
 المزيج التسويقي*



*
 فً لمنتج االستراتٌجً الموقع على لتطبٌقها 4P’s  الــ مبادئ واستعمال تحدٌد هو *

 جاٌمس قبل من1948 عام فً التسوٌقً للمزٌج األساسً المفهوم ظهر وقد .السوق

  .وصفة على بناء   التسوٌق فً القرارات تحدٌد ٌتم ان اقترح الذي كولٌتون

 الوقت ذلك فً األمرٌكٌٌن المسوقٌن نقابة رئٌس بوردن نٌل قام 1953 العام وفً*

 .الوصفة هذه على Marketing Mix اسم بإطالق

 جمٌع تبدأ التً الوصفة هذه عناصر بوضع ماكارثً جٌروم قام 1960 العام وفً*

 فسمٌت الوقت ذلك فً أربعة العناصر هذه وكانت اإلنجلٌزٌة باللغة P بحرف كلماتها

 4P's بالــ
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    Product :المنتج  *

 بكمٌات مصنع أو شركة قبل من واسع نطاق على تنتج خدمة أو سلعة أي هو 

 على األمثلة ومن ... الفنادق – الصحة – التعلٌم الخدمات على األمثلة ومن .محددة

 .... السٌارات – المنزلٌة األدوات – اآللً الحاسب أجهزة السلع

 ًسلعة صورة فً ٌكون قد المنتج فإن اإلطار هذا وف(Goods خدمة أو 

(Service) فكرة أو (Idea) بٌنهم تجمع تركٌبة أي أو (A combination 

of goods, services and ideas)........... 

 



   

 Physical  مادٌة خصائص له أو مادي، شًء كل الضٌق مفهومه فً بالمنتج ٌقصد و

characteristics  مفهومه فً المنتج أن إال .السوق فً المشتري إلى بٌعه ٌتم 

 ٌتلقاه ملموس، غٌر أو ملموس مادي شًء كل هو -التسوٌق علم إطار وفً – الواسع

 ملموسة خصائص من حزمة عن عبارة المنتج أن بمعنى .التبادل عملٌات خالل من الفرد

(Tangible characteristics) ملموسة وغٌر: Intangible 

characteristics)   وظٌفٌة منافع أو فوائد على تنطوي (Functional 

benefits) ونفسٌة واجتماعٌة. 



 Price :السعر
المنتج  على الحصول مقابل المشتري أو العمٌل ٌدفعه ما مقدار هو.   

 الحصول لقاء الخدمة أو السلعة لبائع المستهلك ٌدفعها التً القٌمة بأنه السعر ٌعرف وقد

 وٌرتضى البائع ٌحددها التً النقدٌة الوحدات : بالسعر ٌقصد المعنى هذا وفً علٌها،

  .الخدمة أو السلعة لقاء قبولها

 الخام، المواد كلفة المنافسة، : مثل المتغٌرات من عدد دراسة بعد السعر تحدٌد وٌتم

 .المشتري قبل من للسعر المسبق التقدٌر المنتج، هوٌة

 



 Price :السعر

أو لسلعته ثمنا   البائع قبل من تحدٌدها تم التً القٌمة تلك بأنه أٌضا السعر ٌعرف و 

 قٌمة إلى ما وقت فً الخدمة أو السلعة قٌمة ترجمة فن أنه على أٌضا   ٌعرف كما خدمته،

 هذا مقابل فً ٌحصل فلن ٌشترٌها لخدمة أو لسلعة ثمنا   المستهلك ٌدفع فعندما نقدٌة،

 من السلعة مع ٌقدم ما كل على أٌضا   سٌحصل بل فحسب، الخدمة أو السلعة على الثمن

 على وسٌحصل مشهورة تجارٌة وعالمة اسم على سٌحصل كما وصٌانة، وإصالح خدمة

 .للدفع مناسبة شروط

 



 Price :السعر

والمكتبات عام، بشكل الثقافة مجال فً تناولها عند الشائكة األمور من السعر وٌعتبر 

 لعقود وجدانه تربى مجتمعنا مثل مجتمع فً سٌما ال خاص، بشكل المعلومات ومراكز

 .الثقافة دعم التعلٌم، مجانٌة والهواء، الماء مثل التعلٌم : مثل شعارات على طوٌلة

 خصخصة من ذلك استتبع وما السوق باقتصادٌات ٌسمى ما نحو التحول مع ولكن

 المعلومات، ومراكز والمكتبات والمسارح السٌنما دور ومنها العام، القطاع لمؤسسات

 .الثقافٌة المؤسسات خصخصة شعار طرح فقد

 



 Price :السعر

 من عدٌدا   ولكن لطالبٌها، المعلومات مرافق من وغٌرها المكتبات تعمل أن فالمعروف

 أن تبٌن أن بعد خاصة بمقابل؟ أم مجانا   المعلومات تتاح هل :منها ،هنا تثار التً األسئلة

 مرتفعة أصبحت وإتاحتها واختزانها وتجهٌزها المعلومات مصادر على الحصول تكالٌف

 حق من أنه البعض وٌرى .المعلومات لمرافق المقررة للمٌزانٌات ومرهقة للغاٌة

 فً ٌساهم أن البد أنه اآلخر البعض ٌرى بٌنما مجانا ، المعلومات على الحصول المواطن

 من قلٌل بقدر ولو الفرد ٌساهم أن تتطلب الحالٌة فالظروف حال كل وعلى التكالٌف،

 .التكالٌف

 



 Placeالتوزٌع 

 المنتج توزٌع طرق أٌضا   ٌشمل كما المنتج بٌع فٌه ٌتم الذي المكان هو 

 إلى الخدمات أو السلع بها تصل التً والكٌفٌة المشترٌن إلى واٌصاله

 إدراكها تضمن التً والكٌفٌة المناسبٌن والوقت المكان فً المرتقب العمٌل

 وٌتمشى الصناعً المشتري أو المستهلك جانب من التبادل عملٌة وضمان

 أنشطة فً تتمثل والتً المركبة األنشطة من العدٌد مع التوزٌع نشاط

 والمناولة النقل مثل والخدمات للسلع " اللوجستٌة " المادي التوزٌع

 عن أو مباشر بشكل للتوزٌع المالئمة االستراتٌجٌة واختٌار والتخزٌن

 .وسطاء طرٌق



Promotion :التروٌج 

 العالقات االعالنات، من الزبائن مع االتصال أنشطة جمٌع ٌشملو 

 وٌتدخل .الخفً التسوٌق المباشر، البرٌد المبٌعات، تروٌج العامة،

 المنتج شكل فً ٌتدخل فمثال   العناصر من ذكره سبق ما جمٌع فً التروٌج

 فً مشمولة تكون أن ٌجب التروٌج مصروفات كافة أن كما .وحجمه

 فً بالغة اهمٌة له التروٌج مكان ان إلى باإلضافة السعر تحدٌد عملٌة

 .نجاحه


