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في ، وهى الظلعت ، والظعس ،  ج الدظٍى التروٍج عىصسا أطاطُا مً عىاصس اإلاٍص

مىً أن جيىن  ج ، ٍو خأزس باللسازاث ألاخسي لعىاصس هرا اإلاٍص والخىشَع ، والتروٍج ، ٍو

هره اللسازاث مً العىامل اإلاظاعدة على التروٍج للظلعت أو الخدمت وكبىلها في 

الظىق ، هما ًمىً أن جيىن هره اللسازاث عائلا أمام عملُت التروٍج لهره الظلع 

.والخدماث   
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ف التروٍج وحعدد اإلاؤلفاث خٌى اإلاىضىع إال أنها جمُعها جسي أن التروٍج • زغم هثرة حعاٍز
عملُت اجصاٌ، فيلما أجلىذ الشسهت مهازة الاجصاٌ بالعمُل أدث وؼُفت التروٍج 

هما أن التروٍج يهخم . بفاعلُت عالُت، وبهرا فالتروٍج خلُغ مً مجمىعت مً العىاصس
بالخعامل مع طلىن اإلاظتهلً أهثر مً حعامله مع الحاجاث والسغباث اإلالمىطت، فهى 

ت للتروٍج في الشسائيعىصس إكىاعي مىجه للخأزير في الظلىن  ، خُث جخمثل اإلاهمت الجىهٍس
لت  الخغلب على مشيلت جهل اإلاظتهلً ببعض اإلاعلىماث، فُبين له اإلاعلىماث بعٍس

لت معُىت ًسض ى عنها البائع، وهرا ههج إغسائي أكسب مً وىهه  إًدائُت أن ًخصسف بعٍس

 .  إكىاعُا
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ج  ووي جصل الشسواث وجؤدي وؼُفت التروٍج بىفاءة فئنها حظخخدم عدة أدواث ًعلم عليها عىاصس اإلاٍص
ج اجصاالث . التروٍجي ج التروٍجي التي ًعلم عليها أخُاها مٍص م عىد جصيُف عىاصس اإلاٍص وجخخلف أدبُاث الدظٍى

م، فالبعض ًصىفها إلى أزبعت أكظام زئِظت هي م اإلاباشس، والعالكاث العامت، : الدظٍى جسوٍج اإلابُعاث، والدظٍى
دو هرا الخصيُف أن ؤلاعالن إخدي أدواث التروٍج ألهه . والبُع الشخص ي مً ألاهمُت ” أي ؤلاعالن“وال ًسي مٍؤ

لي ولِع أداة مً أدواث التروٍج ج الدظٍى ج التروٍجي . بميان خُث ٌعد أخد ميىهاث اإلاٍص سي آخسون أن اإلاٍص ٍو
آخسون ًسون أن العالكاث العامت ًجب أال جيىن . ٌشمل الىؼائف ألازبع الظابلت إضافت إلى ؤلاعالن والدعاًت

م أو  إخدي أدواث التروٍج، بل هي وؼُفت أطاطُت مىفصلت حعادٌ في أهمُتها بلُت وؼائف اإلايشأة والدظٍى
ج التروٍجي إلى خمظت أكظام زئِظت . ؤلادازة اإلاالُت م الحدًثت صىفذ عىاصس اإلاٍص إال أن غالبُت أدبُاث الدظٍى

رالعامة، والبيع الشخصي، والتسويق المباشؤلاعالن، وجيشُغ اإلابُعاث، والعالكاث : هي  
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عخبرالتروٍج ج  َو الخعىة الخمهُدًت لبلُت عىاصس اإلاٍص
لي  .الدظٍى  

 علل؟
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م أي مىخج إكامت اجصاالث بين الشسهت اإلاىخجت وعدة أظساف أخسي  ًخعلب حظٍى
لىم اليشاط . والعمالء واإلاىشعين والخجاز وألاجهصة الحيىمُت وعامت الجمهىز  ٍو

التروٍجي للميشأة بعملُت الاجصاٌ مع ألاظساف الاخسي في البِئت الاكخصادًت 
ج . بصىزة مباشسة وغير مباشسة  ولهرا ٌعخبر التروٍج  مً أهم العىاصس اإلاٍص

لي الري ًمىً أن ًدظبب طىء إدازجه في فشل اإلايشأة في إًجاد عالكاث  الدظٍى
لي  . جُدة مع ألاظساف ألاخسي وبالخالي ضعف أداء اليشاط الدظٍى  
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موال شً أن حعؽُم الاطخفادة مً جهىد التروٍج ًخعلب أن ًلىم  بىضع  مدًسالدظٍى
خعت للتروٍج وجىفُرها باطخخدام وافت ألادواث والىطائل الالشمت للخدىم اليامل في 

اجصاالث اإلايشأة باألظساف ألاخسي ، وذلً بعد دزاطت الظىق وجمع معلىماث وافُت عً 
العمالء واإلاىافظين وظبُعت الظىق ختى ًمىً اطخخدام التروٍج بصىزة هاجحت للحفاػ 

ت  . على عالكت إًجابُت كٍى  
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ل أهداف التروٍج الفعا  

ولخددًد أهداف التروٍج الفعاٌ ًجب أن هجُب عً 

: طؤالين   

ما هى ألازس اإلاعلىب جدلُله في الظىق مً وزاء : ألاٌو 

؟التروٍج   

م: الثاوي    ما هى ألازس الري طُلعبه التروٍج في جهىد الدظٍى

.؟  
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 ويرتبط تحديد أهداف الترويج بتحديد الجماهير المستهدفة هل هم المستوردون أم

 .المصنعون أم الوكالء التجاريون أم طبقة معينة من المستهلكين أم المجتمع ككـل 
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 أهداف الترويج الفعال 

. 

1- ًأهداف جخعلم باإلاظتهل: 

 - حشجُع العمالء الحالُين للشسهت على جدلُم الشساء و بىمُاث هبيرة. 

 - ص والءهم لعالمت الشسهت  .جدفيز العمالء على إعادة الشساء و حعٍص

 - مىاجهت عالماث اإلاىافظين بأفعاٌ و أوشعت فعالت. 

 - بىاء عالكت مع ألاشخاص الرًً ال ًخعاملىن مع اإلاىخج. 

 -  الشركةبىاء كاعدة معلىماث و بُاهاث عً العمالء الحالُين اإلاخعاملين مع 
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 أهداف الترويج الفعال 

. 

2- أهداف جخعلم بالىطعاء: 

 -  مظخىي اإلاخصون حشجُع الىطعاء على شساء اإلاىخجاث الجدًدة و بىمُاث هبيرة لخخفُض. 

 - الدشجُع على الشساء خالٌ فترة الخصفُت اإلاىطمُت. 

 - فها للبُع  .الخدفيز على شساء ألاصىاف اللدًمت و التي ًخىجب جصٍس

 - مىاجهت أوشعت التروٍج للمىافظين. 

 - ت ت مع الىطعاء مما ٌعصش مياهت العالمت الخجاٍز  .بىاء عالكت كٍى

 - الدخول في عالقات و منافذ جديدة مع وسطاء جدد أو الوسطاء الحاليين. 

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

 أهداف الترويج الفعال 

. 

. 
3-  البُعُتأهداف جخعلم باللىة: 

 -  حشجُع العمالء على دعم اإلاىخجاث الجدًدة التي جدخلها الشسهت
 .في الظىق 

 -  ًد مً العالكت مع اإلاخعاملين مً شبائ الخفاعل و الخدفيز للمٍص
 .الشسهت

 - إزازة اهدباه الصبائً هدى الخخفُضاث اإلالدمت في نهاًت اإلاىطم. 

 -  إشسان اإلاىؼفين في دوزاث مً شأنها زفع كدزاتهم لخدلُم
 التروٍج الصحُذ
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. 

. 

 ٌ(  السطالت التروٍجُت : ) هُف ًددر التروٍج الفعا 
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.  مً الشيل الاًضاحي الظابم ًدبين أن عملُت الاجصاٌ التروٍجي جترهص في

 :  ؤلاجابت على  الخمع أطئلت ألاطاطُت وهـي

-  ٌشير إلى اإلاصدز أو اإلاسطل :مً ًخـصل ؟  . 

-  ًخـعلم هرا الظؤاٌ بمضمىن السطالت :مـاذا ًـلٌى ؟. 

- ٌبـأي وطُلـت ؟ ًخعلم بىطُلت الاجصـا. 

-  اإلاظخلبل للسطالتمشيلت معسفت إلاـً ؟ هـرا الظؤاٌ ًعسح  . 

- ٌبـأي جـأزـير ؟ ٌـشير إلى ملداز هجاح عملُت الاجصا. 
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اإلاسطلsource   : وهى الشسهت اللائمت بعملُت التروٍج وهي جلىم بخددًد مضمىن وشيل

 .  السطالت التي جسغب في اًصالها للمظخلبلين 

 ــ اإلاظخلبلreceiver  : لىم هى وهى الجمهىز الري جصل إلُه الفىسة واإلاعنى بشيل مشفس ٍو

جب على اإلاسطل أن ًساعي خصىصُاث اإلاظخلبل   .بفً هره الشُفسة ٍو

 ــ السطالتmessage  : وهي اإلاضمىن أو الفىسة التي ًسطلها اإلاسطل الى اإلاظخلبل وهره السطالت

ل اإلاعنى الى طلظلت مً السمىش جلدم فىسة أو مضمىن معين   ًخم حشفيرها كبل ازطالها بخدٍى
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 ٌظخخدم اإلاسطل عادة عدة وطائل اجصاٌ لىلل السطالت
صحف  –الى اإلاظخلبل وحشمل وطائل ؤلاعالم اإلاىخىبت 

ىن وزادًى   –ووطائل مسئُت ومظمىعت  –ومجالث  جلفٍص
–  

 جب أن جىضع السطالت في شيل اصعالخاث مفهىمت ٍو
علم على هره العملُت صُاغت السطالت زم جىلل  ٍو

 السطالت عبر وطُلت الى اإلاظخلبل الري ًفظس السطالت
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م الاجصاالث وهي ملظمت الى هىعين هما  ممىً أن ًخم هلل السطالت عً ظٍس

  

شير الى هلل اإلاعلىماث مً خالٌ اليلماث( : اللفؽي ) الاجصاٌ اللغىي   -1   َو

 
ً
                                                                                                 . إما هخابت أو لفؽا

وهى ٌعبر عً هلل اإلاعلىماث بدون اطخخدام : الاجصاٌ غير اللغىي   -2
اليلماث لفً الدشفير مً خاللها ، لىً اإلاظخخَدم هىا ظسق اجصاٌ زبما 

 مثل خسواث الجظد وميزاث الصىث وحعابير الىجه 
ً
  . جيىن أهثر جأزيرا
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:شسوط جدلُم الفاعلُت للسطالت التروٍجُت   

.ًجب أن ججرب اهدباه اإلاسطل إلُه أو اإلاظخلبل    -1  

.ًجب أن جيىن السطالت مفهىمت مً جمُع أظساف العملُت    -2  

.ًجب أن جؤدي السطالت إلى إزازة خاجت للمظخلبل    -3  

  . ًجب أن جىضح السطالت هُفُت إشباع خاجت اإلاظخلبل    -4
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The AIDA Concept 

Action 

Desire 

Interest 

Attention Cognitive (thinking) 

Affective (feeling) 

Conative (doing) 

(التفكير)المعرفي   

(الشعور)العاطفي   
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 الخغرًت العىظُت
 وجمثل اطخجابت اإلاظخلبل للسطالت

:وكد جيىن هره الخغرًت الساجعت  
ددر ألازس اإلاعلىب: إًجابُت  عىدما ًفهم اإلاظخلبل وجهت هؽس اإلاسطل ٍو  

لم ًفهم اإلاظتهلً السطالت ولم جددر ألازس اإلاعلىب: طلبُت  
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 جب الاهدباه إلى عدة  :اطخخدام السمىش لدشفير السطالت منها  أمىزعىدٍو
ًجب على اإلاسطل أن ٌظخخدم زمىش معخادة وشائعت أو معسوفت لدي 

 .اإلاظخلبل وأن ًخجىب السمىش التي لها أهثر مً معنى 
ًدٌ على وجه العمىم على مشسوب بازد إال أنها ( الصىدا ) مصعلح : مثاٌ

م وفي ( هسبىهاث الصىدا ) في مىاظم أخسي كد حعني مادة  أو آلاٌع هٍس
 الىطييمىاظم أخسي ٌعني اإلاشسوب الري ًخلغ مع 
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 ومً خالٌ هرا العىصس وظخيخج بأهه لخدلُم مساخل عملُت التروٍج ًجب على اإلاسطل ألاخر بعين

 :الاعخباز العىاصس الخالُت

- على كساز : جددًد اإلاظخلبلين اإلاظتهدفين ً ًخمثلىن في اإلاظتهلىين اإلاخىكعين أو الحالُين أو اإلاؤزٍس

 .الشساء أو مخخري كساز الشساء

- والري ًخمثل في جدلُم عملُت الشساء: جددًد هىع زد الفعل اإلاسغىب به. 

- وجخمثل في السطالت التي جخلم الاهدباه و ؤلاعجاب زم جدلم الشساء الفعلي: اخخُاز السطالت. 

- اخخُاز الىطُلت أي اخخُاز كىىاث الاجصاٌ الفعالت. 

- أي معسفت مدي حعسف و جرهس اإلاسطل إلُه للسطالت: الحصٌى على اإلاعلىماث اإلاسجدة 

هما هى مىضح في الشيل الخالي: 
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لت التروٍجُت الىخُدة التي حظخعملها شسهت ماهدوهالدش، فهي  الحمالث ؤلاعالهُت لِظذ العٍس
د  حعخمد أًضا على اإلافاوضاث والبُع اإلاباشس، خاصت مع اإلاؤطظاث والشسواث والجامعاث التي جٍس

.ماهدوهالدش أن جصبذ ممىال لها  
مً أجل اطخلعاب عدد أهبر مً الصبائً، خُث  الخخفُضُتهما حعخمد ماهدوهالدش على العسوض 

أنها جلترح جخفُضاث على بعض الىجباث و ُتهدي شبائنها خصىماث في بعض اإلاىاطباث واألعُاد 
اضُت والثلافُت .والخؽاهساث الٍس  

لت أخسي مهمت حعخمدها ماهدوهالدش في التروٍج إلاىخجاتها هي أن جيىن الساعي السطمي والشسهت  ظٍس
.ألابسش في مخخلف اإلالخلُاث الدولُت، و التي ٌظلغ عليها ؤلاعالم الدولي واإلادلي الىثير مً الضىء  

اضُت لعل أبسشها نهائُاث هأض  فمثال واهذ ماهدوهالدش الساعي السطمي للعدًد مً الخؽاهساث الٍس
ىُت 1994العالم في طىت  ، هما أنها الساعي السطمي لىسة الظلت ألامٍس NBA و ألالعاب ألاوإلابُت …

إضافت إلى ذلً، حظخخدم الشسهت شهسة العدًد مً الشخصُاث العاإلاُت مً أجل الدعاًت 
ىُت   إلاىخجاتها ومعاعمها، ومً بين هره الشخصُاث هرهس أطعىزة هسة الظلت ألامٍس

Michael Jordan  والمغني الشهيرJustin Timberlake 
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هلعت أخسي مهمت ًجب علُىا أن ال هيظاها، وهي أن ماهدوهالدش حظتهدف بشيل 

ت الصغيرة مً ألاظفاٌ الرًً ال جخجاوش أعمازهم  طىىاث،  5أهبر الفئاث العمٍس
ت  وصىال إلى الشباب الري ًدزض في الجامعت أو اإلادزطت الثاهٍى

وجبرٌ الشسهت مجهىدا هبيرا الطخلعاب أهبر كدز مً الصبائً مً هره الفئت 
م اكتراح عسوض خاصت هعبم  الري ذهسهاه  Happy Mealبالراث، وذلً عً ظٍس

عد زهيزة أطاطُت لىجاح ماهدوهالدش في العالم بأطسه، لِع فلغ  ٌُ طابلا والري 
لين 

َ
ألهه ٌظخلعب الىثير مً الشباب الصغاز، بل أًضا ألن هؤالء ًأجىن عادة مساف

للشركةبأهاليهم وذويهم، مما ٌعني مبُعاث أهثر   
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نهاًت اإلاداضسة 
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