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 التاسعةاملحاضرة 

 عرض املنتجات

  

د مً العمالء وشٍادة اإلابُعاث  • لظذ بداحت ئلى جلدًم عسوع جخفُػاث مً أحل الحطٌى على اإلاٍص

خطىضا وأن هرا ألامس ضعب حدا باليظبت للخجاز الطغاز واإلابخدئين الرًً ال ًدطلىن على هامش 

 زبذ حُد ٌظاعدهم في جلدًم بعؼ الخطىماث.

ت دون اطخخدام لهرا هد • ادة مبُعاث اإلادالث وألاوشؿت الخجاٍز ىاٌو ؾسق أخسي للتروٍج مً احل ٍش

الخخفُػاث التي طخللظ مً هامش السبدُت وزبما حظبب الخظائس في خالت كسزث بُع اإلاىخجاث 

  بثمً أكل مً الثمً الري خطلذ عليها

:ان العسع الظلُم للمىخجاث يهدف الى •  : 

ادة اإلابُعاث وخلم ال • سغبت في الشساءٍش 1-  

 -2ئعؿاء اهؿباع ئًجابي عً اإلاىخج وحىدجه وئبساش خطائطه •

 -3حظهُل عملُت الاخخُاز بين اإلاىخجاث •

 اإلالىماث ألاطاطُت لعسع اإلاىخج

 

 أوال اإلاىكع اإلاىاطب لعسع اإلاىخجاث

 

فيلما وان  ٌعخبر جطمُم اإلاخاحس عىطسا هاما ومإزسا وله دوز هبير في ئعؿاء اإلاظتهلً اهؿباع ئًجابي

  العسع حرابا ولما أشاز الى حىدة اإلاىخج اإلاعسوع
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 زاهُا الاهخمام بالدًيىز 

جطمُم دًيىز اإلادل بدُث ًيىن اإلادخل لِع به بػائع، وئهما ًيىن واشف ليل اإلادل مً الخازج 

على لفذ اهدباه مع وغع ألاشُاء التي ججرب العين والصهىز الؿبُعت وألالىان الهادئت في اإلادخل وحظاعد 

.الصبائً واطخلؿاب عمالء حدد للمدل  

اث  زالثا دلُل اإلاشتًر

وغع الدلُل ؤلاعالوي عىد اإلادخل وأمام عسباث الدظىق فبعؼ الصبائً ال ٌعسفىن ماذا ًدخاحىن 

جب وغع اإلاىخجاث اإلاساد بُعها  بدثىا في الدلُل عً العسوع والخطىماث ٍو اث ٍو ً لديهم كائمت مشتًر وآخٍس

.هثر زبدُت في الدلُلوألا . 

 زابعا السائدت الرهُت

بت مً اإلادخل لخدفيز اإلاشتري  جسجِب اإلادل بدُث ًيىن ميان اإلاخبىشاث وعُىاث الؿعام اإلاجاهُت كٍس

.على الشعىز بالجىع فالصخظ الجائع أهثر عسغه لشساء الىثير مً ألاشُاء  

 خامظا ألاطاطُاث في الخلف

لت عسع البػاعت مً ؾسق عسع ا ت )الظىبس مازهذ( هي ؾٍس لبػائع)اإلاىخجاث( في اإلادالث الخجاٍز

وغع اإلاىخجاث الغرائُت الخػسواث وألاشُاء التي غالبا ٌشتريها الىاض مثل اللبن والبُؼ في نهاًت اإلادل ختى 

اث د مً اإلاشتًر د مً فسص زؤٍخه إلاىخجاث اهثر وبالخالي اإلاٍص  .ًمس الصبىن بيل اإلادل ليًز

خاحهطادطا بُع ماال جد  

وغع اإلاىخجاث التي ضالخُتها مىتهُت أكسب في ؤلامام واإلاساد بُعها في زفىف العسع ألامامُت مع وغع 

اإلاىخجاث الحدًثت في الخلف او في اإلاخصن، هما ًجب وغع اإلاىخجاث التي ًىحد منها همُاث هبيرة او ًساد 

ؼ لها لجرب اهدباه اإلادظىكينالخخلظ منها في أهثر مً ميان في الظىبس مازهذ مع عمل الفخاث جخفُ  
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 طابعا عسع الظلع اإلاشهىزة

ت الشهيرة  ئذا أزدث الظُؿسة على الظىق فعلًُ وغع اإلاىخجاث ألاعلى طعسا واإلاىخجاث ذاث العالماث الخجاٍز

في مظخىي العين وألازخظ باألطفل وأعلى مظخىي الىظس فاإلوظان ًىظس لألشُاء التي جلع على مظخىي هظسه 

.فلـ  

 زامىا عسع طلع ألاؾفاٌ

اث و الشىوىالجت والشُبع وألالعاب وغيرها مً  وغع مىخجاث ألاؾفاٌ أمام مظخىي عُىنهم مثل الحلٍى

ألاشُاء التي ًدبىها، فاألؾفاٌ هثيرو ؤلالحاح على أهلهم لشساء ش يء ومىخجاتهم ازباخها عالُت ملازهت بمىخجاث 

.الىباز  

ججاطعا وغع الظلع اإلاسبدت عىد اإلاخس   

اث التي ًدىاولها الجمُع في اإلامساث وأمام الياشير)مىظف  وغع اإلاىخجاث ألاهثر زبدا مثل الشىوىالجت والحلٍى

دىاولىنها بىثرة ً ٍو  الحظاب( وفي أماهً الخسوج فهره الظلع ٌشتريها الىثيًر

. 

 أطالُب عسع اإلاىخجاث داخل اإلاخاحس
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 خّىٌ مخجسن ئلى وحهت ًتهافذ عليها الصبائً

 عىطس ؤلاغاءة في أماهً البُع 

عىطس ؤلاغاءة في أماهً البُع أهثر أهمُت مً أي وكذ مض ى أضبذ . 

دة مً  -جدىلذ عملُت الدظىق ئلى أهثر مً مجسد "عملُت شساء لألشُاء"  فهي جىؿىي آلان على ججسبت واملت وفٍس

ت واإلاخجس  .هىعها باليظبت للعالمت الخجاٍز

ت حرابت للعالم ت وجىطُع كاعدة الصبائًباإلغاءة اإلاىاطبت، ًمىً ضىع هٍى ت الخجاٍز .  

احرب العمالء ئلى مخجسن مً خالٌ وغع هافرة دًىامُىُت على واحهت اإلاخجس وشّجعهم على جفّلد مىخجاجً 

 .باالطخعاهت بمىاؾم ؤلاغاءة اإلاسهت وواحهاث العسع التي طخترن في أذهانهم اهؿباًعا دائًما عً الخميز بمىخجاجً

ل أماهً البُع ئلى ججسبت مظسخُت بمظاعدة الاهازة والاغاءة  لىخعسف على الؿسق الخمظت التي جإدي ئلى جدٍى

 الفعالت

جدُذ ؤلاغاءة حظلُـ الػىء على هجمت العسع -1  

يبغي الخعامل معها على هرا ألاطاض. جدُذ الخؿىزاث الجدًدة في عالم  حعخبر اإلاىخجاث هي هجمت العسع ٍو

اءة هأداة في عملُت البُعؤلاغاءة إلاخاحس الخجصئت اطخخدام ؤلاغ  
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مً خالٌ الترهيز على مىاؾم معُىت بشيل اطتراجُجي، حظخؿُع مخاحس الخجصئت فسع مجاٌ السؤٍت على العمالء  

جماًما مثلما جلىم ؤلاغاءة على اإلاظسح بدظلُـ الػىء على أشُاء أو  -مً أحل جىحيههم ئلى مىخجاث بعُنها 

  .شخطُاث معُىت

في عالم ؤلاغاءة أًًػا إلاخاحس الخجصئت حظلُـ الػىء على مىخجاث معُىت، وحصجُع هما جدُذ الابخيازاث 

لاٌ ئن العالم ما هى ئال مظسح  ًُ ت زائدة.  دة لعالمت ججاٍز ت الفٍس اطخلهام أهماؽ خُاة معُىت، أو التروٍج للهٍى

 هبير، وجطدق هره اإلالىلت بشيل هبير في عالم البُع بالخجصئت

حعمل ؤلاغاءة على غبـ الحالت اإلاصاحُت وجدلم الخطىضُت الفسدًت -2  

ت عالمتها  LED جدُذ أخدر الاججاهاث إلاخاحس الخجصئت ئمياهُت اخخُاز "هىهت" معُىت إلغاءة جخماش ى بدكت مع هٍى

ًدا جماًما على مظاخاث اإلاخجس. وجىفس جىىىلىحُا ؤلاغاءة الحدًثت ئمياهاث ت وجػفي ؾابًعا فٍس ال خطس  الخجاٍز

د لإلغاءة في اإلاخجس. جلّدز  ج منهما إلوشاء ؾابع فٍس لها مع جىفس ألاغىاء البُػاء، أو ألاغىاء الهادئت، أو مٍص

ت بطىزة ال جلل  ت كُمت هره ألاغىاء اإلاخططت ألنها ججرب العمالء ئلى ضىزة العالمت الخجاٍز العالماث الخجاٍز

ت عً اهجرابهم للمىخجاث الفسدًت. باميان العال  ت أن ججعل مخاحسها حعىع زطالت العالمت الخجاٍز ماث الخجاٍز

خ السئِظُتبل وجإهد على زطالت بعُنها هرلً، مما ًخلم شعىًزا بدػىز العالمت  غبـ الحالت اإلاصاحُت  مٍو

بشيل أهبر مً خالٌ ئغافت اإلاىطُلى وجددًد شمنها بالشيل ألامثل الري ًدىاطب مع ؤلاغاءة في اإلاخجس. ئن 

زخلت جخاؾب الىحدان ٌظاعد مخاحس الخجصئت على الخدىم بطىزة واملت في ججسبت العمُل والازجلاء بها جىفير 

.ئلى اإلاظخىي الخالي  

بمثابت مظسح شخص ياللُاض أضبدذ غسفت  -3  

% مً كسازاث الدظىق ًخم اجخاذها في غسفت اللُاض، لرلً فمً اإلاهم أن ًسي العمالء 66جفُد الدزاطاث أن 

ت. حظخؿُع ابخيازاث ؤلاغاءة الجدًدة في الىكذ الحالي مىذ العمالء ججسبت شخطُت أهفظهم في  ظل ئغاءة مغٍس

عبر لىخت جدىم جفاعلُت، ًمىً زؤٍت شيل اإلاالبع  LED في غسف حغُير اإلاالبع. مً خالٌ حغُير ئعداد مطابُذ

فت حغُير اإلاالبع حصًءا أهثر في وضح النهاز أو معسفت مدي مالءمتها إلاىاطبت مظائُت. للد أضبدذ مسخلت غس 

.أهمُت في زخلت الدظىق الخاضت بالعمُل  

حظخؿُع ؤلاغاءة هلل العمالء ئلى عالم مخخلف -4  

ماذا لى اطخؿاعذ ججسبت البُع بالخجصئت هلل العمالء ئلى عالم آخس؟ اخسج مً اإلاسهص الخجازي اإلاصدخم زم 

ت. ًمىً جدظين واضل الظير ئلى ممش ى اإلاطمم. أٌش الجلُد عً خرائً  وواضل الظير ئلى الىاخت الصحساٍو

ججسبت الدظىق داخل اإلاخجس بشيل أهبر عىد اطخخدام ؤلاغاءة إلوشاء مشاهد مخخلفت جماًما. مالبع الطُف 

ت ئوشاء الظسوف  معسوغت مع وحىد الجلُد على ألازغُت؟ لِظذ هىان مشيلت. ًمىً للعالماث الخجاٍز
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دة للعمالء بعد ذلً( مً خالٌ اطخخدام جأزيراث ئغاءة مدددة اإلاىاخُت التي جسغب فيها )وجى  فير ججسبت فٍس

.ومخططت جىاطب اخخُاحاجه  

  -5جددد واحهاث عسع اإلاخجس اإلاشهد في مخاحس الخجصئت .

عد اإلاشهد الافخخاحي أخد أهم حىاهب الترفُه. وبالىظس ئلى أن مجاٌ البُع بالخجصئت ًخجه أهثر فأهثر هدى جىفير  ٌُ

دة مً هىعها للعمُل، فال ًمىً ئغفاٌ واحهاث عسع اإلاخاحس. حظخخدمججسب ت فٍس  Philips  مفاهُم لخىفير

واحهاث عسع دًىامُىُت في اإلاخاحس مً أحل ئغفاء إلاظت مظسخُت على واحهت اإلاخجس وئغساء زواد الدظىق 

وبالخالي  -زىان فلـ  6س هى بالدخٌى ئلُه. جفُد ألابدار أن الىكذ اإلاخاح لجرب زواد الدظىق ئلى داخل اإلاخج

حعد واحهت العسع الالفخت للىظس أمًسا بالغ ألاهمُت. خدد اإلاشهد، واحرب العمُل ئلى داخل اإلاخجس، وجأهد أن 

.ججسبت العمُل هي ججسبت مظسخُت حرابت  

 حعخمد ؤلاغاءة بدظب وظُفت اإلاخجس وميىهاجه. فخػاء ضاالث العسع ومخاشن البػاعت ئغاءة وافُت جمىً

 ما جسجب مطابُذ ؤلاغاءة 
ً
اتها بىغىح مع جىفير الخأزير الػىئي اإلاالئم لإلعالن عنها، وغالبا مً زؤٍت مدخٍى

ت  ساعى فيها ججىب الىهج الشدًد واخخُاز طٍى ين الداخلي للمخجس وجطمُمه. ٍو مخىاظسة وميسجمت مع التًز

 ئ
ً
 في جدىاطب مع هىعُت البػاعت اإلاعسوغت، هأن جػاء اإلافسوشاث مثال

ً
 مىاطبا

ً
غاءة مىخفػت ومىشعت جىشَعا

ين واحهاث العسع وئغاءتها  خين جػاء ألالبظت والسجاد ئغاءة بهُجت مخأللت. وتهخم اإلاخاحس خاضت بتًز

ساعى هىا ئخفاء مطادز الػىء عً  للدعاًت إلاعسوغاتها ليي جبرش عما ًجاوزها وجظهس الىىاحي الجمالُت فيها، ٍو

.إلاطابُذ اإلالىهت واطخعماٌ اإلاطابُذ اإلاخغيرة الشدة واإلاساًا العاهظت وغير ذلًالىظس اإلاباشس واطخعماٌ ا  
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 العسع الصحُذ للبػائع في اإلاخجس

هُفُت جسجِب مىخجً ٌعخبر مً أطاطُاث التروٍج أٌو ما ًلفذ اهدباه الخبراء في هرا العمل هى اججاه خسهت 

ٌظمى "خسهت مسوز اإلاخجس". هىان هظام ًىظم العسع في اإلاخجس، وهى معلد ولِع بظُؿاالعمالء. ما   

 ًخم جلظُم أي مظاخت للبُع بالخجصئت ئلى مىاؾم "بازدة" و "طاخىت

ت    " اإلاىؿلت الظاخىت ًػع البػائع في ازجفاع الؿلب. عادة ، جلع هره اإلاىؿلت على مظخىي العُىن البشٍس

u200b\u200b\ بمخىطـ طم 176ئلى  165جفاع ًتراوح مً از    

ترن اإلاىخجاث ذاث الؿلب اإلاىخفؼ على أكل ألازفف في اإلاىؿلت "البازدة “
ُ
 ""اإلاىؿلت البازدة". ج

:ُىًعا هياللىاعد ألاهثر ش  

مىىه كساءة حمُع اإلاعلىماث.  ت ، ٍو وحها لىحه.ًجب وغع البػائع على السفىف ختى ًساها اإلاشتري مً أي شاٍو

  .لجرب الاهدباه ، ًمىىً وغع عدة خصم مشسكت مخؿابلت مًعا

ت في " ت السئِظُت."جلٌى اللاعدة ئهه مً ألافػل للمشتري اإلادخمل أن ًػع العالماث الخجاٍز العالماث الخجاٍز

  .بداًت السفىف أمام مجمىعاث أخسي ممازلت مً البػائع

ت". ًجب وغع اإلاىخجاث ألاهثر شعبُت وألاهثر زبًدا في اإلاخجس على مظخىي العين"  زفىف في ألاولٍى

خىم "السفىف الظفلُت".  ئنها جػع اإلاىخجاث التي ٌشتريها العمالء دون الحاحت ئلى ئعالهاث ئغافُت: عبىة 

 .اكخطادًت هبيرة ، أشُاء ضغيرة لألطسة

خىم "السفىف العلُا".  للد جم جطمُم مىخجاث أهثر  جيلفت وضىزة ، والتي جدخاج ئلى حرب الاهدباه ئلى البُع 

ع  .الظَس

 .وفلا لحجم الحصمت."  جخؿلب اللاعدة عسع عبىاث ضغيرة على ٌظاز اإلاشتري ، وهبيرة الحجم على الُمين"

ادة اإلابُعاث وغع مجمىعت مً اإلاىخجاث ألاخدر بين مىافع  مىكع "بين اإلاىافظين."  مً الؿسق الجُدة لٍص

()اللائد ٌسحب حاًزا أكل شهسة زاسخ  

 مظخىٍاث مً عسع اإلاىخج في السفىف

اث مً عسع اإلاىخج 3هىان  :مظخٍى   

 

مظخىي العين )السف ألاوطـ( ، ومظخىي الُد )السف العلىي( ومظخىي اللدم )السف الظفلي(. ومً اإلاعسوف 

 أن البػائع اإلاىغىعت على مظخىي العين للمشتري جباع بشيل أفػل

ىاد الاعالهُت إلاظاهدة عسع اإلاىخجاطخخدام اإلا  

 اطخخدام اإلاىاد الاعالهُت إلاظاهدة عسع اإلاىخج

:ان الطخخدام اإلاىاد الاعالهُت دوزا هاما في حرب وحعٍسف اإلاظتهلً باإلاىخج ومنها

 



https://manara.edu.sy/  

 


