سٌاسات المنتج
سٌاسات المنتج :
* سٌاسة التغلٌف
* سٌاسة التبٌٌن
* سٌاسة الضمان واألمان

أوال :سٌاسة التغلٌف :
الصورة الخارجٌة للمنتج

أهمٌة الغالف :
ٌعد الغالف الصورة المرئٌة للمنتج وهو جزء من عملٌة
مكونات المنتج .

فوائد التغلٌف :
* ٌساعد التغلٌف الجٌد على تسهٌل عملٌة التبادل والتخزٌن .
* ٌحمً الغالف المنتج من الظروف المناخٌة .
* ٌمكن أن ٌلعب التغلٌف دوراً مهما ً فً عملٌة االتصال
بواسطة التصمٌم الخارجً .
* ٌسهل الغالف عملٌة التسوٌق .

* ٌهدف التغلٌف الجٌد على سهولة عرض السلعة فً واجهة
المحالت .

أهداف التغلٌف :
* ٌعد التغلٌف الجٌد من وسائل لفت نظر المستهلك .
* ٌساعد التغلٌف على تعبئة المنتج فً عبوات ذات احجام
مناسبة ألذواق المستهلكٌن .
* ٌساعد التغلٌف على سهولة تناول السلعة وسهولة تخزٌنها .
* ٌساعد التغلٌف على تخفٌض التكالٌف للمنتجات فً حال
انخفاض المبٌعات بسبب تقادم الغالف وظهور مواد جدٌدة
للتعبئة .

ثانٌا ً  :سٌاسة التبٌٌن :
هو تحدٌد البٌانات القانونٌة المتعلقة (المنشأ-التارٌخ-المحتوٌات-
طرٌقة االستخدام-انتهاء مدة الصالحٌة).

أهداف التبٌٌن:
ٌهدف الى تمٌٌز المنتجات عن المنتجات المنافسة وتعلٌم
وارشاد المستهلك على كٌفٌة استخدام المنتج اضافة الى حماٌة
المستخدم والمجتمع والبٌئة.

إذاً عملٌة التبٌٌن  :هً عملٌة وضع البٌانات التً تتعلق بالمنتج
بهدف معرفة مصدره وطبٌعة استعماله .

ثالثاً:سٌاسة الضمان واألمان :
الضمان :عبارة عن الوعود المطلقة او الضمنٌة المقدمة من
المنتج التً تتعلق باداء المنتج وفترة الضمان ومسؤولٌته عن
العٌوب او الخلل الناتج عن استخدامه خالل فترة زمنٌة محددة .

ٌهدف الضمان :
الى حماٌة المستهلك وتشجٌعه على شراء المنتجات بسبب
وجود الثقة والطمأنٌنة الى جانب المنفعة المادٌة.

التسعٌر:
مفهوم التسعٌر :
هو عنصر مهم فً صٌاغة استراتٌجٌة التسوٌق وٌمثل القٌمة
عمل ما (تكالٌف+نسبة الربح).
النقدٌة كسلعة ما أو خدمة ما أو
ٍ

أهمٌة التسعٌر:
تأتً أهمٌته من كونها مهمة للمستهلك و الشركات والمجتمع
وٌشمل التكالٌف بشكل عام  ,إضافة الى التكالٌف األخرى .

أهداف التسعٌر :
* تحقٌق الربح بما ٌتناسب مع أهداف الشركة
* تغطٌة التكالٌف عن طرٌق تحدٌد سعر المنتجات
* حماٌة المستهلك من عملٌة رفع األسعار
* تنظٌم عملٌة الربح للشركة باستغالل حاجة المستهلك من
المنتج

استراتٌجٌات التسعٌر:
* استراتٌجٌة كشط األسواق:
تعتمد هذه االستراتٌجٌة على تحدٌد أقصى سعر للسلعة
للحصول على أعلى األرباح فً اقصر وقت ممكن.

* استراتٌجٌة التضخم :
تعتمد على وضع أسعار عالٌة للسلعة لفترة طوٌلة من
الزمن,تعطً انطباعا ً بوجود جودة عالٌة لهذه السلعة .

* استراتٌجٌة التغلغل :
تقوم على تحدٌد سعر منخفض للسلعة بنفس الجودة لتحقٌق
حجم كبٌر من المبٌعات .

* استراتٌجٌة التوسع :
تعتمد هذه االستراتٌجٌة على تحدٌد سعر منخفض جداً للسلعة
بنفس الجودة من أجل كسب األسواق.

* استراتٌجٌة اإلغراق :
تعتمد على مبدأ ال أخالقً ,وهو استخدام سٌاسة السعر
المنخفض الذي ال ٌغطً التكالٌف بهدف التخلص من
المنافسٌن.

