
التسويق اإللكتروني 





االتفاقيات
ةبوقت البرنامج وفترات االستراحاإللتزام-1

دليل وعيك
التدع هاتفك المتنقل يشوش أفكار من -2

حولك
األسئلة والنقاش متاحة في محتوى -3

و تعاونك دليل حب العمل إبتسامتك-4البرنامج
الجماعي

و تعاونك دليل حب العمل إبتسامتك-4
الجماعي

تأقلمك مع المدرب و تنفيذ التمارين يسهل-5
استيعاب المادة العلمية



تعارف



الهدف العام للبرنامج 
تنمية مهارات الشباب في التعرف على التدريبي

كيفية التسويق اإللكتروني



أهداف البرنامج 
التدريبي 

1

2

3

4

التعرف على حجم مستخدمي 
االنترنت

ق التعرف على مفهوم التسوي
اإللكتروني

كيفية زيادة عدد الزوار على
موقعك

معرفة التسويق من خالل 
الشبكات االجتماعية

56 د اكتساب مهارات كيفية اعدا
خطة تسويقية

التعرف على انواع 
يةاالستراتيجيات التسويق



قتعريف التسوي



قتعريف التسوي
التياالنشطةاوالعملياتمنمجموعةهو

وتطويرالعمالءرغباتاكتشافعلىتعمل
حيةالربوتحققرغباتهمتشبعخدماتاومنتجات

مناسبةفترةخالل الدفاعوزارةلدى1969انترنتشبكةاولبدأت*
االمريكية

1983فيسريعهبصورةالشبكةتطورت*
همرالولاالنترنتدخلالمحليالمستوىعلى*

1999وللعامة1997فيرسميا  و1994في



هل هي بدعة ام تحول 
أساسي في طريقة 

تواصلنا ؟
ات لم يعد لدينا خيار في استخدام الشبك

إنما أصبح السؤال كيف , االجتماعية
نستخدمها



المواقع 
والمستخدمين

فضاءعلىموجودالكترونيموقعمليون555
الماضيةالسنةفيكانالرقمهذا,االنترنت
مليون300أنيعنيوهذا,مليون250حوالي
,فقط2011سنةخاللاضافتهتمجديدموقع
منذأنشئتالتيالمواقععددمنأكثروهو
2010عامحتىاالنترنتبداية



من اهم استراتيجيات
التسويق قديمًا و 

حديثاً 
من سكان العالم يتم% 82

الوصول اليهم عبر 
من المسوقين % 93الشبكات االجتماعية 

يستخدمون الشبكة لألعمال
التجارية



ارفع ترتيب موقعك في
!محركات البحث ؟

نجاح الموقع من 
ال, نجاح المحتوى

تحاول النسخ ابدع 
وتفرد بفكرك

المحتو
دد وعلى اساسه يتحى

مجال موقعك 
ة والكلمة المفتاحي
الرئيسية الذي 

يتحدث عنها

عنوان 
من الضروري اضافةالموقع

كلمات 9الى 7
ة مفتاحية رئيسي

داخل صفحات 
موقعك ألنها تؤثر
على ترتيبه في 
محركات البحث

الكلمات 
المفتاحية



ارفع ترتيب موقعك في
!محركات البحث ؟

نجاح الموقع من 
ال , نجاح المحتوى

تحاول النسخ ابدع 
وتفرد بفكرك

االعالنات 
دد وعلى اساسه يتحالنصية

مجال موقعك 
ة والكلمة المفتاحي
الرئيسية الذي 

يتحدث عنها

وصف 
الموقع



Twitter Smart Tactic !!!

يمكنك استعمال االحرف واالرقام 
حرف كحد اقصى15ال يسمح لالسم بتجاوز والشرطة المنخفضة

ال تكتب اال ما يتعلق بمنشئتك



اتاستراتيجيات المسمي

البد من ان يتماشى مع المنتجاللوقو
طة شارك الصور والفيديو مع البيئة المحي

تواجدك وردك على االستفسارات شي بك
مهم



Practice Part
تفعيل الحساب وبناء البروفايل

وابقاء االسم  G+ & YouTubeربطه مع الـ
تواجدك وردك على االستفسارات شي نفسه
مهم



خطوات اعداد 
الخطة 

التسويقية



هي النتائــــــــــــــــج •
التي ترغـــــــب 
المنظمة في 
الوصول اليها 
مــــــــــــــــن 

خـــــــــــــــــالل 
جــهــــــودها 

التسويقية
األهداف التسويقية



موقــــ
ــع
+

ترويج 
قوي

مبيعا
ت
=

موقـــ
ـــع

سعر
+

=
مبيعا
ت

R-STP-MM-I-E



مثال للهدف 
التسويقي 

زيادة حجم المبيعات من المنتج س في 
% 20بنسبة ( ماذا ) المنطقة الشرقية 

مع ( كم ) عن مبيعات العام الماضي 
(متى ) م 2021نهاية عام 



وإلعداد اإلستراتيجية 
دد التسويقية علينا ان نح

-:شيئين هما 

تحديد األسواق 
المستهدفة 

إعداد المزيج التسويقي المالئم
لهذه األسواق 



ىالتالتشكيلة او الخلطة فهى
ها تستطيع شركتنا التحكم في

-التوزيع  –السعر –المنتج )
قية إلخراج خطتنا التسوي(الترويج

السوقفىبصورة منافسة 

السوق المستهدف التسويقيالمزيج

هو مجموعة العمالء الذين 

تسعى شركتنا لتلبية حاجاتهم 

ورغباتهم 



اذن كيف نحدد أسواقنا 
المستهدفة ؟

تجزئة ) هذا يدعونا الى الحديث عن 
(السوق 



م هي العملية التي يت•
ق فيها تقسيم السو

الكلية الى مجموعات
او اجزاء صغيرة 
متشابهة من 
تجزئة السوق المستهلكين 



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

المنطقة–الموقع 
المناخ-المساحة –

جغراف
–معدل االستعمال ية

مستوى الوالء 
ت مناسبا–للصنف 

الشراء

سلوكية
–نمط المعيشة 

–الشخصية 
–االهتمامات 

ة الطبق–الهوايات 
االجتماعية

سيكوجرافية
–نمط المعيشة 

–الشخصية 
–االهتمامات 

ة الطبق–الهوايات 
االجتماعية

سيكوجرافية



كيف نحدد أسواقنا 
المستهدفة ؟

اختر اساس لتجزئة 
السوق 

حدد القطاعات السوقية 
الممكنة 

اختر القطاعات السوقية 
المستهدفة 



انواع هىما 
االستراتيجيات 
التسويقية 



كلمة عسكرية يونانية 
االصل يراد بها قائد الجيش
ن أي كبير الجيش الذى يكو
بيده مفاتيح اسرار وعزة 

الجيش او هزيمته
قية االستراتيجيات التسوي



ية استراتيج
التركيز

ية استراتيج
تجزئة 
السوق 

ية استراتيج
عدم 

التجزئة 

استراتيجية تحديد السوق 
المرتقبة 



استراتيجية اثارة الطلب

اثارة زيادة 
مستوى الطلب

الكلى 

اثارة الطلب 
االنتقائي 



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

وهى تهتم 
باالهتمام 

والمحافظة على 
العمالء الحاليين 

للمنشأة

جاستراتي
ية 

االحتف
وهى ضرورة جذب اظ 

العمالء الجدد عن 
طريق العمالء 
ين السابقين والحالي
للمنافسين 

ة وهى التميز وقياد
المنشأة في 

السوق من خالل 
النشاط الخاص بها

أي حصول المنشاة 
على اكبر حصو 

سوقية

جاستراتي
ية 

االكتس
اب 

جاستراتي
ية ريادة 
وهى من اهم السوق 

ي االستراتيجيات الت
ة تسعى الى بناء عالق
طيبة بين المنشأة

والعمالء او 
المستهلكين عن 
اتطريق تطوير المنتج

جاستراتي
ية 

التطوير 



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

وهى استخدام 
امكانيات المنشأة

لربط العمالء 

جاستراتي
ية الدعم

تواجه المنشأة 
اعتداءات من 
المنافسين 

وهى تستخدم 
أة عندما تحتل المنش

السوقفىمرتبة 
اقل من منشأة 

اخرى

جاستراتي
ية 

المواجه
ة 

ية استراتيج
الشركة 
التابعة 

المواجهة المباشرة ,
ة اتباع سياسة بديل

جاستراتي
ية النمو 



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

السير خلف نفساى
نهج المنشاة 

الرائدة 

جاستراتي
ية الظل

وذلك عن طريق 
من تقديم تشكيله

المنتجات تفوق 
منتجات الشركات 
الرائدة المنافسة

على الحصة 
السوقية 

استراتيجية
تشكيل 
المنتجات 

ية استراتيج
الحفاظ

فىالرأسىالتوسع 
كلفىعدد المنتجات 

خط من خطوط االنتاج 

جاستراتي
ية العمق



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

وهى زيادة عدد 
خطوط المنتجات 

جاستراتي
ية 

اختراق السوق االتساع
,تنمية السوق 

,تطوير المنتجات 
,التنويع

تعديالت مستوى
الجودة ,التعديالت

الوظيفية 
فى,التعديالت 

اشكال و انماط 
السلع

استراتيجية
تطوير 

المنتجات 

ة استراتيجي
تعديل 

المنتجات 
ة تخصيص موارد معين
للدفاع الى حد ما 

للحصول على مركز 
سوقى

جاستراتي
ية 

الحماية 



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

وهو توجيه الموارد
الى الوحدات االعلى
ربحية وفقا لظروف

السوق

جاستراتي
ية 

وهى امتداد الحصاد 
لتكوين المنتجات

من خالل اسم 
( الماركة )الصنف 

Brand Name –
التجارىاالسم 

Trade Name –
–اسم المنشاة 

اسم خط المنتج

استراتيجية
التعبئة 

ة استراتيجي
التميز

م تقديفىوتتمثل 
–الضمان –مايلى

حد ائتمان–الخدمة 

استراتيجية
الخدمات 
المساندة 
للمنتج



أسس تقسيم سوق 
المستهلكين 

وهى استراتيجية 
ب الغالفىتستخدم 

عمليات البيعفى
اكثر من عمليات 

الترويج 

جاستراتي
ية 

عبارة عن هىالضغط 
اسلوب اقناع 

مبسط قائم على 
الوقائع 

التركيز على هى
الشخصىالبيع 

واالعالن ووسائل 
الترويج االخرى 

استراتيجية
االيحاء 

ة استراتيجي
الدفع 

وجود طلب على هى
المنتج من خالل 

خلق اىالمستهلك 
ر المنتج لطلب مباش
من المستهلك 

استراتيجية
الجذب 



تعريف المزيج 
وأثاره التسويقى

على التسويق 



وفق آلية بسيطة•
ويتكون التسويق •

اإللكتروني من أربعة 
المنتج, )عناصر هما

(عيرالتوزيع, الترويج, التس
ي التسويق اإللكترون

وفق آلية معقدة •
اختصر العديد من منافذ •

التوزيع واختصر اإلجراءات
التقليدية بالترويج 

التسويق التقليدي



ةالشبكات االجتماعي



الشبكات 
االجتماعية

علىالمواقعمنمجموعةعلىيطلقمصطلح
World)العالميةاالنترنتشبكة Wide Web),

عمجتمبيئةفياألفرادبينالتواصلتتيح
وألبلداالنتماءأواالهتماميجمعهمافتراضي,
لنقلعالمينظامفيمعينة,فئةأومدرسة

المعلومات



لشخصيات محددة 
وأفراد ومجموعة 
أصدقاء تمكنهم من 
التعارف وإنشاء 
صدقات بينهم

شبكات شخصية 

تختص بفن معين 
وتجمع المهتمين 

بموضوع أو علم معين

شبكات ثقافية 

تهتم وتجمع أصحاب 
المهن المتشابهة 
ة لخلق بيئة تعليمي
وتدريبية فاعلة

شبكات مهنية 

ةأنواع الشبكات االجتماعي



حيث تلغى الحواجز 
الجغرافية والمكانية

العالمية

فالفرد فيها كما أنه
مستقبل وقارئ

التفاعلية

فيستخدمها الطالب
للتعلم

سهولة االستخدام

مميزات الشبكات 
االجتماعية



يعد موقع الفيس 
بوك واحد من أشهر 
ة المواقع على الشبك
العالمية, ورائد 

التواصل االجتماعي و
بيرمنبر افتراضي للتع الفيسبوك

هو موقع شبكات 
اجتماعية يقدم خدمة
تدوين مصغر والتي 
تسمح لمستخدميه
بإرسال تحديثات 

Tweets  عن حالتهم
حرف 140بحد أقصى 

للرسالة الواحدة
تويتر

ظهرت المدونات  على 
إال أن ,John Bargerيد 

انتشارها على نطاق 
واسع وهو موقع 
شخصي على يدون 
فيه آراءه ومواقفه 
حول مسائل متنوعة

المدونات

نموذج من الشبكات االجتماعية



ةالشبكات االجتماعي
خطر ام فرصة؟



ت االستخدامات االيجابية للشبكا
االجتماعية

يةاالستخدامات االتصالية الشخص

االستخدامات التعليمة

االستخدامات الحكومية

االستخدامات اإلخبارية

االستخدامات الدعوية



من استخدامات 
الشبكات االجتماعية 
ها اإليجابية ما يحصل في

من التواصل االجتماعي 
بين أفراد الدولة أو 

تجربة اجتماعيةالمدينة

رة تؤكد التحديات المعاص
على أهمية توظيف 
التقنية الحديثة في
لمأنشطة التعليم والتع

تجربة تعليمية

اتجهت كثير من 
مكاتب الدعوة في 
المملكة العربية 

السعودية الستخدام
الفيس بوك كحلقة
وصل بالمجتمع 
الخارجي لسهولة 
االستخدام ومجانية 

تجربة دعويةالتكلفة

تجارب ناجحة لالستخدامات اإليجابية



لماذا نختار التسويق
عبر الشبكات 
االجتماعية



مراكز أفضل في محركات البحث

ىتكملة الجهود التسويقية االخر

أفضلإستهداف

إدارة السمعة على النت

زيادة الوعي

تكلفة قليلة وعائد كبير



مشاعل العجمي
Mashaelalajmi638@gmail.com: االيميل 

:المهندسة 

:  تويتر 
mashael_f__m

0547884237: رقم 


