معاٌٌر التسوٌق االبداعً
اإلعالن الدولً ٌ :عتبر أهم عامل من عوامل التسوٌق
االبداعً الدولً ( االعالن المرئً – المسموع – المكتوب ) .

س -أٌهما ٌؤثر أكثر فً التسوٌق الدولً ( الصحف
الدولٌة أم اإلذاعة الدولٌة ) ؟
تؤثر وسائل اإلعالم بشكل هام وحاسم فً تسوٌق المنتج الدولً
ألن اإلذاعة ( وسائل اإلعالم المسموعة ) تصل إلى عدد أكبر
من القراء على المستوى الدولً .

س -أٌهما ٌؤثر أكثر فً التسوٌق الدولً االبداعً (
وسائل االعالم المسموعة أو وسائل االعالم المقروءة أو
وسائل االعالم المرئٌة ) ؟
تلعب وسائل االعالم دوراً هاما ً وحاسما ً فً التسوٌق الدولً
حٌث ٌعتبر اإلعالم المرئً (المسموع ) أكثر تأثٌراً من باقً
وسائل اإلعالم ألن الوقت الحاضر هو وقت المعلوماتٌة
والمعرفٌة ألن المعرفة أصبحت محور التقدم بٌن الدول .
والفجوة بٌن الدول أصبحت فجوة معرفٌة ولٌست فجوة موارد
ألن التحكم باألقتصاد العالمً ٌحتاج إلى وسائل اعالم مرئٌة
ومسموعة ومقروءة .

التوزٌع الدولً فً األسواق الدولٌة :
أي توزٌع السلعة فً الزمان والمكان المناسبٌن للسوق (
التوزٌع المادي للسلعة ) فالتوزٌع ٌتضمن عملٌات النقل
والشحن والتخزٌن واالمداد  ,وتعتمد األسواق الدولٌة على
الشحن بالدرجة األولى ألنها أقل تكلفة من عملٌات النقل
والتخزٌن واالمداد .

المسؤولٌة االجتماعٌة للتسوٌق :
ٌقصد بالمسؤولٌة االجتماعٌة تحقٌق نوع من العدالة والمساواة
االجتماعٌة فً التوزٌع واالنتاج وكافة أدوات االنتاج .

مسؤولٌة الربح :
أي تحقٌق الربح بحد معٌن وضمن شروط معٌنة وزمن معٌن
والعمل على تحوٌل األرباح المالٌة لتغطٌة التكالٌف ومن ثم
إعادة استثمارها .

المسؤولٌة االجتماعٌة واخالقٌات التسوٌق :
أخالقٌة العمل جزء من العمل االقتصادي وتوجد بشكل متفاوت
بٌن االقتصادٌٌن .
التاجر القانونً  :هو الذي ٌلتزم باألنظمة والقوانٌن التً توجد
فً الدولة .

التاجر غٌر القانونً  :هو الذي ال ٌلتزم بالقوانٌن واألنظمة
االقتصادٌة واالجتماعٌة .
التاجر القانونً ولكن غٌر أخالقً  :هو التاجر الذي ٌعمل
ضمن القوانٌن واألنظمة لكن ٌتصرف بطرٌقة ال أخالقٌة (
ثغرات القانون ) .
التاجر القانونً واألخالقً  :هو الذي ٌعمل ضمن القوانٌن
واألخالق العامة .
التاجر األخالقً ولكن غٌر قانونً  :هو الذي ٌتمسك
باألخالق وأحٌانا ً ٌخترق القانون .
التاجر غٌر األخالقً وغٌر القانونً  :هو التاجر الذي ال
ٌتحلى ال باألخالق وال ٌلتزم بالقوانٌن .

