املحاضرة الثانية :التسويق في املنظمات غيرالربحية
التسويق غير الربحي :هو عملية تسويق منتج أو خدمة ال تهدف إلى تحقيق ربح نقدي للمسوق .ويتعامل التسويق غير
الربحي إلى حد ما مع نوع خاص من املنظمات كاملنظمات املعاا من الضرائب والتي يجب عليها توزيع األموال حسب أهدافها
املعلنة أو إعاد توزيع جزء من املوارد مر أخرى ضمن املنظمة .حيث توجد املنظمات غير الربحية لخدمة قضية
اجتماعية مهمة للمجتمع والتي تقدم فوائد للناس في مجاالت ال تقدمها الحكومات .بالنسبة للمنظمات غير الربحية ،يجب
أن يبقى أي ربح في املنظمة من أجل إفاد مكوناتها لذلك يجب على املنظمة غير الربحية الناجحة أن توفر لها عائد خاص
من أجل استمراريتها.

خصائص التسويق في املنظمات غير الربحية
أوال :على غرار تسويق املنتجات األخرى مثل السلع االستهالكية املعبأ  ،فإن التسويق غير الربحي ال يتعلق فقط
باالتصاالت وحدها .حيث تخلط العديد من املنظمات غير الربحية بين التسويق واإلعالن والعالقات العامة .وهي
مجموعات فرعية مهمة في التسويق وهي األكثر وضوحا .إال أن التسويق غير الربحي يدور أيضا حول إنشاء وتقديم قيمة
ألصحاب املصالح .فهناك العديد من الجماهير املستهدفة للمنظمات غير الربحية ،بما في ذلك العمالء واملتطوعين
واملانحين واملجتمع ككل .كما يقوم التسويق غير الربحي على بناء عالقات طويلة األمد مع املتطوعين واملانحين وغالبا مع
العمالء.
ثانيا :النتيجة املرجو من التسويق هي التبادل الذي يتخلى فيه الناس عن ش يء ما للحصول على ش يء أخر .يمكن أن تكون
وسيلة التبادل هي املال أو الوقت أو الخبر أو أي أصل آخر  .يبحث محترفو التسويق غير الربحيين عن متطوعين للتخلي
عن وقتهم وفي بعض الحاالت ،خبراتهم ،وينطبق هذا على املجالس االستشارية ومجالس اإلدار  .تسهل املنظمات غير
الربحية أيضا تبادل األموال من الجهات املانحة والشركات والحكومات واملؤسسات .بالنسبة للشركات ،قد يكون جزء من
التبادل هو زياد الوعي بمواطنة الشركات من قبل العمالء .
ثالثا :يختلف التسويق غير الربحي عن بيع الحبوب أو السيارات أو غيرها .غالبا ال يدفع العمالء مقابل الخدمة التي
يحصلون عليها أو يدفعون ثمن زهيد جدا ،وعليهم إجراء تغيير في السلوك يمكن أن يتطلب وقتا وجهدا (على سبيل املثال،
التوقف عن التدخين ،أو عدم الشرب أثناء القياد  ،أو إكمال التعليم املدرس ي ،أو تناول الطعام الصحي) .ال تتحكم
املنظمة غير الربحية بالضرور في جميع معايير املنتج أو الخدمة التي تم تطويرها .وتحدد الحكومات واملؤسسات والجهات
املانحة الاردية والشركات أحيانا تااصيل هذه البرامج.
رابعا :تتعامل املنظمات غير الربحية أيضا مع االحتياجات والرغبات .حيث يتم تلبية االحتياجات من قبل بنوك اإلطعام
التي تطعم الناس ،ومالجئ املشردين التي توفر السكن ،ومراكز العنف املنزلي التي توفر املأوى واملساعد القانونية لعمالئها.
وتشمل الرغبات الثقافة واملوسيقى واملكتبات التي تمكن الناس من اكتساب املعرفة والوصول إلى املعلومات  .تعتبر جميع
االحتياجات والرغبات التي تقدمها املنظمات ّ
قيمة وضرورية ويتم تضمينها بما تقوم املنظمات بتسويقه فعليا.
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ويمكن للمنظمات غير الربحية أن تلبي االحتياجات والرغبات من خالل ما يلي:
 .1الخدمات والبرامج :تؤدي العديد من املنظمات غير الربحية مهامها من خالل خدمة أو برنامج مثل التعليم وبرامج
محو األمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات القانونية وخدمات العمل .الخدمات غير ملموسة (ال يمكنك
ملسها أو رؤيتها أو سماعها) ،فنائية (ال يمكنك تخزينها أو جردها) ،متالزمة (يتم البيع واالستهالك في ناس الوقت)،
و متباينة (هناك تباين في اإلنتاج واالستهالك) .كل هذه العوامل تجعل من الصعب تسليم الخدمات وتسويقها،
لكن هذه الائة تشكل عروض معظم املنظمات غير الربحية.
 .2املنتجات :تبيع بعض املنظمات غير الربحية املنتجات أو تقدمها .يمكن أن تشمل املنتجات العناصر التي تباع في
متاجر هدايا املتاحف أو على مواقع الويب الخاصة باملنظمات .املنتجات مهمة ألن بيعها يسمح للمنظمات غير
الربحية بأن تكون أكثر استدامة من الناحية املالية وغير مرتبطة بشكل صارم بالتبرعات .بعضها أيضا بمثابة
رمز للمنظمة غير الربحية.
 .3الخدمات والخبرات :تختلف الخدمات عن املنتجات نظرا ألنها تقدم من قبل البشر في معظم الحاالت .يمكن أن
تشمل الخدمات أشياء مثل استشارات الصحة العقلية التي يتم تقديمها بسعر مخاض أو خدمات تقديم
الطعام من قبل مؤسسة اجتماعية غير ربحية .التجارب هي أيضا غير ملموسة ويمكن القول إنها تجعل الحيا
أكثر ثراء .تشمل الخدمات القائمة على الخبر املعارض الانية وحدائق الحيوان وأحواض السمك والسيماونيات
واملسارح .عاد ما تلبي هذه الرغبات املتعارضة مع االحتياجات .بالنسبة للتجارب ،تعد املنافسة عنصرا مهما ألنه
في العديد من املدن الكبير هناك العديد من الخيارات للترفيه.
 .4املااهيم :بعض املنظمات غير الربحية تقدم رسالة .كاملنظمات الدينية (مثل الكنيسة الكاثوليكية) واملنظمات
السياسية (مثل الحزب الديمقراطي) هي أمثلة جيد على املااهيم التي يتم تسويقها للناس .املااهيم األخرى هي
الرسائل الوارد في إعالنات الخدمة العامة التي تشجع على التبني ،وتثبط تعاطي املخدرات ،وتشجع على إعاد
التدوير ،وما إلى ذلك.
 .5املنظمات :بعض املنظمات غير الربحية ،مثل الجمعيات والنوادي لديها أعضاء منتسبين وتسوق فوائد االنتماء
إلى املنظمة .الكنائس واملدارس الخاصة ورياض األطاال والجمعيات التجارية واملنظمات املهنية كلها أمثلة على
املنظمات غير الربحية التي تبيع ناسها كمنظمات.

ما الذي يجعل املنظمات غير الربحية مختلفة في التسويق عن املسؤسسات الربحية؟
 .1لدى املنظمات غير الربحية أهداف مختلاة وال تتعلق هذه األهداف فقط بالعائد املالي حيث في كثير من الحاالت،
تحتاج املنظمة غير الربحية إلى موارد مالية كافية لتقديم برامجها وخدماتها .هذا النقص في الحد األدنى املالي
الواحد يجعل القياس صعبا بعض الش يء.
 .2يوجد لدى املنظمات غير الربحية مستايدين فريدين وقد يكون هؤالء املستايدين (عاد عمالئها) غير مباليين
أو يعارضون املهمة بشد  .على سبيل املثال ،اإلقالع عن التدخين أمر صعب ،وقد يكون بعض الناس غير مبالين
به على الرغم من أنهم ياهمون أنه سيؤدي إلى نمط حيا أكثر صحة وانخااض التكاليف الصحية .قد يعارض
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بعض الناس بشد منظمة مثل تنظيم األسر التي توزع معلومات تنظيم األسر ووسائل منع الحمل .باإلضافة
إلى ذلك ،غالبا ما تتبنى املنظمات غير الربحية نهجا واحدا لكل االتجاهات مما يؤدي إلى هدر ونتائج أقل.
 .3ماهوم املنافسة غير واضح لدى هذه املنظمات فاي كثير من األحيان توجد املنظمات لتكمل بعضها البعض بدال
من التنافس .باإلضافة إلى ذلك ،هناك أوقات تتنافس فيها منظمة غير ربحية مع كيان ربحي.
 .4تعد قرارات املنتج أكثر تعقيدا حيث يوجد العديد من سلوكيات الدعم الخيري التي تتراوح بين تلك التي تتطلب
القليل من الجهد (على سبيل املثال ،شراء منتج في حملة تسويقية متعلقة باملهمة .أو إكمال ساعات الخدمة
املجتمعية ،أو التبرع بالعناصر غير املرغوب فيها للجمعيات الخيرية) إلى تلك التي تتطلب قدرا كبيرا من الجهد
(على سبيل املثال ،العضوية في مجتمعات العالمات التجارية الخيرية أو التطوع) .الاوائد معقد  ،وقد تكون
الرسالة ضعياة أو غير مباشر  ،خاصة تجاه األشخاص ذوي املشاركة املنخاضة .بينما في املقابل ،يقدم معظم
التسويق الربحي فائد مباشر أكثر بكثير للعميل .بالنسبة للمنظمات غير الربحية ،قد يكون مستوى املشاركة
منخاضا أو مرتاعا ،وقد ال تكون استراتيجيات املراسلة التقليدية كافية.
 .5التوزيع والخدمات اللوجستية هو اختالف رئيس ي آخر .ويشمل ذلك قدر الشركات على فتح مواقع جديد أو
تقديم طرق جديد للمستهلكين للوصول إلى منتجاتها .ال تملك املنظمات غير الربحية عاد التمويل الالزم
لتوسيع نطاق برامجها إلى مجاالت أخرى .فقط املنظمات غير الربحية الكبير لديها مكاتب متعدد في مواقع
مختلاة (على سبيل املثال ،جمعية القلب األمريكية وجمعية الشبان املسيحية) .وقد لعبت شبكة اإلنترنت دورا
رئيسيا في قابلية التوسع بالنسبة لبعض املنظمات غير الربحية.
 .6باإلضافة الي ذلك يعد الترويج مشكلة صعبة ألن بعض املنظمات ال يمكنها اإلعالن أو تشعر أنه من غير املناسب
اإلعالن ألن اإلعالنات تظهر أن املنظمة غير الربحية تناق األموال على أشياء أخرى غير تقديم البرنامج .يجب أن
تعتمد العديد من املنظمات على املتطوعين أو إعالنات الخدمة العامة للترويج.
 .7مسألة التسعير في املنظمات غير الربحية مختلاة حيث ال يدفع العمالء غير الربحيين دائما ألن املؤسسات تقدم
خدمات مقابل رسوم مخاضة أو مجانية .وهذا الاصل بين املستخدم والدافع يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة
للمنظمات غير الربحية (ويضيف في الواقع جمهورا مستهدفا يجب مراعاته).

فهم التداخل بين املنظمات الربحية وغير الربحية
حدد ويمر و صموي  W Wymer and S Samuعد أنواع مما أسمياه العالقات التعاونية غير الربحية .بالنظر إلى ظهور
هذه األنواع من العالقات بين املنظمات غير الربحية واملنظمات الربحية ،فإن تعرياها مهما كما يلي:
 .1يشير العمل الخيري للشركات إلى املساهمات النقدية أو غير النقدية التي تقدمها املنظمات الربحية إلى املنظمات
غير الربحية .وهو يتطلب عموما أقل قدر من الجهد ،وااللتزام باملوارد ،واملشاركة اإلدارية .على سبيل املثال،
تتبرع شركة والت ديزني باملال إلى جمعية السكن من أجل اإلنسانية لبناء املنازل.
 .2املؤسسة النظامية هي كيان غير ربحي يتم إنشاؤه بواسطة شركة ربحية إلدار أهدافها الخيرية .تصبح املؤسسة
وكيلها عاد  ،وبشكل نموذجي تخضع املنظمات غير الربحية إلى تبرعات تنافسية تؤخذ بعين االعتبار في التمويل.
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باإلضافة إلى ذلك ،تقدم بعض املؤسسات النظامية تبرعات مماثلة للموظاين وكذلك إجاز للتطوع من أجل
القضايا االنسانية .في اآلونة األخير  ،رأينا العديد من الشركات تتبرع باملال واملوارد األخرى لبنوك الطعام وغيرها
من املنظمات غير الربحية ملساعد الناس خالل جائحةCovid-19.
 .3تسمح اتااقيات الترخيص للشركات باستخدام أسماء و  /أو شعارات املنظمات غير الربحية مقابل رسوم ثابتة.
على سبيل املثال ،تقدم مؤسسة سرطان الجلد ختم املوافقة على املنتجات التي تلبي معايير معينة،
 .4الرعاية هي ترتيبات تدفع بموجبها شركة تجارية للمؤسسة غير الربحية رسوم رعاية الستخدام العالمة التجارية
أو الشعار الخاص بالنشاط التجاري في إعالنات املؤسسة غير الربحية .وأفضل مثال على ذلك هو مئات الشركات
التي ترعى األلعاب األوملبية واألوملبياد الخاص .وهكذا ترعى الشركات الربحية بشكل روتيني املعارض الانية
ومعارض املتاحف و هذا هو مجال زياد الدعم التسويقي.
 .5املعامالت التجارية القائمة الترويج (التسويق املرتبط بالسبب) هي تلك التي تتبرع فيها شركة ربحية بمبلغ محدد
من النقد أو الطعام أو املعدات بما يتناسب طردا مع إيرادات مبيعات املستهلكين .على سبيل املثال ،تعطي شركة
Yoplaitما يصل إلى  252،222دوالر سنويا ألبحاث سرطان الثدي للرموز و الشعارات املرسلة عن طريق االيميل.
يلقى التسويق املرتبط بالسبب (أو تسويق األسباب) اهتماما كبيرا في األدبيات األكاديمية وكذلك داخل الشركات.
 .6تعزيز القضايا املشتركة هو ترتيب تعمل من خالله املنظمات غير الربحية والشركات الربحية معا لدعم قضية
ما .عاد ما تشارك الشركات الربحية في أنشطة لتعزيز القضية بدال من إعطاء املال بدقة .ومن األمثلة الجيد
على ذلك الشراكة بين مختلف وكاالت اإلعالن ملنع انتشار املخدرات ولتطوير إعالنات الخدمة العامة.
 .7تشير املشاريع املشتركة إلى كيان جديد غير ربحي تنشؤه املنظمات الشريكة لتحقيق أهدافها املشتركة .وترتبط
شركة يونيليار  Unileverوالصندوق العالمي للحيا البرية بشراكة لوضع نظام إلصدار الشهادات لتحديد
املنتجات السمكية التي يتم اصطيادها وفق أساس مستدام.
 .8املؤسسات االجتماعية هي شركات ربحية ذات مهمة اجتماعية أو هي منظمات غير ربحية لديها تدفق إيرادات
ربحية .يحاول هذا النوع الجديد نسبيا من األعمال معالجة بعض أكبر مشاكل املجتمع .توظف شركة Inner
 ، Renovation Cityوهي شركة كندية  ،أشخاصا هامشيين في املجتمع  ،مثل أعضاء العصابات السابقين  ،أو
األشخاص الذين لديهم سجالت جنائية  ،أو األشخاص الذين يعانون من مشاكل اإلدمان.

إدراك املنظمات غير الربحية للتسويق
على الرغم من وجود التسويق منذ عقود وإدراك املنظمات غير الربحية أهميته على مدى السنوات القليلة املاضية ،غير
أن هناك اناصاال بين مبادئ التسويق القياسية وما هو فعال للمنظمات غير الربحية .أحد األسباب األكثر وضوحا هو أن
املنظمات غير الربحية عاد ما يكون لديها أربعة جماهير مستهدفة على األقل :العمالء والجهات املانحة واملتطوعون
واملجتمع .كل منها مختلف ويحصل على فوائد متنوعة من التبادل ،مما يجعل التسويق في املنظمات غير الربحية أكثر
تعقيدا بكثير من بيع السلع استهالكية.
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نتيجة لذلك ،تكافح العديد من املنظمات غير الربحية مع التسويق .بينت دراسة أجراها بوب وإيسلي  Pope, Iselyوأسوموا
توتو  Asomoa- Tutuبأنه على الرغم من أن غالبية القاد غير الربحيين الذين تحدثوا إليهم رأوا قيمة التسويق ،إال أن
معظمهم لم يكونوا واضحين بشأن ما يعنيه التسويق بالضبط .وعاد ما يرتبط التسويق بجمع التبرعات والتواصل مع
العمالء أو املتطوعين .وذكر أكثر من ثالثة أرباع املشاركين في االستطالع أنه ليس لديهم جمهور مستهدف محدد لجهودهم
في جمع التبرعات ويعتمدون بدال من ذلك على األصدقاء واملانحين السابقين لتمويلهم .باإلضافة إلى ذلك ،ال يميز معظم
القاد بين التسويق واإلعالن والعالقات العامة .على الرغم من أن هذه الوظائف مرتبطة ،إال أنها متميز وتستخدم ألهداف
مختلاة .وذكر أكثر من ربع املشاركين في االستطالع أن التسويق ليس مهما بالنسبة لهم .وارتبط معظم هؤالء املجيبين
بمنظمات ممولة بوسائل أخرى غير التبرعات؛ باعت منتجات أو خدمات ،أو فرضت رسوم عضوية .ضمن هذه املجموعة
أكثر من ثالثة أرباع لم يكن لديهم خطة تسويقية.
ذكرت جميع املنظمات غير الربحية التي شملها االستطالع أنها تاتقر إلى الوقت واملال واملوظاين والخبر لتطوير رسالة
واضحة وفعالة .وياتقر معظمهم إلى سوق مستهدفة واضحة لجهودهم (يمكن ملعظمهم تحديد عمالئهم ولكن من غير
املرجح أن يكونوا قادرين على استهداف املتطوعين أو املانحين) .بعض املنظمات لم تبذل أية جهود تهدف إلى اجتذاب
املتطوعين واالحتااظ بهم .وكانت هذه املنظمات مختلطة أيضا في قدرتها على تحديد منافسيها .ونظرا للدور الاريد
للمنافسة في القطاعات غير الربحية ،لم ير البعض أي منافسة ،في حين رأى آخرون أن كل منظمة أخرى تتنافس من حيث
أموال املانحين .ورأت معظم املنظمات غير الربحية املحلية الصغير أن االفتقار إلى الوعي بالعالمة التجارية يمثل مجاال
رئيسيا للمشاكل التي يتعين معالجتها من خالل التسويق ،وعلى الرغم من أن معظم املنظمات لها وجود على شبكة
اإلنترنت ،إال أنها لم تستغله بالشكل الكافي عموما.
في اآلونة األخير  ،كان هناك اهتمام متزايد بنقل املعرفة التسويقية .يشير هذا بشكل أساس ي إلى جميع املعارف املوجود
داخل املنظمة والقدر على تطوير طريقة لجمع ونشر تلك املعرفة .يجادل العلماء بأن رأس املال الاكري هو امليز
التنافسية للمنظمة .ومع ذلك ،فإن الشركات غير الربحية أقل عرضة الكتساب واستخدام املعرفة التسويقية ملجموعة
متنوعة من األسباب:
 .1لدى معظم املنظمات غير الربحية ميزانية صغير نسبيا ،مما يجعل من الصعب إنااق األموال على العالمة
التجارية .وبدال من ذلك ،تعتمد هذه املنظمات غير الربحية على بدائل مثل العالقات العامة والتسويق املباشر،
والتي عاد ما تكون أقل تكلاة من اإلعالنات .يعني نقص املال أيضا أن املنظمات غير الربحية ال تستطيع عموما
تحمل تكاليف البيانات واألبحاث التي يعتبرها العديد من املنظمات الربحية أمرا ماروغا منه.
 .2ال ياهم العديد من قاد املنظمات غير الربحية قيمة التسويق أو كياية القيام بالتسويق ،يقاوم بعض القاد
أي ش يء يأتي من القطاع التجاري ألنهم يعتقدون أن املنظمات غير الربحية تعمل بشكل مختلف.
ُ
 .3تحدث العديد من املنظمات غير الربحية خالل األزمة ،وبالتالي ليس لديها الوقت أو الطاقة للتخطيط
االستراتيجي ،وعوضا عن ذلك ،تقض ي قدرا كبيرا من الوقت في الحصول على املنح التي قد تكون خارج مجاالت
خبرتها ،مما يعني أنها تطور باستمرار منتج جديد.
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 .4هناك فرق ثقافي بين املنظمات غير الربحية واملنظمات الربحية  .فاملنظمات غير الربحية أكثر تأنيا وأبطأ في قبول
التغيير .ويعمل قادتها وموظاوها في إطار حزمة حوافز مختلاة.
وحسب أندريزن و أخرون  Andreasen et al.يوجد خمسة مجاالت واعد للتسويق بالنسبة للمنظمات غير الربحية:
 .1التحليل التنافس ي :على الرغم من أن بعض املنظمات غير الربحية تعتبر قضيتها فريد من نوعها ،إال أنه من
املناسب تحديد منظمات مماثلة داخل القطاع املعني.
 .2تحليل التموضع أو التركز :يأخذ التموضع في االعتبار املنافسة وكل ما يجعل املنظمات فريد من نوعها.
 .3تجزئة نمط الحيا  :التجزئة مهمة للمنظمات غير الربحية ويجب أن تحرك أكثر املتغيرات الديموغرافية .ويتضمن
تقسيم نمط الحيا بعض اإلمكانات املحتملة.
 .4اختبارات النسخ واملااهيم :يجب على املنظمات غير الربحية اختبار رسائلها مع أصحاب املصالح األساسيين
لضمان انها ذات أثر وفعالية.
 .5التجارب :يمكن للمنظمات غير الربحية اختبار استراتيجيات مختلاة باستخدام تجارب بسيطة ملعرفة أيهما أكثر
فعالية.

األساطيرواملفاهيم الخاطئة في املنظمات غيرالربحية
في عام  ، 2212أصدر العديد من كبار مسؤولي التسويق غير الربحيين ) (CMOsورقة عمل دعت إلى تحويل التسويق .فيما
يلي بعض األساطير واملااهيم الخاطئة التي أرادوا توضيحها:
 .1التسويق تكتيكي فقط :الغرض من التسويق ليس مجرد دعم الخطة االستراتيجية ،ال بل يجب دمجه في عملية
التخطيط االستراتيجي بأكملها من أجل أن يكون فعاال .ربما تكون هذه واحد من أكثر األساطير تكلاة.
 .2ال يحتاج جامعو التبرعات الجيدون إلى التسويق :تعتقد بعض املنظمات غير الربحية أن التسويق واضح للغاية
ويقوم على التالعب بالناس ،في حين أن جمع التبرعات يعتمد على العالقات .ومع ذلك ،فإن حمالت جمع
التبرعات الناجحة تستخدم استراتيجيات التسويق ملعرفة املزيد عن تطلعاتهم ،وهذه الجهود تؤدي إلى عالقات
طويلة األمد.
 .3يمكن أن يحقق التسويق الجيد كل ش يء :التسويق ،على الرغم من أهميته ،هو مجرد جانب واحد من جوانب
املنظمة وبالتالي ال يمكنه تحقيق كل ش يء .يعمل التسويق كبوصلة تذكر املؤسسات بالوفاء بوعود عالمتها
التجارية.
 .4التسويق ال يمكن قياسه :بعض األشياء يصعب قياسها ،ولكن هناك طرق لقياس نتائج التسويق الجيد ،مما
يسمح للقياد بأن تكون على دراية بقيمته الحقيقية.
 .5تجزئة التسويق ليست عملية بالنسبة ملعظم املنظمات غير الربحية :حيث يمكن أن يكون التقسيم مكلاا ،ولكن
إنااق املال لنشر الرسالة للجميع أكثر تكلاة .يسمح التقسيم بتوجيه الرسائل إما إلى األشخاص الذين يحتاجون
أو إلى املنتجات والخدمات أو إلى األشخاص الذين من املحتمل أن يدعموا املؤسسة.
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 .6ال تنطبق املنافسة على الجمعيات الخيرية :هناك أكثر من  1مليون جمعية خيرية مسجلة في الواليات املتحد
وحدها .هناك مجال لكل من املنافسة والتعاون ،والتسويق الجيد يساعد في كليهما.
 .7التسويق الجيد يتطلب املال والكثير منه :أكثر من أي وقت مض ى ،هناك طرق غير مكلاة للتسويق ،مثل وسائل
التواصل االجتماعي وغيرها من تكتيكات الوسائط الرقمية .باإلضافة إلى ذلك ،تساعد املوارد مثل أعضاء مجلس
اإلدار واالستشاريين والوكاالت اإلعالنية والجامعات في إنشاء استراتيجيات بتكلاة قليلة أو بدون تكلاة.
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