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ة    فليب كوتلر     تحدث   المحاضر هذه  ي 
التسويق،  فر إىل  حول مستقبل  ن   أ   وأشار 

ي المبيعات وليس هناك حاجة للدعاية واالعالنات  بالمستقبل ليس   حاجة  لمندوب 

نت ووسائل التواصل   ي عرص االنتر
ن  يفقط عليك أن تجد أحد من المؤثر    االجتماعي فر

influencers     ي او يجرب المنتج يقتنع   ، وعندما  بإنتاجهالذي تقوم    وتجعله يشتر

 ة بدون ان تدفع له شيئا. بالدعايبه هنا سوف يقوم بمفرده 

ر   ،  تاريخيا نجد ان التسويق  حديثو يتغتر ،  التسويق اما السوق موجود منذ  ماليير

ر   ي االغريق القديمة  يسىم  السنيير
تمعون لتبادل  حيث كان الناس  يج   Agoraففر

البيع موجود منذ أدم وحواء عندما أقنع الثعبان  حواء لتقنع أدم يأكل كذلك  السلع، و 

نه  التسويق  مهم ل    ، ويعتت   التفاحة ، هنا البيع. ولكن البيع هو جزء من التسويق

. التسويق  حقل متغتر بشكل كبتر حيث يتضمن    ييحدد  المنتج  الذ ستصنعه. 

ي مفاهيم السوق.  كل ثالثهناك تغيتر  ومفاهيم جديدة . ف  ةأفكار جديد
 سنوات  فر

ي ترغبالعالمة التجارية هي قيمة وه مهمة ل وأشار إىل أن  
  نها تعت  عن القيمة التر

كة   ي ير   الشر
ي اضافتها للعميل. فمثال القيمة التر

طعام    هي    يفها ماكدونالدز  د أن يضي فر

ة    هو يمثل قيمة  ناك أنواع مختلفة من القيمة ، ف وه   جيد وسعر اقل.  ر للفئات الممتر

ي  
نه مكان آمن للحصول عىل وجبة وخاصة لو لديك زوجة،  ل   ز كدونالدما ترغب فر

ر  لنه مكان    ، أيضا قيمة لألم  والطفل  لنه يقدم وجبات تناسبهم    أيضا قيمة للمراهقير
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كات    وبالتاىلي هناك الكثتر من الجهود .    أمن   ي تقوم به الشر
مجموعات  ال لتحديد    التر

القيمة  ةمختلفال إضافة  عىل  تعمل  لكي  السوق  ي 
هذه    فر من  مجموعة  لكل 

 .  المجموعات

وي    ج   البيعيةسويق  هو  أن تمتلك القوة الت هذه هو التعريف القديم   واالعالن  والتر

ال     create Communicate and Deliver     (CCD)وم الحديث هو   مفهأما 

لتوصيل القيمة للسوق المستهدف.  لماذا التسويق هو الذي يقدم المزيد من الفكار  

كة.؟ اتحقيق النمو أكتر من  الوظائف ال ل ي الشر
ر جابة أن المسوقال خرى فر  يقضون  ير

ي التعامل مع الع
ون ال وقتا كبتر فر لتاىلي  وظيفية المسوق  منتج. وبامالء  لجعلهم يشتر

ي يعرفها من المستهلك    تحويل المالحظات  هو التعامل مع السوق الحقيقية  و 
التر

   . فرصإىل 

ح   كة  ويقتر ر المدير التنفيذي للشر ي مجال التسويقأن يكون  عند تعيير
ر فر ، من العاملير

ا ر   التنفيذيير المدراء  أنواع من  أربعة  ان هناك  ال    ألولويرى  أن  سعار هي كل  يرى 

ء،    ي
ي شر

ي تحاول  أن     4Pهو ما يسىم المدير التنفيذي    والثانر
كتر وهو الذي يقول شر

ي خطة واحدة وهذا جيد.   
فر وي    ج   والتر والتوزي    ع  والسعر  المنتج  ر  بير تكامل  تحقق 

هو من يقول  القطاعات المستهدفة  هي الهم ويعمل عىل تحديد افضل   الثالثو

   MEوهو أعىل مستوى للمدير التنفيذي  يسىم  الرابع  دفة ، النوع  القطاعات المسته

ء ،  يرى أن  وهو   ي
ي سوق محددة.  وهذا هو و التسويق كل شر

كة تحقق قيمة فر الشر

ي أي الذي يعتت     و      Procter and Gambleنموذج  
التسويق هو نقطة البداية فر

ء تقوم به.  ي
 شر

 

ثانية تروي    ج  تخلق تكلفة عالية ولكن   30وهو    التسويق القديم هو التسوق الضخم  

ي    حتؤثر من خالل فيلم يوض 
ي المنظمة  للناس والمنتج.  االختيار الحقيفر

ر فر والموظفير

وي    ج للمنظمة ، وبالتاىلي  التسويق ليس قاضا عىل العمالء ولكن  
هو أفضل سفتر للتر

كة ،   ي الشر
ر  وه  فنادق ماريوت ت  وسلسلةالتسويق لموظفر رى ان العميل رقم اثنير
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ي ان الموظف رقم واحد  
ي االستقبال   ، ولهذا هي تختار  تعتر

ر الممتازين فر الموظفير

الخدمة وجودة  بأهمية  يشعر  العميل  يجعل  هذا  لن  وهكذا  الغرف  خدمة  ي 
، وفر

  وبالتاىلي هو من يقوم بنقل االنطباع عىل اآلخرين. 

ي اهتمت
كات  التر بدراسة سلوك المستهلك حددت ستة أبعاد أساسية   بعض الشر

يجب   ، وبالتاىلي  ن عميل اليوم سوف يتغتر غدا  لالتعرف عىل رؤية العميل    األول

ي سهولة قنوات التوزي    ع او شكل المنتج ، او معرفة المزيد عن اهتمامه بالسعار  
لثانر

ي النظر للعميل    ال   ان  التعرف عىل الرؤية المحيطة  ويقصد بها   
تكون رؤيتك ضيقة فر

ر   كتر
التر الخطط  يجب  ووضع  عليك   يؤثر  أن  يمكن  الذي  التغيتر  عىل  أكت   بشكل 

،    الثالثللتعامل معه.    ة  ائح الصغتر التوزيعية والشر المنافذ  بمعتر انت  النظر إىل 

ى مظ ة   لست بحاجة ان تشتر ي فرنسا يكون أمامها  علة كبتر
ىل سبيل المثال المقاهي فر

الناس خارج المقىه   كة واحدة   ، وهذا    مكان لجلوس  يحتاج إىل مظلة ، هناك شر

هذا   ي 
فر الرائدة  ولكنها  تبيعها  ي 

التر الوحيدة  كة  الشر ليست  هي   ، المظلة  هذه  تبيع 

كة    هو االبتكار يجب أن ال تتوقف  الرابع.  مجال  ال   سبيل المثالعن االبتكار عىل  الشر

ي مستمرة حتر اآلن،    ،  نتهتا  االبتكار كوداك عندما توقف عن     الخامس بينما فوج 

كةلاتحتاج   ي      شر
فر جديدة  منتجات  يطورون  الذين  الناس  ر  بير جيدة  عالقات  إىل 

ي السوق    المؤسسة
ر الناس الموجودون فر ي تصموبير

كات التر دة  م منتجات جدي، فالشر

ي السوق يكون  
ها فر .  عىل سبيل المثال  احتمالية الفشل لهذه المنتجات كبتر وال تختت 

كة فيلبس أنتج ة ولكنها لم تحقق النجاح نظرا ل شر ر ضت أن  ت منتجات ممتر نها افتر

تصميمهالت ي 
فر العالية  المتفو كنولوجيا  كة  فالشر  . الجميع  تناسب  االبتكار ا  ي 

فر قة 

جيدا  تعرف  لم  لنها  جيدة  كة  شر ليست  هذه  التسويق  ي 
فر يريد    وفاشلة  ماذا 

ر  أبو اإلدارة ان نجاح المنظمة يعتمد عىل  شيئير  دراكر 
المستهلك.  وقد حدد بيتر

ر والتسويق العظيم  االبتكار وهما   كة  الممتر ي نجاح الشر
ر معا هما السبب فر .  ، اإلثنير

ودراستها  السادس   أفكارهم  ومعرفة  ر  للموظفير ر    ا وإعطائه االستماع  للمصممير

ر عليها الثالثة  . وهناك الصناديق لتطويرها  كتر
ي يجب التر

العمل عىل هو   األول ، التر
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ي المنتج الذي تقوم به حاليا و
العمل عىل    والثالثهو العمل عىل منتج جديد    الثانر

ي  
فر ذات كفاءة  سيارة  عمل  هو  الول   الصندوق  المثال  سبيل  عىل   . ة  فكرة كبتر

ي عمل  
الوقود، والثابر أكتر كفاء  تتحسينااستهالك  ة، والثالث متعلق  عليها لتكون 

 بالمستقبل قد يكون تصنيع سيارة كهربائية. 

التنفيذي    التسويق  المثال    له   CMOومدير  كة  عىل سبيل  الشر ي 
دور مهم جدا فر

ي لديها   كة فوج  ي نجاحها.   12شر
ا فر ي اليابان كل و    مدير تسويق تنفيذي لهم دورا كبتر

فر

ي يقوم بها بشكل مستمر طوال الوقت  انطالقا  
كة يحسن العمليات التر ي الشر

موظف فر

كة تويوتا   ي شر
ي مصانع الشر 75من منهجية كايزن ، وفر

ر فر كة يعملون  % من العاملير

ي   كونن ان تو ويحاول
السيارة بشكل أفضل وهذا يشتر إىل أهمية الثقافة التنظيمية فر

كة وكيفية تشكيلها بما يحقق قيمة للمستهلك.   الشر

ر التسويق القديم والحديث  ، حيث أن   ة  ركز عىل التكامل ما بير ي النهاية المحاضر
وفر

سويق الحديث يركز عىل  تحقيق التسويق القديم يركز عىل  الجوانب الربحية والت

كة أشار إىل أنه . و التفاعل مع المستهلك و دعم وتعزيز العالمة التجارية كسفراء للشر

ي نفس العمل
انت خارج السوق لن   دون تطوير،  إذا  خالل خمس سنوات لو أنت فر

   . العالم يتغتر  وأنت لم تتغتر 

 


