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 الثامنةالمحاضرة 

 
 استراتٌجٌات االعالن

 
 الدكتورة رٌزان نصور

 اوال: تعرٌف االعالن
 

 عرفت جمعٌة التسوٌق االمرٌكٌة االعالن:
 اجر مدفوعبأنه الوسٌلة الغٌر الشخصٌة لتقدٌم البضائع والخدمات واألفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل 

 

o  :من التعرٌف ٌمكن ان نستخلص اربعة اركان رئٌسة 

 

  وسٌلة غٌر شخصٌة .1

 االعالن ٌصل الى الجمهور عبر وسائل اتصال غٌر شخصٌة )عدم استخدام االتصال 
 . الشخصً(

 

  تقدٌم البضائع والخدمات واالفكار: .2

 .االعالن ٌشمل المنتجات والخدمات واالفكار )ثقافة، سٌاسة(
 

  معلومة:جهة  .3

ان ٌتم االعالن من قبل جهة معروفة )المنظمة التً تملك السلعة او الخدمة( او الوكالة 
 . المتخصصة فً االعالن

 

ال ٌتم عرض او نشر االعالن عبر وسائل االتصال المختلفة اال بعد دفع مبالغ  مقابل اجر مدفوع: .4

 نقدٌة لقاء ذلك النشاط االعالنً المنفذ.

 
 

 االعالنثانٌا: انواع  
 

 اعالنات عن المنتج او الخدمة :  .1

 وهً تلك االعالنات التً تقوم بها الشركة ألغراض تتعلق بمنتجاتها او خدماتها وهذا من اجل:

  تحقٌق الطلب على المنتجات. 

 زٌادة فً حجم المبٌعات. 

 خلق الطلب فً ذهنٌة المستهلك. 

 تعزٌز مكانة العالمة التجارٌة لدى الجمهور. 

  المكان الذي ٌمكن شراء المنتج منه وتوقٌت ذلكتحدٌد. 

 

 

 

 إعالنات عن المنظمة ذاتها: .2
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 وتسعى المنظمة وراء هذا اإلعالن إلى خلق صورة اٌجابٌة عنها وعن أنشطتها؛ 

 تعزٌز شهرتها او مكانتها فً ذهنٌة الزبائن؛ 

  ،تطوٌر عالقتها مع األطراف األخرى )الموردون، الموزعون، العاملون

 ... الخ(؛المساهمون

  تدعٌم عالقتها مع المجتمع )مثال شركةBP  تركز فً إعالناتها على موضوع حماٌة

 البٌئة حتى تقلل من التأثٌر السلبً لنشاطاتها اإلنتاجٌة والتً هً أصال ملوثة للبٌئة(؛

  تدعٌم صورة منطقة أو دولة معٌنة )مثل االعالنات التً تقوم بها بعض الدول لجلب

 المستثمرٌن(.السٌاح او 

  

 

 ثالثا: اهداف االعالن
هً االتصاالت المتخصصة والمنصبة نحو انجاز مهمة معٌنة تتكامل مع الجمهور المقصود وفً فترة 

 معٌنة.زمنٌة 

 اإلعالن اإلخباري:  .1

 إخبار السوق عن منتجات جدٌدة؛ 

  الستخدامات الجدٌدة للمنتج؛اإٌضاح 

 إعالنات  اصلة فً أسعار المنتجحإخبار السوق عن التغٌرات ال(pampers )؛ 

 توصٌف للخدمات المتاحة التً ٌمكن تقدٌمها؛ 

 .بناء سمعة ومكانة طٌبة للشركة فً السوق 

 

 اإلعالن التنافسً:  .2

 خلق تفضٌل لدى المستهلك نحو العالمة التجارٌة للمنتج المعلن عنه؛ 

  دراكات المستهلك عن المنتج المعلن عنه باتجاه التعامل معه؛إتغٌٌر 

 .إقناع المشتري على تحقٌق الشراء اآلن ولٌس بوقت آخر 

 

 :وٌمكن أن ٌكون بنوعٌن 

انتظار)اعالنات شركات االتصال الهدف منه تحقٌق الفعل الشرائً دون : أسلوب مباشر (1

 لعروض محدودة(

وٌركز على المنافع التً ٌمكن تحقٌقها مستقبال )اعالنات شركات  : أسلوب غٌر مباشر (2

 الطٌران(

 

 : اإلعالن التذكٌري .3

 تذكٌر المشتري باحتمال حاجته لهذا المنتج فً وقت قرٌب قادم؛ 

 تذكٌر المشتري بأماكن بٌع المنتج؛ 

 المنتج فً قمة اهتمامات المستهلك )اعالنات شركة كوكا كوال او بٌسً  الحفاظ على مكانة

 ؛كوال(

 إبقاء المنتج فً ذاكرة المشتري لفترة التخفٌضات فً نهاٌة الموسم.  
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 اختٌار الوسٌلة االعالنٌةرابعا: 
كبٌرة فً  وسٌلة االعالن هً االداة التً تستطٌع الشركة من خاللها ان تنفذ برنامجها االعالنً؛ اهمٌتها

 .اٌصال الرسالة المطلوبة الى الجمهور المستهدف
 
 

 

 :المعاٌٌر المعتمدة فً تحدٌد وسٌلة االعالن
 تحدٌد االطراف المستهدفة من االعالن )مثال شباب، مراهقٌن، شٌوخ...الخ(؛ 

 طبٌعة المنتج وخصائصه )مثال مستلزمات التزحلق على الثلج، او مالبس نسائٌة(؛ 

  اٌصالها الى الجمهور؛الرسالة المطلوب 

 تكلفة استخدام الوسٌلة. 

 

 وسائل وانواع االعالن :      
 : هً االقدم مثل اعالنات الصحف والمجالت والملصقات ... وٌمكن تسمٌتها باإلعالنات  االعالنات المطبوعة

 غـــــــــٌـــر 

المباشرة بسبب عدم امكانٌة تحدٌد الفرد المستهدف منها بدقة . " ممٌزاتها تجدها فً                                  
 اماكن 

 كثٌرة طائرة ، فندق                                 
 : ومنها الكتٌبات والمطوٌات التً ترسل بالبرٌد ألشخاص بعٌنهم . االعالن المباشر 

 : معارض وعلى الحافالت او على المالبس .تجدها فً الشوارع وال االعالنات التجارٌة 

 : وهً اعالنات االذاعٌة والتسوٌق عبر الهاتف . االعالنات المسموعة 

 : وهً اعالنات التلفزٌون وهً االكثر انتشاراً االن وإعالنات دور السٌنما . االعالنات المسموعة المرئٌة 

 : مسموع / مرئً / تفاعلً . االعالنات على شبكة االنترنت 

 . االعالنات على شاشة الهاتف الجوال 

ـ التلفزٌون: 1
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:الصحف ـ  2
 
 
 

 
 
 

 المجلة -3                                            
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 الرادٌو -  4                                        
 
 

 
 

 
 

 خامسا: استراتٌجٌات االعالن
توجه الى السوق الحالً للشركة وتعتمد فً رسالتها االعالنٌة  استراتٌجٌات المحافظة على السوق/ الحقائق: .1

 على مجموعة من الحقائق من صفات وممٌزات السلعة  لخلق صورة ذهنٌة عن العالمة.

توجه الى السوق الحالً للشركة وتعتمد فً رسالتها االعالنٌة على  استراتٌجٌة المحافظة على السوق/ الرمز: .2

 ً مشاعر االفراد المستدفٌن  ودفعهم الى التمسك بالعالمة.التصور والتخٌل والتأثٌر ف

وهً التً تقدم حقائق فً رسالتها االعالنٌة عن منتجات جدٌدة او   استراتٌجٌة تغٌٌر السوق/ الحقائق: .3

 استخدامات جدٌدة او بٌان ممٌزات جدٌدة او تغٌٌر المعتقدات عن العالمة لسوق جدٌد او قطاعات جدٌدة.

وهً التً تحاول تغٌٌر ظروف السوق وتعتمد على التأثٌر فً مشاعر  ٌٌر السوق / الرمز:استراتٌجٌة تغ .4

المستهلك عن طرٌق التعبٌر الرمزي سوآءا عن منتج جدٌد او زٌادة االهتمام بالعالمة، والتخلص او التقلٌل من 

 الفراد المستهدفٌن.مخاطر شراء او استخدام منتج معٌن او تغٌٌر الصورة الذهنٌة عن عالمة معٌنة لدى ا

 

 األهمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لإلعالن:: سادسا
 
 

ت لإلعالن بدوزه في جحقُق النمّى الاقخصادّي للُمنشأة؛ من خالل اهخمامه بمخابعت  ًّ جظهس ألاهمُت الاقخصاد

ادة ُمعّدل اطتهالك ألافساد  ظاعد ذلك على ٍش نشأة؛ مّما الخدماث أو الّظلع الحالُت أو الجدًدة، وَُ
ُ
نخجاث اإلا

ُ
إلا

ادة حجم ؤلاهخاج،  ًؤّدي إلى ٍش

 للنقاط آلاجُت
ً
ص هره ألاهمُت وفقا لخَّ

ُ
ت لإلعالن جظهس في دوزه بالخأثير في أفكاز ألافساد، وج ُّ :إن ألاهمُت الاحخماع  

أقّل ألاطعاز؛ حظهُل الحُاة في اإلاجخمع: هى دوز ؤلاعالن في جىفير الخدماث والّظلع للّناض بأحظن الىطائل و  -1

نخجاث
ُ
ظاهم في جىفير حهىدهم بالبحث عن اإلا ٌُ  مّما 
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 من العاداث الجدًدة الناججت عن  -2 
ً
جقدًم عاداث حدًدة: هى دوز ؤلاعالن في امخالك ألاشخاص مجمىعت

ص عادة اطخخدام هىع ُمعين من الصابىن في غظل ال ن عنها، مثل: حعٍص
َ
عل

ُ
ز للُمنخجاث اإلا خكِسّ

ُ
َُدًنالاطخخدام اإلا .  

ص الخقازب بين اإلاجخمع والّناض: هى دوز ؤلاعالن في بناء اجصال بين حمُع الطبقاث اإلاىحىدة في اإلاجخمع  -3 حعٍص

.الىاحد؛ بظبب دوزه في هقل العاداث اإلاخنّىعت بين الّناض  

 


