التسوٌق الدولً
أنواع التسوٌق :
* التسوٌق المحلً
* التسوٌق الدولً
* التسوٌق اإلبداعً ( االبتكاري )
س -هل هناك عالقة بٌن العمر وعجلة اإلبداع ؟
لٌست هناك عالقة بٌن مسألة العمر ومسألة اإلبداع
الكبٌر ٌمكن أن ٌبدع فً مجال التسوٌق والصغٌر ٌمكن أن
ٌبدع فً مجال التسوٌق .

مفهوم التسوٌق الدولً :
هو التعرٌف بالمنتجات وخصائصها على المستوى الدولً ,
وهو النشاط الهادف إلى دراسة األسواق الخارجٌة والتعرف
علٌها والعمل على تحقٌق انتقال السلعة والخدمات إلٌها ,
والعمل على استغالل واقتناص الفرص واالندماج فً األسواق
الدولٌة .

س -علل أهمٌة التسوٌق الدولً ؟
ٌرتكز التسوٌق الدولً على :
* االهتمام الدائم بالبحث عن أسواق جدٌدة .
* االنتشار فً األسواق الخارجٌة .
* انشاء مشارٌع دولٌة مشتركة .
* االستفادة من الخبرات المتقدمة فً األسواق الخارجٌة .
* االندماج فً األسواق الدولٌة .

استراتٌجٌات الشركات للدخول بالبٌئة العالمٌة :
 -1االستراتٌجٌة الدولٌة  :تعتمد هذه االستراتٌجٌة على
التحكم فً األسواق الدولٌة من خالل العمل على االنتشار فً
األسواق الدولٌة .
 -2االستراتٌجٌة المحلٌة المتعددة  :تعتمد على االستجابة
لمتطلبات السوق المحلٌة بكلفة منخفضة و ارتفاع فً األسعار .
 -3االستراتٌجٌة العالمٌة  :تعتمد على التركٌز على تحقٌق
أقصى ما ٌمكن من األرباح عن طرٌق انتاج السلع والخدمات
بأسعار منخفضة .

 -4االستراتٌجٌة العابرة للجنسٌات أو الدول :
تعتمد هذه االستراتٌجٌات على الشركات المتواجدة فً مختلف
الدول وهً ترتكز على الدول اقتصادٌات التكلفة أي استخدام
أسعار منخفضة جداً للسلع والمنتجات لتحقٌق أرباح أكبر .

 -5االستراتٌجٌة ذات التوجه االجتماعً :
تعتمد على تحقٌق العدالة الدولٌة فً األسعار والتكالٌف .

نظم معلومات التسوٌق الدولً :
س -من أٌن نأتً بالمعلومات عن األسواق الخارجٌة ؟
* من خالل وسائل االتصال المختلفة ( المقروءة و المرئٌة
والمسموعة ) وتعتبر الثورة المعلوماتٌة أحد أهم وسائل
االتصال باألسواق الخارجٌة ألنه ٌمكن الحصول على
المعلومات بسرعة وبزمن أقل وبتكالٌف أقل .
* ٌمكن الحصول على المعلومات عن السلع والمنتجات
والخدمات من األسواق العالمٌة من خالل الخبراء االقتصادٌٌن
( الباحثٌن االقتصادٌٌن ) ومن خالل الكتب والمطبوعات
االقتصادٌة الدولٌة وهناك مصادر داخلٌة مثل البحوث
والدراسات التسوٌقٌة .

* ومن خالل التقارٌر والندوات الدولٌة وهناك مصادر خارجٌة
للحصول على المعلومات من األسواق الدولٌة مثل الشركات
الدولٌة المتخصصة والمؤسسات الدولٌة والمنظمات اإلقلٌمٌة .

سٌاسات المزٌج التسوٌقً الدولً :
 -1سٌاسة المنتجات  :تعتمد على تقسٌم السوق ثم نشر
المنتجات فً األسواق وٌمر المنتج الدولً بعدة مراحل :
* مرحلة التقدٌم
* مرحلة النمو
* مرحلة النضج
* مرحلة االنحدار
 -2سٌاسة التسعٌر الدولً  :تعتمد على طرق تسعٌر المنتجات
والسلع والخدمات من خالل اتباع عدة استراتٌجٌات لتحقٌق
ربح أكبر وانتشار أوسع واندماج فً األسواق أكبر

أهم االستراتٌجٌات :
كشط األسعار – التغلغل – التوسع – االختراق – التضخم .

