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   في ظل اإلنترنتتسويقال:  ثالثالمبحث ال
  
  : التسويق احلديث -1

  
ترويج ل املؤسسةاملستخدمة من طرف     "جمموعة اإلجراءات والتقنيات والوسائل   "يعرف التسويق بأنه    

 وإرضـاء   الربحقيق  حت بغرض   ،إشباع حاجيات الزبائن من السلع واخلدمات     وتنمية أنشطتها التجارية من أجل      
كمية - ، تسعى إىل حتقيق التوازن بني اإلنتاج واإلستهالك       هو عملية جتارية أساسية ومعقدة    تسويق  فال،  الزبائن

 تبادلالالتسويق هو   لب  ف" ،-ونوعية املنتجات واخلدمات وأسعارها تتحدد يف السوق طبقا إلحتياجات الزبائن         
كل طرف حبوزته شيء ذو قيمـة بالنسـبة    (بني طرفني على األقل      ]1998حممود ابـوبكر،    .   م  وفريد الصحن     .م["التجاري

أو   مجلة مـن املـتغريات     يرتكز على ، هذا التبادل    )للطرف اآلخر، وكالمها يف حاجة ملا ميلكه الطرف اآلخر        
   :44، هياملركبات

  
  الزبائن-     الترويج -        كانامل-السعر          -املنتجات         -        

  
 ،دمات اليت تسد إحتياجات الزبائن يف السوق، و تـرتبط بـاجلودة            وهي السلع أو اخل    :املنتجات     - 1.1

  . الضمان وخدمة ما بعد البيع، احلجم، التعبئة،العالمة التجارية
اليت ترضي كل من البائع واملشـتري وحتقـق         و وهو قيمة املنتج أو اخلدمة املعرب عنها نقدا          :السعر     - 2.1

  .شروط التقسيط طرق الدفع و،، ويرتبط السعر باحلسمبائعدخال لل
قد يكون مكانـا    (للمستهلكني    منتاجاهتا أو خدماهتا   وزيع ت املؤسسة وهو الذي متارس فيه       :كانامل   - 3.1

ويعرب عنه بفرصة اللقاء بني البائع واملشتري و ينتـهي املكـان             ،)حقيقيا وقد يكون مكانا إفتراضيا    
  :   السعي لـاملؤسسةوجيب على بإنتهاء الصفقة، 

   . بهاملنافسة السوق و ارية حولمجع معلومات جت -
  .التوسع يف املنتجات أو اخلدمات لتوسيع قاعدة الزبائن واحلصول على أسواق جديدة -

 ،اإلشـهار  عن طريـق  وهي الطريقة اليت جتذب املستهلك إلقتناء املنتجات أو اخلدمات           :الترويج     - 4.1
  :ويتطلب الترويج   املنشورات الدعائية وموظفي البيع ؛

  .الزبائن باملنتجات أو اخلدمات اجلديدة أو احملسنةإعالم  -
  .نشر رسائل جتارية على املستهلكني لتكوين صمعة و شهرة للمبيعات -
   .إشهار املنتجات عن طريق مؤسسات أخرى -

                                                           
44 - 12/06/2000, http://www.interactif.com/fr/index_solutions_marketing.cfm   و أيضا العنوان التايل بتصرف   ،:  

     03/08/2000, http://cybermarketing.cartel-info-fr/cybemarketing/index.html  
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  .دفع وصوال إىل التسليمالاحل التجارية من الشراء إىل ر املترشيد الزبون يف كل -
ساسيون يف األسواق املستهدفة الـيت تسـعى املؤسسـة إىل تلبيـة              وهم املستهلكون األ   :الزبائن    - 5.1

  .إحتياجاهتم
  

 املكـان ، لسـعر ، ااملنتجـات وهي ] 113 ص -1993شوقي حسني، [  املتفق عليها أربعةاألساسيةإال أن املركبات 
   .، ألمهية وضرورة العنصر البشري يف التبادل التجارينظرافيما تدرج مركبة الزبائن  ، 45الترويجو

  
 عن طريق إستخدام الويـب      ،نترنت وسط فعال لنشر ومجع املعلومات ودعم إجراءات التسويق        إن اإل 

Web،الربيد اإللكتروين، قوائم اإلخبار، خدمة التخاطب وتقنيات الدفع ) Push Média(،نترنـت يعتـرب    فاإل
 يف املستخدامه يف التجارة سنة       وقد شرع  ،مؤسسةوسيلة إتصال فعالة ال بد من إقحامها يف التركيبة التجارية لل          

.CRONIN  املؤلفـة  كما ذكرت ذلك،1994
[CRONIN M.J., 1995]،      حيـث تـداول أنـذاك املصـطلح

"InterMarketing"   أيInternet Marketing، وتعين يف نفس الوقت Interactive marketing   مبعـىن التسـويق 
  .التجارة اإللكترونية  E-commerce = Electronique commerce ظهر مصطلح  ذلكنترنت بعدالتفاعلي عرب اإل

  
حيث ، Cybermarketingول مرة مصطلحا جديدا أل KEELER [KEELER L., 1995]تناول  1995سنة 

يقصد بالشبكة املفتوحة شـبكة     و" بإستغالل الشبكة املفتوحة للتسوق بإستخدام خمتلف الوسائل الرقمية       "عرفه  
تعـددة،   امل ط باإلضافة إىل شبكات ذات اخلدمات على اخلط والوسائ        ،فتوحةسترانات امل كنترنت وشبكة اإل  اإل

 الوسـائط   إال أنه مل يتطرق اىل،KEELER تعريفا مشاهبا لتعريف SETTLES [SETTLES  C. , 1995]وقد قدم 
  إىل أصله فإنه يتكون مـن مصـطلحني   Cybermarketingللنا املصطلح حاملتعددة كوسط متفاعل، لكن إذا 

Cyber   وMarketing كلمة حيث تعينCybernètique : cyber ، اإلتصال يف و أي تطبيق التقنية احلديثة للتحكم
 يقصد به   Cyber وبالتايل ميكن اإلشارة إىل أن مصطلح        46" ويف األنظمة اإلقتصادية   ،)واملتحركة(األشياء اآللية   

  . لتأدية خدمة أو نشاط معني، القائم على اإلعالم اآليل لإلتصاالتتطبيق اإلبداع التكنولوجي
  

 وميكن التعبري   ،تعين التسوق من خالل الشبكات املفتوحة      Cybermarketing وطبقا هلذا التعريف فإن     
ق، إال أننا حنبـذ     يتسو-سيربق اإلفتراضي،   يق اإللكتروين، التسو  يالتسو: عن هذا بواسطة املصطلحات التالية      

يعة الوسائل املسـتخدمة  رتباطه أكثر بالعامل الرقمي الذي يعكس طب      إل" ق اإللكتروين يالتسو"إستخدام مصطلح   
ق اإللكتروين خيضـع لـنفس      ي وعليه فإن التسو   ،اخل...، هاتف نقال ، التلفاز احملاور     تصال من حاسوب  يف اإل 

                                                           
45 - « Quatre (P) de McCarthy (Produit, Prix, Promotion-Communication, Mise en Place-Distribution). »   

       [ARNAUD D., 1998].  
 [P. Larousse, 1978 - P161] و ]203 ص - 1985جروان السابق، [: مقتبس بتصرف من  - 46
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  وقد عرفـه    ؛  لكنه يستخدم اإلمكانيات اليت يتيحها اإلبداع التكنولوجي       ،ق التقليدي ياملبادئ األساسية للتسو  
ٌَARNAUD Dufourق عرب الشبكةيق يساهم يف رسم إستراتيجية التسوينه فرع من التسوأ ب.  

  
 الذي يعتمد يف إستراتيجياته على شـبكة        لتقليديعترب ذلك القسم من التسويق ا     يالتسوق اإللكتروين   

ـ        ،نترنـت يات التسوق عرب اإل   يهدف إىل ترشيد عمل   اإلتصاالت الدولية، فهو     ويق  زد علـى ذلـك أن التس
 متساندان، فنشر عناوين الويب يف وكاالت اإلتصـال التقليديـة، يسـاهم يف     اإللكتروين والتسويق التقليدي  

 ويساهم يف   ، والعكس صحيح فوجود موقع الويب خيدم املؤسسة       التعريف بوجود املؤسسة يف العامل اإلفتراضي     
دولية، حملي كون أن الشبكة تلـيب إحتياجـات         ويتميز التسويق اإللكتروين مبيزة احمللية وال     رفع القيم املضافة،    

  ؛ ، قد يتسع نشاطها إىل األسـواق الدوليـة        ألن الشبكة واسعة وممتدة عرب املعمورة     السوق الداخلية، ودويل    
 التسويق اإللكتروين ناتج عن تزواج التسويق التقليدي مع التقنيـات اجلديـدة للمعلومـات               وخنلص إىل أن  

  .واإلتصال
  

 ،خدمة معينة أو  إحتياجات املستهلك وآرائه يف منتج      ؤسسة على الوعي وفهم     املرنت   اإلنت  قد يساعد 
  : وعموما يساهم اإلنترنت يف ، يقلل تكاليف اإلتصال بهو

  
  .اخلدمات/تقدمي املعلومات الكافية حول املنتجات -
  . اليت تفي بإحتياجات السوقاخلدمات/املنتجات حتديد وحتسني -
  .اخلدمات/املنتجاتار اإلختالف بني ظهإ -
  .)خيارات الشراءعادات و( دراسة سلوك املستهلك  -
  .حماولة احلفاظ على العالقة معهوالدعاية جذب املستهلك عن طريق  -
  .اإلتصال باملودرين واملوزعني بصفة دائمة -
  .ة اإلحتياجات اليت يلبيها املنتجمعرف -
  .جيات زبائنها على سد حااملؤسسةمعرفة مدى قدرة  -
  . يف السوقاملؤسسةمعرفة موقع  -
  . األسواق املستهدفة وإحتياجاهتامعرفة -
  .اخلدمات للزبائن/معرفة مدى مالئمة نظام تصريف املنتجات -
  .تدنئة تكاليف الفوترة بفضل معاجلة التحويالت املالية مباشرة على اخلط -
  . نشر إعالنات املؤسسة على مدًى واسع جدا-
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  ) : Mix-ybermarketingC ( اإللكتروين  يلتسويقااملزيج  -2
  

العمالـة، األجـور، التضـخم،      ( متثيلها مبؤثرات البئة اإلقتصـادية       اليت ميكن نتيجة تأثريات احمليط               
وأيضا املؤثرات التكنولوجية   ...) القيم والعادات والتقاليد، السلوكات   (واملؤثرات اإلجتماعية   ...) اإلنكماش،

ينبغـي   ،...)واع جديدة من املتـاجر،    ناإلعالن اإللكتروين، أ  الترويج و تسديد جديدة، طرق    أساليب دفع و  (
  .هي موضوع إهتمامناتعديل املزيج التسويقي عربالزمن ؛ هذه املؤثرات التكنولوجية 

  
يدي املزيج التسويقي التقلب، Cybermarketing-Mix  =Cybermix  اإللكتروين يلتسويقااملزيج يعرف            

ـ  -  أهـدافها يف    يف الوصـول إىل حتقيـق     عدها  جمموعة األدوات اليت هي حبوزة املؤسسة اليت تسا       " املعرف ب
يرتكز علـى   وهو للتقنيات اجلديدة لإلتصال، املستخِدم ،[KOTLER P. & DUBOIS B., 1997]"األسواق املستهدفة

  :املركبات التالية 
  

    الترويج-4         كان امل-3       السعر  -2      ات املنتج-1                               
    

   :تتطلب  ،املنتجات -1.2
  

  .)اإلستبيان(احلصول على أراء الزبائن عن طريق الربيد اإللكتروين  -
 .خدمات ما بعد البيع على اخلط -
  .حتديد املنتجات واخلدمات املطلوبة يف السوق -
  .طرح منتجات جديدة -

    
   : يتطلب ،السعر -2.2

  
  .خفض تكاليف الفوترة بفضل معاجلة التحويالت املالية مباشرة -
  .عر وترتفع املبيعاتس حبيث ينخفض ال،ترشيد تكاليف اإلستغالل املرتبطة باإلتصاالت -
 .ومعرفة أسعار املنافسني، جدوى عروض الترويجحتليل  -
  .حتديد السعر املناسب للمستهلك، اخلصم، هامش الربح املمنوح للوسطاء -
     Télépaiement.ام طرق الدفع اإللكتروين إستخد -
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  :ـ  يرتبط ب،كانامل -3.2
  ).وساطة، الوساطة، إعادة الوساطة (47سوقالحجم  -
  .قنوات التوزيع التقليدي والتوزيع اإللكتروين -
 .والتخزينسائل النقل و -
  .حتديد العالقات مع املوزعني وأساليب تنميتها -
  .اخلدمات/جات جديدة لتصريف املنتحتديد ووضع أنظمة -
  .اخلدمات/لمستهلك بشراء املنتجاتتصميم أنظمة التحويالت املالية اليت تسمح ل -
 .الدخول إىل الشبكة خلوض غمار املنافسة -
  

  
  
  
  
 
 
 
  
   

  Cybermix لتسويق اإللكتروين املركب ا-10.2كل شال
  من إعداد الباحث: املصدر 

  : ـ يرتبط ب ،ترويجال -4.2
  . وطرق العرض وحمتواها اإللكتروينشهاراإلشهار التقليدي واإل -
  .الوسائط املتعددة -
  .الإلتصاالت متعددة األطراف -
  .اإلشهار والدعاية املتفاعلة -
  .التقرب من الزبائن -
  .)pull/push( فوعة واجملذوبة داملعلومات امل -

                                                           
 فاإلتصال الفردي ميكن أن يعكس أكثر من مستخدم واحد،   ،فة جممعة ص يتعلق بتطور عدد املستخدمني للشبكة الذين يرتبطون بصفة إنفرادية أو ب           فتراضيم السوق اإل  حج - 47

 ،بقى مبهم وغري معـروف بالتحديـد      يق وحجمه   املؤسسة العديد من املستخدمني بنقطة إتصال واحدة ، و بالتايل فإن هيكلة السو            ضم   فقد ت  ،ة لإلتصال اجملمع  سبوكذلك بالن 
  .فتراضيفكلما زاد حجم املستخدمني زاد حجم السوق اإل

  داع التكنولوجيـاإلب

 املكان

 املنتجات

 السعر ترويجال

 يؤثر ويتأثر باإلبداع التكنولوجي
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، ويل إهتماما مبكان التوزيـع    املشكلة للمزيج، سوف ن   املذكورة أعاله و  من بني هذه العناصر األربعة               
 ومن جهة أخرى    ، من جهة  التسويق وتصريف املنتجات واخلدمات   يف  وعناية أكرب بالترويج ملا يشكله من أمهية        

  .مالئمة اإلبداع التكنولوجي وتأثريه على سلوكهما إجيابا
  
  :التوزيع  -3

  
 بتوزيع اخلدمات   ىنيعو باملكان، ممثل   لتسويق اإللكتروين املركب وهو   يف ا التوزيع عنصر أساسي    يعترب  

إمكانيـة  الشبكة غريت من هيكلة سلسلة التوزيع عن طريـق       ، ف الك التقليدية سواملنتجات املادية عن طريق امل    
هلذه املؤسسات  نترنت  اإل، وأصبح   "البيع املباشر "باشر مع املستهلك    الوسطاء وأصبح املنتج يف إتصال م     شطب  

ستثمار إلقامـة   نترنت يف إستراتيجية التوزيع قدرا من اإل      لب إدخال آلية اإل    إضافية، ويتط  وزيعوسيلة بيع أو ت   
 هاقياخلدمات لتسو أو   إىل إنتقاء بعض املنتجات      ؤسسات بعض امل  لجأقوائم املبيعات وإدراجها يف الويب، وقد ت      

  .نترنتعرب اإل
  

 ،مـا اه ذاته حتوال تقنيـا   اخلدمات يعترب يف حد     أو  فاإلستثمار إلقامة التوزيع املباشر لبعض املنتجات       
 مؤسسات نشر اجلرائد ، الرائدة يف التوزيع املباشرؤسساتومن امل، املعرفة اجليدة بالسوق التوزيع ولدى يتطلب 

  .ن تدخل أي وسيط يف سلسلة التوزيع حيث يستفيد منها الزبون مباشرة دو،و اجملالت إلكترونيا
  

إعـادة  ،  وساطهمدى تأثريه يف السوق وساطة، ال     لقد إستعرضنا يف الفصل السابق ظهور االنترنت و       
الوساطة، ومتخض عن هذا بروز الوسطاء اإلفتراضني املمثلون يف املتاجر اإلفتراضية ومراكز التجارة اإلفتراضية              

 ويشمل هذا أيضا تلك     ،اليت تضم يف مواقعها عددا من البائعني، ويعترب كل من هؤالء مبثابة موزعني إفتراضيني             
يت تقوم بعملية التوزيع لصاحل الشركات الكربى كشركاء على أن تتلقى عمولة من قيمـة املبيعـات                 املواقع ال 

 48 وقعت عقد شراكة مع موقع نسيج      ")bn(نوبل   أند برانس"لـ   فمثال املكتبة اإلفتراضية     وزيعها،املسامهة يف ت  
ني العرب مستفيدة مـن حركـة        باللغة العربية لتستهدف املستهلك    ،bnمبوجبة تقوم نسيج بالترويج ملنتجات      
بيــع الكتــب لعــد هلــذا الشــان حيــز ويــب خــاص أُ قــد و،الزيــارة ملوقــع نســيج العــريب

)www.bn.nasseej.com/bin.html (ونفس الطريقـة تسـتخدمها      ء كسب مبالغ مالية يف شكل عموالت      لقا ،
  . Amazon.comاملكتبة اإلفتراضية 

  

                                                           
48 - www.naseej.com 
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قطاع اخلدمات  مثل  نتجاهتا أو خدماهتا عن طريق الشبكة،       الكثري من القطاعات اليت بإمكاهنا توزيع م      
قطـاع املنتجـات     و )، التلفزة الراديو(، اإلعالم   التأمينات،  )…صة  رالبنوك، الربيد واملواصالت، البو   (املالية  

اقع ، فـاملو  اتتغل الشبكة يف حتويل البيانات واملعلوم     تس ،) وغريها مج املعلوماتية، املوسيقى، األفالم   ابر(الرقمية  
 ومن الـرواد البـارزين يف   ، Télé distributionاملستخدمة هلذا النوع من التوزيع يطلق عليه بالتوزيع عن بعد

ليون نسخة مـن برنـامج   ملتوزيع عن بعد ال اليت إستطاعت  microsoftإستخدامه يف ميدان املعلوماتية شركة 
Internet Explorer 4  1997 ساعة سنة 48 خالل [PELLINE J., 1997] ، و عمدت أيضاMicrosoft   إىل فـتح 

عن بعد، ومن أشهر براجمها اليت تعتمـد هـذا   )  la mise  jours(ستخدامه يف عملية حتديث الربامج موقعها إل
نترنت الرائدة بنك أتالنتـا  إ ومن أشهر بنوك ، Encyclopédie Encarta املوسوعة  كما ذكرنا سابقا،اإلجراء

Atlanta Bankموظف مل يلتقوا أبدا وليس منهم من 23ر بعدم وجود فروع له ويعمل به أكثر من  الذي إشته 
  .%100يعمل خلف الصندوق فكل أنشطته املصرفية متارس من خالل الشبكة 

  
 منها اجملاين   ،نشطة واملؤسسات والتقنيات املستخدمة لذلك     خمتلفة حسب األ   لى اخلط، تكلفة التوزيع ع  

 ومنها الذي يتطلب إشتراكا مقابل احلصول على خدمات أو منتجـات            ،ميلومنها املثمن حسب سرعة التح    
تتيح ملشـتركيها حتميـل    www.europeonline.com عرب الساتلاألوروبية نترنت جمانية، فمؤسسة خدمات اإل
  .ASTRA 19°بواسطة القمر الصناعي ) PUSH(عن طريق تقنية الدفع   2Mb/sبرامج جمانية بسرعة تقدر بـ

  
  :اإللكتروين ويج التر -4

  
 لإلتصال والترويج بني املؤسسة واملسـتهلك       49نترنت يف حد ذاته حامل إتصال، كقناة رابعة       اإليعترب  

 بإعتبارها األكثر إستخداما وشيوعا فهي تنشر املعلومات        ، مركز إتصاالت إنترنت   Webوتشكل خدمة الويب    
 تسمح بتبادل اإلتصـال بـني عـدد مـن           NewsGroupsبني العديد من املستخدمني، كذلك قوائم األخبار        

األشخاص املشتركني، فحني أن الربيد اإللكتروين خمصص للتبادل األحادي بني املؤسسة واملستهلك ؛ التسويق              
يتميـز   حرصا على تقوية العالقة، و     اإللكتروين يستخدم كل وسائل إتصال إنترنت، لإلتصال مبحيط املؤسسة        

  :ص التالية اإلتصال على طريق الشبكة باخلصائ
  
  . تكلفة منخفضة-
  .الذي يبحث عن املعلومة يف الشبكةأسلوب منط اإلتصال معكوس كون أن الزبون هو  -
  . أن ترد على الربيد اإللكتروين الواردمؤسسة أين ميكن للزبون أو لل،وسيلة إتصال ذات إجتاهني -

                                                           
  بعد اهلاتف و الفاكس و الربيد - 49
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ت لتشميل أكرب قـدر مـن       ا بالتوسع يف نشر املعلوم    PMEاملتوسطة والصغرية   ؤسسات  تسمح للم  -
  .املستخدمني

أو إحدامها حسب ما يتناسب مـع       ) Pull(ب  سحوالبث امل و) Push(إستعمال تقنية البث املدفوع      -
خدمة  أو   معلومات معينة حول منتج     للحصول على  املؤسسة، مبعىن أن املستهلك بإمكانه تصفح موقع        املؤسسة

املعلومـات  (ف ضمن   صنمات له، هذا النمط من اإلتصال ي       وهو الذي يتحكم يف تدفق املعلو      ،حسب إنتقاءه 
وقد يطلب املستهلك املعلومات التجارية باهلاتف أو الفاكس ) On-line information pull(املسحوبة على اخلط 

ي عادة مـا  هأما تقنية البث املدفوع ف ؛ )Off-line Information pull(أو الربيد العادي أو عن طريق شخص 
نترنت بواسطة خمتلف وسائل    شبكة اإل اإلتصاالت التجارية عن طريق التلفزة والراديو والصحافة و       تستخدم يف   

نترنت متتـاز   لكن شبكة اإل،) …، الربيد اإللكتروين،  Liste de diffusionقوائم األخبار(اإلتصال اإللكتروين 
 يفوجـوده    وهذا ما يستحال     50يلبكون معلوماهتا املنشورة ميكن ختصيصها وفقا لطبيعة املستهلكني و التسج         

تقنية البث املسحوب على اخلط هي األكثر تـداوال وإسـتخداما مـن طـرف                ؛   وسائل اإلتصال التقليدية  
  .Domain أن حتسن إختيار النطاق املؤسسة و لدى جيدر ب،املستهلكني إلعتمادها على مواقع الويب

  
  هبا مستنبطة من عالمتها التجارية أو من        تسجل أنطقة خاصة   اتاملؤسسإن الكثري من     :النطاق   -1.4

  يف الربيـد   كـذلك ستخدم كعنوان ملوقع الويب ويسـتخدم       ي، حبيث أن هذا النطاق      نشاطها التجاري إسم  
 يف الترويج ملنتجاهتا وتلميع صمعتها يف السوق، وللحصول علـى         مبوقع الويب    املؤسسةتستعني  واإللكتروين،  

   : على يعتمدعنوان الويب 
  
  العالمة التجارية -كلفة اإلسم           -إختيار اإلسم          -ر النطاق              إختيا-
  

كن هلا  مي،خدماهتاأو  خوض غمار املنافسة يف السوق اإللكتروين لتسويق منتجاهتا املؤسسةعندما تقرر 
مـن  طة أو   تل خم ،طحسب النشا ،  لدولةا مصنفة حسب    تكونأن تسجل عدة أنطقة متكافئة احملتوى وميكن أن         

 التجاريـة فإهنـا     ؤسسات لكن بالنسبة للم   ،)55ملزيد من اإلطالع أنظر ص       (gTLDاألنطقة اجلديدة   ضمن  
   .comإشتهرت حبجزها لألنطقة 

  
 أن حتجز إمسها التجاري أو عالمتها التجارية املشتهرة هبا حىت لو الزالـت مل               مؤسساتيستحسن لل 

 املزاد، وقـد عمـدت بعـض        الحقا من و التكلفة املرتفعة    ذراء  شفادي ال  لت ، الشبكة حاليا  يف التواجدتنوي  

                                                           
ـ       بطلب املعلومات من طرف املستهلك عن طريق التسجيل         : التسجيل   - 50 -Internetال التسـجيل يف جملـة        ؛ مـث   pushالربيد اإللكتروين و اليت يرغب يف إستقباهلا ب

Marketing    على العنوان www.lettredumarketing.com        ميكن من إستقباهلا دوريا عن طريق Push         يف الربيد اإللكتروين، والقارئ يتصفح املوضوع الـذي 
  .Pullخيتاره وفقا لطريقة 
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صـمعتها  للحفـاظ علـى   ) org, .com, .net.(ىل حجز إمسها التجاري بأنطقة متعددة إ التجارية ؤسساتامل
 يعكس عالمة جتاريـة     ينصح أيضا بعدم حجز إسم نطاق     و 51عالمتها من التشويه أو اخللط من قبل آخرين       و

  .ملؤسسة أخرى
  

موقع الويب ال بد عليها من نشر عنوان موقعها وعنوان بريـدها            النطاق و  على   املؤسسةبعد حصول   
،  اجملالت ،، اجلرائد اليومية واألسبوعية   لراديو، الصحف االتلفزة،  ( التقليدية   اإللكتروين عن طريق وسائل اإلعالم    

املؤسسـات  بعـض  وقد عمدت  ( وأيضا اللوحات اإلشهارية يف الطرقاتPages Jaunesالصفحات الصفراء 
 على بطاقات الزيارة واألوراق الرمسية      ه إضافة إىل نشر   ،)نترنت على واجهة احملل   اإلالتجارية على تعليق عنوان     

مواقع الويب اإلشهارية وغـري      ك وسائل اإلعالم اإللكترونية  جيب نشره يف     و  واملنتجات،  عن املؤسسة  الصادرة
 فـإن  ، فكلما كان النشر واسـع  ؛  Indexationركات البحث الشهرية  حم ويف،)Référencemant( اإلشهارية

السوق ويرفع من حضوضها التنافسية لإلستيالء علـى أكـرب قـدر مـن              يف  ذلك يزيد من تلميع صمعتها      
  .ها يف السوقت األمر الذي ينمي حص،املستهلكني
 
  
 الـيت   ؤسساتنت دفع بامل  نترإ إن تزايد عدد مستخدمي سوق       :اإللكتروين  التجاري  اإلشهار   -42.

 بالدرجة األوىل خدمة الويب اليت بإمكاهنا       ة لإلستثمار يف الشبكة مستخدم    ،اإلشهار اإلعالنات و  مبجالتنشط  
 إضـافة إىل    املؤسسةعرض الصور و الفيديو، مث الربيد اإللكتروين املوجة مباشرة إىل الزبائن املعتادين أو رواد               

ركني يف هـذه  تشاملاليت تسمح بتوزيع الرسائل اإلشهارية لعدد كبري من ، Liste de distribution  التوزيعقوائم
 لترويج منـتج  ، أوعالن عن موقع جتاري جديدلإل News goupes  كما ميكن إستخدام قوائم اإلخبار ،القوائم
  .جديد

  
تلفزيونية الربامج الخصوصا يف القنوات الفضائية األجنبية، يف السنوات القليلة املاضية لقد برزت 
 ؛  دقيقة30 و15شر الدعايات التجارية املتلفزة القصرية، اليت تتراوح مدهتا بني  اليت تنالدعائية مدفوعة األجر

 ؛ قائمة ال تكاد تنتهي من البضائع، وغريها من ...لرياضية واألدوات املرتلية، والصحية، واالداعية للترويج 
ولكي يتكون لدى املستهلك، الدافع احلقيقي لشراء هذا املنتج،  ،التسوق التلفزيوينوعرفت الظاهرة بظاهرة 

 هم، إلمداد الزبائنتافإن الدعاية تركز على أن هناك وكالء موزعني يف خمتلف األقطار، ينتظرون اآلن مكامل
حفز املشاهد على وكل هذا سيكيفية التسليم ؛ بالتفاصيل الالزمة حول كيفية الدفع بالعمالت املختلفة، و

  .قدام لشراء املنتجاإل
                                                           

ولدى يستحسن تسجيل عدة أنطقة مسرية وموجهة  [HAPGOOD F., 1997] حسب مصدر ؤسسات، حالة تضارب بني امل1300 وجدت 1997يف سنة  - 51
  .واحد )موزع(حنو حاسوب 
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على ؤسسات اإلعالنية القائمة على هذا النوع من الدعاية واإلشهار،  األمر مل يقتصر لدى امللكن
ومن بني املؤسسات العاملة يف  ،من الدعاية التلفزيونيةكلفة أقل ت، وهو نترنتبل طرقت أبواب اإلالتلفزيون، 

 ال شك أن متابعي تلفزيون، وInterwood52 إنترووددائرة الترويج من خالل التلفزيون واإلنترنت، مؤسسة 
عقب كل برنامج تلفزيوين، تسمع ، اليت "متوفر حول العامل من إنتروود"بارة تذكرون الع، يالقنوات األجنبية

عل إنتروود، هي أقدم املؤسسات اليت قدمت براجمها الدعائية هذه ول، تعرض من خالله بضائع هذه املؤسسة
 التلفزيونية املختلفة، وفتحت باباً واسعاً أمام غريها من احملطاتباللغة العربية، وغزت هبا، شيئاً فشيئاً، 

  .اإلشهاريةاملؤسسات 
  

وفق تصنيف البضائع ، تصميمه البسيط، الذي ينقسم أساساً إىل أجنحة،  إنتروودوقعمليالحظ الزائر 
 ،املتوفرة لدى املؤسسة، فهناك مواد التنظيف، واألدوات املرتلية واملطبخية، واملواد الترفيهية، وحاجيات السيارة

ويتضمن املوقع إمكانية التسوق عرب  ؛ باإلضافة إىل جناحني لعرض هوية املؤسسة، وحملرك البحث يف املوقع
  .الشبكة

 
نشاط رئيسي كر يف شبكة اإلنترنت لدى املؤسسات اليت تنشط يف ميدان اإلشهار يستحسن اإلشها            

، اليت تؤجر املساحة اإلشهارية مقابل مبلغ  Double clickألهنا تسري اإلشهار لدى عدد كبري من املواقع مثل
واقع فاملؤسسات اليت تعتمد على تبادل الشرائط اإلعالنية بني امل Linkexchange  مايل يتفق عليه، أو مؤسسة

ومثيالهتا، قادرة على نشر الشريط اإلعالين خمصص Double click  اليت تنشط يف ميدان الترويج اإللكتروين مثل
للمتصفح، ويف بعض احلاالت  IP وفقا للمنطقة اجلغرافية القريبة من املتصفح عن طريق إستخدام العنوان

  ).اخل...مز الربيدي ، املنطقة ،البلدالر(يستهدف املستخدمون طبقا للمعلومات املعتادة 
  

إن بناء العالمة التجارية يف الشبكة يرتكز على اإلعالنات اإلشهارية املتكررة، فمكتبة             
اإلفتراضية اليت إكتسحت السوق اإللكترونية، إكتسبت شهرهتا وعالمتها التجارية من    Amazon.comاألمازون

فوق على العالمات التجارية املوجودة منذ مدة طويلة، ونفس الشيئ خالل الويب وأصبحت تضاهي وتت
، من بني الشرائط اإلشهارية اليت عرضتها على  Amazon.comاملنافسة لـ (BN) بالنسبة ملكتبة بارنز أند نوبل

التجارية  إشهار يف الشبكة له القدرة على بناء وتقوية العالمة ،"إقترح كتاب و إربح مع بارنز أند نوبل"الويب 
  .للمؤسسة ؛ وإن جمرد عرض شريط على الويب له تأثري إجيايب على مواقف املستهلكني إجتاه منتجات املؤسسة

  

                                                           
52  -  http://www.interwood.com  
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عد اإلشهار اإللكتروين موردا ماليا لتأدية وإستمرار نشاط مواقع النشر وحمركات البحث،  وكذلك ُي  
ث سواء علمية أو ثقافية أو سياسية تعتمد يف معظم اجلرائد واجملالت على اخلط اليت تنشر األخبار واألحدا

متويل املوقع على اإلشهار اإللكتروين، والعائد املنتظر أو احملقق من خالل هذا التمويل يفوق نفقات إقامة املوقع 
ولد بكثري دون األخذ يف احلسبان املوارد املالية اجملنية من النسخة الورقية، فبناء املوقع يف حد ذاته يعد إستثمار ي

  .دخال ماليا و حيقق وفرا لتلك املواقع ذات احلركة املعتربة من الزوار
  

   : حتدد تكلفة اإلشهار اإللكتروين بطرق خمتلفة، نوجزها بعضها يف اآليت         
  .حسب مدة العرض باليوم أو األسبوع أو الشهر، حسب اإلتفاق بني املشهر واملشهر له -
  .حمددة لكن شريطة أن يقوم املتصفح بعملية شراءحسب نسبة النقر خالل مدة زمنية  -
  .حسب نسبة مئوية تقتطع من قيمة املبيعات احملققة من جراء اإلعالن -
  . خالل مدة زمنية حمددةاإلعالنحسب نسبة النقر على  -

  
    :أنواع اإلعالن اإللكتروين -4.21.

    
اليت " Bande Publicitaire "53ينالشريط اإلعالمن أملع طرق اإلعالن واإلشهار على الويب هي طريقة 

 Jupiter communication حسـب مؤسسـة   1997 سـنة  ، من اإلستثمارات اإلشهارية%80تستحوذ على 

[CLARK T., 1997]، الشريط اإلعالين يكون مشكل يف هيئة صورة مستطيلة قد تكون ثابتة احملتـوى أو   ف
ـ  اخلدمة املشهرة    نتج أو ليها يقود إىل موقع امل    النقر ع ديناميكية أو ستاتيكية الربط،     ) Animée(متحركة    أو  ،اهل

  .إىل موقع املؤسسة املشهرة
  
 يقوم بوظائف اإلعالن التقليدي املعروف يف الوسائط األخرى، املقروءة منها شريط اإلعالينال
ن رسالة ، ليحمل أكثر م"اإلعالن املتحّرك"وقد أخذ الشريط اإلعالين بالتحّول أكثر فأكثر حنو  واملسموعة،

برزت شبكات قد و للنظر ؛ حني نتيجة حركته امللفتةنتباه املتصفِّْإإعالنية يف ذات املساحة، أو ليجذب 
متخصّصة بتبادل الشريط اإلعالين، تقّدم خدماهتا باّتباع نظام الوساطة واملقايضة، إذ تزود املوقع الراغب يف 

تتناوب الظهور على صفحات املوقع فيما بينها، اإلعالن عن ذاته، بشريط إعالين يضم جمموعة إعالنات 
 وتتوىل الشبكة باملقابل، اإلعالن عن  ؛وجيري التحكم بظهورها من قبل قاعدة بيانات الشبكة املشار إليها

                                                           
بلغ من مساحة شاشة جهاز الكمبيوتر، بأبعاد ت% 10و % 5تأخذ مواصفات الشريط اإلعالين الفّنية، اجتاهاً حنو الثبات، حيث تتراوح نسبة مساحة الشريط اإلعالين، بني  -53

 كيلوبايت، ويستخدم فيه عدد قليل من األلوان واإلطارات، لتسريع عرضه 15 – 12 بيكسل يف حّدها األقصى، على أن يكون حجم ملف اإلعالن، يف حدود 72*468
 .على الشاشة، وأن تكون رسالته اإلعالنية واضحة، لتؤدي التأثري والفاعلية املطلوبة
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 لينك LinkExchange مؤسسة وكانت ،املوقع املذكور، يف مواقع ويب أخرى، ترتبط هبا باتفاقيات مشاهبة
وال يعترب الشريط اإلعالين، الشكل .  هذه اخلدمة، يف فضاء الويبوا وفرئل الذين من بني األوا، 54إكسشينج

ويب، واألكثر توليداً الالوحيد من أشكال اإلعالن اإللكتروين، لكنه ال زال الشكل األكثر رواجاً يف فضاء 
  .للدخل يف نشاط اإلعالن

  
دى قدرته على جذب املستخدمني أو كما يعلق            قيمة الشريط اإلعالين تكمن يف أمهيته للمتصفح وم

قيمة الشريط اإلعالين تتعلق بتعطش املتصفح ملعلومة معينة لسد إحتياج " باإلشارة إىل أن PEPPERSعلى ذلك 
 الذي يضّم ،IAB 55مكتب إعالن إنترنت، وملعرفة األبعاد التقنية للشرائط اإلعالنية يفضل تصفح موقع "معني

ت واهليئات العاملة يف حقلي التسويق واإلعالن، يف الواليات املتحدة األمريكية ؤسسا امليف عضويته العديد من
يرى  يف التسويق اإللكتروين، حول أمهية وفاعلية الشريط اإلعالين، باحثنيختلفت آراء اللقد إو؛  وأوروبا

 إذا سلّمنا هبذه  اآلخر أنهضالبعرى بينما ي ،على حتقيق معّدل نفاذ مرتفع إىل موقع املعِلنته درالبعض عدم ق
الفرضية، فإن الشريط يعّزز على أقل تقدير، صورة العالمة التجارية يف أذهان املستخدمني، نتيجة تكرار 

 الشريط اإلعالين يلفت أيضاً انتباه املستخدمني إىل سلع أو خدمات مل ينتبهوا إىل ، وأنمشاهدته ومالحظته
ر السلعة أو اخلدمة املعلن عنها، ويقوم بالتايل بالوظائف ذاهتا اليت تقوم وجودها من قبل، ويزيد من درجة تذكّ

  .هبا اإلعالنات التقليدية
  

على الرغم من تراجع نسبة إسهام الشريط اإلعالين يف عائدات هذا النشاط، إال أنّ نسبة مسامهته 
 ،ت املذكورة سابقاً، خالل الفصل األول من العام احلايل، حسب دراسة مكتب إعالن إنترن%55بلغت 

 شكالبقية األ، وتوّزعت النسبة الباقية، على %40وسامهت يف الوقت ذاته، أشكال اإلعالن بالرعاية، بنسبة 
  .األخرى

  
 الذي يترجم إىل عدد اإلعالينالشريط على  (Click) تقاس أمهية اإلعالن التجاري بعدد مرات النقر

 والرسالة اليت يعرضها هلما أمهية كربى عالينإللشريط اصميم البياين لالزائرين إىل موقع اإلعالن اإلشهاري، فالت
 باإلشتراك مع مؤسسة  Double click ، وقد بينت دراسة ملؤسسة[STERNE J., 1997] يف جذب املتصفحني

IPRO  أما إذا ورد يف الشريط عبارة%25، أن الشريط املتحرك يؤثر يف زيادة عدد الزائرين بنسبة ، 
"Clickhere"  23 - %15إضغط هنا، فإن هذا يرفع نسبة النقر إىل% [DOUGHERTY,D., 1996].  

  
                                                           

54- http://www.linkexchange.com  
55  - Internet Advertising Bureau, http://www.iab.net  
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مؤسسة تبادل الروابط املتشبعة عرب شبكة اإلنترنت، قامت بدراسة حتليلية،  LinkExchange املؤسسة          
ف بإختالف التصميم حيث قارنت بني مبختلف أنواع الشرائط اإلعالنية املعتادة، فتوصلت إىل أن التأثري خيتل

، ومن األسباب املسامهة يف نشر الشريط %20البياين للشريط والرسالة اليت حيملها، بنسبة تغري قد تتجاوز 
، اليت يستخدمها املتصفح للبحث عن معلومة  moteurs de recherchesاإلعالين إلظهار أمهيته، حمركات البحث

دة شريط إعالين حمتواه يتوافق مع النتائج مبا قد يؤدي باملتصفح معينة، فعند نشر النتائج يظهر حمرك البحث عا
  .بالنقر عليه
  

، اليت تزداد  اجملانيةاإلعالن من خالل النشرات الربيدية،  أيضاأهم أشكال اإلعالن اإللكتروينمن بني 
يف الوقت الذي تزداد أمهّية اإلعالن فيها، مبعدالت كبرية، وتّتجه الكثري من الشبكات العاملية حنو استخدامها، 

وتشري العديد من الدراسات إىل جدوى اإلعالن  ؛ ات املعلنةؤسسفيه نسبة املقبلني على خدماهتا، يف أوساط امل
بالربيد اإللكتروين، ودرجة قبوله الكبرية لدى املستخدمني، وقدرته على توصيل الرسالة اإلعالنية، بأقل جهد 

يزيد معّدل توقّع قيام املشترك حبركة فعل إجيابية، نتيجة الرسالة اإلعالنية وتكلفة، إىل اجلمهور املستهدف، مما 
  . اليت حيملها، حيث يتّم تنقية اجلمهور الذي تستهدفه الرسالة اإلعالنية، بصورة مسبقة

  
 حيث يعرض املوقع اإلعالين، جزءاً ،بتضمني املواقعوتظهر بني مناذج اإلعالن اإللكتروين، ما يعرف 

، مبنّية على تفضيالت )قد حتتوي على مكونات صوتية وفيديوية(ات مواقع أخرى، بصورة تفاعلية من حمتوي
 ويصّنف هذا الشكل من اإلعالن، على أنه أحد  ؛حهاملستخدم، ونوعية املعلومات اليت يبحث عنها، ومنط تصفُّ

 أكثر من شكل، مثل الرعاية تزدهاراً كبرياً، وأخذإ إزدهرت اليت ،)Sponsoring (اإلعالن بالرعايةأمناط 
، يف "إعالين"املباشرة للمواقع، اليت يتكفّل الراعي هلا بتغطية جزء من تكلفة املوقع، لقاء تضمني زّر ربط 

  .صفحات املواقع اليت يرعاها
  

يف بالضرورة ضع يولن جنيب بأنه طبعا   ميكن أن يطرح سؤال يتعلق مبوِضع اإلعالن اإللكتروين، 
 فاملوقع بكامله عبارة عن إعالن قائم، لكن ذلك ال يكفي الجتذاب الزبائن احملتملني، وحيتاج ، املؤسسةموقع

  .ويبالكل موقع جديد، إىل جهود تسويقية لنشر حضوره وخدماته، يف فضاء 
  
   :بني اإلعالن التقليدي واإلعالن اإللكتروينالفارق  -4.22.
  

سائط اإلعالن األخرى، بصفاهتا كتقنية اتصال، يف بعدين ختتلف شبكة الويب، كوسط إعالين، عن و         
  : أساسيني
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املستخدم باخلطوة األوىل، وبفعل االستجابة، يف ذات اللحظة واملكان، من خالل البحث /يقوم الزبون -

وقد (الزبون املهتّم، يأيت حبثاً عن املعلومات املتعلّقة بسلعة أو خدمة معينة، /عن املعلومة، فاملستخدم
اخلدمات /، وقد يقارن إذا شاء، بني السلع)ّبه لوجود سلع وخدمات أخرى،مل يكن متنّبهاً إليهايتن

  .من خالل املوقع نفسه) بعض أنواع السلع(املختلفة، بل قد تتّم عملية الشراء وتسليم السلعة 
  

يف إطار إمكانية تبليغ الرسالة اإلعالنية، إىل أكثر من مستوى من مستويات االتصال، فهي ممكنة  -
 والشكل  ؛م وختصيص الرسالة اإلعالنية وتفصيلها تبعاً الهتمام املستخد،مشولية اجلمهور الذي ختاطبه

األخري من أشكال االتصال، ال يتوفّر يف وسائل اإلعالن األخرى، بذات الدرجة من التفاعلية اليت 
  .الزبون املقصود حاجة تتيحها إنترنت، حيث يستطيع املعلن، تفصيل رسالته اإلعالنية، مبقدار

ستطيع املعلن بتحفيز مستخدمي إنترنت، على االستجابة لإلعالن : تفصيل ما سبق شرحه، يف النقاط التالية
عرض كمية أكرب من املعلومات، حيث ال حتّده ب، )بالنقر فوق شريطه، أو عنوان وصلته التشعبّية(اإللكتروين 

مساحة اإلعالن يف (، أو املكانية )إلعالن يف الراديو أو التلفزيونطول ا(نسبياً، املساحات الزمنية املتاحة 
  . ، وال التكلّفة بطبيعة احلال)الصحف واملطبوعات

  
ال يقف تأثري اإلعالن اإللكتروين، عند حدود مالحظته كإعالن، بل يساعد على زيادة درجة التّنبه  -

 ،صورة العالمة التجارية يف الوقت ذاتهإىل وجود السلعة أو اخلدمة، وحتسني درجة تذكّرها، وترسيخ 
 وتعترب هذه ،ويعمل اإلعالن اإللكتروين، يف حالت كثرية، على حتسني إمكانية فرص شراء السلعة

  .العمليات غاية اإلعالن يف الوسائط األخرى
  
ية، عاملية إنترنت كوسط تفاعلي، وامتداد مساحة ورقعة انتشار وتأثري اإلعالن، لتتعّدى احلدود الدول -

وميكن أيضاً، أن خياطب اإلعالن . وتصل إىل أسواق ال تتيح الوسائل األخرى الوصول إليها بسهولة
اإللكتروين مباشرة، عّينة حمدودة، قد تتألف من فرد واحد، أو مجاعة من املستخدمني، حمّددة املعامل، 

 . وبتكلفة قليلة
  
فّره، يف دائرة واحدة، أية وسيلة اتصال من التعّدد الوظيفي الذي توفّره إنترنت، ال تستطيع أن تو -

الوسائل التقليدية املعتمدة، وبذات التكلفة املنخفضة، لعملية تفصيل املعروض، على مقاس طلب 
 .مجهور املستخدمني
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   :جناح اإلعالن اإللكتروينامل عو -4.23.
  

  
ألوىل، دوره الكبري، لضمان جناح اإلعالن اإللكتروين، يقتضي أن يتفّهم املعلنون، بالدرجة ا

 كذلك يقتضي أن تتفّهم وكاالت الدعاية واإلعالن خصوصيته ،وخيّصصون بالتايل جزءاً من ميزانياهتم له
وميزته النسبية، وتبدأ بعرضه واستخدامه ضمن توزيعاهتا اإلعالنية يف احلمالت اليت تقودها، يف الوسائل 

اهتم، وفق رؤية يات حتقيق العوائد اجملزية، من اإلعالن يف شبكاملختلفة، ويتطلب أيضاً، تفهم الناشرين، إلمكان
 كما يتطلّب جناحه، وباخلصوص اإلعالن التفاعلي، ضرورة توفري بنية حتتية قادرة على دعم ،استراتيجية شاملة

دور ووظيفة اإلعالن اإللكتروين، يف ظلّ معايري موّحدة، للقياس والتقييم، ويف ظلّ مستوى معقول من 
  .قّعات حلجم العوائد، فقد يصاب املبادرون األوائل خبيبة أمل، نتيجة املغاالة يف التوقعاتالتو

  
نتيجة التسليم بصالحية إنترنت يف اإلعالن، كأية وسيلة إعالنية أخرى، تصبح كلّ السلع واخلدمات   

نت، وبني تكنولوجيا  لكن التالزم اللصيق بني إنتر،مرّشحة الستخدام اإلعالن اإللكتروين، بدون استثناء
املعلومات وصناعة الكمبيوتر، أدى إىل بروز هذا القطاع، كأولّ وأهّم املعلنني يف الشبكة العنكبوتية، حىت 

 وبعد البدء باختبار تطبيقات ومناذج أعمال خمتلفة، من خالل الويب، يف جماالت متنّوعة من جماالت ،اآلن
يا املعلومات العاملية نفسها، تعيد ترتيب عالقاهتا بأسواقها،  تكنولوجمؤسساتالتجارة اإللكترونية، وجدت 

لتتحّول متاجرها اإللكترونية إىل حمطات تواصل مع هذه األسواق، وبالتايل أخذت برصد امليزانيات الالزمة 
  . من القطاعات االقتصادية املختلفة، وسارت على خطاهااملؤسسات األخرى مث تبعتها ،لإلعالن اإللكتروين

  
 
، على تنّوع وجوه وأقنية نشاط اإلعالن اإللكتروين، ومتّيزه النسيب باملقارنة مع  تبيانهؤكّد ما سبقي

 على وجود عالقة مباشرة بني املؤسسة والزبون، ويعطي للمستهلك درجة كبرية من الوسائل األخرى
، لكّنه يشق طريقه ضمن  من حيث املبدأللترويج واإلعالن،نترنت كوسط اإلقبول هذا دليل على و ،اإلختيار

مما يقتضي من العاملني يف التسويق وصناعة اإلعالن، بناء ، وسائط اإلعالن األخرى، بسرعة كبرية
استراتيجيات تسويقية مناسبة، تأخذه باالعتبار، ضمن التوليفة اإلعالنية اليت تتوّزع على الوسائل املتنّوعة، 

  .أدلة، أو لوحات إعالنية خارجيةسواء كانت حمطات تلفزيون، أو مطبوعات وصحف و
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   :ةصالخ

      
يف هذا الفصل توصلنا إىل حتليل إستراتيجيات تشخيص املؤسسة يف السوق، وكيفية التوسع   

، وحددنا أيضا Porter باإلعتماد على منوذج آخذين بعني اإلعتبار املنافسة وعواملها
منتجاهتا يف السوق وتنميتها وتصريفها يف  لطرح ستخدامهااإلستراتيجيات اليت ميكن للمؤسسة إ

  .ANSOFF، إعتمادا على مصفوفة ظل اإلبداع التكنولوجي
  

الشبكة العنكبوتية، بوصفها وسطاً تسويقياً وإعالنياً، جتاوز ممارسات أنشطة       تتيح 
ة، ، من خالل خصوصيتها التفاعليالشبكةزاوجة بني وظائف املالتسويق التقليدية، إىل القيام ب

يهدف  فاملزيج التسويقي اإللكتروينبوصفها أوالً، مكاناً للنشر، مث بوصفها بيئة اتصال وتواصل، 
 الرغبة يف مث إثارةتعزيز صورهتا وصورة عالمتها التجارية، والتعريف بالسلعة أو اخلدمة، إىل 

الشراء، والدفع ذهب إىل أبعد من ذلك، بتوفري وسط تفاعلي تتّم فيه عمليات البيع ويشرائها، مثّ 
 وتتّوج هذه ،مستخدم إنترنت/املعلن، واملشتري/ بدون أية وساطة ثالثة، بني البائعتسليم،وال

العمليات يف الكثري من احلاالت، بتوفري وسط تباديل أيضاً، ميكن من خالله تسليم السلعة أو 
  .اخلدمة إىل مشتريها

  
إللكتروين، وتأثريه على السوق       لذلك الغرض خلصنا إىل تناول مفهوم التسويق ا

اإلفتراضية، وعلى املؤسسة، مث تناولنا أيضا مركبات املزيج التسويقي اإللكتروين، وفصلنا أكثر 
إلتصال، باستخدام خدمات مركبة التوزيع ومركبة الترويج ملا هلما من دور يف التصريف وا

وضوع التجارة اإللكترونية، بداًء من لتناول مالحقا، يأخذنا مفهوم التسويق اإللكتروين اإلنترنت، 
  .أمن املعامالت على اخلط، وصوال لطرق الدفع اإللكتروين وهيكلتهاتعريفها و

  
  
  


