التروٌج
مفهوم التروٌج:
هو أحد عناصر المزٌج التسوٌقً الذي ٌهدف الى اٌصال
المعلومات عن المنتج الى المشتري والتعرف على خصائصه
ووظائفه وٌتم التروٌج عن طرٌق عملٌة االتصاالت والتنسٌق
المباشر والغٌر مباشر(اإلعالن-البٌع الشخصً -تروٌج
المبٌعات-العالقات العامة).

س -ماهً أفضل وسٌلة للتروٌج؟
كل الوسائل فعالة (اإلعالن-البٌع الشخصً-تروٌج المبٌعات-
العالقات العامة) كلها تلعب دوراً فعاالً وهاما ً فً عملٌات
التروٌج .

أهمٌة التروٌج:
تعد عملٌة االتصال بالجمهور عملٌة أساسٌة ٌتعرف من خاللها
الجمهور على الشركة وسٌاساتها ومنتجاتها فً األسواق
وبالتالً التسوٌق ٌتعلق بسلوك المستهلك .

إن عملٌة االتصاالت تتكون من العناصر التالٌة:
* المصدر (أي مرسل الرسالة )
* الرسالة (المعلومات المراد إرسالها الى المستهلك

* قناة الرسالة (وسٌلة االتصال)
* تحلٌل المعلومات وتفسٌرها
* المستقبل للرسالة
* التغذٌة العكسٌة (المعلومات التً تكشف عن أثر الرسالة
على المستقبل أي مدى فعالٌة الرسالة التً أعطٌت الى
المستهلك وذلك بالعودة الى مرحلة المعلومات وتقٌٌم فعالٌة
المنتج).

عناصر المزٌج االتصالً التروٌجً :
اإلعالن:
وهو أهم عنصر من عناصر اإلتصال وهو عبارة عن الجهود
المدروسة والموجهة إلى دراسة األسواق وتصمٌم الحمالت
اإلعالنٌة وإختٌار وسائل النشروتخصٌص األموال الالزمة
وقٌاس نتائج اإلعالن .

دور التروٌج فً التسوٌق وهدفه:
ٌهدف التروٌج بشكل رئٌسً الى االخبار واالقناع والتعرٌف
بالمنتج للوصول الى المستهلكٌن بأفضل صورة ممكنة  ,واقناع
المشتري بالمنتج من خالل عناصر المزٌج التروٌجً .

وظائف اإلعالن و أنواعها :
* حث المستهلكٌن ع اقتناء السلع أو شراء الخدمات من
خالل تغٌٌر اتجاهاتهم وسلوكهم باالعتماد على األسالٌب
التالٌة :
* المظهر
* اسم الماركة
* الحالة اللغوٌة
* تغٌٌر السلوك بما ٌناسب المستهلك

* ٌقدم اإلعالن مظهراً حضارٌا ً للشركات وٌبعث على
تسلٌة األفراد بالعروض والحوافز والخدمات مثل :
* عروض على السلع والمنتجات
* التنزٌالت
* الحوافز

أنواع اإلعالن :
* اإلعالن الشخصً
* اإلعالن اإلرشادي
* اإلعالن التذكٌري
* اإلعالن اإلعالمً  :تتضمن وسائل اإلعالم المختلفة
(المقروءة  ,والمسموعة  ,والمرئٌة )

* اإلعالن التنظٌمً
* اإلعالن التنافسً
اإلعالن  :هو جزء من اإلعالم المرئً والمسموع

مراحل اإلعالن :
* مرحلة التعلٌم .
* مرحلة المنافسة .
* مرحلة االحتفاظ بالشهرة .

العوامل المؤثرة فً فاعلٌة اإلعالن :
* الخبرة .
* تكامل اإلعالن .
* اإلعالن القوي هو رأس المال القوي .

