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وأدوات الترويج اإللكتروني البيع في السوق اإللكترونية  

طرق البيع في السوق اإللكترونية:  ■  

يوجد عدة طرق يمكن استخدامها من قبل رجال البيع للوصول إلى العمالء عبر اإلنترنت وبيع منتجاتهم في السوق 

 اإللكترونية من أهمها: 

البيع عن  طريق البرامج:  -1  

، عندما يدخل العمالء إلى ذلك املوقع وتقع اختياراتهم على إحدى السلع أو تليات البيع على موقع على اإلنترنتتم عم

ألصلي، بعد ذلك ينجزون إجراءات الخدمات فإنهم يضغطون على املنتج املحدد ليتم دخولهم إلى موقع املنظمة ا

طريقة حصولهم على املنتج. بعد إتمام عملية الشراء يحصل صاحب املوقع على عمولة  خطوات الشراء ويحددون و 

كونه كان مندوبا عن املنظمة األصلية، وهذا النوع من البيع سهل االشتراك فيه وال يحتاج إلى تخزين البضائع أو 

                                                               .                   إليه مباشرة املنتجات حيث أن املشتري هنا يعرف العنوان اإللكتروني للبائع األصلي وسوف يتحول 

البيع عن طريق املزادات:  -2  

يقوم ذلك النوع من البيع على الفكرة التقليدية لصاالت املزادات حيث يتم عرض السلع وفتح مزايدة عليها بين الراغبين 

                                                                                                                                                                                      من أهمها:                                                                                                         وتتم املزايدة بين العمالء، ويوجد العديد من املواقع املتخصصة في ذلك النوع من البيع الشراءفي 

 : (Onsal) موقع منظمة ● 

                                                                                              .     ملاليينا ، إذ يبيع سلعا من أصناف متنوعة وتصل مبيعاته الشهرية إلى مئاتتبر املزادات العاملة على اإلنترنهو من أك

 :(Ebay) ● موقع   

، ويلتقي املشترون والبائعون في هذا املوقع دون تدخل من مزاد على األقل 35000في هذا املوقع يجري يوميا افتتاح 

املوقع في عمليات التخزين والشحن. يكتفي املوقع بنسبة محددة عن كل صفقة تعقد عبره وهذه النسبة تتراوح بين 

1.5-5 %  . 

 

                                                                     .                             
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:(Fair Market) موقع منظمة  ●   

                                                                                                                       املوقع املزادات املتخصصة في أجهزة ولوازم وبرمجيات الحاسوب عبر التعاون مع موقعيستضيف هذا 

.(FedEx)  منظمة .  

      ت:مان وتخليص املزادات على اإلنترنمنظمات ض -

، وهناك تما عبر أحد املزادات على اإلنترنهناك كثير من املشتريين ال يثقون في البائعين عندما ينوون إبرام صفقة 

أيضا بائعون ال يثقون في املشتريين في أمور تخص الدفع، من هذا املنطلق ظهرت منظمات للضمان وتخليص املزادات 

ان تمارس عبرها أعمال الضمإلكترونية ملنظمات تمتلك مواقع ت، وهذه ارنفي كثير من املواقع على اإلنت التي تجري 

                           ::                                          والتخليص ومن أهمها

: Trade Direct ● منظمة  

 ، فإن املشتري يقوم بتوسيط هذهتين عبر أحد املزادات على اإلنترنإذا رغب املشتري في عقد صفقة ما مع أحد البائع

نظمة تقوم املثم املنظمة لتعمل على ضمان وتخليص الصفقة، ويقوم املشتري بإرسال ثمن الصفقة إلى املنظمة، 

ساعة إلبالغ املنظمة  48املشتري فقط  بدورها باإليعاز للبائع لشحن وتسليم الصفقة للمشتري، وعندها يكون أمام

ة للمواصفات أم ال، فإذا كانت الصفقة مطابقة تقوم املنظمة بإكمالها ودفع الثمن للبائع أما إذا بأن الصفقة مطابق

لية املنظمة عمولة محددة مقابل عم تتقاض ىو كانت غير مطابقة للمواصفات فإنه يجري إلغاء الصفقة وإعادتها للبائع، 

                                                             الضمان والتخليص.

البيع عن طريق البريد اإللكتروني:  -3  

أصحاب  نم تقوم فكرة البيع هنا على االستفادة من البريد اإللكتروني وإمكانية الوصول إلى آالف أو ماليين األشخاص

تم عرض السلعة أو الخدمة في الرسالة اإللكترونية باإلضافة ، وهنا يالبريد اإللكتروني في نفس الوقت وبسرعة هائلة

  ومنها:  إلى احتوائها على مجموعة من البيانات الرئيسة والهامة للعميل
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نبذة عن البائع واملوقع اإللكتروني -  

قائمة املنتجات التي يقدمها عبر الشبكة  -  

خصائص كل منتج وبياناته املفصلة  -  

البيع عن طريق اإلعالنات املبوبة:  -4  

تقوم فكرة البيع هنا على القيام بعرض املنتجات على املواقع األكثر شهرة والتي تجذب الكثير من الزوار على الشبكة 

، لجماهيريةاالجرائد أو في البرامج واملسلسالت  ، وتتشابه تلك الطريقة مع العرض في الصحف أو املجالت أو العنكبوتية

ث يختار العارضين هنا املواقع األكثر شهرة والتي تتناسب مع سلعهم وخدماتهم، وتتميز هذه الطريقة بأنها توجه إلى حي

ويمكن استخدامها بشتى طرق الجذب املتاحة على  ،جميع املواقع واألقاليم والزائرين بكافة أشكالهم على الشبكة

                                                                                                            ...                                                                    الوسائل األخرى التقليدية املوقع باإلضافة إلى أنها أقل تكلفة من العديد من

البيع عن طريق مواقع الشبكة:  -5  

، وأولى خطوات إنشاء املوقع هي بهذه الوسيلة فإن املنظمة تقوم بإنشاء موقع خاص على الشبكة ن خالل البيعم -

يجب مراعاة أن اسم أي موقع يجب أن كما اختيار اسم النطاق ويجب أن يعبر هذا االسم عن نوع العمل أو النشاط، 

                                                                                      :                  :                   يضاف إليه االمتداد الذي يدل على نوع املنظمة مثل

 (.com)  - للمنظمات التجارية  

 (.org)  - للمنظمات    

 (.gov)  - للهيئات الحكومية  

 (.net)  - للشبكات  
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بعد تسجيل اسم النطاق املحدد واالمتداد املناسب له نكون قد حصلنا على عنوان املوقع الذي سيظهر في نافذة  -

يجب أن يتم التعامل باملوقع دون توقف وأن يتم (.  URLمعرف املوارد املوحد )املتصفح اإللكتروني وهو ما يعرف ب 

، كما يجب تزويده بالخدمات التجارية املتعلقة بالتجارة اإللكترونية صيانته وإصالحه وحماية بياناته بشكل مستمر

إمكانية قبول ، و التي ينوي شرائها إلى هذه العربةمثل عربة التسوق التي تسهل عملية الشراء للعميل بإضافة املنتجات 

 تابعة العمالء وآلية البحثباإلضافة إلى م العمالء واإلعالنات والكتالوجات،طرق الدفع اإللكتروني املتعددة وخدمة 

                                                                                                                                                   .األخرى.                                     عبر املوقع وغيرها من الخدمات

 

أدوات الترويج اإللكتروني: ■  

:املوقع اإللكتروني -1  

 يحتاج عاملوق هذا لكن ،اإللكترونية لألعمال ةفاعل ةترويجي ةداأ هو  االلكتروني املوقع نبأ القول  من بد ال  البداية في

شبكة  لىع اإللكترونية للتجارة موقع نشاءإو  تصميم نإ .والتسويقية الترويجية وظائفه داءأ في ينجح حتى ترويج لىإ

 ترويجي اطنش يأ دون  بذلك واكتفت نترنتاإل  على لها الكترونيا موقعا املنظمة تأنشأ ذاإف ،كافيا مراأ ليس االنترنت

 ه،نشائإ نم االقتصادية الجدوى  يحققون  الذين املستخدمين من الكافي العدد املوقع ذلك لىإ يصل نل نهإف املوقع لهذا

  ة. بسهول ليهإ الوصول  يمكن وال  مخفيا يبقى له الترويج يجر  ال  الذي املوقعف

 

  :يلي ما منها نذكر  والفوائد امليزات من العديد اإللكترونية املواقع في الواقع تقدم •

  .والتفاصيل املعلومات لتحميل ممتازاوسطا  تعد اإللكترونية املواقع -

   ة. مربح الويب مواقع -

 على عملي الذي التقليدي ناالعال  بخالف التفصيلية اتوملاملع لتقديمها ةمنطقي ةوسيل اإللكترونية املواقع تعد -

 . العواطف ةثار إ

 جاهت يالوع خلقل جذاب بشكل ةمصمم نهاأ كما املدى ةطويلو  ةقصير  هدافاأل  تحقيق في ةفعال اإللكترونية املواقع -

  . عنها املعلن التجارية العالمةاملنتج أو 

  . املستهلكين قبل من ةمباشر  الصفقات تنفيذ على اإللكترونية املواقع اعدست -
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 بشكل تحقيقهالعرض و  نجاز إ في فعاال  جهدا تتطلب فإنها االلكترونية املواقع تحققها التي والفوائد امليزات هذه نتيجة •

، ألن املواقع ترويجإلى أيضا  بحاجة إال أنها فاعلة ترويجية ةداأ هي املواقع اإللكترونية هذه نأ من بالرغم جيد.

ة لذلك هذا يتطلب من املنظمات املعلنليها بسهولة، يمكن الوصول إ ال التي ال يروج لها تبقى مخفية و  اإللكترونية

    عبر املواقع اإللكترونية القيام بمهمتين رئيستين هما:

 قبل من بمناس ويب موقع تصميم عبر  نترنتاإل  عبر  ملنتجاتها الترويج من املنظمة تتمكن مالئم: ويب موقع إنشاء-1

 على يقع هذا فإن وطرحها وتصنيفها املوقع حتوياتبم يتعلق فيما ماأ ،موقعلل الفنية الجوانب إلنجاز  محترف مصمم

  .                                                                  التسويق وطاقم املنظمة ةدار إ عاتق

 عبر  هل يجبالترو القيام لكترونياإل املوقع تصميم بعد املنظمة على يتوجب ملوقع الويب: الكفء والناجح الترويج-2

 محركاتو  ترنتناإل  عبر  خرى األ  واملواقع ةطرقيواللوحات ال جالتو امل راديو وال التلفاز ك املختلفة التقليدي عالماإل  وسائل

                                                                                          ..                                           الفهارس و  البحث

 محركات البحث:  -2

 إلى ول الوص تسهل عملية بطريقة املواقع بفهرسة تهتم الكترونية مواقع هي البحث محركات نستطيع القول أن

 التجارية عمالاأل  لىإ ةبواب البحث محركات صبحتأ لقد .(Key words) املفتاحية بالكلمات يعرف ما عبر  املواقع هذه

 عمالهاأ عن يجوالترو لإلعالن باستخدامها عمالاأل  منظمات بدأت لتلك املحركات املتزايدة الشعبية نتيجةو  ،نترنتاإل  عبر 

 املستخدمينو  املتسوقين نأل  املبيعات لترويج ةمثالي وسيلة تعد البحث محركات نأ ينناملعل من يدالعد ى ير  .ومنتجاتها

  . البحث محركات يستخدمون  عندما ةمحدد ومنتجات معلومات عن يبحثون 

يلي:  ما البحث محركات ميزات همأ من •   

 في ميناملستخد يساعد بشكل ةومصنف ةمفهرس وتكون  جدا كبيرة البحث محركات على املتوفرة املعلومات كمية-1

  .                                                            عنه يبحثون  ما و أ يريدون  ما على الحصول 

 محركات في معالناتهإ عرض مقابل الدفع في يرغبون  الذين واملعلنين املستخدمين تجذب انتباه البحث محركات-2

 ن.                                 واملعل املستخدم بين كوسيط البحث حركاتم تستخدمحيث  ،البحث
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 يرغب التي الجغرافية املنطقة يحدد نأ ناملعل يستطيعيث ح ،البحث محركات عبر  اإلقليمي أو  املحلي االستهداف-3

                                                                                  .مين.                                ستخدللم فيها ناالعال  يظهر  نأ

الفهارس:  -3  

 الزبون  فإن مث ومن مفهرس بأسلوب املختلفة املوضوعات توفر  والتي نترنتاإل  على املنتشرة الفهارس من كثير  هناك -

 طالعاال  رصهف له يتيح وهذا الفهرس، موضوعات تسلسل تتبع عبر  يريد الذي املنتج لىإ يصل نأ يستطيع االلكتروني

                            .                    .  نترنتاإل  عبر  املتنافسون  طرحهاي التي املختلفة البدائل على

املواقع املوجودة على اإلنترنت إلى فئات، ومن ثم فإن كل موقع ويب  تصنيف على تعتمد الفهارس عمل ةليآ نإ -

 ة.الفئ هذه ضمن املدرجةو  العالقة ذات البدائل من كبير  عدد لىإ توصله ةالفئ وهذهالكتروني ينتمي إلى فئة محددة، 

 محركات توفرها التي تلك من دقة أكثر  األغلب في تكون  الفهارس توفرها التي النتائج فإن هنا من

                                                                                                        ..البحث

 لدينا رنتنتاإل  على ارسهالف منو  ،به ارتباطا كثر األ ةالفئ ضمن لكترونياإل املوقع دراجإ ةهميأ لىإ اإلشارة يجب هنا -

 مثالو  واحد نآ في وفهارس بحث محركات تعد التي املواقع بعض هناك خر آ جانب من ،الصفراء الصفحات فهرس

                                                                                                           . Yahoo موقع ذلك

اإلعالنات التقليدية:  -4  

هذا  في ةجديد فاقاآ وفتحت متعددة جوانب ضافتوأ اإلعالن ووسائل ساليبأ في ةكبير  تغييرات لىإ نترنتاإل  تدلقد أ

 لوسائ عن عمالاأل  منظماتيغن  ال  (االنترنت عبر  االلكتروني اإلعالن) لإلعالن الجديد امليدان هذا نأ غير  ،جالامل

 جانب من .له دعمساو  مكمل هو  بل التقليدين عال اإل  عن بديال  ليس لكترونياإل إلعالنفا ة،تقليديال عالناإل  دواتأو 

 عالنإل ا تستخدم املنظماتف ،التقليدي نعال اإل  ومنهج لكترونياإل عالناإل  منهج بين متبادل استخدام هناك نإف خر آ

 ويكون  ،نترنتإل ا عبر  اإللكترونية ألعمالها للترويج التقليدي نعال اإل  وتستخدم التقليدية عمالهاأل  للترويج لكترونياإل

 جالتوامل الصحف مثل التقليدية عالماإل  وسائل في اإللكترونية عمالاأل  منظمات تضعها التي عالناتاإل  عبر  ذلك

  الخ....وامللصقات والتلفاز  ذاعاتواإل 
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  املحادثة الفورية: -5

 فرادأ قومي حيث ،املحادثة غرف عبر  ينواملرتقب الحاليين لزبائنمع ا اإللكترونية عمالاأل  نظماتم من الكثير  تتواصل

 هي حادثةامل هذه تكون  نأ بالضرورة وليس املنظمة منتجات شراءب قناعهمإو  الزبائن عالمإ على بالعمل والبيع جويالتر

 لفوريةا ةالكتاب عبر  ةتصامال املحادثة هي الشائعة املحادثة نأل  والسماعات امليكروفون  باستخدام ةصوتي محادثه

                                .                                  فاتيحامل لوحه استخدامب

 •  هما: املحادثة لغرف أساسيان نوعان هناك

 الغرف هذه وعبر  بها ةخاص ةمحادث غرف بإنشاء املنظمات بعض تقوم إذ باملنظمة: الخاصة املحادثة غرف -1

  .                                               لزيارتها تدعوهم و أ يزورونها الذين الزبائن مع التحاور  تستطيع

 مجاميع لىإ املحادثة بتقسيم تقوم و  املحادثةهو  ساس ياأل  تصنيفها يكون  ملواقع ةتابع غرفهي  :ةعام محادثه غرف -2

 منظمات تقوم نأ هو ف الحال هذه في املعتمد سلوباأل  ماأ ،خرهآ لىإ اللغات و أ الدول  و أ املوضوعات حسب مختلفة

 ثحي ا،عبره التسويقي نشاطها وتمارس ةمعقول رسوم مقابل العامة املواقع هذه ضمن كثر أ و أ ةغرف بشراء عمالاأل 

                                                                                              فيها. يتحاورون  التي الغرفة لزياره خرى أ غرف من فرادأ ةدعو  فيها تواجدينامل فراداأل  و أ الغرفة مدير  يستطيع

البريد اإللكتروني:  -6  

 ورسائل يةالهاتف واملكاملات الرسائل بين كترونيلاإل التقاطع وهو  االتصال وسائل أحدث من لكترونياإل البريد يعد •

 نأ يمكنو  ،نترنتاإل  باستخدامنموذج خاص  في االلكتروني البريد رسائل ةكتاب تجري  .عنها الكتروني نموذجأو  الفاكس

 هاتفال ةمعامل تعامل نأ يمكن االلكتروني البريد رسائل ن... الخ. إ ورسومات اصور  أو تتضمن ملحقات رسالةلل يكون 

 في ارسالهإ يمكنحيث  الفاكس تشبه رسائل لكترونياإل البريد رسائل نإف خر آ جانب من ة.رسمي غير  نهاث أحي من

 لطاقم يحتي هذا .املستقبل قبل من املناسب الوقت في وقراءتها هافتح يضاأ ويمكنل ملرسمن قبل ا املناسب الوقت

                                          .                 .   املالئمة وقاتاأل  في الرسائل واستقبال رسالإ خالل من الترويج عمليات ةممارس والبيع التسويق

.  
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حيث  خر ل ا الطرف لىإ الرسالة وصول  ةسرع مثل امليزات من الكثير  حققي لكترونياإل البريد عبر  املراسلة سلوبأ نإ •

 رسالإ لواحدا رسلللم أيضا أسلوب املراسلة بالبريد اإللكتروني يتيح ،ثوان خالل العالم في مكان يأ لىإ الرسالة تصل

 رةعيتس نأ حيث ،البعيدة للمسافات حتى بسيطة فتهلك نأ . أيضا من امليزاتشخص من كثر أ لىإ الواحدة الرسالة

 ملحددن ال إب الفاكس أو  الهاتف في الحال هو  كما املسافة أو  البعد على تعتمد ال  اإللكتروني البريد عبر  رسالة إرسال

 دفعي املرسل ، أي أنمحليا االعتيادية الظروف فيهذا املزود الذي يكون  ،نترنتاإل  ةخدم مزود عن البعد و ه ساس ياأل 

  .            دولية لةرسا إلرسال حليةم مكاملة ثمن

       

 بعض ختراقن ام يتمكنون  املحترفين بعض من أهمها أن االلكتروني البريد عبر  للمراسلة السلبيات بعض يوجد أيضا • 

 ومخربين متطفلين بها يقوم فيروسية هجمات إلى اإلنترنت كما يمكن أن يتعرض وقراءتها، االلكتروني البريد عناوين

 اإللكترونية.       الرسائل وصول  تعطيل لىإ تؤدي

 

                                .                                                                   
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