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 .....انخسىيك

 انًفاهيى وانخطىر وانًكىَاث               
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  التسويق هو البداية ألنشطة األعمال و ايضا النهاية
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 :بانه التسويقي النشاط االمريكية التسويق جمعية عرفت :الشامل التعريف

 التي واالفكار والخدمات السلع توزيع و ترويج و بتسعير الخاص النشاط"
 ”المنشآت و االفراد رغبات اشباع الى تسعى

 

مجموعة من االنشطة المتكاملة التي تإديها المنشؤة " :الوظيفة التسويقية
 ”.لتسهيل عمليات التبادل

 

 :ادارة التسويق في المنشأة تقوم بوظيفتين اساسيتين

 .خلق الطلب على منتجات المشؤة•

 خدمة الطلب•
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حاجاث ورغباث انًسخههك  
 (سهع وخذياث)انًُخجاث  
 َمذيت أو : انعًهياث انخسىيميت)حبادل

 ) يمايضت
انسىق 

Kotlerكوتلر/  

هٍ انجهىد انتٍ َبذنهب األفزاد وانجًبػبث فٍ إطبر إدارٌ واجتًبػٍ يؼٍُ نهحصىل "

ػهً حبجبتهى ورغببتهى يٍ خالل تىنُذ وإَجبد وتقذَى وتببدل انًُتجبث وانقُى يٍ 
 ”االخزٍَ
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 انحبجبث انزغببث
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 يبهى انًُتج؟

 .هى يبَتى تقذًَه نهًستههك بهذف إشببع حبجبته ورغببته

 .وَكىٌ شئ أو خذيت أو َشبط أو شخص أو يكبٌ أو يُظًت أو فكزة
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 وجىد طزفبٌ

 اٌ َكىٌ نكم طزف شئ نه قًُت نذي انطزف االخز

 انقذرة ػهً االتصبل وانتسهُى

 حزَت انطزفٍُ فٍ قبىل انؼزض أو رفضه

 تىفز انظزوف انبُئُت انًالئًت إلتًبو ػًهُت انتببدل
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وهى يجًىػت يٍ األفزاد وانًُظًبث تؼبز ػٍ كبفت انًشتزٍَ انحبنٍُُ 
 .وانًزتقبٍُ نسهغ وخذيبث انًُشأة
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وانتً تجري فً , انتسوٌق هو مجموعة من األنشطة انمتكبمهة
وتقوو عهى توجٍه إنسٍبة انسهع وانخذمبت , نشبط إداري محذد

وتحقق أهذاف ,واألفكبر نتحقٍق اإلشببع من خالل عمهٍة مببدنة
ورنك فً حذود تأثٍرات , انمنتجٍن أو انموزعٍن أو انمستوردٌن

 انبٍئة انمحٍطة

 انربح من خالل
 رضب انعمٍم  

انتسوٌق 
 انمتكبمم

 

  احتٍبجبت
 انعمٍم

 انسوق
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 :يراحم أساسيت في حاريخ انفكر انخسىيمي          
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 على االنتاج:    التركيز

 صنع منتجات ذات جودة عالية: الوسيلة

 انتاج أكبر قدر ممكن:  الهدف

 

 شعار هذه المرحلة

 ”فلنصنع أقصى ما يمكن الوصول اليه“
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 في هذه المرحلة ظهر المفهوم البيعي

 «فلنتخلص مما لدينا من مخزون»
 

  على المنتجات الحالية:       التركيز

 جهود بيعيه و اعالنية مكثفة:       الوسيلة

 كلما زاد حجم المبيعات كلما زاد الربح:        الهدف
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 يتكبيم تسىَقٍ جهذ خالل يٍ األهذاف تحقُق ػًهُت :انخسىيمي انًفهىو

 .وانتزوَج انتىسَغ ويُبفذ انتسؼُز يغ انًُتجبث تخطُظ جهىد فُه تتحذد
 .نهًستههك انحقُقُت انحبجبث ػهً ببنتزكُش انًُشأة ادارة تقىو نذا

   على احلاجات احلقيقية للمستهلك: التركيز

  (املنتج ، السعر، التوزيع، الرتويج) املزيج التسويقي املتكامل : الوسيلة

 اشباع رغبات المستهلك: الهدف

     :ظهرت في هذه المرحلة عدة مدارس علمية

 المفهوم الحديث للتسويق1)

  المفهوم االجتماعي للتسويق2)

 تحقيق التسويق لجودة الحياة3)
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 البدء نقطة هو الصناعي المشتري أو النهائي المشتري
 المنشأة بخطط تتعلق سياسات و أهداف صياغة في

 .المستقبلية

  

 األسواق رغبات و حاجات تحديد على المنشأة أهداف تعتمد
   المرتقبة

 ورغبات حاجات لتحقيق  المنشأة إمكانيات تسخر وبالتالي
 .المستهلك
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 املنشأأة أأداء عىل املؤثرة الأخرى والأطراف العمالء مع العالقات تدعمي و بناء  عىل الرتكزي

 .املسامهني ابملنشأأة، العاملني املوردين، :مثل

 

 :وحُبُي فكرة انخسىيك بانعاللاث عهً      

بُبء ػالقبث طىَهت األجم بذال يٍ قصُزة األجم 

تحقُق قًُت يذركت نهؼًالء وببنتبنٍ تحقُق انزضب وانىالء 

 ٍُايتذاد انؼالقت إنً األطزاف األخزي انًؤثزة ػهً أداء انًُشأة يثم انًىردٍَ وانؼبيه
 .ببنًُشأة وانًسبهًٍُ يًب َحقق ػالقبث يزبحت نجًُغ األطزاف فٍ األجم انطىَم

 يٍ أجم خذيت انؼًُم( أقسبو وإداراث)انتىجه انتسىَقٍ نكبفت وحذاث انًُشأة. 
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 وانخي وانًخرابطت انًخكايهت انخسىيميت األَشطت يٍ يجًىعت هى

 انُحى عهً انخسىيميت انىظيفت أداء بغرض انبعط بعضها عهً حعخًذ

 .نها انًخطط

 4p’sوهى َتكىٌ يٍ أربؼت ػُبصز            
  Productانًُتج                                        

                                               Price            انسؼز

                                             Placeانتىسَغ

                                   Promotionانتزوَج
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 يا حمذيت انًُشآث انً عًالئها انًرحمبيٍ (: حخطيط انًُخجاث)انًُخج

 .يٍ سهع او خذياث أو أفكار

 :تى يٍ خالل انؼذَذ يٍ انىظبئف انتسىَقُت يثمَ 

بحىث انتسىَق 

تطىَز انًُتجبث انحبنُت 

دراست دورة انحُبة نهًُتجبث 

 تقذَى انسهغ وانًُتجبث انجذَذة انتٍ تتًبشً يغ حبجبث
 ورغببث انًستههكٍُ
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     يعُي انكيفيت انخي حصم بها انسهع وانخذياث إنً انعًيم : انخىزيع

 انًرحمب في انًكاٌ وانىلج انًُاسبيٍ نضًاٌ عًهيت انخبادل

 

     هى عًهيت يىازَت انًُافع انخي يحصم عهيها انًسخههك : انخسعير

 بانميى انُمذيت انخي يًكٍ أٌ يذفعها

 

    انًخحذد انرسًي عٍ األَشطت انخسىيميت يؤدي يٍ خالل : انخرويج

 .بائع شخصي أو غير شخصي
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