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 اإلاداطسة الػاشسة

 

 

 وسائل جنشيط املبيعاث 

 جخػدد وطائل جيشُؽ اإلابُػاث خظب الؼسف اإلاىحهت له:

 للمستهلك:  املوجهت 1-

 بالخىىع وجخصف مػين، مىخج ججسبت أو مددد مخجس مؼ بشيل مظخمس للخػامل اإلاظتهلىين حصجؼ التي ألاطالُب جلً وهي

م، زحاٌ زغبت ًدلم هدف أي دمجها لخدلُم ًمىً بدُث واإلاسوهت   :ألادواث هره ومً الدظٍى

 املجاهيت: العيناث  

 هره اإلاؤطظت أفساد ًدملىن  بئزطاٌ جيىن  الخىشَؼ كد وغملُت للصبىن، اإلاىخىج مً مجاهُت غُىاث جىشَؼ في وجخمثل

د غبر إزطالها مً خالٌ أو الصبائً، بُىث إلى الػُىاث  الػُىاث وجيىن  .الخىشَؼ ػسق  مً وغيرها آخس بمىخج إلحاكها أو البًر

  صغيرة أحجام ذاث
 
لت هره أن هما ،وظبُا ادة ججسبت لخدفيز( أطباب  لػدة حظخخدم الؼٍس  في اإلابُػاث حجم اإلاىخج، لٍص

ٌ  اإلاىخج، جلدًم مسخلت  .جيلفت التروٍجُت ألاطالُب أهثر مً ، وهي)مسغىبت جىشَؼ مىافر غلى للحصى

  ًدلم اإلابُػاث جيشُؽ مً ألاطلىب هرا اطخخدام أن   هما
 
 : مجها  اإلاصاًا مً غددا

 ملابل. ألي جدمله دون  مباشسة وبصىزة إًجابي حى في اإلاىخج ججسبت مً للمظتهلً ًمىً - أ
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. ٌظخخدمه الري واإلاىخج الجدًد اإلاىخج بين اإلالازهت مً للمظتهلً ًمىً - ب
 
 خالُا

ٌ  الري اإلاظتهلً جرهير - ث  اإلاؤطظت. مىخج اطخخدام بمصاًا مىافع آخس مىخج الطخخدام جدى

 هثيرة. وجيالُف هبير لجهد مصاًاها بُان ًدخاج ث التيللمىخجا التروٍج في ٌظاغد - ر

ٌ  فُه ًثير كد اإلاىخىج مً لػُىت اإلاظتهلً ججٍسب - ج  أهبر. همُت الكخىاء الفظى

  اإلاجاهُت ىاثػُال جلىُت غسفذ اإلالابل وفي
 
 :في جمثلذ غُىبا

ػت الخلف الظلؼ الخيلفت، اإلاسجفػت الظلؼ الظىق، في اإلاػسوفت للمىخجاث اطخخدامها ًمىً ال - أ والظلؼ التي  طَس

 صغيرة. غُىاث إلى جلظُمها ًصػب

 اإلاىخىج. مً الىخدة طػس مؼ باإلالازهت الخىشَؼ وولفت الػملُت، جىفُر ولفت ازجفاع - ب

 اإلاىافظت. باإلاىخجاث ملازهت خلُلُت مصاًاب جخمخؼ ال التي اإلاىخجاث في اطخخدامها ًمىً ال - ث

 

 الياهصيب املسابقاث وسحب: 

 جدخل ودون  اإلاشازهين خىمت وجألم جخؼلب مىافظت غً غبازة هي فاإلاظابلت الاهدشاز، واطػت اإلاظابلاث أصبدذ للد

ٌ  وهرا الىخائج في الصدفت  اإلاظابلت. فػالُاث في تراههواش مػين مىخج هدُجت شسائه أو غُيُت هلدًت حىائص غلى للحصى

ا  هما أنها إلصام بالشساء، أي مجاهُت دون  غملُت وهي حظلُت، صىزة في جيىن  ولىجها اإلاظابلت، حشبه جلىُت فهي ألالػاب أم 

  جخؼلب ال
 
  حهدا

 
ا   فىٍس

 
  .اإلاظابلاث في أطلىب الحاٌ هى هما اإلاشازهين، مً هبيرا

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

ً فحها غً ٌػلً خُث ألػاب، شيل غلى جيىن  جسوٍجُت غملُت فهي الُاهصِب سحب اأم ري السحب بػد إحساء الفائٍص
 
 ال

ٌ  لهم لُدم مىخج، غلى شساء لديهم أدلت جيىن  أن   اإلاشازهين ألاشخاص مً ًؼلب وال الحظ، غلى ًبنى  ب.السح في الدخى

 والتذكاريت الترويجيت الهداًا:  

 مػسوفت لدي الهدًت وجيىن  مػامالتها مػهم، جىمُت بلصد غمالئها إلى اإلاؤطظت جلدمها التي الهداًا هي التروٍجُت الهداًا

 غً زمجها ًلل ال مػُىت خدمت أو طلػت ٌشتري  مً هدًت ليل بمىذ اإلاؤطظت جلىم خُث بالشساء، كُامه كبل اإلاظتهلً

 جىساز مً بأض وال .جسوٍجها إلى حظعى التي مىخجاتها إخدي وخداث مً مػين ٌشتري غدد إلاً الهدًت جلدم أو مػين، مبلغ

مىً مخباغدة، أوكاث في ذلً ا اإلاىخجت أو اإلاؤطظت اطم الهدًت جدمل أن ٍو ت الهداًا اإلاىشغت. أم   جمىذ فػادة الخرواٍز

: ألاكالم اطمها، وجدمل اإلاؤطظت لػمالء
 
 .اإلاخىىغت الهداًا مً وغيرها والحلائب وألاحىدة مثال

 الدائمين املستخدمين حوافش 

 .اإلاىظمت أو للمىخج الىالء الىطُلت هره جدغم خُث شساءهم للمىخج، ًخىسز  الرًً اإلاظتهلىين إلايافأة حظخخدم 

 املؤقتت: التخفيضاث 

ت الاطخثىائُت فهي طُاطاث والػسوض الفصلُت، الخخفُظاث مثل مػُىت شمىُت فترة في وهي جخفُظاث  لخخفعُع طعػٍس

عب غلعى اإلادخملعين اإلاظعتهلىين لدصعجُؼ وحظعخخدم معً العصمً، مػُىعت لفتعرة ألاطعػاز عادة غعددهم و اإلاىعخج ججٍس  كُاطعا ٍش

  باإلاىافظين.

 الكوبوهاث( لقسائما(: 
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  لحاملها حػؼي وبؼاكاث كظائم غً غبازة وهي
 
  خصما

 
 أو للظلػت، ألاصلي الظػس مً% 20 و % 5 بين كُمخه حتراو ج مػُىا

لعت ألاطعلىب هعرا اطعخخدام ًمىعً همعا مجلعت. صعحُفت أو داخعل وطعػها خعالٌ معً أو البُعؼ، هلؼعت فعي  وذلعً أخعسي، بؼٍس

ٌ  ًخم التي  اليىبىهاث مً غدد بخجمُؼ ٌ  ىخجاإلا داخل مً غلحها الحصى   .اإلاىخج مً مجاهُت وخدة غلى للحصى

ة له الخلىُت مً الىىع وهرا  آلاحي: أهمها مصاًا، غد 

 الظلػت.  اطخخدام وشٍادة اإلاىخج مً أهبر همُت شساءفي  اإلاظتهلً جسغُب إلى يهدف 

 اإلاىافظت. اإلاؤطظاث أوشؼت مً للظلػت الحالُين اإلاظتهلىين خماًت 

 ادة وطُلت فػالت  اإلاؤطظت. غلى مىخج الؼلب لٍص

 :في جخمثل غُىب الخلىُت لهره أن   هما

o بالظىق  الجدًدة اإلاىخجاث مؼ الخلىُت هره جىاطب غدم. 

o رًً اإلاظتهلىين غدد جلدًس إمياهُت غدم
 
 ال وآلاخس ٌظخخدمها مفبػظه ومتى؟، اليىبىهاث ٌظخخدمىن  ال

 ٌظخخدمها.

o مخىسزة بصىزة شساءها ًخم ال اإلاػمسة التي الظلؼ مؼ جىاطبها غدم . 

o ادة خالي، حدًد أو مىخج ججسبت غلى اإلاظتهلىين لخدفيز حظخخدم  بظسغت. خُث حظخخدم  اإلابُػاث حجم ولٍص

  حدًدة، خصائص أو مخخلفت أحجام حدًدة لخلدًم أو إلاػاودة الشساء
 
 الىخدة، كُمت اللظائم جللل ما وغالبا

. الفسق  ٌػاد أو الىخدة كُمت مً جخصم أن إما والىفىزاث اإلادصلت
 
 هلدا

 ث:التمثيلا 
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 .اإلاىخج غمل هُفُت أو إلبساش اإلاىخج زم شساء ومً ججسبت اطخخدام لدصجُؼ حظخخدم الاهدباه، لجرب فاغلت وطُلت 

  :العلوة 

  جلدم مىاد هي
 
 لخدفيز شساء أو اإلاىافظين شبائً حرب أحل مً ما، وذلً مىخج هػالوة لشساء مىخفع بظػس أو مجاها

 ج.للمىخ والىالء الاطخلؼاب إلى كائم، إطافت مىخج مً مخخلفت أحجام

 نتج ججزيب
ُ
 :امل

لجأ  اإلاظتهلً ًدي بين خُث ًىطؼ اإلاجاهُت، الػُىاث أطلىب اطخخدام إمياهُت غدم غىد الخيشُؽ في ألاطلىب لهرا ٍو

مىخج  إدخاٌ خالت في وخاصت غجها، الاطخغىاء وصػبت مهمت ججػلها كىة هلاغ الخلىُت ولهره .للخجٍسب بُػه ج اإلاساداإلاىخ

د فهي للظىق، حدًد
 
 بخجٍسب للمظتهلً الظماح ًيىن  ما غالباو إلاصاًاه،  وامل واخخُاز اإلاىخج، حىدة مً حظمذ بالخأه

 ت.مػُى شمىُت فترة خالٌ اإلاىخج

 العزض: هوافذ  

ً أمام الظلػت حػسض خُث اإلابُػاث، لتروٍج الهامت الىطائل مً الخجصئت مخاحس هىافر حػد  بلصد الىىافر جلً للماٍز

ٌ  غلى خثهم جسي  فني، بشيل وأن جيظم حُد بشيل جصمُمها ًجب ولرلً لشسائها اإلاخجس دخى  فترة بين حغُيرها ٍو

جب وأخسي،  .ح(واض بشيل طلػت ول طػس غسض ٍو

 التجاريت املعارض: 

 والخػسف اإلاػسوطت، الظلؼ الجمهىز غلى إػالع بهدف وذلً واإلاىخجين، الخجاز مً غدد اإلاػازض هره إكامت في ٌشترن

لت وحظهم اطخخدامها، وهُفُت وخصائصها، غلى مصاًاها  غً والجمهىز  الػازطين بين ػُبت غالكت خلم في هره الؼٍس
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 جباع طلؼ اإلاػازض هره في ٌػسض وكد اإلاػسوطت، بالظلؼ اإلاخػللت بيافت اإلاػلىماث وإغالمه اإلاباشس الاجصاٌ ػٍسم

صفلاث وإحساء  غلد الهدف ًيىن  وهىا بُػها، دون  فلؽ للظلؼ غسض هىان ًيىن  كد أو اإلاػخاد أزخص مً بأطػاز

  للبُؼ باجفاكُاث جخػلم مػامالث
 
 .مظخلبال

 مشهورة شخصياث بواسطت التنشيط: 

اطت مخخلفت )جلفصة طِىما، مُادًً في غاإلاُت مشهىزة شخصُاث باطخخدام مػُىت مبُػاث جيشُؽ وهي  وهرا إلخ(...ٍز

 بشيل ًؤزس الخيشُؽ مً الىىع وهرا الػالمت، غلى حغلُف صىزها باطخخدام أو ؤلاغالن في الػالمت لهره بخلدًمها ًيىن 

ً اإلاظتهلىين، هفظُت في هبير
 
مى  جدمج التروٍجُت التي ألاشياٌ إلاخخلف الطدثمازها مخميزة أزباح جدلُم اإلاؤطظت مً ٍو

ري غدمه أو الصخصُاث هره هجاح في جخمثل لها غُىب هىان في اإلالابل الصخصُاث، هره فحها
 
نهاًت  ٌظبب أن   ًمىً وال

 نهائُ غلحها ًلض ي أو الػالمت .
 
 ا

 ا:ألاسعار جخفيض

 بالخظازة، جبُؼ ال الشسوغ خُث بػع باخترام وهرا ألاطػاز، بخخفُع التروٍج مً الىىع بهرا اللُام للمؤطظت ًمىً

ة ألاطػاز جخفُظاث وجأخر خلُلُت، ألاطػاز جيىن  وال   اإلاؤطظت جلترح والظػس الخاص خُث أشياٌ، غد 
 
  طػسا

 
 خاصا

رًً اإلاىشغين ػسف مً الخاص الظػس ٌظخخدم ما وغادةوكصيرة،  شمىُت مدددة فترة في مىخجاتها إلاظتهليي
 
 يهخمىن  ال

 .ألاطػاز غلى بئكامت اإلاىافظت

ا ه إال الخاصت ألاطػاز أهىاع مً هىع اإلاشؼب فهى الظػس أم 
 
ىطؼ اللدًم، الظػس شؼب ًخم هره الحالت في أه  ملابله ٍو

 الظػس هجد الصىزة وأطفل الظُازة صىزة فخىطؼ الجسائد،في  اإلاػلً غجها الظُازاث أطػاز ذلً ومثاٌ .الجدًد الظػس
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  اللدًم
 
ري الظػس الجدًد وأمامه مشؼىبا

 
يىن  اإلاؤطظت، ػسف مً جددًده جم ال   غمىم ٍو

 
 غً مىخفع الجدًد الظػس ا

 .الظػس اللدًم

  :الحسوماث 

 وظبت جمثل اإلابالغ هره و اإلاىخج، شساء بػملُت كُامهم اإلاظتهلىين بػد إلى بئزحاغها البائؼ ًلىم التي اإلابالغ حمُؼ وحشمل

ت د غبر جسطل كُمت اإلاىخج مً بظُؼت مئٍى  أزىاء اإلاىخىج وامل كُمت دفؼ أن بػد الخم وكذ في اإلاشتري  غىىان إلى البًر

 الشساء غملُت

  :بزامج التكزار 

 .مػُىت حىائص مىخجاتها شساء بلصد غلى اإلاؤطظت دائما ًترددون  الرًً اإلاظتهلىين إغؼاء جخظمً بسامج وهي

 :الضماهاث 

لصد دت و الظمىُت الىغىد بها ٍو  فحها الخلل أماهً إصالح أو خصائصها، أو الظلػت بشأن أداء البائؼ ًلدمها التي الصٍس

 الظمان طمً وزكت جثبذ مدددة شمىُت فترة خالٌ ذلً و فحها للمظتهلً دخل ال أطباب للظسز هدُجت حػسطذ ما إذا

 .لديها اإلاػلىماث جثبُذ بػع بػد الظلػت اإلاشتراة مؼ للمظتهلً حػؼى ما غادة التي

 باألحداث: التسويق 

اطُت، بؼىلت( بددر مػين مىخجاتها بسبؽ ذلً و اإلاؤطظت بها جلىم أداة وهي  ،)احخماغُت هدوة طِىمائي، مهسحان ٍز

 في ومىخجاتها غسض إغالهاتها أو زطمي، زعي ا ن اطمها ظهىز  ملابل الحدر جيلفت جخدمل أو مبالغ مالُت جلدم بدُث

 . للحدر اإلاخصص اإلايان
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ا:)رجال البيع( املوسعين الى املوجهت 2-

 أو والجملت الخجصئت مىشعي واكىاع اطخمالت في مجهىداث أهبر برٌ غلى البُؼ زحاٌ حصجُؼ إلى ألادواث هره تهدف

ٌ  اإلاؤطظت أو مىخجاث مً هبيرة همُاث اإلاىخج وجصٍسف غلى شساء اإلاظتهلىين  الجدًدة اإلاىخجاث مؼ الخػامل كبى

  :أمثلتها ومً للمؤطظت

 ادة ادة أو زواجبهم ٍش  .اإلاباغت الىمُت غلى الػمىالث وظبت ٍش

 مىشع ألخظً حائصة. 

 اإلاؤطظت. لػالمت والءهم حػصش  مػهم وػُدة غالكت وبىاء جدفيزهم 

 ادة غلى البُؼ زحاٌ خث  اإلاؼبلت . الحىافص أهظمت مً لالطخفادة مبُػاتها ٍش

 بالخجصئت لىطؼاء الخىشَؼ وبُبس ي وىال وىوا كبل مً اإلامىىخت الثالحاث مثل الظلؼ، لػسض مظاغدة وطائل 

 ؽ.فل اإلاؤطظت طلؼ لػسض واإلاخصصت

االوسطاء: هحو املوجهت  3-

 ٌظعى التي ألاهداف جخمثل خُث بفػالُت، مىخجاتهم وجسوٍجها لشساء والىهالء الخجصئت مىشعي لدصجُؼ أطالُب هي

 :في هره ألاطالُب مً وزاء لخدلُلها اإلاصىػىن 

 التخفيضاث:  

 اإلاىخج مً هبيرة ػلبهم لىمُاث ملابل في الىهالء أو للمىشغين خصىماث أو جخفُظاث بػمل اإلاىخجىن  ًلىم خُث

 :في جىدصس الغالب في فالخصىماث
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لت وحظخخدم اإلاشتراة الصفلت همُت مؼ ػسدي بشيل ًخصاغد والري :الكميت في الخصم - أ  هره الؼٍس

د مً الظلػت هبيرة غلى الشساء بىمُاث الىطؼاء لدصجُؼ أو حدًدة طلػت لتروٍج مادي هدافؼ  جٍص

 شساءها. اإلاػخاد الىمُت غً

 ما مً صىف مجاهُت إطافُت همُت بئغؼاء اإلاىخج ًلىم خُث: )التجاريا املجاهيت )الخصم الكمياث - ب

  أو الظلػت مً مػُىت بشساء همُت الىطُؽ كام ما إذا أو للمىشع،
 
 .مػه الخػامل له الطخمساز حصجُػا

ادة بين الػىظُت الػالكت غلى ًسجىص والري :السعزيا الخصم - ث فترة  وجللُص الخصم ملداز ٍش

  :الشيلين أخد ًأخر وكد بُجهما اإلاػلىدة الصفلت للُمت اإلاىشع كبل مً الدظدًد

 مً الشساء. مػُىت بيظبت جدفيز 

جي جخفُع   اإلاشتراة. الىمُت ًخغير خظب جدٍز

ا للمىشغين، الخصىماث هره بمىذ اإلاؤطظت جلىم اإلادة نهاًت وفي  همُاث شيل غلى أو مالُت حظلم مبالغ شيل غلى إم 

 .مجاهُت

 بػُىه مىخج بؼلب والخجصئت الجملت ججاز إكىاع.  

 الىمُت خصم بدافص اإلاػخاد الؼلب مً أهبر إطافُت همُاث بؼلب الىطؼاء إكىاع. 

 الظػس خصىماث غلى واغؼاء غسطها خالٌ مً الػالمت لتروٍج الخجصئت ججاز واطخمالت إغساء. 

 مظاغدة، بُؼ ووطائل وغالواث ومظابلاث الخصىماث خالٌ مً اإلاىخج دفؼ غلى ومىظفحهم الىطؼاء جدفيز 

ب، هرا في جلؼ التي ألادواث طمً ومً ت الخصىماث الخصيُف الخدٍز  مظابلت والىمُت، الىلدًت الخجاٍز

  .اإلاشترن والهداًا، التروٍج الخمثُالث اإلاجاهُت، هماذج اإلاىخجاث اإلابُػاث،
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 :باخخالف اإلابُػاث جيشُؽ وجلىُاث وطائل وجخخلف

لُت. ألاهداف -1  الدظٍى

 اإلاىخج. لدي البُؼ زحاٌ أو وطؼاء، نهائي، مظتهلً وان طىاء اإلاظتهدف الجمهىز  هىع -2

 وجيلفتها. الظلػت ػبُػت -3

 الظائدة. الاكخصادًت الظسوف -4
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