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التجـــــــــــــــارة اإللكتـــرونيــــــــــــــــــة

التسويقيــة واالسـتــراتيجيــــــات  الخطـط 

التســـويق عبر وســـائل التواصل ااِلجتماعي

التســويـــــــــق عبـــــــر املؤثـريـــــــــــن

املحتــــــــوى عبــــــــــر  التـســويــــــق 

التســـويــــق عبــــر البـريــــد اإللكترونــــي

مكتبــــــــــة املصــــــــــــادر الرقميـــــــة

تصنيفات وعضويات تواصل

أهم املجاالت طلبًا ىلع موقع تواصل 

العضويـة فـي منتدى تواصـل  تتيح 
للعضو تصفح كافة مقاالت املنتدى.

كمــا تتيح للجميع إمكانيــة تحميـل 
عشرات املراجع يف اإلعالم الرقمي.

ويتمكن العضـــو مـن الحصــول علـى 
املميزات الخاصـة باألعضاء ومنهـا:

املساهمــة فــي املنصــة بكتابـة مقـــاالت 
متخصصة يتم نشرها بِاسمه.

متابعة الُكتاب الذين يهتمون بكتاباتهم، ويتم 
إشعاره كلمـا أضافوا إلى املوقع مواد جديـدة

إمكانيــة إضافة بعض املقـاالت إلــى قائمة 
خاصــة بـ القراءة الحقًا حتى يتمكن العضــو 
من متابعة املقاالت التي أعجبته يف الوقت 

الذي يناسبه

عضويـــات منتــــدى التسويــــق
واإلعـــالم الرقمـــي “تــواصــل” :
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الهدف مـن العالقـات العامة هو 
الحفـاظ ىلع التواصـل اإليجابي 
د مـن أنَّ صورة  مـع العالـم، والتأكُّ
عالمتـك التجاريـة تمثِّـل القيـم 
لشـركتك. األساسـية  والعـروض 

دليل شامل عن العالقات 
بسام شحاداتالعامة املحلية وكيفية عملها

رئيس مجلس اإلدارة

بنـــاء الوعي بالعامـــة التجارية 
املهمات  أســـهل  مـــن  ليـــس 
هذا  نعم،  للمســـوق!  بالنســـبة 
أن  محاولـــة  كذلـــك  بديهـــي. 
مجال  يف  كبيـــرًا  صوتـــا  تكون 
يضـــم العديـــد من األشـــخاص 
أيضا!! عنـــه صعوبـــة  يقـــل  ال 

مـــن الجيـــد ااِلســـتفادة مـــن 
العامـــة  العاقـــات  بعـــض 
إذا وجـــدت عملـــك  املحليـــة، 
الوصول  نطاق  لتوســـيع  يسعى 
محتمليـــن. عمـــاء  وتوليـــد 

هنا، دعنا نستكشف فوائدالعاقات 
العامة املحلية، باإلضافة إلى بعض 
التجاريـة  العامـات  علـى  األمثلة 
العاقات  تنفيذ  نجحت يف  التي 
من  ن  تتمكَّ حتى  املحلية،  العامة 
التفكير فيما إذا كانت فكرة جيدة 
اِلستراتيجية التسويـق الخاّصة بك.

هنا يأتـــي دور العالقات العامة.

بالطبـــع، قول العاقـــات العامة 
أســـهل من الفعل، خاّصًة عندما 
لدى  لهـــا صدى  يكون  أن  تحاول 
يأتي  العاملـــي. وهنا  الجمهـــور 
دور العاقـــات العامـــة املحلية.

>  يجـــب ىلع أولئـــك الذيـــن 

يكافحـــون مـــن أجـــل تعزيـــز 
أن  التجارية  بالعامـــة  الوعـــي 
يمكن  التي  الفـــرص  ينظروا يف 
رها لهـــم العاقات العامة  أن توفِّ
املحليـــة كطريقة أكثـــر فعالّية 
الكلمة.  لنشـــر  التكلفة  من حيث 
املحلّية  العامة  العاقـــات  تمنح 
املستهلكين  املتكررة  الشـــركات 
الوصول  يســـهل  منطقـــة  يف 
التغطية  لتوســـيع  وفرصة  إليها 
الوطنـــي املســـتوى  ىلع 

> بداًل مــن التركيـز علـى حملـة
العاقـات فـإنَّ  النطـاق،  واسعــة 
العامة املحلّية هي فرصة لتصميم 
ا  هذه الحملة بالقرب من موطنك، ممَّ
يعزِّز تأثيرها بين مجتمعك املحلي.

https://tawasulforum.org/author/bassam-shhadat/
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العالقات العامة املحلية

أمثلة عـــن العالقات 
املحليـــة العــــامة 

أسهل من حملة وطنية.

General Mills

Veggie Galaxy مطعم

وأقل تكلفة.

وتستهدف العمالء الذين
يمكن الوصول إليهم ماديًا.

تـدور العالقـات العامـة املحليـة 
حول بناء الوعي بالعامة التجارية 
إيجابيـة  عمـاء  عاقـات  وخلـق 
وجذابـة داخـل مجتمـع األعمـال.

تأخــذ العاقــات العامــة املحلّيــة 
جميــع جوانــب العاقــات العامــة، 
صــورة  علـــى  الحفــاظ  مثــل 
ــز  ــة، وتركِّ ــة التجاري ــدة للعام جي
ــع. ــتوى املجتم ــا ىلع مس عليه

ــة،  ــة املحلي ــات العام ــع العاق م
يمكن للشــركات بنــاء والء للعامة 
مجتمعهــم.  داخــل  التجاريــة 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن 
يــؤدِّي إنشــاء عاقــات دائمــة مــع 
وســائل اإلعــالم املحليــة إلــى 
الصحافــة املســتقبلية اإليجابيــة.

عليك  العاقـــات،  بنـــاء  أثنـــاء 
ااِلتصـــال  بجهـــات  ااِلحتفـــاظ 
 ،)CRM( ة يف الخاّصة بك ُمنظمَّ
املتابعة  ـــن مـــن  تتمكَّ حتـــى 
بشـــكل فعاّل يف املســـتقبل.

حقا  التجارية  للعامـــة  يمكـــن 
خال  مـــن  صورتهـــا  تصميـــم 
املحلّيـــة،  العامـــة  العاقـــات 
ومشـــاركة قصة محليـــة داخل 
ااِلتصال  لســـكانها  يمكن  مجتمع 
بـــه. بعد كل شـــيء، جـــزء من 
العاقـــات العامـــة هـــو كيفية 
تواصـــل الشـــركات مـــع الناس.

هــــي   )Hometown( ِمَنــــح 
بهـــا  م  تقـــدِّ التـــي  الطريقـــة 
 )General Mills( شـــركـــــــة 
مينيابوليـــس  ســـتها  أسَّ التـــي 
رد الجـــــميــــل ملجتمعهـــــا.

يف كل عـــام، تختـــار الشـــركة 
ربحية  غير  مؤسســـة  أو  برنامجا 
حول  تعليمية  تجـــارب  م  تقـــدِّ
الجـــوع وِانعدام األمـــن الغذائي 
ز  تركِّ وترعاهـــا.  املنطقـــة  يف 
توفيـــر  ىلع  أيضـــا  املنحـــة 
من  العاّمة  للمـــدارس  املـــوارد 
الصف  األطفال، وحتـــى  ريـــاض 
الثانـــي عشـــر يف املنطقـــة.

قـــد تواجـــه شـــركة تحظـــى 
جنرال  مثـــل  عاملي،  بِاحتـــرام 
الحفـــاظ  ميلـــز، صعوبـــة يف 
مـــع  إيجابيـــة  عاقـــات  ىلع 
البرامـــج والعـــروض املحليـــة. 
ومـــع ذلك، مـــن خـــال برنامج 
بهـــم، يمكنهم  الخاّصة  امِلنـــح 
تلـــك  بنـــاء  يف  ااِلســـتمرار 
مجتمعهم. وتحســـين  الشراكات 

مســـاحة  وجـــود  يســـاعد 
اللقاءات  أو  األحداث  اِلســـتضافة 
املحليـــة ىلع بنـــاء عاقـــات 
املجتمـــع. حـــول  إيجابيـــة 

ث عن بعض  نتحـــدَّ اآلن، دعونا 
للبدء  الســـريعة  ااِلستراتيجيات 
املحلية. العامة  العالقـــات  يف 

تـأثير  كيفيـة  علــى  نظرة  ألـِق 
بعض العامات التجاريـة، كبيرهـا 
املحلي.  الصعيد  علـى  وصغيرها، 
من خال العاقات العامة املحلية، 
فقد ِاكتسبـوا الصحافـة اإليجابية 
وَعـزَّزوا العـاقــات املجتمعيـــة.

األماكـــن املفضلة  أحـــد  ُيعـــد 
بوســـطن.  يف  الطعام  لتنـــاول 
تقييمات  ىلع  املطعـــم  حـــاز 
أنَّـــه  كمـــا  رائعـــة،  محلّيـــة 
ملقابـــات  مســـاحة  يمنـــح 
إثنيــن. ليلــة  كــــل   )Bitcoin(

العاملية  املصنعة  الشركة  م  تقدِّ
)General Mills( تشمل املنتجات 
)Lu c k y(و  )Ch e e r i o s(
 )Toast Crunch(و )Charms( و
املنزلية  اإلفطار  حبوب  من  وعددًا 

للبرامج  عـــام  كل  ِمنحا  األخـــرى، 
 )Minneapolis( التعليمية فــي
. )M i n n e s o t a ( يــــة ال بو

هنـــاك مجموعة مـــن املزايا 
الفريـــدة التي تتســـّم فيها 
العالقـــات العامـــة املحلية:

تتمتـع  املثـال،  سـبيل  علــى   <

حمـات العاقات العامـة العاملية 
بقـدر هائل مـن إمكانيـة الوصول، 
امليزانيــة  وقيــود  اللغــة  لكـن 
وعوامــل أخـرى يمكــن أن تحــّد 
مـن مـدى تأثيرهـا ىلع الجمهـور.

ـــر يف مواقع الســـفر التي  > فكِّ

عن  موجزة  تقاريـــر  تســـتضيف 
أفضـــل املواقع املحلّيـــة للزيارة 
التي  الشركات  الكبرى.  املدن  يف 
وثيقة مع وســـائل  لها عاقـــة 
اإلعـــام املحلية التـــي تغطي 
املواقـــع املحليـــة لديها فرصة 
الظهور  هـــذا  لكســـب  جيـــدة 
ىلع األعمـــال التجاريـــة التي ال 
اإلعام املحلية. تتصل بوســـائل 

مصدرًا  الدليـــل  هـــذا  يعـــّد   <

العاّمة  العالقات  لجميـــع  ممتازًا 
دعونـــا  واســـع،  نطـــاق  ىلع 
ِاســـتخدمت  كيف  نستكشـــف 
العاقات  تجاريـــة  عامات  ثاث 
د صداها  العامـــة املحلية ليتـــردَّ
املحليـــة! مجتمعاتهـــا  مـــع 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-2020%d8%9f-%d8%a5%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85/
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الخالصة 

ثـــالث ِاســـتراتيجيات 
العالقات  فــــي  للبدء 
العــامـــــة املحليـــة

املحليـة الزاويـة  عـن  ابحـث 
املحلّيـة  الزاويـة  العثـور ىلع  إنَّ 
لهـا  يكـون  قــد  التـي  ألخبـارك، 
جاذبيـة وطنية فقـط، هي إحدى 
الطـرق لربــط عامتـك التجاريـة 
املحليــة. العامــــة  بالعاقــات 

املحليـة األحـداث  اسـتضافة 
ر املشاركة يف األحداث املحلّية  توفِّ
التــي تعقدهـا الشركــات املحلّية 
األخرى فرصـــا مذهلــة للتواصـل.

اســـتخدم العالقـــات العامة 
الوصول  مـــن  ملزيد  املحلية 
لدمج  أخـــرى  رائعـــة  طريقـــة 
هي  املحلية،  العامـــة  العاقات 
تســـاعد  الشـــراكات!  يف  النظر 
العاقـــات العامـــة املحلّية يف 
التجارية  العامة  تحســـين صورة 
حـــول مجتمعهـــا أواًل، مما يفتح 
البـــاب أمـــام تغطيـــة أوســـع.

تجـاري  ملشـروع  تتبـرع  ربمـا   <

يف املجتمـع أو ُتصنِّـع فقط يف 
منطقتـك. إنَّ وجـود تلـك الزاويـة 
املحلّية يسـاعد عامتك التجارية 
يف جـذب الصحافة املحلية أيضا.

> حّتـــى إذا كانـــت ااِلتصاالت مع 

مثل  عملك،  مجـــال  خارج  آخرين 
 Veggie( لخدمـــــة   )Bitcoin(

Galaxy(، فهنـــاك دائما إمكانية 

من  املســـتقبل.  يف  للتعـــاون 
يـــدري، قد يتّم عقد مناســـبتك 
القادمة يف مطعـــم نباتي أيضا!

> يف بعـــض األحيـــان، تكـــون 

ااِلستفادة مــــن العاقـات العامة 
رائعة،  ِانطـــاق  نقطة  املحلّية 
وإيجاد  أوسع،  ِاهتمام  اِلكتســـاب 
زاوية وطنيــــة. فــــي أوقــــات 
العاقـــات  تكســـبك  أخـــرى، 
رائعة  أرضيـــة  املحلّية  العامـــة 
يف املجتمـــع املحيـــط بـــك.

إذا كنـــت قلقـــا بشـــأن عـــدم 
وجـــود خطـــة عاقـــات عامة 
مطبقـــة، فَدع خبراء التســـويق 
يســـاعدونك يف تطويـــر خطة 
مـــا. تأّكـــد مـــن قدرتهم ىلع 
قياس األداء لضمـــان أنَّ العاقات 
العامـــة الخاّصـــة بك، تســـاعد 
الصحيحة  رســـالتك  توصيل  يف 
إلـــى جمهـــورك املســـتهدف.

 2P بشـركة  نصحكـم  يمكننـا 
والعالقات  الرقمــي  للتسويق 
العامة الرائدة يف هذا املجال.

https://2p.ae/
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أخطاء شائعة تدمر 
 رياض محمد نبيلحمالتك عبر جوجل

عدم تحديد النجاح

بقمـــع اإلملـــام  عـــدم 
العميل( )رحلـــة  التحويل 

سـتتفاجأ بوجـود بعـض األخطـاء 
التـي قد ترتكبهـا، بعضها بديهي 
مشـاكل  يسـبِّب  قــد  وبعضهــا 
خفّية، وال تسـتطيع تحديد سـبب 
الحمــات. لهــذه  الســيء  األداء 

تحديد الهدف هو شـيء أساسـي 
وُيفتـَرض أن يتّم بناؤه بعد تجربة 
سـابقة، وأن يكـون هناك مسـتوى 
تحسـين معّين يجب أن تصل إليه.

شـخص  أي  أّن  تعتقــد  عندمــا 
يدخـل موقعك مـن خال حماتك 
سيشـتري منك، فهذا مجـّرد حلم.

مســـار  ببناء  تقـــوم  أن  يجـــب 
وعليك  التحويل،  قمع  أو  التحويل 
معرفـــة كيفّية تقســـيم عملية 
الشـــراء أو التســـجيل ملراحـــل

أبرزهـــــا! نـذكــــر  دعنـــــا 

عبـــر  حمـــات  لديـــك  هـــل 
محـــرِّك البحـــث )PPC( وأداؤها 
أعلـــــى مستـــــوى؟ علـــــى 

بحملـــة  تقـــوم  أن  يجـــب  ال 
النهائية من  وتنتظـــر نتائجهـــا 
دون دراســـة تجربـــة العميـــل 
ورســـم رحلـــة مناســـبة لـــه، 
طبعـــا بعـــد تحديـــد الجمهور 
ممكنة. دقة  بأكبر  املســـتهدف 

ِابــدأ بأهــداف:
رفع الجودة، مثل تقليل التكلفة.

جـذب  مثـل  تسـويقية،  أهـداف 
للجمهـور. أكبـر  وتعـرُّض  زيـارات 
.)leads 50( أهداف دقيقة، مثل

أن  يجـــب  مرحلـــة؛  كل  ويف   <

يكـــون فيهـــا عامـــل جـــاذب 
مرحلة  لـــكل  وكذلك  إلتمامهـــا، 
يجـــب أن يكـــون هنـــاك خطة.

وميزانيـة  قيمــــة  وضـع  عليـك 
وتحديـــد  هبـــوط،  وصفحـــات 
بحماتك  عليهـــا  ز  تركِّ أهـــداف 
مســـار  مـــن  مرحلـــة  لـــكل 
التحويـــل. قمـــع  أو  التحويـــل 

https://twitter.com/VioletsRiy/status/1356681214774624258
https://twitter.com/VioletsRiy/status/1356681214774624258
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التحويالت  تتبـــع  عـــدم 
األداء مؤشـــرات  تتبع  أو 

عــــــدم تخصيـــص 
منـاسبـــة ميـزانيـة 

تشغيــــل اإلعالنـات 
تام بشـــكل  آليــــا 

التحديثـــات  تجاهـــل 
تطرحها جوجل اللـــي 

الحمالت يف  األنانية 

استهــــداف خاطـئ

الخـالصــة

أهمية  تقديـــر  عدم 
الهبـــوط صفحـــات 

كّل  يكون هدف  أن  ليس شـــرط 
قد  البيع،  هـــو   )PPC( حملـــة 
يكـــون هدفك مختلـــف يف كّل 
مرحلـــة مـــن مراحـــل التحويل.

قـــد تواجـــه الكثيـــر مـــن املشـــاريع 
ـــة  ـــات ضئيل د ميزانّي ـــدِّ ـــي تح التـ
جـــّدًا، وتتوّقـــع نتائـــج ضخمـــة، 
مشـــاريع  هنـــاك  وبــــالعكس 
ميزانّياتهـــا عاليـــة وجمهورهـــم 
جـــّدًا،  محـــدود  املستهــــدف 
وفعلّيــــا يقـومــــون بــهــــدر 
من هو بالضبط جمهورك املستهدف؟امليــــزانية بــــدون فـائــــــدة.

ما هي مواصفات شخصية املستهدف؟

عّم تبحث؟

أين تجد ما تبحث عنه؟

كيـف سـيكون سـلوك عميلـك إذا حصـل 
عّمـا يبحـث عنه؟

الحمـــات  بعـــض  تســـتهدف 
الكلمـــات  كل  ىلع  ااِلســـتحواذ 
ــي  ــك التـ ــى تلـ ــة حتـ املفتاحيـ
ــت  ــو كانـ ــين، ولـ ــد املنافسـ عنـ
ــد  ــذا يعـ ــه، هـ ــدة لـ ــدون فائـ بـ
برفـــع  تقـــوم  ألّنـــك  خطـــًأ 
املنافســـة والدفـــع مـــن دون 
مبـــرِّر وستخســـر أنـــت وغيـــرك.

ـــم  ـــن فه ـــن م ـــن تتمّك ـــا ل > ألّنه

ــك،  ــر منـ ــلوكه أكثـ عميلـــك وسـ
ولـــن تحـــرص ىلع ميزانيتـــك، 
جلســـات  لـــك  تقـــّدم  ولـــن 
العصـــف الذهنـــي، وال تعـــرف 
ِاســـتراتيجية التســـويق الخاّصـــة 
بـــك. يجـــب أن يكـــون هنـــاك 
مســـتمّرة  ومتابعـــة  إشـــراف 
ـــي. ـــبه يوم ـــي أو ش ـــكل يوم بش

دة  متجدِّ جوجـــل  خوارزميـــات 
والتحديثات  يومي  شـــبه  بشكل 
شـــهري. بشـــكل  غالبا  الكبيرة 

كذلك تتطـــور املنصات اإلعانية 
ومســـتمر. مذهــــل  بشــــكل 

حاولـــت  أعـــاه،  املقـــال  يف 
توجيهـــك مـــن خـــال أكثـــر 
يف  أراها  التي  شـــيوعا،  األخطاء 
ملســـاعدتك  جوجل،  إعانـــات 
يف تسليح نفســـك باملعلومات 
التـــي تحتاجهـــا لتصحيحهـــا!

أهـّم األمـور هـي معرفـة عميلك، 
وشخصيتـــه، وفهــم سلوكــــه، 
ملعرفـة كيـف تقـّدم مـا يناسـبه 
ويحفـّزه اِلتخـاذ القـرار، قـم دومـا 
بمراقبـة حماتك، وتتّبع مؤّشـرات 
تحسـينها. علــى  للعمــل  األداء 

ما  كّل  عـــن  املزيـــد  ملتابعـــة 
يخص التســـويق الرَّقمي يمكنك 
متابعـــة حســـابي عبـــر تويتر.

ــليم كل شـــيء  ِانتبـــه مـــن تسـ
للروبـــوت، حتـــى لـــو كان ضمـــن 
منّصـــة ضخمـــة مثـــل جوجـــل، 

أخاقيات  مـــن  عّدها  يمكنـــك 
تنافـــس  »ال  املنـــــافســــة 
علــــى شـــيء ال تملكـــه«.

وتعرف  أهدافك  د  تحـــدِّ أن  يجب 
كيـــف تراقبهـــا، إذا كان هنـــاك 
تتبُّعها  عليـــك  شـــراء  عمليات 
كل  وتتبُّـــع  مباشـــر،  بشـــكل 
فعل يـــؤدِّي لهـــا، طاملـــا أنت 
قـــادر ىلع تتبُّـــع هـــذا الفعل.

تابـع أخبـار املنّصـات اللـي تعلـن 
وخصوصـا  ميزاتهـا  وِاعـرف  فيهـا 
بــــاملزايــدات  تتعّلـــق  التـــي 
وِاستراتيجيــات األسعـــار وبنـــاء 
اإلعان وشكل ظهوره يف النتائج. عــــــن  اإلجابـــــــة  حـــــــاول 

بــوضــــوح: األسئلـــــة  هــــذه 

إذا لـــم تجد إجابـــة دقيقة لكّل 
فأنت يف خطر! األســـئلة،  هذه 

عليــــك محـــاولـــــة تقليــــل 
ــع  ــك رفـ ــر، وكذلـ ــاق الكبيـ اإلنفـ
ـــاك  ـــون هن ـــا يك ـــة عندم امليزاني
النتائـــج. لتحســـين  ِاحتماليـــة 

أبـــدًا  التَّهـــاون  عـــدم  يجـــب 
ألنَّهـــا  الهبـــوط  بصفحـــات 
قـــد تدفـــن حملتـــك حرفيـــا.

د بوضـــوح مـــا الـــذي  يجـــب أن تحـــدِّ
ــه مّمـــن يدخـــل  ــده، وتطلبـ تريـ
كيـــف  تعـــرف  وأن  الصفحـــة، 
ـــزه ليتخـــذ هـــذا اإلجـــراء. تحفِّ

هــو  األخطـاء  أبـرز  مـن  مثـًا   <

للصفحــة  األشخـــاص  توجيـــه 
الرئيسـّية، هذا يقلِّـل من ِاحتمالية 
تحقيـق النتائـج ويضعفهـا كثيرًا.
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عمــــالء  رحــلــــــة 
اإللكترونيـة التجـــارة 

> لكن هناك جزء مختلف قليًا هو 
رحلـة عميـل التجـارة اإللكترونيـة. 
عــــن  العميــل  رحلــة  تختلــف 
الخدمـة،  القائمـة ىلع  الشـركات 
ألنَّهـا يمكـن أن تكون أسـرع بكثير 
)الشـراء مـن أمـازون أو انسـتقرام(.

> ومـع ذلـك، إذا كنـت تعمـل يف 
فمـن  إلكترونيـة،  تجـارة  شـركة 
العميـل؛ رحلـة  أن تفهـم  املهـم 

 Touch( جميـع نقاط ااِلتصـال
.)Stages( واملراحل )points

التجارة  رحلـــة عميـــل  تشـــبه 
اإللكترونيـــة أي رحلـــة عميـــل. 
التي يمر  الكاملة  التجربـــة  تصف 
بهـــا العميـــل لشـــراء منتج من 
شـــركة عبر اإلنترنت. من اللحظة 
التـــي يدركـــون فيهـــا منتجك 
إلى حيـــن إتمام عملية الشـــراء 
والتواصـــل مـــع دعـــم العماء.

نعلم كيف تؤّثر رحلة العميل ىلع 
املبيعـات والخدمات واملسـوقين.

كيفّية  نتعلـــم  دعنـــا  أدنـــاه، 
شـــركة  عميل  رحلة  تخطيـــط 
بك! الخاّصة  اإللكترونيـــة  التجارة 

نقـــاط  تشــــمل  أن  يـمكــــن 
:)Touch points( ااِلتــصـال 

 كيف ترسم خريطة لرحلة
فريق التحرير عميل تجارتك اإللكترونية

عندمـا يـرى شـخص مـا إعانـا 
عبر وسائل التواصل ااِلجتماعي.

األصدقـاء  أحـد  يقـوم  وعندمـا 
بوضـع عامـــة عليــه فـــي 
منــشــــور عبــــر اإلنتـرنــت.

أو عنـد مصادفتـه ملوقع الويب 
قـراءة  عنــد  أو  بــك،  الخــاص 
مدوَّنــة خاّصــة بــك، أو عنــد 
جوجـل. عبــر  منتجـك  ظهـور 

أو عند البحث عبـر أمازون، إلخ...

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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العميل يف  رحلـــة  مراحل 
مجال التجـــارة اإللكترونية

بمجـــرد إســـعاد عمالئـــك، 
يبـــدؤون يف رؤيتـــك تظهر 
اإلنترنـــت، ويريـــدون  عبـــر 
عندهـــا  معـــك،  التواصـــل 
وتكرارًا. مرارًا  منك  سيشترون 

اإللكترونية  التجـــارة  عميل  رحلة 
ألوَّل  بك  ااِلتصـــال  وقت  من  تبدأ 
مرَّة إلى وقت شـــرائهم ملنتجك، 
مرارًا،  إليـــك  العودة  فتـــرات  إلى 
رحلة  يف  متضمنـــة  جميعهـــا 
اإللكترونيـــة. التجـــارة  كانـــت عميـــل  الحزمـــة  أن  لنفتـــرض 

مفقـــودة، أو تم تســـليمها إلى 
يريدون  أنَّهم  أو  عنوان خاطـــئ، 
إرجـــاع املنتج. إذا لم تســـِر هذه 
فلن  جّيـــد،  بشـــكل  التجربـــة 
إذا  أخـــرى.  مـــرة  يشـــتروا منك 
ســـارت األمور ىلع ما يرام، فربما 
إيجابي. تعليق  ترك  يف  رون  يفكِّ

> قد تجعلك كتابة نقاط ااِلتصال 
هذه تدرك أنَّ الرحـلة عبـر موقـع 
الويب الخـاّص بـك ليسـت مثالية. 
إذا حدث ذلك، يمكنك البحـث عن 
حلول ملساعدتك، مثل ووكوميرس 
)مكوِّن إضـافـي فـي ووردبريس(.

لنفتـرض  املثـال،  سـبيل  ىلع   <
أننـي أريـد أن أبـدأ روتيـن الصباح. 
أجـري بعـض األبحاث عبـر جوجل 
وأرى بعـض اإلعالنات عبر وسـائل 
التواصـل ااِلجتماعـي وأدرك أنني 
أريـد مجلـة صباحيــة روتينيـــة.

> بعد أن يشـتري العميل منتجك، 
للشـراء  وقـراره  خبرتـه  تعتمـد 
ىلع؛  فقـط  أخـرى  مـرة  منـك 
العمـاء. جـودة منتجـك وخدمـة 

> باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، خال 
التفكير  يمكنك  ااِلستبقاء،  مرحلة 
إعانـــات  توجيـــه  إعـــادة  يف 
التواصـــل  ووســـائل  التســـويق 
املزيد  بحيـــث تظهر  االجتماعي 
اإلنترنت. عبـــر  لها  منتجاتك  من 

املـراحـل  نستكشــف  دعنا  اآلن، 
املختلفة لرحلة التجارة اإللكترونية.

اآلن بعـــد أن عرفـــت مـــا أريد 
شـــراءه وكيفية إصاح مشكلتي، 
حـــان الوقت للبحـــث عن حلول. 
وأمازون،  إلى جوجـــل  ســـأذهب 
الروتينية  وأرى ما هي املجـــات 
وأيهـــا  املتاحـــة،  الصباحيـــة 
املراجعات. أفضـــل  ىلع  تحتوي 

Awareness الوعـــي  مرحلة 
املرحلة األولى مـــن رحلة عميل 
الوعي.  اإللكترونيـــة هي  التجارة 
خـــال هـــذه املرحلـــة، يواجه 
العميل املحتمل مشـــكلة ويقوم 
مشـــكلته. لفهم  بحـــث  بإجراء 

Consideration مرحلة ااِلعتبار
ااِلعتبـار،  أو  التفكيـر  مرحلـة  يف 
عـن  املحتملـون  العمـاء  يبحـث 
منتجـات وطـرق لحل مشـكلتهم.

Retention مرحلـة االحتفـاظ
اإللكترونية،  للتجـــارة  بالنســـبة 
أخرى  مرحلـــة  إضافـــة  قـــررت 
تلـــك  العميـــل.  رحلــــة  إلـــى 
ااِلحتفـــاظ. هــــي  املرحلــــة 

املـرحلــــة: هــــذه  خـــــالل 

يبحث العمــاء عـن املشكلــة 
التـي يواجهونها.

ويحــاولون معرفة مــا إذا كـان
لهــا حلـول.

والتغلــب علـى املفـــاهيـــم 
الخاطئــة.

ويقومـــون بتحديــد أولويــات 
الحلـــول.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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خريطـــة رحلة العميل يف 
مجال التجـــارة اإللكترونية

الخالصــة

البـــدء  يف  ترغـــب  كنـــت  إذا 
التجارة  رحلة عميـــل  بخريطـــة 
اإللكترونيـــة الخاّصـــة بك، عليك 
الذهنـــي ملا... القيـــام بالعصف 

»كيـــف  تتســـاءل،  قـــد   ، اآلن 
يمكنني إنشـــاء خريطة رحلة 
التجـــارة اإللكترونية؟« عميل 

ســـتصور هذه الخريطـــة مرحلة 
بها  يمر  التـــي  املشـــتري  رحلة 
باألهداف  قائمة  وتعرض  العميل، 
والقنـــوات التي يمكـــن للعماء 
نقطة  إلى  الوصـــول  خالها  من 
ااِلتصـــال هـــذه. كلمـــا زاد عدد 
أصبحت  لديـــك،  ااِلتصال  نقـــاط 
ضرورية. العميـــل  رحلة  خريطة 

بإنشـاء  اًل  أوَّ ستقـــوم  حسنــا،   <
ـة  الخاصَّ املشـتري  شـخصيات 
بـك، ثـمَّ تخيَّل مـا يمر بـه عميلك 
املثالـي عندما يبحث عن منتجك.

ليـــس فقـــط فهـــم رحلة    <
التخطيـــط  ولكـــن  العميـــل، 
العميل  تجربة  تحســـين  لكيفّية 
أيضـــا، يف كل نقطـــة ِاتصـــال.

يمكنـك  بذلـك،  القيـام  بمجـرد   <
ِاسـتخدام قوالـب خاّصـة لذلك، ثمَّ 
يمكنك فقط مـلء النموذج وطرح 
تحسـين  كيفيـة  حـول  األفـكار 
ِاتصـال. نقطـة  كل  يف  الرحلـة 

رحلـــة عميل  يعـــد تخطيـــط 
جـــزءًا  اإللكترونيـــة  التجـــارة 
أساســـيا مـــن فهـــم جمهورك 
تجربة  وتحســـين  املســـتهدف 
التركيـــز  سيســـاعد  العميـــل. 
تجربـــة  أفضـــل  تقديـــم  ىلع 
بالعماء  ااِلحتفـــاظ  للعماء يف 
العماء  مـــن  املزيـــد  وجـــذب 
واملبــيعــــــات. املتـوقعيــــن 

التجارة  عميـــل  رحلـــة  خريطة 
تمثيـــل  هــــي  اإللكترونيــــة 
ااِلتصـــال  لنقـــــاط  مـــــرئي 
املختلفـــة يف رحلــــة العميل.

هذه  ســـتكون  أساسي  بشـــكل 
لرحلة  ر  بمثابة تصـــوُّ الخريطـــة 
العميل من البدايـــة إلى النهاية. 
الهدف من إنشـــاء هذه الخريطة؛

ِانتقل مـــن ااِلعتبار إلى القرار.

يفكر فيه العميل أو يشعر به!

ما هي أفعاله؟

ما الذي يبحث عنه؟

وكيف يفعل ذلك؟

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/
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العـالقــــات  مفهـــوم 
التســـويقية   العامـــة 

العـــالقــــات  أدوار 
العامـــة التســـويقية

العالقات العامة 
Rubban SAالتسويقية

بدايًة، دعنا نطرح السـؤال التالي…

مـــن  جـــزء  التســـويق  هـــل 
العاقات  أم  العاّمـــة  العاقـــات 
التســـويق؟ من  جـــزء  العاّمـــة 

الســـؤال، سأبدأ  لإلجابة عن هذا 
العاقـــات  مفهـــوم  بتوضيـــح 
وأهـــّم  التســـويقّية،  العاّمـــة 
أدوراهـــا وأبـــرز مزاياهـــا ونقاط 
قّوتهـــا، ثمَّ نبّيـــن إن كان يمكن 
وملاذا؟! بها!  التســـويق  ِاستبدال 

معنــــــــــا. تــابعـــــــــوا 

التســـويقية  العامة  العاقـــات 
التخطيـــط  عمليـــة  هـــي 
للبرامـــج التـــي من شـــأنها أن 
املبيعات  زيـــادة  يف  تســـاهم 
عبـــر مخاطبـــة الزبائـــن لتلبية 
رضاهم. وتحقيـــق  ِاحتياجاتهم 

للبرامج التخطيـــط  عمليـــة 
عملية تخطيـــط يمكنك فيها أن 
تقوم بمزج التســـويق والعاقات 
التســـويق  يتّم  بحيـــث  العاّمة 
العاّمة. العاقـــات  بِاســـتخدام 

زيـــادة املبيعـــات تعنـــي،
إذا حافظت ىلع العماء الحاليين 
التسويق  بِاستخدام  واملحتملين 
بالعاقات العاّمة ســـيكون هناك 
ِاختـــاف واضـــح يف مبيعاتك.

الزبائـــن، عبـــر مخـاطبــــة 
مخـاطبـــة الزبـائــن بِاستخــدام 
عاقـة  لــك  سينتــج  العاقــات 
وبيـن  املؤسسـة  بيــن  ترابــط 
جماهيرها بعدها تكون املؤسسـة 
مسـتعّدة ملواجهــة منــافسيها.

يف الواقع، الجـــواب أنه ال يوجد 
جزء أكبر من جزء، ألنَّ التســـويق 
ال يكتمل بـــدون العاقات العامة، 
و العاقات العامة ال تكتمل بدون 
التســـويق، كاهمـــا يكمل اآلخر.

هذا طبيعي، ألّن هدفك األساسـي 
أو  الحالييـن  العمـاء  كسـب  هـو 
التقـرُّب  عليـك  لـذا  املحتمليـن، 
منهـم لتعـرف ِاحتياجاتهم وتلّبي 
يتـم مـن دون  رغباتهـم وهـذا ال 
ِاتحـاد التسـويق والعاقات العامة.

ااِلتصـال مع جماهيـر املنظمـة.

خلـق تفاهـم متبـادل مـع هذه 
املجموعـات.

إيجابية  خلـق صــورة ذهنيــة 
للمنظمة يف أذهان جماهيرهـا.

نشر األخبار املرتبطة باملنتجات.

الترويـج للمنتجـات.

ترتيب الظهور العام عبـر وسائل 
اإلعام ملسؤولي التسويـق.

السوق  نحو  العام  الرأي  توجيه 
العامـة  فيـــه  تعمــل  الــذي 

التجارية.

تركيز ِانتباه وسائل اإلعام ىلع 
النشاطـات  وأحـداث  مؤتمـرات 

التسويقيـة.

البــرامج  مساعـدة صـــانعــي 
التسويقية ىلع وضع خصائص 

املستهلك وتفضياته.

https://twitter.com/RubbanSA/status/1228304444678426626
https://twitter.com/RubbanSA/status/1228304444678426626
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مبـــادئ العالقـــات 
العامـــة التســـويقية 

هل ستصبح العالقات العامة 
التسويقية بديلة التسويق؟

الخالصــة

املزيـد  متابعـة  يمكنكـم 
مـن املواضيـع املتخصصة 
يف التسـويق الرقمي من 
خـالل حسـابنا عبـر تويتر.

ـــرز أدوار العاقـــات العامـــة  ومـــن أب
ـــم  ـــل حج ـــو تقلي ـــويقية ه التس
ـــا: ـــع حدوثه ـــائر املتوق الخس

ـت صياغـة مصطلـح العاقـات  تمَّ
العاّمـة التسـويقية يف الثمانيات 
ِاسـتخدام  لتمييـز  محاولـة  يف 
يف  العاّمـة  العاقـات  تقنيـات 
تحقيـق األهـداف التسـويقية من 
املمارسـة العامة للعاقات العامة.

العاقات  تكـــون  أن  يمكن  ال  لذا 
هي  للتســـويق،  بديلة  العامـــة 
فقط تكتيـــكات للعاقات العاّمة 
لتحقيـــق أهـــداف تســـويقّية.

أعتقد أّن أفضل ما يمكن أن نختتم 
بـه هـو مـا يقولـه أبـو التسـويق 
الحديـث البروفسـور فيليـب كوتلر 
عـن العاقـات العاّمة التسـويقية؛ 
للتكامـل  الطبيعـي  الناتـج  إّنهـا 
بيـن العاقـات العامـة والتسـويق 
حيـث يمكن عّدهـا بمثابة الفرصة 
لتوصيـل  واملؤسسـات  للشـركات 
رسـائلها بشـكل فعـال للمجتمـع 
العقليـة  الدوافـع  خـال  مـن 
املجتمــع. لهــــذا  والعاطفيــة 

العاّمة دور  للعاقـــات  كما يظهر 
األزمـات  إدارة  أكبـر فــــي  بشكل 
املؤسســـة،  ســـمعة  وإنقـــاذ 
الداعم  العنصـــر  حيـــث يعـــّد  
التســـويقي  ااِلتصـــال  ألدوات 
الســـوق  لتهيئـــة  األخـــرى 
أكبر.  بفعالّية  الحملة  اِلســـتقبال 

مـن أهـّم نقـاط أو جوانـب القـوة 
يف العاقـات العامـة التسـويقية 
والتسـويق  العامـة  العاقـات  أنَّ 
نشـاط مسـتمر لتوثيـق العاقـات 
مـع العماء، كما يتكامل التسـويق 
العامـة يف جعـل  العاقـات  مـع 
الشـركة ومنتجاتهـا أكثـر جاذبية.

ُيعّد أقل تكلفة عن باقي أنشطة 
ااِلتصال التسويقي األخرى.

يعّزز النظرة اإليجابيــــة عــــن 
ومنتجـاتهـا. املـؤسســــة 

يســـاعد يف الوصول للجماهير 
بشكـل خــاص.

معرفة العميل من خال إنشاء 
قاعدة بيانات عن العماء.

الحرص ىلع تبادل ااِلتصال بين 
املؤسسة والعماء.

للمـــؤسســة  الــوالء  خلـــق 
وملنتجاتهــا.

أن يكون العميـل هــو الشريك 
األوَّل فــي خطــط املـؤسسة 

املستقبليــة.

https://twitter.com/tawasulforum
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أهميَّة تطبيقات 
Saas وأثرها يف 
التَّسويق الرَّقمي

ملـــــف العــــدد

فريق التحرير

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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البرمجيات  هـــي  ما 
كخدمـــة )SaaS( ؟   

 SaaS تطبيقات  أهم 

 )Cloud( ما هي السحابة؟

ـــويق SaaS؟ ـــو تس ـــا ه م
خدمـة   SaaS الـ  »يعتبـر 
م ىلع شكل  سحابيـة ُتقـدَّ
تطبيقــــات برمجيــــة«.

خـدمــــــة 
تطبيقـــات 

S a a s

يعرف  ما  أو  كخدمـــة«،  »البرامج 
 )Software as a service( بــــ
املختصـــر بــــ )SaaS(، هـــي 
الســـحابة  طريقـــة قائمة ىلع 
لتوفيـــر البرامج للمســـتخدمين. 

 )SaaS( مســـتخدمو  يشـــترك 
بـــداًل  التطبيقـــات  أحـــد  يف 
واحـــدة  مـــرة  شـــرائه  مـــن 
وتثبيتـــه. يمكن للمســـتخدمين 
وِاســـتخدام  الدخول  تســـجيل 
تطبيـــق )SaaS( مـــن أي جهاز 
يعمل  اإلنترنـــت.  عبـــر  متوافق 
الخوادم  يف  الفعلـــي  التطبيق 
تكون  قـــد  التـــي  الســـحابية 
بعيـــدة عن موقع املســـتخدم.

يمكـــن الوصـــول إلـــى تطبيق 
متصفح  خـــال  مـــن   )SaaS(
تطبيــــــق.  خــــال  مــــن  أو 

مـــن أهـــّم األمثلـــة الشـــائعة 
تطبيقات  )SaaS(؛  لتطبيقـــات 
اإلنترنت،  عبر  اإللكترونـــي  البريد 
املســـتخدمون  إليها  يصل  التي 
مثل  مـــن خـــال مســـتعرض، 
.)36 5  O f f i c e(و  )Gm a i l(

 ،)SaaS( ومـــن أهـــّم شـــركات
التـــي   Salesforce شـــركة 
عاقات  إدارة  منّصـــة  أطلقـــت 
العمـــاء )CRM( الخاصـــة بها. 
.)SaaS( وكانت أول نجم يف مجال

إلى   »Cloud/السحابــــة« تشير 
البعيـــدة يف  الويـــب  خـــوادم 
البيانات  مراكـــز  مـــن  العديـــد 
البيانات  قواعد  تســـتضيف  التي 
التطبيق.  كود  بتشـــغيل  وتقوم 
ُمقدمو  خالهـــا  مـــن  م  ُيقـــدِّ
الخدمـــات الســـحابية خدماتهم 
للعمـــــاء أو املستخـــدميــــن 
النهائييـــن عبـــــر اإلنتـرنــــت.

يمكننا  أعـــاه،  التعريـــف  مـــن 
أحد   )SaaS( تســـويق  انَّ  القول 
ـــز  أنـــواع التســـويق الـــذي يركِّ
بشـــكل خـــاص ىلع الترويـــج 
والحصـــول ىلع عماء محتملين 
ىلع  القائمة   SaaS ملنتجـــات 
ااِلشـــتراك. لذلـــك يعمـــل فريق 
تســـويق )SaaS( بشكل أساسي 
لنمـــّو األعمـــال التـــي يقودها 
املنتـــج، بهـــدف بنـــاء الوعي 
بهـــا واملســـاعدة يف بيعهـــا؛ 
)SaaS( يف … يساعد تســـويق 

أهـــّم مـــا يمّيـــز تســـويق 
)SaaS( عن جميــــع أنــــواع 
التســــويــــق األخــــــرى … 

لذلـــك لكـــي تضمـــن نجاح 
تســـويق )SaaS(، ضـــع يف 
… عليـــك  أّنـــه  ِاعتبـــارك 

خدمات البريد اإللكتروني.

وظائف املراجعة.

أتمتـــة ااِلشـــتراك يف املنتجات 
ت. لخدما ا و

إدارة املستندات، بمــــا فـي ذلك 
يف  والتعاون  امللفات  مشـــاركة 

املستنـدات.

تقويمات الشركــــة املشـــتركة، 
والتــــي يمكــــن ِاستخدامهــــا 

األحـــداث. لجدولـــة 

العماء  عاقـــات  إدارة  أنظمـــة 
ِاســـتخدام  يمكـــن   ،)CRM(

 SaaS املســـتندة إلـــى CRMs

لِاحتفـــاظ بمعلومـــات ااِلتصال 
التجـــاري  والنشـــاط  بالشـــركة 
واملنتجـــات املشـــتراة باإلضافة 
إلى تتبـــع العمـــاء املتوقعين.

طرح املنتج إلى السوق.

تحديد موضع املنتج يف السوق. 

.)SaaS( بناء الوعي حول شركة

ىلع  رئيســـي  بشـــكل  يعتمد 
املعلومـــات واملحتـــوى.

عمــــاء SaaS مخلصون وملـدة 
طويلـــة األمد.

عامًة  وليس  خدمـــة  تبيع  أنت 
منتج. أو  تجاريًة 

العثور علـى عماء جدد بسرعـة 
وفعالية من حيث التكلفة.

تكويـن عاقــات طويلــة األمـــد
مــع العمــاء.

البحـث عـن طـرق لزيـادة مبيعات 
العمـاء بمـرور الوقـت، مـن أجـل 
لعمـر  اإلجماليـة  القيمـة  زيـادة 

.)LTV( العميـل 



ســؤال وجــواب

مساحــــة لتبـادل الخبــرات فـــي مجال
التسويـــق الرقمـــي والتجــارة الرقميــة

عنـدك ســؤال ؟! 
اضغــط ُهنــا وشاركنا!!

https://tawasulforum.org/question-and-answer/
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Saas أسئلة عن خدمة
 ما هو نموذج SaaS؟

العمـــاء  يمنــح  برنـــامج  هـــو 
إمكـانـيـــة الــوصـــول إلــــــى 
التطبيقــات عبـر اإلنترنــت، بـداًل 
مـن طلب وسـائط ماديـة وتثبيت 
أيضـا بصيانـة  مخصـص. و يقـوم 
البرنامـج وتحديثـه تلقائيـا. يمكن 
للعماء الوصول إلـــى التطبيقات 
وِاستخدامهـــــا عبــــر الــويــب 
املحمولـة. األجهـزة  ومتصفحـات 

 ما هي شركة SaaS؟
مـن  نـوع  هـي   )SaaS( شـركة 
إنشـاء  ىلع  ـز  تركِّ التـي  األعمـال 
وصيانـة  وِاسـتضافة  وتطويـر 
برامـج مملوكة كمنتـج أو منتجات 
خدمة. وتشـمل الفوائد األساسـية 
الوصـول الفوري إلى سـوق عاملي 
ـع  غيـر مقيـد، والقدرة ىلع التوسُّ
تكلفـة  زيـادة  إلـى  الحاجـة  دون 
تسـليم املنتـج بشـكل متناسـب.

  مـــــــا هـــــي أنــــواع
منتجــــــــــــات SaaS؟ 

عـــن . 	 عبـــارة   SaaS حـــزم 
فــي  تسـاعــــد  منتجــــات 
يف  معيَّنـــة  عمليـــة  إدارة 
.)Hubspot( مثـل  مؤسسة، 

	 . )SaaS( تطبيقات  تســـاعد 
تحسين  فــــي  التعاونيــــة 
كيفّيـــة عمـــل الفـــرق معا. 
مـــن املراســـلة ومؤتمـــرات 
.)Zoom( مثـــل  الفيديـــو، 

 مــا هــي أهــداف شركة 
)SaaS( اِلستراتيجيـاتهــا 
التـســــــويــقيـــــــة؟

جذب الجمهور املناسب. 	
بناء عاقة مع العماء  	

املتوقعين.
إزالة حواجز التسجيل. 	
إشراك املستخدمين. 	
زيادة قيمة عمر العميل. 	

املبـــادئ  هــــي  مــــا   
األربعـــــة األسـاسيـــــة 
SaaS؟ تسويق  لخطــــة 

تحديد الهدف.. 	
مواءمة التسويق واملبيعات.. 	
ميزانية التسويق.. 	
تجزئة الجمهور واستهدافه.. 	

أهـــــّم  هـــــو  مـــــا   
SaaS؟ فـــــي  مقيـاس 
هـــو ســـرعة MQL، ألنـــك من 
خالــــه يمكنــــك رؤيــــة رؤى 
تقريـــر  تتجـــاوز  ِاستشرافيــــة 
التقليــــدي. األنـابيــــب  خـــط 

املصـــادر  هـــي  مـــا   

SaaS؟ لــــ  التعليميـــة 

 	Tomasz Tunguz

 	Startup School

 	For Entrepreneurs 

 	Predictable Revenue

 )SaaS( ملاذا تفرض شركة   
رســوم علـى منتجـاتهـا؟

ســـيؤثِّر نموذج التسعير ىلع  	
املحتمل  امُلســـتخدم  رغبة 
حلـــه. يف  التفكيــــر  يف 

ويمكـــن أن يؤثِّر ىلع معدل  	
نمـــو الشـــركة. كمـــا ذكرت 
 )SaaS( فإنَّ شـــركة ،)PwC(
النموذجية تســـتغرق عامين 
التعادل. نقطـــة  لتحقيـــق 

Z«؟ y l o «  مـــــن هــــــي 
هـــي واحـــدة مـــن الشـــركات 
الرائـــدة يف هـــذه الفئـــة، مع 
يف  دوالر  مليـــار   )		( مـــن  أكثر 
إنفـــاق )SaaS( وأكثر من )29( 
مليـــون ترخيص خاضـــع لإلدارة. 
يضفـــي مقياســـها أهمّية ىلع 
املجّمعة  البيانـــات  إحصـــاءات 
التي شـــاركوها يف فهرســـهم.

	 . )SaaS( ــــر تطبيقــات تـوفِّ
عمليـات  إلدارة  أدوات  الفنّيـة 
التطوير أو التقنية أو تحسينها.
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SaaS كيف يختلف تسويق
فريق التحريرعن كل أنواع التسويق األخرى

التخلي عن األشياء املجانية 
هو يف الواقـع شـيء جيد

لديهــــم  )SaaS( مسوقــــوا 
مهـــمــــــــة صعـــبــــــــــة.

ماذا عن  ولكن  التســـويق صعب. 
تســـويق شـــيء ليس له وجود 
مادي؟ أو تســـويق شـــيء يتغير 
بِاســـتمرار؟ أو تســـويق شيء له 
ِاســـم غريب؟ أو تســـويق شيء 
تهتم بـــه حوالي )20( شـــركة 
فقـــط مـــن شـــركات B2B؟ أو 
تسويق شـــيء ال معنى له حتى 
بالنســـبة للشـــخص العـــادي؟

أعتقـــد أّن فكرتي قـــد وصلت!

إذا كنـت تبيـع سـلعا مادّيـة، فلـن 
م الكثير من األشـياء املجانّية! تقـدِّ

بالتجزئة،  بيـــع  متجـــر  لديـــك 
العّينـــات  بعــــض  م  ستقــــدِّ
املجانّيــــة؟ نعــــم هـــذا وارد.

ترويجـــي مباشـــر عبر  إعـــان 
ممكن. بعينة؟  مصحـــوب  البريد 

لكـــن التخلِّـــي عـــن املنتـــج 
الكامل؟ ال، هذا لن يحدث مطلقا!

يحتـــوي النمـــوذج املجانـــي 
ىلع العشـــرات من التكـــرارات:

مّيزة »املجاني« هي األداة املحّركة 
.)SaaS( لتسويــق  واألسـاسّيــة 

سترى هذا يف كل مكان تنظر إليه. 
إذا كنـت تريـد أي نـوع من منتجات 
)SaaS(، فمـن املحتمـل أن تــرى 
خيارًا تجريبيا مجانيا يف مكان ما.

ليـــس لضعاف   SaaS تســـويق 
إّنه تحّدي فعـــًا. كما  القلـــوب. 
أّنـــه يختلـــف ِاختافـــا جوهريا 
عـــن أي نـــوع آخـــر مـــن أنواع 
التســـويق التي يعرفهـــا العالم.

أوّد أن أشـــير  يف هذا املقـــال، 
ااِلختافات.  هـــذه  بعـــض  إلى 
كذلك، ســـأقوم بتســـليط الضوء 
املتأصلة  املزايـــا  بعـــض  ىلع 
ربما  والتي   ،)SaaS(تسويق يف 
وظيفتك  أداء  ىلع  ستســـاعدك 
قليًا. أفضل  بشـــكل  التسويقية 

 ،)SaaS( بينما بالنسبة لتسويق  <
هذا بالضبــط مـا يجب أن يفعله. 
خدمة  أو  منتج  عن  التخلي  ُيعّد 
ِاستراتيجيــات  أكثــر  أحد  مجانّية 
القيــاسّية   )SaaS( التسـويــق 
واملقبولــة علــى نطــاق واســع.

»اإلصـدار التجريبـي املجانـي« 
)free trial( هــو ِاستـراتيجيــة 
تسويـق شاملـــة وطويلــة األمـد 
اِلكتساب عماء )SaaS( وإعدادهم 
لإلنضمام فـي الخدمة أو البرنامج.

اإلصدار التجـريبـي املجانــي.

واإلصدار التجريبي مقابل الدفع.

معلومـات  بِاستخـدام  والتجربة 
بطاقة االئتمان.

والتجربــــة بـدون معلومـــات 
بطاقة ااِلئتمان.

.Freemium ونمـوذج

وتجربة مجانيــة ملـدة 90 يوما.

وإصــدارًا محـــدودًا مجانّيـــــا،
ومـا إلـى ذلك...

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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املنخفــــض  الســـعــــر  إنَّ 
والتعقيـــد املنخفض ملعظم 
ران  )SaaS( املعـاصــــرة يوفِّ

القرار ِاتخـــاذ  سهولــــة يف 

دورة املبيعـــات قصيرة 
ملحـــــوظ بشــــــكل 

معلومــــاتك هـــــي 
أصـــــولك أعظـــــم 

 SaaS عمليــة شــــراء 
ومعامالتية،  سريعــــة، 
للتنفيـــذ. وقــابلــــة 

مجانا منتجـــك  تقديـــم  ُيعـــّد 
- طاملا أنَّ لديك ِاســـتراتيجية - 
.)SaaS( لتســـويق  رائعا  أسلوبا 

حول   )SaaS( مبيعـــات  تـــدور 
كتـــــب  الســـريعة.  املبيعـــات 
الشــريــــــك   ،)Peter Cohen(

 SaaS Marketing( فـي  اإلداري 
Strategy Advisors(، هــــــذا، 

الحال؛ يف  حـــدث  أنَّه  وأعتقـــد 
 )SaaS( عندمـــا يحتاج عمـــاء
ببعض  يقومـــون  فإنَّهم  حـــّا، 
وربما  اإلنترنـــت،  البحـــث عبـــر 
يطلبـــون من زميـــل، أو يجربون 
عرضـــا  يشـــاهدون  أو  الحـــل 
قد  يشـــترون.  ثـــمَّ  توضيحيـــا، 
بأكملهـــا  العمليـــة  تســـتغرق 
بضـــع  وربمـــا  أيـــام،  بضعـــة 
ســـاعات. ليس هنـــاك ِارتباطات 
RFIsو طويلــــة،  مبيــعـــــات 
وجهـــا   »bake-offs»و  ،RFPsو
لوجـــه، ومفاوضات العقـــد،... بل 
يجـــد العماء هذا الحـــل، يرونه، 
األمر! ِانتهى  ويشترونه.  يحبونه، 

لــــ  مـــرادف   »B2B »مبيعـــات 
الطويلـــة«.  املبيعـــات  »دورات 
أنـــا أعمل مـــع الشـــركات التي 
مدتهـــا  مبيعـــات  دورة  تعـــد 
)12( شـــهرًا عمليـــة ســـريعة.

لكـــن يف عالـــم )SaaS(، ُتعّد 
الـ )12( شـــهرًا بمثابـــة األبدية.

أحـد األشـياء التي تجعـل العملية 
طبيعـة  هــي  للغايــة  سريعــة 
البرنامـج نفسـه. البرمجيـات هـي 
سـاحة دائمة التطـور، مع تغييرات 
وتطـــورات ونكســات مستمــرة. 
سـتة  البيـع  عمليـة  ِاسـتمرت  إذا 
أشـهر، فسـيكون هنـاك مـا ال يقل 
عـن ِاثنـي عشـر تكـرارًا للبرنامـج 
خــال تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة.

اإليـــرادات  زيــــادة  طريقـــة  إن 
والقيمة واألرباح هــــي ســـرعة 
البيـــع. عمليـــة  فــــي  أىلع 

قد تـؤدِّي دورة املبيعـات القصيرة 
إلى تقلب بعض املشترين، ال سيما 
البطـيء  النهـج  ِاعتـادوا ىلع  إذا 
لعمليـات الشـراء بخـاف البرامـج.

بالتســـويق،  تقـــوم  كنـــت  إذا 
فأنـــت بحاجة إلـــى تقديم أكبر 
الطمأنينة  مـــن  ممكـــن  قـــدر 
واملعلومـــات. ولكن إذا خســـرت 
القليل من املبيعات ألنَّ املشتري 
تقلق!  فـــا  جاهـــزًا«،  »ليـــس 
هنـــاك الكثيـــر من املشـــترين 
سيكونــــون  الذيــــن  اآلخريـــن 
مســـتعدين اِلتخـــاذ قراراتهـــم 
خـــال خمـــس دقائـــق أو أقل.

إنَّه ألمـــر مدهش مـــدى أهمّية 
هـــذا األمـــر، ومـــع ذلـــك يتم 
ملدة  ر  فكِّ كثيـــرًا.  عنه  التغاضي 
املدوَّنات  بعـــض  يف  دقيقـــة 
املفّضلة  املعلومـــات  ومصـــادر 
الكثير  أنَّ  تـــدرك  هـــل  لديـــك. 
ا  إمَّ من هـــذه املعلومـــات يأتي 
يبيعون  الذيـــن  األشـــخاص  من 
)SaaS( أو من مـــزوِّد )SaaS(؟

)SaaS( يعتمـــــد تسـويــــــق
املعـلـــومـــــــات. علــــــــى 

الذاتيـة  للخدمـــــة   )SaaS(

ســـريعة  شـــراء  بيئة  أيضا  هي 
)Joel York(؛ أوضح  كما  الوتيرة. 

الصفحـــة  يف  تجـــد  مثـــًا   <
ـــن مواقع الويب  املقصودة ملحسِّ
املرئـــي، يوّفـــر معهـــا مراقبة 
ااِلجتماعي. التواصـــل  وســـائل 

https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-saas-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-saas-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85/
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عمالء  هـــم  عمالؤك 
ىلع املـــدى الطويل

أنـــت ال تبيـــع منتجـــًا 
خدمة تبيعه  مـــا  بقدر 

خذ ىلع سبيل املثال، )Buffer(؛ 
مدّونتهـم املشـهورة عامليـا هي 
يف الواقـع منتـج إعامـي لدعـم 
خدمــة الوســائـــط ااِلجتماعيـة 
الخاّصـــة بهــم. صحيـــح أّنهـم 
يريـدون منــك أن تقـرأ مدّونتهم، 
لكـــن األهـــّم مـــن ذلــك أنَّهـم 
يريـدون منــك تجربــة منتجهـم.

ُيعـّد كّل مـن ااِلحتفـاظ بالعمـاء 
والقيمــة الدائمـة أمــورًا بـالغــة 
 ،)SaaS( األهمية بالنسبة لصناعة
أكثـر مـن جميع الصناعـات األخرى.

مثـــــــال  هـــــو   ،)Hubspot(
م املعلومـــات.  أساســـّي ملقـــدِّ
تحصــــل )Hubspot( علـــــى 
التســـويقية مــــن براعة  قّوتها 
بهـــم. الخـاّصــــة  املعلومـــات 

ر  إذا كنت مسوق )B SaaS	B(، فكِّ
عن  مختلفة  بعبارات  نفسك  يف 
مجرد »مسوق«. ِاعتبر نفسك خبيرًا 
يف الصناعـة - أي كـأّنك الشخص 
الذي يمتلك املعلومـات ويوزِّعهـا.

يف كثيـــر من األحيـــان، تمتلئ 
)SaaS( للمطوريـــن واملبرمجين 
النـــاس مهمون  األقويـــاء. هؤالء 
الخدمة  ـــرو  موفِّ لكن  شـــك.  با 
واملبيعات،  - مكتب املســـاعدة، 
وما  واملســـوقون،  واملدونـــون، 
املّكون  يشـــكلون   - ذلـــك  إلى 
الخدمة  وواجهـــــة  األساســــي 
.)SaaS( فـــــي  األمــــاميــــة 

 )SaaS( قد أكـون جعلت تسـويق
أكثـر تعقيـدًا مما يحتـاج إليه حقا.

بهــذا  ليـس   )SaaS( تسـويـــق 
ر فيه! التعقيـد. أعلم، أعرف ما تفكِّ

ىلع  عميقة  آثـــار  لـــه  هذا 
كيفّية قضـــاء وقتك وأموالك.

األمـــر يف الواقـــع بســـيط 
هــــو جعل  جـــّدًا. هدفـــك 
تبيــــع نفسـهــــا.  )SaaS(

إذا كنت تقوم بالتدوين أو التغريد، 
أو  التفكير  أو  النشر،  أو  التحدث  أو 
تقوم بعملك بطريقة أخرى، فيجب 
املعلومات. نشر  ذلك  يتضمن  أن 

 )SaaS( تـــمَّ تصمـيــم معظــم
والهدف منها هو توفيـر املعلومات. 
الوظيفة  تكون  أن  وبالتالي، يجب 
الرئيسيـة للمسـوق )SaaS( هي 
إلى  تؤدِّي  التي  املعلومات  توفير 
.SaaS مصدر معلومات أكبر - منتج

تأتي معظـــم إيراداتك من عماء 
الحاليين. وفقا لشـــركة   )SaaS(

نســـبة  ســـتأتي   ،)Gartner(

اإليرادات  إجمالـــي  من   )%80(

بســـيط  جزء  من  املســـتقبلية 
الحاليين.  عمائـــك  من   )%20(

ااِلحتفـــاظ  بزيـــادة  قمـــت  إذا 
فقط،   )%5( بنســـبة  بالعماء 
يمكنـــك زيـــادة ربحيـــة عملك 
يقول  كمـــا   ،)%75( بنســـبة 
.)Bain & Co( يف  الباحثـــون 

تقـــوم بجدولـــة هذه  عندمـــا 
املعلومات وتحليلهـــا، فإنَّ القوة 
والقيمـــة الحقيقيـــة لِاحتفاظ 
للغاية. واضحـــة  تكون  بالعماء 

> هنـــاك قـــوة يف ااِلحتفـــاظ، 

ومكســـبك األكبـــر يف التركيـــز 
مـــن  أكثـــر  ااِلحتفـــاظ  ىلع 
التركيـــز ىلع ِاكتســـاب العماء.

> البرنامج مهما وخاليا من العيوب 
دعـم  يجـب  لكـن  ورائعـا.  وقويـا 
الخدمـة بِاعتبارها نموذجـا للمزايا.

> لكـن ماذا عن ااِلحتفاظ بالعماء، 
 ،)MMR(وتكلفــــة ااِلكتســاب، و
والتخبـــط،   ،)CLV(و  ،)CLTV(و
د اللمـس،  وتحليـل اإلحالـة متعـدِّ
ونمـاذج اإلحالـة الخطيـة، وتنفيذ 
اِلئتمـان  اإلحصائيـة  الخوارزميـة 
التعديـل  عبـــر  اإلحالـــة  توزيـع 
املسـتمر، والوعــــي بــالســـوق 
املتخصصـة، وعرض القيمــة و...؟

تعلـم أّن ااِلختصار )SaaS( يشـير 
إلـى »البرامـج كخدمـة«. أقترح أن 
ز ىلع الخدمـة. يجب أن يكون  نركِّ

بيـع )SaaS( الخــاّص بـك عن 
الترويـــج لخدمتــك. طريــــق 

العمـاء  رضـا  ىلع  املحافظـة 
يف املقـام األول يف تفكيـرك 
ااِلستراتيجيـــــات. ووضــــــع 

وأيضا، الحفاظ ىلع وتيرة ِاتصال 
الحالييـن. العمـاء  مـع  عاليـة 
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منتجــات رائعــة

فريق دعم قوي ومجتهد

وخدمـة  رائعــة،  منتجــات 
فــــي صميــــم  رائعـــــة 
.)SaaS( ِاستراتيجية تسويق

الخالصــة

مـن املحتمـل أن تظـل متشـككا 
حتى تكتشف ذلك بنفسك. ِاجعل 
البرنامـج رائعـا بشـكل ال ُيصـدق. 
م خدمـة عمـاء ىلع الطـراز  قـدِّ
ـن. املنزلـي، وراقـب عملـك يتحسَّ

بـأنَّــــه؛ ووصــــــف هـــــــــذا 
 SaaS »ِاستراتيجيـة مبيعـات 
حقـــًا« تحتاجهـــا  واحـــدة 

روعـــــــك! مـــــن  ء  هـــــدِّ

األشـــياء  أهم  مـــا هي  إذن، 
للجميــــــع؟ بــالنسبــــــة 

أنــــا ال أحــــاول أن أكــون قاسيا، 
ولكـــن كل هذه األشـــياء تعتني 
أن  بمجرد  الواقع،  يف  بنفســـها 
أهّم  ااِلســـتقرار ىلع  من  ن  تتمكَّ
األشـــياء بالنســـبة للجميع. نعم، 
يمكنـــك ويجب عليـــك وضعها 
مـــن  ااِلعتبـــار ألي ســـبب  يف 
محور  ليســـت  لكنَّها  األســـباب، 
مجموعها. وال   )SaaS( التسويق 

فقط؛ أمران  لذلك.  ِاستعد  سهلة! 

امليزتين،  هاتين  تشـــحذ  عندما 
فـــإن بقّيـــة التســـويق الخاّص 
بـــك يعتنـــي بنفســـه بالفعل!

البرمجيـات  هـذا؟  رائـع  هـو  كـم 
التي تبيع نفسـها؟ هـذا ما عليك 
أن تتطلـع إليـه طاملـا أنـك تطلق 
رائعـة. وخدمـات  لبرامـج  العنـان 

 SaaS يحتوي تسويق  ِاتضح،  كما 
ىلع بعض األشـــياء املشـــتركة 
األخرى،  التســـويق  أنـــواع  مـــع 
ولكـــن لـــن تجـــد يف أي مكان 
كما  وتكافليا  التكامل ضيقـــا  آخر 
.)SaaS( هو الحال يف تســـويق

كتب )Garrett Moon(؛
املنتجـات الرائعـة، مـع وجود 
وراءهـــا، فــــريــق قـــــوي 
تبيـــــــــــع نفسهـــــــــا.

مثلما تتطـور البرامج، كذلك تتطور 
عمليـة التسـويق لــ )SaaS(. من 
املحتمـل أن تصبـح هـذه املقالـة 
قديمـة خـال بضعة أشـهر فقط.

ذلـــك.  يف  أشـــك  ولكنـــي   <

األخيـــرة،  الفقـــرات  يف  ألنَّـــه 
أعتقـــد أننـــي لخصـــت بعض 
النصائـــح األكثر إقناعـــا وقابلية 
)SaaS( مـــزّود  ألّي  للتنفيـــذ 
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التســـويق الداخلي سهل

حركـــة املـــرور جيـــدة، 
لكـــن التحويـــالت أفضل

ِاســـتراتيجية  تطوير  الصعب  من 
.)SaaS( تســويـــــق ملنتــــج

بل إنَّ تطوير اســـتراتيجية فعاّلة 
بشـــكل عاّم هـــو أمـــر أصعب.

غالبا مـــا يقال أنَّه يجـــب علينا 
مختلفة  تســـويق  قنوات  تجربة 
قبل ِاختيار القنـــوات التي تعمل 
يبدو  لعملك. هذا  أفضل  بشـــكل 
رائعـــا، وهـــذا النهـــج جّيد من 
من  ليس  لكن  النظريـــة،  الناحية 
لعدم  نظـــرًا  العملية.  الناحيـــة 
ـــل إنفـــاق موارد  إمكانّيـــة تحمُّ
ال حصـــر لهـــا ملجـــرد التجربة.

تبّيـــن التجـــارب أنَّـــه يتعيـــن 
التركيز  األعمـــال  أصحـــاب  ىلع 
فالتســـويق  املحتـــوى.  ىلع 
آلـــة  هـــو  اليـــوم  الرقمـــي 
إلنشـــاء املحتـــوى بـــا توقُّف.

يســـتمّر  أن  تريـــد  كنـــت  إذا 
التفوق  عـــن  ناهيـــك  عملـــك، 
يوجد  فـــا  املنافســـين،  ىلع 
خيـــار ســـوى إنتـــاج محتـــوى 
مســـتمر. بشـــكل  الجودة  عالي 

 )SaaS( ما تـــراه يف مدونـــات
هـــذه األيـــام هـــو مجموعـــة 
املنبثقة،  النوافـــذ  من  متنوعة 
الدعوات  أو  التســـجيل،  نماذج  أو 
إلـــى اإلجـــراءات التـــي تدعوك 
إلكترونـــي  كتـــاب  لتنزيـــل 
تقنـــي  مســـتند  أو  دليـــل  أو 
اإللكترونـــي. بريـــدك  مقابـــل 

بمجـــرد التســـجيل، ســـتتلقى 
لحملـــة  تلقائيـــة  تحديثـــات 
التســـويق عبر البريد اإللكتروني. 
أو  املعرفة  ببعـــض  لتزويـــدك 
النهائي هو  والهـــدف  القيمـــة، 
منتجهم. بِاســـتخدام  إقناعـــك 

لتأكيـد هـذا ااِلفتـراض، قـام فريق 
)Semrush( بتحليل املنافسـين 
وقـراءة أفضـل املمارسـات اِلتخـاذ 
قـرار بشـأن ِاتجاههم التسـويقي.

أخيرًا، وثقوا يف مفهوم التسـويق 
الداخلـي الـذي يـدور حـول جـذب 
رائـع  بمحتـوى  مجانيـــة  زيـارات 
إلـــى جــانــب تحويـل عمائـك 
وإتمـــام طلبهــــم وإسعــادهم.

إذا كنت تتابع مفهوم التســـويق 
الداخلي الشـــهير الخـــاّص بهم، 
هذا  يكـــون  أن  املحتمل  فمـــن 
أيضا.  تفعله ملدوَّنتـــك  مـــا  هو 
ولكـــن مـــاذا لو تخطيـــت هذه 
الخطـــوة وواصلـــت يف الطريق 
القصيـــر - من زائـــر مدوَّنة إلى 
عميـــل جاهز لتجربـــة منتجك؟

نتائـــج  علـــــى  املنافســــــة 
يف  األولـــى  العشـــرة  البحـــث 
جوجـــل جنونيـــة هـــذه األيام.

لحسـن الحظ، ال تـزال هناك فرصة 
جيـــدة للحصــول علــى بعـض 
الزيـارات املجانيـة إذا بدأت مدونة 
عاليـة الجـودة، وقمت بتحسـينها 
للكلمات املفتاحيـة طويلة الذيل.

الحقيـقــة هـــي أّنـــه ال يجــب 
عليـك البحـث عـن حركـة املـرور 
كثيـرًا. أنــت بحــاجة التحويـات!

الكلمـــات  ِاكتشــــاف  عليـــــك 
املفتاحيـــة للتركيـــز عليها يف 
بك. الخاّصة  املدّونـــة  مقـــاالت 

SaaS نصائح حول نمو
فريق التحرير

https://tawasulforum.org/article/seo/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
https://tawasulforum.org/article/seo/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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الكلمـــات  كل  ليســـت 
متســـاوية املفتاحيـــة 

مـــن البحث إلـــى اإلجراء

الخالصــة

الكلمـــات  يف  النظـــر  يجـــب 
العالية  النيـــة  ذات  املفتاحّيـــة 
مع مـــا ال يقل عـــن )100+( من 
حجـــم البحث شـــهريًا والكلمات 
التي ال ينبغـــي أن يكون ترتيبها 
جوجـــل.  يف  للغايـــة  صعبـــا 
لـــم تكـــن مهمـــة العثور ىلع 
الكلمـــات املفتاحّيـــة املطابقة 
لهـــذا املعيـــار مهمة ســـهلة.

املستخدمون  ســـيكتبه  الذي  ما 
يف جوجـــل للبحث عن منتجك؟

املفتاحية الكلمـــات  صيـــغ 
ِاختيـــار  تنتـــِه مـــن  أن  بعـــد 
أكثـــر من مائـــة عبـــارة كلمات 
مفتاحيـــة، قـــم بوضعهـــا يف 
املفتاحية  الكلمـــات  مخطـــط 
مـــن جوجل وقـــم بتصفية تلك 
التـــي تحتـــوي ىلع أقـــل من 
)00	( ِاســـتعام بحث شهريا. قد 
يبقى لديـــك يف النهاية حوالي 
فقط. مفتاحية  عبارة  عشـــرين 

الكلمات  ِاقتراحـــات  تســـاعدك 
املفتاحيـــة مـــن جوجـــل أيضا 
بعـــض  ىلع  العثـــور  يف 
تعمل. أن  يمكـــن  التي  العبارات 

اقتراحـات الكلمـات املفتاحية 
Google Keyword Planner من

يمكنـك البحـث عن أقـوى منافس 
لك، بالتأكيد يبحث املسـتخدمون 
كثيرًا عنـه، فهدف املسـتخدمين 
)قــد  املفتاحيـة  الكلمـة  لهـذه 
أعلــى  منافســك(  ِاســم  تكـون 
مـــن جميـــع الخيــارات األخـرى.

نفســـك؛ تســـأل  قـــد  هنـــا 
تحســـين  األخالقي  من  »هل 
هـــذه الكلمـــة املفتاحية؟«

بعـــض  إجـــراء  خـــال  مـــن 
بعـــض  أنَّ  ِاتّضـــح  األبحـــاث، 
تمانـــع  ال   )SaaS( شـــركات 
ااِلســـتراتيجية  هذه  ِاتبـــاع  يف 
- تطويـــر »صفحـــات بديلـــة« 
املنافســـة.  املفتاحية  للكلمات 
منافســـك  شـــعبية  إلى  بالنظر 
الرئيســـي، ال يمكنـــك تفويـــت 
فرصـــة لجذب وتحويـــل الزائرين 
منافســـيك. بدائل  عن  الباحثين 

أســـعار  عروض  ِاختيـــار  بعـــد 
»البديلة«،  املفتاحيـــة  للكلمات 
يمكنك إنشـــاء صفحتين - مقالة 
ثابتة  مدّونة وصفحـــة مقصودة 
ملعرفة أّيهمـــا يحقق أداًء أفضل.

النهائي هو  نظـــرًا ألنَّ هدفـــك 
تحويـــل حركة املـــرور املجانية، 
عليك وضـــع نموذج “ااِلشـــتراك 
يف ااِلختبـــار التجريبـــي الخاّص 
بك” داخل املقــــال ، باإلضافــــة 
إلـــى بعض نمـــاذج ااِلشـــتراك 
املقصـــودة. الصفحـــة  علــــى 

> أيضـا قـم بنشـر عّدة مشـاركات 
ضيف تشير إلى هاتين الصفحتين.

بالنتيجة  بالتأكيـــد،  ســـتجد   <

صفحتـــك  نتيجـــة  تحسيــــن 
فــــي نتائـــج بحث جـوجــــل.

ااِلستمــرار  قــررت  قــد  كنـت  إذا 
فـي التسويــق الداخلــي  فليس 
كتب  إنشاء  دائما  الضروري  من 
إلكترونية، وأدلة نهائية ومستندات 
بتنزيلها. زوارك  ليقوم  تمهيدية، 

يمكنك البدء بـ الكلمات املفتاحية 
املنـــافــس«  »بدائــل  البديلــة 
 competitor alternatives«(
keywords«(. حيـث أثبتت قدرتها 

التحـويــل بشكــل جّيــد  علــى 
العاليـة. بسبب نيــة املستخـدم 

ااِلســـتراتيجية  هذه  أنَّ  أعتقـــد 
شركة  كّل  ِانطاق  مع  ســـتعمل 
)SaaS(. إذا كنـــت رائـــد أعمال 

لديك  فليس  بنفســـك،  تنفيذي 
مـــوارد مالية لحمـــات العاقات 
العامـــة الواســـعة. تحتـــاج إلى 
التركيـــز والحصـــول ىلع أكبـــر 
ممكن. جهـــد  بأقـــّل  النتائـــج 

وصّفناها  التـــي  ااِلســـتراتيجية 
تحتاجه  مـــا  بالضبط  هي  اعاه 
يف بداية »الشيء الكبير التالي«.

تلبـي  ال  ملـاذا  النهايـة!  يف 
ِاحتياجـــات أولئــك الــذيــن 
يبحثون عن بدائل منافسيك؟
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تقديم دعـم عمالء رائع 
للكيـك( عشوائيــة  أعمــال  )مـع 

ااِلستراتيجية األهم التي 
Saas فريق التحريرتحتاجها يف مبيعات

املؤســـس  للفريـــق  بالنســـبة 
يبـــدو  قـــد  ناشـــئة،  لشـــركة 
يـــوم اإلطـــاق وكأنَّـــه النهاية. 
البداية.  إنَّهـــا  حقيقـــًة،  لكـــن 
فاإلطـــاق يعنـــي بـــدء العمل 
الحقيقـــي، كما يعنـــي الحاجة 
مبيعـــات  ِاســـتراتيجية  إلـــى 
واحدة؟ لديـــك  هـــل  فعاّلـــة. 

هو  البيع  يف  املضحك  الشـــيء 
متوترين.  دائمـــا  يجعلنـــا  أنَّـــه 
األعمال  إلى  املؤسســـون  يذهب 
التجارية ألنَّهـــم يرغبون يف بناء 
منتجـــات رائعة، وليـــس لبيعها!

لبيع  مضطـــرًا  تكن  لـــم  لو  ماذا 
ماذا  ناجحـــا؟  لتكون  أي شـــيء 
الوحيدة  ااِلســـتراتيجية  كانت  لو 
جعل  هـــي  تحتاجهـــا  التـــي 
اإلمكان؟ قـــدر  ناجحا  عميلـــك 

هذا  يكون  قـــد  هذا،  يف عصرنا 
املنتجات  به؛  القيام  عليك  ما  كل 
الرائعـــة، مع وجـــود فريق قوي 
وراءها، تبيع نفســـها بنفســـها!

املنتجـــات  عـــّد  يف  الســـبب 
ـــز ىلع  رائعـــة هـــو أنَّهـــا تركِّ
بعد  ناجحيـــن.  جعـــل عمائها 
كل شـــيء، ال يمكنـــك خـــداع 
شـــخص ما لشـــراء مـــا تبيعه.

التجارية  النشـــاطات  أهـــّم  أحد 
هو  العمـــاء  بدعم  املعروفـــة 
. )F r e s h B o o k s . c o m (

كانت خدمة الفواتير واملحاســـبة 
عبر اإلنترنت موجـــودة منذ فترة 
كيفية  بالتأكيـــد  تعـــرف  وهي 
العنايـــة الجيدة بمســـتخدميها. 
خـــال  مـــن  ِاشـــتهروا  لقـــد 
الكيك. العشـــوائية يف  أعمالهم 

تشـتهر )FreshBooks( بإرسـال 
للمسـتخدمين  عشـوائيا  الكعـك 
امليـاد  أعيـاد  وكعـكات  الجـدد 
للعماء القدامى. يا لها من طريقة 
شـخصي! ِاتصـال  إلجـراء  رائعـة 

لفهـم هـذا بشـكل أفضـل، دعنـا 
نلقي نظرة ىلع كيفية مسـاعدة 
ــري )SaaS( األكثـــر  بعــض موفِّ
النجـاح. ىلع  لعمائهـم  نجاحـا 

مـن  يحصـى  ال  عــدد  هنــاك 
األشيــاء التــي يمكننــا تعلمهــا!

بصـــوت  ث  يتحـــدَّ النجـــاح 
أعلــــــى مــــن الكلمــــات.

عمـــالئـــــــك  ِادعـــــــــم 
رائعـــة! عمــــالء  بخدمــــة 

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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تقديـم تجربـــة إعـداد 
رائـــعــــة وتـدريـــب 

مجانيـة أدلــة  توفيــر 

إنَّ تقديـــم خدمة عمـــاء رائعة 
أمـــر ال يحتاج إلى تفكيـــر، لكننا 
غالبا ال نـــراه كجزء مـــن عملية 
منها!  جـــزء  أنه  مـــع  املبيعات. 
عندمـــا يدفع عماؤك شـــهريا، 
يكـــون الجميع جزءًا مـــن فريق 
العماء  دعـــم  يعد  املبيعـــات. 
الرائع أمرًا ضروريا لنجاح شـــركتك 
الطويل. املـــدى  الناشـــئة ىلع 

> يقوم املســـتخدم بتســـجيل 

التطبيق ألول مرة.  إلـــى  الدخول 
ترشـــد هذه اللوحة املســـتخدم 
الحاســـمة  الخطـــوات  عبـــر 
األخرى،  تلـــو  واحـــدة  األولـــى 
مـــع مقاطـــع فيديـــو ونصائح 
مفيـــدة ىلع طـــول الطريـــق.

الكعكة نفســـها  أنَّ  يف حيـــن 
ال تجعـــل عمائها أكثـــر نجاحا، 
فـــإنَّ اِلتزامهم بخدمـــة العماء 
عكـــس  ىلع  ذلـــك.  يفعـــل 
 ،)SaaS( مـــزوِّدي  مـــن  العديد 
تجعـــل   )FreshBooks( فـــإنَّ 
الدعـــم عبـــر الهاتـــف متاحـــا 
لديهـــم  عمائهـــا.  لجميـــع 
أيضا قســـما شـــامًا لألســـئلة 
مســـاعدة. ودليـــل  الشـــائعة 

 )Onboarding( يشـــير مفهوم 
العماء  مســـاعدة  عمليـــة  إلى 
النجاح  ىلع  حديثا  املســـجلين 
يف منتجـــك. هـــذا مـــا يحدث 
يشـــترك  أن  بعـــد  مباشـــرًة 
برنامجك.  يف  جديـــد  شـــخص 
الخطوات  بعـــض  هناك  عـــادًة، 
املســـتخدمون  يحتـــاج  التـــي 
الجـــدد إلـــى إكمالها مـــن أجل 
تحقيـــق النجـــاح مـــع منتجك.

هـــذا  أنَّ  مـــن  الرغـــم  ىلع 
أنَّـــه  إالَّ  يبـــدو بســـيطا،  قـــد 
كل  يمـــر  أن  الضـــروري  مـــن 
الخطـــوات. بهـــذه  مســـتخدم 

 ،)Zendesk( شـــركة  جعلـــت 
وهي شـــركة برمجيـــات لخدمة 
العمـــاء، عملية اإلعداد شـــكًا 
لطبيعة  نظرًا  الفن.  أشـــكال  من 
مســـتخدميهم  فإنَّ  تطبيقهم، 
من  جـــدًا  كبير  عـــدد  لديهـــم 
يتم  أن  قبل  إلكمالهـــا  الخطوات 
.»Onboarded« ِاعتبـــارهـــم 

> ىلع ســـبيل املثـــال، يجـــب 

عليهـــم إعداد عنـــوان بريدهم 
مســـتخدمين  ودعوة  اإللكتروني 
آخرين وفهـــم كيفية عمل نظام 
إكمال  بـــدون  الجديد.  التذاكـــر 
كل خطـــوة من هـــذه الخطوات، 
لـــن ينجـــح العميـــل أبـــدًا مع 
 )Zendesk( املنتج، ولن تقـــوم
بيـــع. عمليـــة  بإجـــراء  أبـــدًا 

يمثِّـــل التدريب املســـتمر قيمة 
لـــدى  للمســـتخدمين.  كبيـــرة 
التسويق  مزوِّد   ،)MailChimp(

كبير  عدد  اإللكتروني،  البريد  عبر 
املجانية  اإللكترونية  الكتـــب  من 
املتاحـــة لجميع مســـتخدميها.

مستخدميه   )Zendesk( يرشد 
مـــن خـــال عمليـــة  الجـــدد 
بخطـــوة. خطـــوة  اإلعـــداد 

التخفيف من هذه  للمساعدة يف 
 )Zendesk( طّورت  املشـــكلة، 
 »Getting Started« شاشـــة 
عندما  تظهـــر  التـــي  الرائعـــة 

يتـــّم ِاستخـــــدام طـريـقـــــة 
إعـــداد أكثر صرامــــة مـــن قبل 
 Media( ااِلستضــافــــة،  مـزوِّد 
Temple(. إنَّهم فــــي الواقــــع 

يقومـــون بالتحضيـــر لعمائهم.

تبديـل موفـري  تكلفـة  نظـرًا ألنَّ 
ِاسـتضافة الويـب عالية جـدًا، فإنَّ 
 Media( ،مزوِّد ااِلستضافة املتميز
Temple(، سـينقل مواقـع الويب 

للمستخدمين املهتمين بالتبديل.

قـد يبـدو هـذا مثـل إمسـاك اليد، 
لكّنـه يمثـل قيمة كبيرة بالنسـبة 
للعميل. بالتأكيد أي شـيء يمكنك 
القيـام بـه لتسـهيل بـدء العميـل 
بمنتجـــك، هــــو أفضــل لعملك.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/email-marketing/https-tawasulforum-org-article-digital-marketing-38329/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/email-marketing/https-tawasulforum-org-article-digital-marketing-38329/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/email-marketing/https-tawasulforum-org-article-digital-marketing-38329/
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عرض مكتبــة فيـديــو

كتابــة مدونة مفيــدة

منـصـــــــة بنــــــاء  تدريــــــب  نـــــدوات 
مضيفــة عبـر اإلنترنـت

> لهذه الكتـــب فوائد أكثر بكثير 
من مجـــرَّد إخبار املســـتخدمين 
املنتـــج.  ِاســـتخدام  بكيفّيـــة 
ـــي العديد من  كمـــا أنَّهـــا تغطِّ
أفضـــل املمارســـات والنصائـــح 
ع.  إلرســـال بريد إلكترونـــي ُمجمَّ
أنَّ جعل   )MailChimp( ُتـــدرك 
ونجاحا  ذكاًء  أكثر  مســـتخدميها 
أمـــر جّيـــد للنتيجـــة النهائية.

مـزودي  أقـدم  أحـد  يسـتخدم 
 ،)SaaS(، )Salesforce.com(

طريقـة تدريـب ناجحـة للعمـاء.

العشـرات  عـام  كل  يسـتضيفون 
مـن مؤتمـرات املسـتخدمين يف 
ـر  توفِّ التـي  العالـم  أنحـاء  جميـع 
حـول  مجتمعـا  وتبنـي  التدريـب 
ذلـك،  مـن  واألفضـل  منتجاتهـم. 
أنَّهـم يجعلون مقاطع الفيديو من 
هـذه املؤتمرات متاحـة مجانا عبر 
ملسـتخدمي  بالنسـبة  اإلنترنـت. 
هنــــــاك   ،)Salesforce.com(

التدريـب  جلسـات  مـن  املئـات 
املجانيـة لِاختيـار مـن بينها عبر 
واحـد  كل  تصميـم  تـمَّ  اإلنترنـت. 
لجعـل املسـتخدمين أكثـر نجاحا.

مثـــال بســـيط آخـــر لتدريـــب 
مـــن  هـــو  املتميـــز  العمـــاء 
)Raven Tools(. ُتعـّد مجموعة 
اإلنتـرنــــت  عبــــر  التسويــــق 
الشـــاملة هـــذه قويـــة جـــدًا، 
ولكنَّهـــا أيضـــا معقـــدة للغاية. 
 )Raven( أتاحت  ذلك،  لتفســـير 
ندوات أســـبوعية عبـــر اإلنترنت 
املجانيين  مســـتخدميها  لجميع 
تصميـــم  تـــمَّ  واملدفوعيـــن. 
ملســـاعدة  اإلرشـــادات  هـــذه 
تحقيـــق  يف  املســـتخدمين 
أقصى ِاســـتفادة مـــن برامجهم. 
 )Raven( لشـــركة  ااِلســـتثمار 
وللعميـــل الصغيـــر، لـــذا فهذه 
القيمة. لتوفيـــر  رائعة  طريقـــة 

تطبيق  ِاســـتخدام  يمكـــن  هل 
كمنصة؟ بـــك  الخاّص   )SaaS(

مثـــل  تطبيقـــات  نجحـــت 
)Salesforce.com( ومــــزود 

املوسيقـى )Spotify( يف توفير 
وســـيلة للمطورين اآلخرين للبناء 
هذا  يضيف  تطبيقاتهـــم.  عبـــر 
قيمة إلـــى التطبيق الخاّص بهم 
ويوفر فائـــدة إضافية لعمائهم.

الحصول  لعمائهـــم  يمكن  اآلن، 
ىلع قيمـــة أكبر من مصدر واحد. 
عمليات  من  األنـــواع  هذه  تعمل 
الدمج ىلع جعل املســـتخدمين 
مضى. وقت  أي  مـــن  نجاحا  أكثر 

هنـــاك طريقـــة أخـــرى للقيام 
خـــال  مـــن  وهـــي  بذلـــك 
عمليـــات التكامـــل الرئيســـية.

تتيـــح لـــك تطبيقـــات مثـــل 
 )Basecamp(و )Bidsketch(

مـــن تطبيقات  ربط حســـاباتك 
ـــط مهمة إدارة  ا يبسِّ أخـــرى، ممَّ
أن  يمكن  متعـــددة.  تطبيقـــات 
التكامـــل  عمليـــات  تســـتغرق 
هـــذه وقتا طويـــًا يف التطوير، 
ولكنهـــا غالبا ما تكـــون ضرورية 
قيمة  يضيفــــون  للمستخدمين. 
ويساعدون عمائـك ىلع النجاح.

تعمـــل عمليـــات الدمـــج ىلع 
ـــا يزيد  توســـيع تطبيقـــك، ممَّ
مـــن فـــرص نجـــاح عمائـــك.

)Moz.com( هـــو عمل آخر قام 
بعمل ممتـــاز يف تثقيف العماء.

الذهبي  املعيـــار  هي  مدونتهم 
يف صناعـــة تحســـين محرِّكات 
الجميـــع. يتابعهـــا  البحـــث. 

ينشـــرون بِانتظام حـــول أفضل 
ممارســـات تحســـين محـــرِّكات 
البحـــث، ويتضمنـــون مقاطـــع 
تحقيق  كيفّيـــة  حـــول  فيديو 
أقصى ِاســـتفادة مـــن البحث. ال 
تمنحهـــم هذه الخدمة وســـيلة 
الـــواردة  رائعـــة لحركـــة املرور 
أيضا  تعمـــل  إنَّها  بل  فحســـب، 
املســـتخدمين  تدريـــب  ىلع 
املوجوديـــن لديهـــم بالفعـــل.

البحـــث  محرِّكــــات  تحسيــــن 
وبرنامـــج  معقـــدة،  عمليـــة 
ألنَّهم  نظرًا  قويـــة.  أداة   )Moz(
العاديين  املســـتخدمين  يحولون 
إلـــى خبـــراء، فإنَّهـــم يضمنون 
مستقبلية. مبيعات  ألنفســـهم 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-saas/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-saas/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%a4-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%a4-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/startups-marketing/%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
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راقب ما يفعلـه العمالء

بممــارســـــات  قــــم 
أكثــــــر بــشـريـــــة 

الخالصــة

> فيجـــب أن تكـــون قادرًا ىلع 

جّيـــدة  فكـــرة  الحصـــول ىلع 
ينجـــح  الـــذي  املـــكان  عـــن 
يف  ويفشـــلون  عمـــاؤك  فيه 
النوع من  يعّد هـــذا  تطبيقـــك. 
ري  ر بثمن ملوفِّ التتبـــع أداة ال ُتقدَّ
البرامج ألنَّه يســـمح لك بمعالجة 
املشـــكات الرئيسية دون ِانتظار 
اإلحباط. أو  للشـــكوى  العميـــل 

قـد يكون من السـهل التفكير يف 
مبيعـات )SaaS( ىلع أنَّها أسـوأ 
عندمـا  ولكـن  العمـل،  مـن  جـزء 
يكـون هدفنـا األول هـو مسـاعدة 
عمائنـا ىلع النجـاح، فربما نكون 
قد صممنا بالفعل كل ِاستراتيجية 
حقـا. نحتاجهـا  التـي  املبيعـات 

 )Intercom( ُتحـــدث أدوات مثل
تطبيقات  ث  تحدُّ كيفّية  يف  ثورة 
لك  يتيح  عمائهـــا.  مع   )SaaS(
هذا التطبيق إرسال رسائل مجدولة 
مسبقا إلى املستخدمين. ال يمكن 
فقط إرســـال هذه الرســـائل بناًء 
ىلع مقـــدار الوقـــت )أو عدمه( 
الـــذي يقضيـــه املســـتخدمون 
داخل التطبيـــق الخاّص بك، ولكن 
الصحيح،  التكويـــن  بِاســـتخدام 
معينة. أحـــداث  تتبُّـــع  يمكنك 

تسـمــــــح لــــك أدوات مثـــــل 
)Intercom( بـالتـواصــــل مـــع 
نشاطهم. ىلع  بناًء  املستخدمين 

أن  الضـــروري  مـــن  بالطبـــع، 
تســـتخدم أداة تحليـــات قوية 
املستخدمون. يفعله  ما  ملراقبة 

إذا تـــمَّ اإلعداد بشـــكل صحيح، 

 )Intercom( كلما قمنـــا بتغذية
بمزيـــد من البيانـــات، يصبح أكثر 
يمكن  املثال،  ســـبيل  ىلع  قوة. 
املســـتخدمين  تســـتهدف  أن 
خطوة  إكمال  يف  فشـــلوا  الذين 
وتذكيرهـــم  معينـــة  إعـــداد 
بذلك. القيـــام  إلـــى  بالحاجـــة 
فورية  تحويـــات  رأينـــا  لقـــد 
يجعل  ممـــا  الرســـائل،  هذه  مع 
لـــم  الذيـــن  املســـتخدمين 
بخطوة  الســـابق  يف  ينجحـــوا 
ســـابقة فجـــأة أكثـــر نجاحـــا.
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ملاذا تهتم بمنافسيك يف 
تحسين محركــات البحــث 
كعالمــة تجـاريــة SaaS؟

الة لتحديد  طرق فعَّ
 SEO أفضل منافسي

  Saas للعالمة التجارية

فريق التحرير

وفقـا لـ )Crunchbase(، هنـاك 
أكثر  من )22.600( شركة برمجيات 
العالم يف  فـي   )SaaS( كخدمة 
 ،)Capterra( الوقت الحالـي. فـي
هناك أكثر مـن )800( فئـة برامج.

كســـب الكثيـــر مـــن الفـــرص، 
وعـــدم التنـــازل عـــن املراكـــز 
.)SERPs( األولــــــــى فــــــي

الكلمات  أهـــّم  تحديد  يمكنـــك 
يســـتهدفونها  التي  املفتاحّية 
روابط خلفية  يكتســـبون  وكيف 
الخاّصة. ِاستراتيجياتك  ملساعدة 

كشـركة  الصـدراة  فــي  للبقـاء 
تحديـد  عليـك  يجـب   ،)SaaS(
الشـركات التي تتنافـس معها من 
منظـور تحسـين محـركات البحـث 
)SEO(. بهـذه الطريقـة، سـتعرف 

ُتعـــّد معرفـــة أهّم منافســـيك 
البحث  يف تحســـين محـــرِّكات 
طريقـــة رائعـــة إلجـــراء تحليل 
الطريقة،  بهـــذه  ااِلرتباط.  فجوة 
يمكنـــك معرفـــة نـــوع الروابط 
يكتســـبونها  التـــي  الخلفيـــة 
عليها.  يحصلـــون  أيـــن  ومـــن 
تحديـــد  يف  هـــذا  يســـاعدك 
مواقـــع الويـــب ذات الصلة التي 
بك. ترتبـــط  أن  املرجـــح  مـــن 

أجرتـهـــا  التــي  األبحـــاث  تشير 
)Statista( إلـى أنَّ حجـم سـوق 

صناعة )SaaS( قد نما من )5.56 
مليار $( يف عام )2008( إلى أكثر 
من )156 مليار $( يف عام )2020(.

ماذا ُتظِهر هذه األرقام؟ ببساطة...
أنَّ مشهد صناعة )SaaS( يصبح 
أكثر تنافسيـة يومـًا بعد يوم.

> ِاستراتيجيــات املحتــوى التـي 
والكلمـات  عليهــا،  التركيـز  يجـب 
املفتاحية التي يجب ِاسـتهدافها، 
التـي  الخلفيـة  الروابـط  ونـوع 
يجـب الحصـول عليهـا. يف هـذا 
طــرق  ثـاث  سنقــّدم  املقــال، 
بسـرعة. بذلـك  للقيــام  فعالــة 

> من خال تحديد الشـركات التي 

التجاريـة  عامتـك  مـع  تتنافـس 
الكلمـات  أهـّم  سـتعرف   ،SaaS
املفتـاحيــة التــي تستهدفهــا.

التركيـز  يمكنـك  الطريقـة،  بهـذه 
ىلع تلك الكلمات املفتاحّية التي 
يمكـن أن تولِّد حركة مـرور مؤهّلة 
ـز تسـجيات املسـتخدمين  وتحفِّ
هـذا  بـك.  الخـاّص   )SaaS( يف 
عــن  البحــث  عملّيــة  ـــط  يبسِّ
الكلمـات املفتاحّيـة الخاّصـة بـك.

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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لتحديـــد  طـــرق  ثـــالث 
منافسي SEO لعالمتــــك 
SaaS التجـــــاريـــــــــة 

امليـــــزة  اكتشـــــاف 
التنافسية الخاصـة بـك

محركات  أكبـــر  فهـــم 
النمـــــو والتحـويــــل

تحســـين  أدوات  استخــــدم 
محــــركـــــــات البحـــــــث

محرِّكات  تحسين  أدوات  تتمتع 
البحث )SEO( بإمكانية الوصول إلى 
كميات كبيرة مـن البيانات الخاّصة 
 - واملنافذ  الويب  مواقع  بمختلف 
وقد قاموا بتحليل هذه املعلومات 
وتصنيفها اِلستخدامــك الخــاص.

تمتلك  املثــال،  سبيــل  علـى   <

 Ma r k e t( أداة   )SE M r u s h(
يف  تساعدك  والتـي   ،)Explorer
العثور ىلع املنافسين املحتملين 
تقرير  أيضا   )Ahrefs( لدى لعملك. 
 Site( املجاالت املتنافسة يف أداة
يف  هـذا  يسـاعـدك   .)Explorer
تتنافس  التي  الويب  مواقع  تحديد 
مع )SaaS(، بناًء ىلع نوع الكلمات 
بترتيبها. تقـوم  التـي  املفتاحّيـة 

يمكنـــك أيضـــا ِاســـتخدام أداة 
 )Moz Pro True Competitor(
املنافســـين  أفضـــل  لتحديـــد 
البحـــث  محـــرِّكات  لتحســـين 
وإليك   .)SaaS( التجارية  لعامتك 
أنَّك  لنفتـــرض  عملها:  كيفّيـــة 
منافســـي  أفضل  تحديد  تريـــد 
البحث يف  تحســـين محـــرِّكات 
)Moz(. بِاســـتخدام هـــذه األداة، 
هـــذه  ىلع  العثـــور  يمكنـــك 
املعلومـــات خال ثـــوان قليلة.

أول شـــيء عليك القيـــام به هو 
التالية يف األداة: التفاصيل  إدخال 

إذا كنـت ال تعـرف مـن هـم أفضـل 
ـن من العثور  منافسـيك، فلن تتمكَّ
محـرِّكات  تحسـين  فـرص  ىلع 
لدفـع  عليهـا،  للتركيـز  البحـث 
التجـاري. لنشـاطك  النمـو  عجلـة 

> ىلع ســـبيل املثـــال، إذا كانوا 

الكلمـــات  أكثـــر ىلع  ـــزون  يركِّ
املفتاحّيـــة ذات الحجـــم الكبير 
إذا  التحويل.  مســـار  من  واألىلع 
قمـــت بعـــد ذلـــك بالبحث عن 
املســـار  ذات  املفتاحّية  الكلمات 
فقـــد  والســـفلي،  املتوســـط 
تنافســـية. ميزة  ذلـــك  يمنحك 

 )SaaS( شـــركات  معظم  تعمل 
منشـــورات  تحسيــــن  علــــى 
والصفحات املقصودة  املدّونـــات 
وصفحات املنتجـــات للتحويات. 
النمو  يقيســـون  ألنَّهـــم  هـــذا 
ااِلشـــتراكات  عـــدد  من خـــال 
والعمـــاء الذين يدفعـــون لهم.

منافسـيك  تحديـد  خـال  مـن   <

البحـث،  محـّركات  ُمحّسـنات  يف 
 )CTAs( يمكنــك معـرفـة نــوع
واألزرار التي تعمل بشكل جيد يف 
قطاعك. بهـذه الطريقة، سـيكون 
لديـك فهم أفضـل اِلسـتراتيجيات 
تدفـع  أن  يمكـن  التـي  التحويـل 
.)SaaS( النمو لنشـاطك التجـاري

بمجـــرد إدخال هـــذه املعلومات 
 Fi n d( والضغـــط علــــى الـــزر
Competitors( »بحـــث عــــن 

علــــى  ستحصل  منافســـين«، 
قائمــــة بأفضـــل 25 منافســـا:

التداخــــل  مقيـــاس  يقـــوم 
بتصفيـــة   )Overlap metric(

ىلع  بنـــاًء  منافســـيك  أفضـــل 
الكلمـــات املفتاحّية املشـــتركة 
التـــي يقوم كّا منكـــم بترتيبها 
جوجل. من  األولـــى  الصفحة  يف 

التنافـــس  مقيـــاس  يســـتخدم 
عـوامــــل   )Rivalry metric(

الظهور  إلى  النقــــر  نســـبة  مثل 
ودرجـــة )DA( وحجـــم الكلمات 
ذلك  إلى  وما  املشتركة  املفتاحّية 
صلة  األكثر  املنافســـين  لتحديد 
بخدمـــة )SaaS( الخاّصـــة بك.

يف  منافســـيك  أهّم  تحديد  بعد 
تحســـين محرِّكات البحث، يمكنك 
منهم  اِلثنين  متعمق  تحليل  إجراء 
الكلمات  ملعرفـــة  األكثــــر،  ىلع 
يســـتهدفونها. التي  املفتاحية 

فيمــــا يلــــي ثاثـــة تكتيكات 
لتحديد  اليوم  تجربتهــــا  يمكنك 
 )SEO( منـــافســــي  أفضــــل 
.)SaaS( لعامتـــك التجــاريــــة

 Preferred( املفضـل  السـوق 
market(: املوقع املحدد الذي 

تستهدفه.

 :)Domain type( نوع املجـال
النطاق. نوع  أو 

 Domain( ِاســــم املـجـــــال
ملوقـع   URL عنـوان   :)name

بك. الخـاّص  الويب 
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ـــة  قـــم بإجـــراء مســـح أو مقابل
عمالئـــك الجـــدد والحالييـــن

يف  مـــا  شـــخص  ِاشـــترك  إذا 
منتـــج )SaaS( الخـــاّص بـــك، 
أنَّه قـــد قام  فمـــن املحتمـــل 
جرَّبها  أو  أخـــرى  خيارات  بتجربة 
منتجك.  ِاســـتخدام  يقرِّر  أن  قبل 
مـــن املمكـــن أيضـــا أن يكونوا 
قـــد ِانتقلـــوا للتـــّو مـــن أحد 
منافســـيك ليصبحـــوا عمـــاء.

> هـــذا يعنـــي أنَّ لديهم فكرة 

املباشـــرين  منافســـيك  عـــن 
للحصول ىلع  املباشـــرين.  وغير 
هـــذه املعلومـــات، كل ما عليك 
معهم  التواصـــل  هـــو  فعلـــه 
وإجـــراء مقابات معهـــم واحدًا 
تلـــو اآلخـــر. يمكـــن أن يكـــون 
ث إليهم  هذا مـــن خال التحـــدُّ
عبر مكاملة ســـريعة، أو إرســـال 
ِاســـتبيان قصير لهـــم مللئه، أو 
اإلعداد. أثناء عمليـــة  ســـؤالهم 

بإجـــراء بحـــث عبـــر  قـــم 
حاالت  يســـتهدف  جوجـــل 
وميزاتـــه  SaaS اســـتخدام 
جوجل  يف  بحـــث  إجـــراء  ُيعّد 
وامليزات  ااِلســـتخدام  حاالت  عن 
يحّلهـــا  التـــي  واملشـــكات 
لتحديد  رائعة  برنامجك طريقـــة 
أفضل منافســـيك يف تحســـين 
ألنَّ  فعاّل  هـــذا  البحث.  محرِّكات 
تحتل  التـــي  الشـــركات  معظم 
مرتبة عالية عبر جوجل تســـتثمر 
يف تحســـين محـــرِّكات البحث.
اإلعداد. أثناء عمليـــة  ســـؤالهم 

استخـدم ميزة البحث املتقدم 
ذات الصلـــة - موقـع الويـــب
تشـــغيل  عامل  لـــك  يعـــرض 
البحـــث مواقـــع الويـــب األخرى 
الـــذي  باملوقـــع  الصلـــة  ذات 
تبحـــث عنـــه عبـــر جوجـــل.

> لنفتـــرض أّنك تريد العثور ىلع 
salesforce.( مواقع ويب مثـــل
عـــن  البحـــث  يمكنـــك   )com
salesforce. الصلــــــة:  »ذات 

com« عبـــر جوجـــل. النتائـــج 
هـــي  األولـــى  الصفحـــة  يف 
منافســـي  أفضل  مـــن  بعـــٌض 
:)Sa l e s F o r c e( لــــ )SERP(

حـــــاالت عـــــن  ابحـــــث 
برنـــامجــــك استخــــــدام 
يســـاعد  برنامجـــك  كــــان  إذا 
شـــركات )SaaS( يف تنشـــيط 
وتأهيلهم  جـــدد  مســـتخدمين  التي  األســـئلة  بعض  يلي  فيما 

يمكنـــك طرحهـــا ىلع العمالء 
أفضــــل منافســـيك: لتحديـــد 

كنـــت  التـــي  األدوات  مـــا 
تســـتخدمها )لحل مشكلة ما( 

منتجنا؟ تجربـــة  قبـــل 

إذا لـــم تســـتخدم أي أداة من 
قبل، فكيف كنـــت قادرًا ىلع 
حل هذه املشـــكلة من قبل؟

مـــا الـــذي جعلـــك مهتمـــا 
منتجنـــا؟ بتجربــــة 

متـــى أدركـــت أنَّ أداة مثـــل 
أداتنـــا هي مـــا تحتاجه اآلن؟

ما مقدار البحـــث الذي أجريته 
اِلتخاذ قرار بشـــأن منتجنا؟ 

ما هي بعـــض األدوات األخرى 
املماثلـــة التـــي ِاكتشـــفتها 

البحث؟ عمليـــة  أثناء 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-saas/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-saas/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-saas/
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> ليصبحـــوا أعضاء مؤسســـيين 
حاالت  إحـــدى  فـــإنَّ  فعاليـــن، 
الخاّصة  األساســـّية  ااِلســـتخدام 
بك هـــي »تأهيل املســـتخدم« 
.)Us e r  o n b o a r d i n g(

إذا بحثـــت عن »برنامـــج تأهيل 
جوجـــل،  عبـــر  املســـتخدم« 
فســـوف تفتح العنان للمنافسين 
مون عروض أســـعار  الذيـــن يقدِّ
للكلمـــة املفتاحّيـــة أو يقومون 
طبيعـــي. بشـــكل  بترتيبهـــا 

> بإجـراء بحـث يف جوجـل عـن 
هـذا ااِلسـتعام، سـتجد بعضا من 
أفضل منافسـي تحسـين محرِّكات 
)SEO( فـــي مساحــة  البحــث 
تحريــر الفيديــو عبــر اإلنترنــت.

ها هي النتيجـــة التي تعود:

ميـــــزات  عــــــن  ابحــــث 
بــــــك الخــاصــــــة   SaaS

أداة  املثـــال  ســـبيل  ىلع  لنأخذ 
األساسّية  املّيزات  إحدى   ،)Moz(
 rank( ميزة  هــــي  تقّدمها  التي 
الترتيـــب«. »تتبُّـــع   )tracking

مواقع  تحديـــد   )Moz( أراد إذا   <
الويـــب التي لها ميزة مشـــابهة، 
يمكـــن إدخـــال هـــذه الكلمـــة 
 )rank tracking( األســاسـيـّـــة
جوجـــل. بحـــث  شريــــط  يف 

 SaaS ابحـــث عـــن مهـــام 
)JTBD( إنجازها  يجـــب  التي 
لنفترض أنَّك تقوم بتشغيل برنامج 
اإلنترنـت،  عبـر  الفيـديـو  لتحريـر 
فـإنَّ إحـدى املشكات التـي مـن 
املرجح أن يواجهها جمهورك هي 
»كيفّية إضافة صورة إلى الفيديو«.

الخالصــة

 )SaaS( إذا كنت ال تعرف شـركات
التـي تتنافـس معهـا، فسـتتركك 
مكانتـك. ىلع  وتهيمـن  وراءهـا 

ثـاث  قّدمنـا  املقـال،  هـذا  يف 
أفضـل  لتحديـد  فعالـة  طـرق 
محـرِّكات  تحسـين  منافسـي 
.SaaS تجاريـة  كعامـة  البحـث 

قـراءة موفقـة! ونتمّنـى أن تقـوم 
بتجربـة أحد هـذه التكتيـكات بما 
التجارّيـة. عامتـك  مـع  يتناسـب 
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حّمل اآلن مباشرة مجاًنا

كتــاب: اختــراق النمـو 
كيف تسوق الشركات الناشئة لنفسها

https://tawasulforum.org/arabic-books/more-digital-marketing/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88/
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أهمية  الكتـــاب عن  يتحدث هذا 
العامة  إدارة العاقـــات  تنظيـــم 
التنظيمية  الوظيفـــة  وأهميـــة 
يوضـــح  و  العامـــة،  للعاقـــات 
العـاقــــات  إدارات  مشكــــات 
املعاصرة،  املنظمـات  يف  العامة 
وكيفيـــة مواجهتهـــا ىلع نحو 
دقيـــق، ويبيُّـــن طرقــــا عملية 
يعرض  كما  عليهـــا.  التغلب  يف 
الكتـــاب توضيحا ملهـــام وكاالت 
يف  ودورها  العامـــة  العاقـــات 
والدولية. العربيـــة  الدول  بعض 

أهميـــة  الكتـــاب  هــذا  ُيبّيـــن 
العمل  قيادات  أساليب  تطـويــــر 
والصورة  السمعة  لبناء  الخيــــري 
الذهنيـــة، ومقدما مقترحـــــات 
واإلعـام  العاقــات  لتطويـــــر 
الخيريـــة. املؤسســـات  فـــــي 

إرضـاء العمـاء هـو مفتـاح نجـاح 
وتحقيق طموحات املنظمـة وهو 
يتحـدث  أهدافهـا.  وأهـّم  أسمـى 
أهميـة قيـاس  الكتـاب عـن  هـذا 
العمـاء كخطـوة أسـاسيـة  رضى 
القــوة  مواطن  تحليل  و  لتحديد 
يتحدث  كما  األداء.  يف  والضعف 
العماء  رضى  قياس  مفهوم  عن 
لجمع  املتّبعة  والطرق  وأهمّيته 
معلومات قّيمة لقياسه بّدقة، من 
فعاّلة. مؤسسّية  قدرات  بناء  أجل 

هـذا الكتاب يعطيـك كل ما تبحث 
عنـه ملعرفة أكثر من طريقة لبناء 
ومعرفـة  الفيروسـي،  املحتـوى 
تجـارب الخبـراء يف مجـال صناعة 
بِاختصـار  التسـويقي.  املحتـوى 
و  األدوات  كاتـب  كل  يعطـي  إنـه 
املهـارات الازمـة لكتابـة منشـور 
تفاعلي ينتشـر بسـرعة الفيروس.

التطور  الكتـــاب عن  يتحدث هذا 
الســـريع لإلنترنـــت والتغيـــرات 
اإلقتصاديـــة وااِلجتماعيـــة التي 
ِاضطـــرت الكثير مـــن املنظمات 
و رواد األعمـــال إلـــى االعتمـــاد 
ىلع اإلنترنـــت كمنفذ رئيســـي 
لألعمـــال و التجارة و التســـويق. 
و أبـــرز مـــا تناوله الكتـــاب هو 
التركيـــز ىلع خدمـــة العمـــاء 
والعمـــل ىلع تحويل زوار املوقع 
إلـــى عمـــاء وبنـــاء عاقـــات 
وثيقة مـــع العامـــات التجارية.

وتخـطيـط  إدارة  كتاب 
العـــــالقات العامـــة

كتــــاب العالقـــات 
العامـــة واإلعـــالم 
يف القطـــاع الخيـــري

كتاب قياس رضا العمالء

لبناء  طريقة   14 كتاب: 
الفيروســـي املحتوى 

كتاب كيـــف تحول زوار 
موقعـــك إلـــى عمالء

 خمس كتب مهمة يف التسويق 
عبر منصات التواصل ااِلجتماعي

https://tawasulforum.org/arabic-books/digital-marketing-strategy/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d9%80%d8%b7%d9%8a%d9%80%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/digital-media-journalism/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a/
https://tawasulforum.org/arabic-books/marketing/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1/
https://tawasulforum.org/arabic-books/content-creation/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a/
https://tawasulforum.org/arabic-books/e-commerce/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1/


tawasulforum.orgمجلة تواصل  العدد 6	  		0	 36



tawasulforum.orgمجلة تواصل  العدد 6	  		0	 37

ورائـــد  تســـويق  ِاســـتراتيجي 
ومستشـــار  ومســـتثمر  أعمـــال 
أكثر  من  ومؤلف  ناشـــئة  لشركات 
منهم  كتابًا،   12 لــــ  مبيعا  الكتب 
 Th e  N e w»و  »Fanocracy«
.»Rules of Marketing & PR

تخـــرج ديفيـــد مـــن جامعـــة 
كانيـــون »Kanyon« عام 1983، 
يف مجـــال ااِلقتصـــاد لدرجـــة 
البكالوريـــوس. بعـــد عمله يف 
تـــداول  مكاتب  مـــن  العديـــد 
الســـندات كموظـــف، عمل يف 
التجارية  واملعلومـــات  األخبـــار 
عبـــر االنترنـــت من عـــام 985	 
حتى عـــام 	00	، حيث شـــغل 
قســـم  يف  تنفيذية  مناصـــب 
يف  اإللكترونيـــة  املعلومـــات 
 ،»Knight-Ridder« نايت ريـــدر
.	995 عـــام  إلى   	989 عـــام  من 

ِانتقـــل إلـــى منطقة بوســـطن 
 .1995 عـــام  يف   »Boston«
داتا  ديســـكتوب  إلـــى  وِانضـــم 
وشـــغل   ،»Desktop Data«
نائـــب  منصـــب  النهايـــة  يف 
رئيـــس التســـويق، إلـــى أن تم 
.2002 عـــام  يف  الشـــركة  بيع 

الخــــــاص  عملـــــــه  بــــــدأ 
بعد  للتســـويق  كِاســـتراتيجي 
الشـــركة. يف  عمله  ِانتهـــى  أن 

التســـويق  أن  ســـكوت  يؤكـــد 
والعاقـــات العامـــة، يختلفـــان 
ِاختافا كبيـــرًا ىلع الويب، عنها 
الســـائدة.  اإلعام  وســـائل  يف 
ويقـــول إن القواعـــد القديمـــة 
الرئيســـية،  اإلعـــام  لوســـائل 
الرســـالة  يف  بالتحكم  تتعلـــق 
وإيصالهـــا إلـــى املجـــال العام، 
عـــن طريـــق شـــراء إعانـــات 
ِاســـتجداء  أو  الثمـــن،  باهظـــة 
وســـائل اإلعـــام للكتابة عنهم.
والعاقات  التســـويق  قواعد  ا  أمَّ
مختلفة  الويـــب  ىلع  العامـــة 
تماما، بداًل من الشـــراء أو التوسل 
يف طريقـــك، يمكنـــك جـــذب 
أدوات  ِاستخدام  خال  من  ااِلنتباه 
ااِلجتماعي،  التواصـــل  وســـائل 
والبودكاســـت  املدونـــات  مثل 
عبـــر  اإلخباريـــة  واإلصـــدارات 
عبـــر  والفيديـــو،  اإلنترنـــت 
الفيروسي،  والتســـويق  اإلنترنت 
اإلعـــام.  ووســـائل  واإلنترنـــت 

ِاســـتثناءات  مع  أنه،  يعتقد  وهو 
ىلع  املســـوقون  يحصل  قليلة، 
ِاســـتثماراتهم  ىلع  عائد  أفضل 
يف إنشـــاء املحتـــوى عندمـــا 
.»ungated« يختـــارون النشـــر

أصدر ســـكوت عدد مـــن الكتب 
ولكن أكثر ما لقي انتشـــارًا واسعا 
الجديدة  القواعـــد   - هو كتـــاب 
للتســـويق والعاقـــات العامـــة
 Th e  N e w  R u l e s  o f ( -
)M a r k e t i n g  a n d  P R

عبر  إليك  النـــاس  يأتـــي  عندما 
اإلنترنـــت، فإنهـــم ال يبحثـــون 
تلفزيونيـــة.  إعـانــــات  عــــن 
معلومات  عـــن  يبحثون  إنهـــم 
القرار. ِاتخاذ  ىلع  ملســـاعدتهم 

يف األيـام الخوالـي، كان عليك إما 
أو  الثمـن  باهظـة  إعانـات  شـراء 
التوسـل إلى وسـائل اإلعام إلخبار 
قصتـك. لألسـف، ال تـدرك العديـد 
لديهـا خيـارًا  أن  املؤسسـات  مـن 
أفضل بكثير - يمكنها سرد قصتها 
اإللكترونيـة. السـوق  مباشـرة يف 

ـــاص  ـــويق الخ ـــق التس ـــم فري نّظ
ــد  ــة: تريـ ــذه الطريقـ ــك بهـ بـ
عـــن  مســـؤواًل  شـــخصا 
العمـــاء  ىلع«  »العثـــور 
وشـــخصا  املحتمليـــن، 
ــل«  ــن »تحويـ ــؤواًل عـ مسـ
األشـــخاص الذيـــن يتـــم 
وشخصــــــا  جذبهــــــم، 
ـــن »تحليـــل«  مســـؤواًل عـــ
األرقــام ومساعدتـك فــي 
ـــرارات أفضـل. ـــاذ قـــ ِاتخــ

أبرز ما قال سكوت …
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عامــة  اقتبـاســات 
ـــا  عن التكنــولوجيــ
ـــي والتسويق الرقمـ

ليـــس  التســويـــــق 
طـــرق  إيجـــاد  فـــن 
للتخلــــص  ذكـيـــــة 
ممـــا تصنعـــه. إنـــه 
قيمـــة  خلـــق  فـــن 
فيليب كوتلرحقيقـــــة للعمـــالء.

Philip Kotler

مستقبــــل البيــــــع 
بالتجزئة هو تكامــــل 
والخدمـات  اإلنترنـــت 
الرقميـــة مع شـــبكة 
بالتجـزئــــة.  كارلوس دونستونالبيــــع 

Charles Dunstone

بحــاجــــــة  نحـــــن 
إلـــى التوقـــف عـــن 
مقاطعـــة مـــا يهتم 
بــــه الناس وأن نكون 
سايمون سينيكمـا يهتــــم به الناس.

Simon Sinek

التسويـــــق أفضــــل 
هـــــو مـــا ال يشـــبه 
توم فيشبورنالتـــســــــويــــــــق.

Tom Fishburne

التســـويق  يعـــد  لم 
بـاألشيـــــاء  يتعلـــق 
التـــي تصنعهـــا، بل 
يتعلـــــق بالقصـــص 
تقولهـــــا. سيث جودينالتـــــــي 

Seth Godin

ِاختصــــــر. ال أحـــــد 
يقــــرا أكثـــــر مــــن 
األولـــــــــى.  الفقرة 
لديــــــــك 10 ثـــواٍن، 
أريك ميلرِاجعلهـــــا مهمـــــة.

Eric Miller

العالقــــــات ِابــــــِن 
سكوت وايدن كيفويتزو ليـــس الـروابـــــط.

Scott Wyden Kivowitz

الكمية  تفوق  الجودة 
- قـــد تكون رســـائل 
اإللكترونـــي  البريـــد 
هـــي األفضـــل مـــن 
ولكن  التكلفة  حيـــث 
ليـــس هنـــاك عـــذر 
محتوى  إنتـــاج  لعدم 
الجـــــودة  عـــالــــي 
للجمهـــور  ملنحـــــه 
بينجمان ميراياملســــتهـــــــــدف.

Benjamin Murray



منصة تواصل - منتدى التسويــق واإلعالم الرقمـي 

منصة وملتقى للعاملين والخبراء يف مجال الصحافة الرقمية والتسويق 
ذات  القضايا  أهم  يف  واألفكار  املعلومات  وتبادل  للتواصل  الرقمي 
الصلة بالحياة الرقمية واستشراف مستقبل اإلعام الرقمي من خال 
إطاق دراسات ومبادرات وورش عمل ومؤتمرات وبرامج تدريبية لدعم 

القطاع والعاملين فيه.

الرقمي  اإلعام  قطاعات  الرقمي  واإلعام  التواصل  منتدى  يقود 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  الرقمي  والتسويق  الرقمية  والصحافة 
وذلك بالتعاون والشراكة مع املؤسسات العاملية املتخصصة ونخبة 
من  واالستفادة  الرقمي  العالم  يف  استثمار  أفضل  لبناء  الخبراء  من 

الفرص التي يمثلها هذا العالم ىلع مختلف املستويات.


