
ةيراجتلاةمالعلا ءانب
يحبرلاريغعاطقلا يف

ةدواعملا ىسيع.أ



ماھي العالمة التجاریة؟

















ما دور العالمة التجاریة؟



دور البراند

• Recognition
• Credibility
• Value
• Association
• Relevance

التمییز•
المصداقیة•
القیمة•
اإلرتباط•
بناء عالقة•



دور البراند

• Recognition التمییز•



دور البراند

• Credibility المصداقیة•



دور البراند

• Value القیمة•



دور البراند

• Association اإلرتباط•



دور البراند

• Relevance بناء عالقة•



ھیكلة العالمات التجاریة









عالمة تجاریة رئیسیة عالمة المنتج



عالمة تجاریة رئیسیة عالمة المنظمة غیر الربحیة



عالمة تجاریة للمنظمة عالمة تجاریة رئیسیة



المنظمة

3قضیة  2قضیة  1قضیة 

منتج

خدمة

فعالیة

فعالیة عامة

مثال لھیكل العالمات التجاریة



إستراتیجیة العالمة التجاریة
في ثالث خطوات

نفھم السوق: الخطوة األولى
نضع أسس اإلستراتیجیة: الخطوة الثانیة
نجسد اإلستراتیجیة: الخطوة الثالثة



:الخطوة األولى
نفھم السوق



نفھم
السوق

العمیل

أنفسناالمنافس








العمیل: نفھم السوق

من ھم عمالءنا؟•
ماھي دوافعھم؟•
كیف یستخدمون منتجاتنا وخدماتنا؟•





المنتج الغیر ربحي؟
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المنافس: نفھم السوق

المنافس المباشر•
المنافس الغیر مباشر•
المنافس المحتمل•



منافس محتملمنافس غیر مباشرمنافس مباشر



منافس محتملمنافس غیر مباشرمنافس مباشر



؟
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أنفسنا: نفھم السوق

ماھي قدراتنا؟•
ماھي نقاط ضعفنا؟•
الفرص والمعوقات؟•
التاریخ والقیم؟•



:الخطوة الثانیة
وضع أُسس العالمة

التجاریة
ماذا نقدم للعمیل؟

ماذا نعني للعمیل؟
أین نتجھ؟

ماھي قیمنا؟



أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



ماھي رؤیة العالمة التجاریة؟

تقبالً ھي الفكرة الجوھریة التي تطمح لھا العالمة التجاریة وتساعدھا على التقدم والنمو مس



أن نقدم أفضل تجربة لمطعم وجبات سریعة في العالم



قدیمنا ألطعمة نسعى لتكون منتجاتنا الخیار المفضل للمستھلك من خالل ریادتنا في األسواق المستھدفة وت
ومشروبات ممیزة



ماھي مواصفات رؤیة العالمة التجاریة؟

ذات طموح عالي•
متناسبھ مع قدراتك•
توفر لك قدره تنافسیة•
یطمح لھا عمالءك•



أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



ماھي قیم العالمة التجاریة؟

ساعد تلك العناصر ت. ھي مجموعة عناصر تھتم العالمة التجاریة بإتباعھا والحفاظ علیھا
.جابیة عنھاالعالمة التجاریة في تقدیم المنتج أو الخدمة بأفضل صورة وتعطي صورة ذھنیة إی







أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



ماھي المیزة التنافسیة؟

.لعمیل بھاھي میزة واحده تعطي دافع عالي للشراء ویصعب على المنافسین تقدیمھا أو إقناع ا







شروط إختیار المیزة التنافسیة

متوفرة•
إمكانیة حمایتھا•
غیر متوفرة لدى المنافسین•
یھتم بھا الفئة المستھدفة عند إتخاذ قرار الشراء•



أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



ماھو الموقع الذھني للعالمة التجاریة؟

ئة ھو شرح مختصر للفئة المستھدفة والصورة الذھنیة المراد زرعھا في عقل تلك الف
سویق لھدف المستھدفة، بحیث یساعد ذلك الشرح في عملیة التواصل وتركیز الجھود في الت

.واحد و واضح



دیزني

ھ سنة، دیزني شركة ترفیھ تقدم حلول ترفی15و 3لفئة األسر ذوي األطفال بأعمار مابین 
القة قویة وتتمیز بقدرتھا على خلق ع). إنتاجات سینمائیة ومالھي ترفیھ وغیرھا(لزبائنھا 

یتعلق بھا بینھا وبین زبائنھا ألنھا تملك حقوق حصریة ألشھر الشخصیات الكارتونیة التي
.الكثیرون



زارا

والمحبي للبس العصري، زارا سلسلة متاجر 40و 18لفئة الشباب من الجنسین بین عمر 
لى تغییر تتمیز ببیع مالبس حدیثة ومتجددة على مدار السنة ألن زارا لدیھا القدرة ع. لألزیاء

.تشكیالتھا بشكل إسبوعي



الموقع الذھني للعالمة التجاریةعناصر 

شرح العناصر
أھم فئة مستھدفة ةالفئة المستھدف 1

إسم العالمة التجاریة العالمة التجاریة 2
ماھو نوع المنتج أو الخدمة؟ ماھي طبیعة عمل المنظمة؟ ةتصنیف العالم 3

 ً المیزة التي تم تحدیدھا مسبقا یةالمیزة التنافس 4
مؤشر یثبت تحقیق تلك المیزة التنافسیة إثبات المیزة 5



الفئة المستھدفة

فئة ذات حجم مقبول•
لدیھا رغبة أو حاجة للمنتج المقدم•
تتوفر لدینا القدرة على جذبھا•



تمیز في وی). تصنیف العالمة التجاریة(عبارة عن ) العالمة التجاریة(، )الفئة المستھدفة(لـ 
).إثبات المیزة(ألنھ ) المیزة التنافسیة(

:مثال
ا وتتمیز قدرتھ. ریترو كافیھ عبارة عن قھوه متخصصة،25و 18لفئة الشباب بین عمر 

ن العاملین على تقدیم مشروبات مبتكرة من القھوة الطازجة ألن ریترو كافیھ تخلق أجواء تمك
.فیھا بالتعرف على متطلبات الزبائن وتمكنھم من تلبیتھا

الموقع الذھني للعالمة التجاریةصیاغة 



:الخطوة الثالثة
تجسید العالمة التجاریة



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة



إسم العالمة التجاریة

)أو ال تتعارض معھ(تتناسب مع الموقع الذھني للعالمة التجاریة •
تخلق تمیز بین المنافسین•
ال تشیر بشكل مباشر للمنتج أو الخدمھ•
سھلة الحفظ والتذكر•
سھلة اللفظ والكتابة•
القدرة على حفظھا كعالمة تجاریة•
لیست ذات معنى مسيء في اللغات األساسیة في السوق•



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة



إھمیة الشخصیة

عنصر مؤثر في البراند•
تترجم صفات وقیم المنظمة•
تبني العالقة بین البراند والعمیل•
تساعد على التواصل التسویقي•

Presenter
Presentation Notes
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شخصیة العالمة التجاریةأساسیات تحدید 

تتناسب مع قیم و رؤیة العالمة التجاریة•
تبني تصور عن المنتج أو الخدمة•
تجذب الفئة المستھدفة•
تبني عالقة بین العالمة التجاریة•

والفئة المستھدفة
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وصف الشخصیة

وصف األسرة•
وصف العالقات اإلجتماعیة•
الھوایات والمیوالت•
الروتین الیومي•
الكتب المفضلة/األفالم•
المزید؟•

العمر•
الجنس•
الجنسیة واألصل العرقي•
الحالة اإلجتماعیة•
الحالة المادیة•
الوظیفة•
المستوى التعلیمي والثقافي•



سمات الشخصیة

القسوة األناقة الكفاءة اإلثارة اإلخالص

مغامر راقي جدیر بالثقة جريء بسیط

خشن فاتن ذكي مفعم بالنشاط نزیھ

ناجح واسع الخیال  ً واعي صحیا
عصري مرح



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة








أھمیة تجربة العمیل في العالمة التجاریة

تساعد في تحدید دور العالمة التجاریة في حیاة العمیل•
تساعد في بناء صورة ذھنیة واضحة للعالمة التجاریة•
تخلق عامل جذب للعمیل تساعد في اإلنتشار عن طریق المشافھة التسویقیة•



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة





تاریخ العالمة التجاریة

سنة اإلنشاء•
المؤسس•
قصة النشأة•
اإلنجازات•
السمعة•



نفھم
السوق

العمیل

أنفسناالمنافس



أُسس 
العالمة

رؤیة 
العالمة

الموقع 
الذھني

المیزة 
یةالتنافس

قیم 
العالمة



تجسید 
العالمة

إسم 
العالمة

شخصیة 
العالمة

تجربة 
العمیل

تاریخ 
العالمة



نقاش؟

@isa_almoawda
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