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 التسويق االلك ترونى

 فاق فقد , اإللكترونية بالتجارة يسمى وما والتسويق األعمال مجال في وخصوصا اإلطالق على سيدها هو و الحالي التكنولوجيا عصر ركائز احد االنترنت أن المعروف من

 من اإلنترنت ناله ما البشرية تاريخ في المعلومات ونشر نقل وسائل من وسيلة أي تنل لم اآلن وإلى المتعددة مميزاته خالل من ,بمراحل التكنولوجيا وسائل كافة اإلنترنت

 التي المعلومات طبيعة تنوع هو اإلنترنت يميز وما , ومستوياتهم وتوجهاتهم أجناسهم مختلف على حياتهم في التأثير في ,وعمق الناس بين وقبول, االنتشار في سرعة

 التعامل ثقافة نشر في أساسيا كعامالا  جاءت الذكية الهواتف فكرة أن حتى زمنية و مكانية عقبات دون إليها الوصول يمكن التي المعلومات هذه حجم وضخامة , يوفرها

 مميزات عن المقالة هذه خالل من وسنضيء اإلنترنت عبر التسوق أي اإللكتروني التجارة تخصصي بشكل مايسمى عن اليوم وسنتحدث . اإلنترنت الطريق عن والتواصل

 . (المستهلك, المستهدفة الشريحة) بالزبون وإنتهاءاا  (المسوق) المنتج من إبتداءاا  الفعالة عناصره من كل على المفيدة وتأثيراته جوانبه بكل اإللكتروني التسوق وفوائد

  . المريح المنزلي التسوق لتجربة واالنتقال التجارية المحال بين المستهلك لدى التقليدي التسوق عادات تغيير -

 عالمية وماركات قيمة منتجات يقدم اإللكتروني فالتسوق (سعره) المنتج قيمة هي مستهلك كل عنها يبحث والتي اإلنترنت عبر التسوق يقدمها التي المميزات أهم ومن -

 التقليدية التجارية المحالت من أوفر وحسومات خاصة عروض على ويحتوي ومقبولة رخيصة بأسعار

 االستفسارات عناء ودون محددة نوافذ عبر المنافسة الشركات باقي مع المنتج وتقييم ومفاضلة وروية بهدوء الشرائي القرار اتخاذ على المستهلك قدرة - 

 تتيحه ال للزبائن رضاء يحقق بذاته هذا و أوسع بشكل أمامهم التسوق خيارات إتاحة و معه المستهلكين الحتياجات المنتج تفهم من حالة خلق اإلنترنت عبر التسوق يتيح -

 التقليدية التسوق وسائل

 نفسه الموقع عبر الزبائن رضا لقياس الستبيانات طرحه خالل من الزبائن رضا من عال   مستوى تحقيق في (المسوق) المنتج يساعد أن اإلنترنت عبر التسوق يستطيع 

 أسرع بشكل نتائجها على والحصول





 مواقع التواصل االجتماعى

 أو خدماتك وتسويق إشهار لـ تسويقية خطة عن وتبحث موقع أو شركة صاحب كنت إذا

 الموقع هذا يضم حيث بوك الفيس موقع على مدفوع إعالن حملتك تتضمن أن يجب منتجاتك

 إهتماماته حسب فرد او مجموعة كل تصنيف إمكانية مع العالم فى الزوار من الماليين ماليين

 .وبلده

 األليكترونى التسويق مجال فى الخبراء بعناية مدروسة و جذابة أفكار لك تقدم  بيكسل

 الشريحة أو العميل على للحصول يؤهلك إعالن ,بوك الفيس موقع على إعالن لصناعة

 .اإلعالنيـــة حملتك من المستهدفة

 يومي بشكل إعالناتك وإدارة تحديث -

 عنها تبحث التى الفئة استهداف -

 .الحملة من تريدة الذى القرار اتخاذ الى الزوار توجية -

 و للنقرات سعر وأقل أفضل بتقديم أموالك على نحافظ -

 المشاهدات

 االنتشار لك نضمن *   

 الزوار مع التفاعل *   

   القرار اتخاذ نقطة الى الزوار توجية و ادارة *   

 مستهدفين زوار على احصل *   



 مواقع التواصل االجتماعى

 هناك قسمين للحملة وطريقتين لالنتشار واالستهداف على مواقع التواصل االجتماعى 

 االنتشار لك نضمن *   

 الزوار مع التفاعل *   

   القرار اتخاذ نقطة الى الزوار توجية و ادارة *   

 مستهدفين زوار على احصل *   

 جدا بسيطة الحملة تنفيذ خطوات

 للحملة المرصود المبلغ حدد -    

 للحملة الزمنية المدة  -    

 المستهدف الجمهور -    

  الزوار من القرار اتخاذ نقطة  -    

 وماذا االعالنية الحملة من الهدف)

 على النقر بعد يفعل ان الزائر من تطلب

 ( االعالن



دوردز 
 
 حمالت االعالن علي جوجل ا

 " الباحثون سيراه ما " المدفوع جوجل على اإلعالن صيغة 

 جوجل على لحملتك والفعالة المناسبة الكلمات اختيار         ·

 واختيارها السلبية الكلمات إدراج         ·

 الكلية والميزانية لإلعالن اليومية الميزانية         ·

 اإلعالن بها يظهر التي البالد تحديد         ·

   مجاني إعالن أول عمل في لمساعدتك جوجل من هدية         ·

 " للباحثين سيظهر الذي " جوجل على إعالنك نص كتابة

 .اإلعالن بها يظهر التي البالد اختيار

 والكلية اليومية ميزانية تحديد

 بها يبحث التي البحثية الكلمات يكتب

 " عنها نتكلم التي" مدفوعة بحث ونتائج مجانية بحث نتائج لهم يظهر

 جوجل بحث نتائج أوائل في مميزة أماكن في تظهر والمدفوعة

 الباحثين نظر تلفت وبالتالي

 على الباحثين من أي دخول عند ولكن .شيئا به تدفع لن اإلعالن ظهور مرات عدد

 على رصيدك من فقط النقرة ثمن ويخصم الموقع على دخول نقرة احتسابها سيتم اإلعالن

 جوجل



دسنسحمالت االعالن علي جوجل 
 
ا  

 علي ادسنس إعالنات بوضع الويب مواقع ألصحاب يسمح جوجل لشركة تابع إعالني برنامج هو

 Text مكتوبة إعالنات تكون إما شكال, تختلف واإلعالنات طريقه, عن مواقعهم

Advertisements مصورة إعالنات أو Image Advertisements فيديو إعالنات أو  

Video Advertisement بحيث .مسبقا جوجل مع تعاقدوا قد معلنين تخدم اإلعالنات وهذه 

 فيها تظهر التي المواقع أصحاب مع جوجل يقتسمه مادي بمقابل إعالناتهم جوجل يعرض

 أو Per-Click الزوار بها قام التي الضغطات عدد باحتساب إما لإلعالنات الدفع يتم .اإلعالنات

 .Per-impression المعلن الموقع على اإلعالن فيها ظهر التي المرات عدد باحتساب



 اعالنات مدفوعة على المواقع الهامة

 البريد , الصحف فى االعالن مثل التقليدية لالعالنات بالنسبة

 فعالية األكثر االعالنات من االنترنت اعالنات فان غيرها أو االلكترونى

 أن يمكنك االعالنات من النوعية هذه خالل فمن, الطويل المدى على

 الربح لك يحقق به تقوم ما وهل , أموالك تذهب أين وترى تحدد

 يكون ما عادة الحقيقة فى ولكن , تحقيقها تريد التى االستثمار وعوائد

 عندما اال تدفع ال أنك حيث يتم الذى االداء سيناريو على بناءا االجر

 .بك الخاص الموقع زيارة ويتم االعالن على النقر فعليا يتم

 

 الجهود مع تتزامن  االعالن لدفع الخاصة الطريقة تعد وأخيرا

 باالعالن قمت فاذا البحث محركات تحسين أجل من الحقيقية التسويقية

 نتائج لك تحقق سوف االعالنية المواقع هذه من نوعين باستخدام

 . تتخيلها ال رهيبة

يكون كالتالى شكل االعالن   



 زيارات الموقع 

يمكن االن زيادة زيارات موقعك الى ماليين الزيارات اليومية من البلد الذى تريد ان تظهر بها لتسويق سلعتك 

 او خدماتك 

 واختيار نوعية الزيارات وتكون عن طريق مواقع اختصار الروابط ويكون شكل موقعك كالتالى 



يضا 
 
 دليل المواقع والمنتديات ا

 , المطبوعة االعالنات مثل مختلفة اعالنية أشكال وجود من الرغم على

 لها الوسائل هذه , الراديو اعالنات , التليفزيونية االعالنات,المباشر البريد

 االفراد من العديد فنجد , للوقت مضيعة تعتبر أحيانا انها اال فائقة أهمية

 .االنترنت عبر االعالن الى تلقائى بشكل يتجهون اللذين

  

 من وذلك خاللها من لموقعك االعالن يمكنك التى المواضع من العديد هناك

 الوقت الى تحتاج أنك العلم مع ,البحث محركات فى موقعك اشهار أجل

 .البحث محركات فى متقدمة مرتبة لتحتل والمثابرة

 

 االعالن أجل من مجانية خدمات تقدم مجانية اعالنية مواقع من كثير نجد

 الوسائل بين التفضيل يمكنك حيث,التكلفة فى عناء دون موقعك عن

 كل فقط , المختلفة االعالنية أهدافك لتحقيق استخدامها تريد التى االعالنية

 الهدف مع يتوافق الذى العرض عن جوجل داخل تبحث أن عليك ما

 عبر شرسة المنافسة أن شك وال , للجمهور توجيهه تريد الذى االعالنى

 من الماليين انفاق خاللها من يتم والتى المختلفة واالعالن الدعاية مواقع

 .الدوالرات

 

 أهدافك لتحقيق االعالنى االنفاق نحو التتجه لماذا نفسك تسأل أن والبد

 ؟ المرجوة

 

 تحقق قد والتى االعالنية المواقع أفضل تعد  التى المواقع من العديد هناك

 .عنه  باالعالن تقوم الذى مجالك مع تتناسب التى أهدافك

 مثال لدليل الموقع اضغط هنا 
http://egy-t.com/detail179873.html  

 

 مثال للمنتديات
https://dvd4arab.maktoob.com/f99/3070798.html 
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 اعالنات االذاعة

 .اختصارها أردنا إن اإلذاعة أو اإلذاعية, البرامج هي الجماهيرية االتصال وسائل أقدم من واحدة 

 شرائح مختلف في تؤثر أن يمكن التي الوسائل أقوى من واحدة اإلذاعة أن ينكر أن ألحد يمكن ال

 .اإلذاعة إلى يستمع وهو اإلنسان, يقضيها أن يمكن التي الساعات بعدد ذلك قياس ويمكن .المجتمع

 إليه, االستماع يتم الكريم القرآن إن حيث الكريم, القرآن إذاعات اإلذاعية, البرامج رأس على يأتي

 الطولية, بالساعات الكريم القرآن على اإلذاعة مؤشر يضبطون األفراد كافة يجعل االستماع وهذا

 .المحمولة الهواتف على أو السيارة, في أو المكتب أو المنزل في كان سواء األماكن, كافة في

 

 قوية معلومات مصدر تكون أن عام, مائة على يزيد ما قبل األول البث منذ اإلذاعة, استطاعت  

 المجتمع لحياة مركزية ونقطة االجتماعي, التغيير لتعبئة

 يطول والذين السريعة, الطرق على المسافرين تسلية وهي األذواق, كافة ترضي أن يمكن بحيث بالتنوع, اإلذاعية البرامج وتمتاز

 .الطريق طوال يسمع أن يحب ما على سيارته راديو مؤشر يضبط فهو بالساعات, سفرهم

 

 الفضائيات مثل أخرى, اعالم وسائل انتشار مع الحاضر الوقت في كثيرة تحديات عام بشكل تواجه االذاعة أن من الرغم وعلى  

 .الجماهير من واسعاا  قطاعاا  تجتذب التي االنترنت, ومواقع

 

 في البرامج ومتابعة األخبار لتلقي مريحة وسيلة فيه ويرون لسماعه, يشتاقون وفياا  صديقاا  لكثيرين بالنسبة تظل االذاعة أن غير  

 .وقت أي



 اعالنات التلفزيون

 أن يمكن أنها األسباب أحد .قوية الدعاية أشكال أحد المباشرة االستجابة التلفزيون

 ولكن للجمهور, العادية بك الخاص نوع ليس هذا .ما حد إلى كبير جمهور إلى تصل

 إجراءات وتتخذ للغاية تحقيقا التجارية مشاهدة الذين الناس .المستهدفة الغاية نوع

 لديه مدروسة إعالنية حملة .عرض يتم التي الخدمة أو المنتج في عالية مصلحة

 شركات تساعد أن يمكن .واألرباح المبيعات من جيدة كمية في النار أشعل القدرة

   .القسم هذا في التلفزيونية اإلعالنات

 والحركات الجذابة األلوان ذات المتعاقبة الصور من ومثيالتها الشوارع, في أعيننا تطالعها المبهرة واألشكال اإلضاءة من عوالم

 الوصول على محموماا  صراعاا  تعكس متنوعة إعالنات خالل من التلفزيون شاشات عبر تأتينا النفس, على تأثيراا  األشد اإليقاعية

 أيهما وتناولت الطرقات, في المنتشرة وتلك التلفزيونية اإلعالنات حول اآلراء تعددت هنا ومن ميوله, على والتأثير المستهلك إلى

 لصوت يستمع أم طاقاته, فوق الكثير تحمله قد التي اإلعالنات تلك وراء بالفعل المستهلك يندفع وهل المستهلك, على تأثيراا  أكثر

   فقط؟ يحتاجه ما إال اقتناء إلى يسعى وال العقل





 التسويق على موقع مصراوى باعالن مميز طوال السنة
 (  راجع صفحة حمالت االعالن علي مصراوى)  

الف زيارة لموقعك من داخل مصر باستخدام االعالنات على اليوتيوب  50ة مع عمل التسويق باستخدام المواقع البديل
 والجوجل ادسينس

 ( زيارات المواقع)  

 بوست فى مختلف المنتديات شهريا وارسال الروابط لسيادتكم باالعالن10000باستخدام اعالنات المنتديات بعدد  التسويق
 ( زيارات المواقع)  

رشفة للموقع اسبوعيا بالكامل ووضع الموقع على 
 محرك بحث  128عمل ا 

 جنيه مصرى A     :1750الشهرية لخطة التسويق  التكلفة

  Aخطة التسويق 





 شهريا $  400باعالنات قيمتها  Googleالتسويق على موقع البحث  
دوردز )  

 ( راجع صفحة حمالت االعالن علي جوجل ا 

دسنس من خالل نشر موقعك على الفيديوهات االك ثر مشاهدة  Googleالتسويق على موقع البحث  
 
بنظام اعالنات ا

 على موقع يوتيوب او المواقع االك ثر مشاهدة على االنترنت
دسنس )  

 ( حمالت االعالن علي جوجل ا 

الحفاظ على ترتيب موقعك فى نتائج البحث على مواقع البحث ان تكون فى نتائج البحث االولى من خالل كلمات من 
 تحديدك واختيارك 

رشفة للموقع اسبوعيا بالكامل ووضع الموقع على 
 محرك بحث  128عمل ا 

ليكسا  المساعدة فى رفع ترتيب الموقع على ا 

 جنيه مصرى A     :2750الشهرية لخطة التسويق  التكلفة

  Aخطة التسويق 





  Bخطة التسويق 
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 جنيه مصرى B     :5100السنوية لخطة التسويق  التكلفة

  Bخطة التسويق 





 االعالن على المواقع الهامة

News Portals Rate 

 سعر االلف مرة ظهور  نوع االعالن  االعالن  موقع

  L-board/Showcase           35.00 اليوم السابع جريدة
  L-board/Showcase           34.00 اليوم المصرى 

  L-board/Showcase           34.00 الشروق
  L-board/Showcase           34.00 الوطن
هرام

 
  L-board/Showcase           27.00 اال



 االعالن عن طريق الراديو

Regular Time  Prime Time  

Cost Spot Length /sec. Cost Spot Length /sec. 

930 10 1100 10 

1120 15 1290 15 

1280 20 1450 20 

1470 25 1640 25 

1630 30 1800 30 

1820 35 1990 35 

1980 40 2100 40 

2170 45 2330 45 

2330 50 2500 50 

2520 55 2700 55 

2680 60 2850 60 
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