .ينتج عنها رضا العميل ةعالي ةذات جود ةاحتياجات وتوقعات العمالء عبر تقديم خدم ةعبرها تلبي
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