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يوم، كلِّ يف بالطاقة يمدُّني الذي اْلُمحب الرائع، العجيب، الجمهور ذلك إىل
كيت. وبييل وديكالن جيني

التوفيق. جميًعا لكم أتمنى بأرسها، تارجت» «إجزاكت أرسة وإىل
رورز كيه جيفري





وتقدير شكر

األشخاص من كبري عدٍد ودعم ومساهمة مساعدة دون النور لريى الكتاب هذا يكن لم
السنني. مرِّ عىل الرائعني

ينضب ال الذي بي إيمانه ساعد الذي كوب، تيم أشكر أن أود يشء: كل وقبل أوًال،
بوصفه — الكتاب وهذا واملتابعون» واملعجبون «املشرتكون أبحاث سلسلة تحويل عىل
إجزاكت مؤسيسرشكة إىل أيًضا الشكر بجزيل ه وأتوجَّ حقيقة. إىل — السلسلة أعمال أحد
إىل الدخول يل أتاحوا الذين باجوت، وكريس ماكورميك وبيرت دوريس سكوت تارجت،
هذا يكن ولم أحالمي. أكرب تتخطى ومهنية شخصية فرًصا أيًضا ومنحوني الرشكة
وسكوت ريتشاردسون لتود القانونية الرباعة لوال كقارئ يديك متناول يف ليصبح الكتاب
مور، وكريستني نارامور، وريتشارد صنز، آند واييل جون لرشكة النرش وذكاء جوتشال،
األحيان. بعض يف الثرثار املحامي هذا من جميًعا لكم الشكر جزيل أقدم كولون؛ وتيفاني
سلسلة فكرة نسجنا لقد ستيوارت. مورجان واألسطورة الرجل أشكر أن أود ثانيًا:
تفاعلنا وساعد ،٢٠٠٩ عام أواخر يف مًعا واملتابعون» واملعجبون «املشرتكون أبحاث
وأود الكتاب. هذا يف أوردتها التي األفكار من العديد توضيح يف السنني مرِّ عىل معها
كاتي األصيل املساعدة فريق من السلسلة، من جزء أي يف ساهم َمْن كلَّ أشكر أن أيًضا
اآلخرين، الرئيسيني واملساهمني كيلسون وإليزابيث ويلكوكس وترييزا ريبل وجني مارتن
الين تريند وفريق ميلكس وِجن إسبوزيتو ولورين إيكرت وديف اليس كايل فيهم بمن
فرايزر، وميتش هاوس، شيب إىل الشكر أقدم لم لو أيًضا ا ً ُمَقرصِّ وسأكون أكتيف. إنرت
يل، ومالوري هريينج، وشون روبرتس، وبنهام توماس، وسكوت بوبوفسكي، وكيفن
وكاتي ماكتي، وتشاريل اليتنر، وأليسون ليليك، وبيث كوندل، وإيمي فليترش، وفليتش
عىل ماسكارو وكريس جاندولف، وجوناثان ووكر، ودانيال سانديال، وستيفاني ويلر،



الجمهور

كما السنني. مر عىل واملتابعون» واملعجبون «املشرتكون أبحاث بسلسلة املرتبط دعمهم
وكذلك امُلذهلة، التفاعلية جهودهم عىل وفريقهما إنكانديال، ودانيال ليت، أماندا أشكُر
ونيك بيكر، وترييزا ديبوير، وجيسون بريت، فيليب وجان كازي، وسمري روث، سكوت
زوبر وجوانا كارفالو، وصوالنج بونييش، وريان مارسيلو، وجد نيميك، ولينديس بادجيت،

العالم. إىل األبحاث تلك إيصال يف املساعدة عىل
بريد، هايك واملحسنني. واملساعدين الِفكر قادة املدهشمن فريقي أشكر أن أود ثالثًا:
مولينارو، وتوني اليس، وكايل ديفريجيليو، ودون ديرتيك، وبو كوري، وتوم بوك، وجويل
يمتلكون الخارقنيال األبطال إن وايت؛ وتشاد سويزي، وماثيو سميث، وأندريا وجنيريبل،

األوىل. الدرجة من إطراءٌ هذا نعم، الخارقة. بقواكم مقارنًة خارقة قًوى
التِّجارية العالمات من املستقاة الرَُّؤى لوال يديك بني ليكون الكتاب هذا يكن لم كذلك،
بالزر، كام إىل الشكر توجيه يف أرغب هذا أجل ومن الحقيقيني. واألشخاص والرشكات
وجيف كالرك، وتوني شوكيل، وتوم كاراملبوس، ومارك بويد، وديالن بيشوب، ومارك
إدواردسون، وكيب دونيل، ومايكل ديفور، وديفيد ديفو، وجون ديكر، وسام كانينج،
ومارجريت فوديم، وجاري فيشكن، وراند فيش، وماركوس ومات إنجل، وجييس
وبرنت هيمربوك، ودان هارت، وأليكس جروسمان، إيه وكيث جيوفر، وآدم فرانسيس،
اليبيل، وجادسون كفيتون، سكوت كراينيك، وبيت كازي، وسمري جوينت، وجابي هيجيلك،
وكيني ماكولو، ونيك ماكوركل، وسكوت مارشال، وسوزان ماهايف، وماك لينش، وديك
وتوم روسيو، وإيفان برو، وإريك بريالتا، ولني مودي، وكريس ميتمان، وهوارد ميلر،
واد، وبريان تاونِسند، وسكوت طومسون، ومات تريين، وجايسون تيلور، جيه وآر ساَزر،
يف الرائع وفريقه ريدلوس جايسون إىل أيًضا الشكر وأقدم وايون. وريك وارن، وريان
ر أطوِّ لكي يل بالنسبة مثاليٍّا منتًدى مرسحه كان الذي فورم، إكزيكتيف آرجيل منتدى

الخاصة. بالجماهري املتعلقة أفكاري من العديد
طرحوا الذين الِفكر قادة من طويلة قائمة أفكار إىل أيًضا الكتاب هذا يستند
بالعرفان أديُن الصدد، هذا ويف اإلنرتنت. عرص يف املسئول باإلذن التسويق موضوع
وجوش آش، وتيم أندرسون، كريس الحاالت) من كثري يف األعزاء (واألصدقاء للمؤلفني
وبيت بارجافا، وروهيت بريجر، وجونا باتيل، وجون باييل، ومات باير، وجاي برينوف،
ومات تشابمان، يس ويس كايرو، إيفانز وجنيفر بوررش، ونيك بلومربج، ومات بالكشو،
جيلني، وبول جيل، وبورتر فولز، وجايسون إلياسون، وفرانك دانيالز، وديفيد كاتس،
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وتقدير شكر

وجون جايف، وجوزيف هوجزهيد، وسايل هايزليت، وجيفري هانديل، وآن جودين، وسيث
كوكرال، وجيم كيم، وبيرت كالو، وآرون جونز، بي وكريستوفر جنكينز، وسيمز جانتس،
وجيني ماكلولني، فلينت والدكتور ليب، وريبيكا وشارلنييل، لويس، وسيج ليفي، وستيفن
وبول بوليزي، وجو بيرب، ودون أويانج، وجريمايا أودين، ويل ناسلوند، وآمرب مولن،
شيهان، وبيرت سرينوفيتز، وآندي روبني، وتيد روز، وروبرت روجرز، ومارثا روتزر،
جيه ودي فاينرَشك، وجاري فانبوسكريك، وشار تورنكويست، وستيفان سرتوت، وآرون

ياسرتو. وستيف وايت، وتشاد والدو،
حياتي، من سابقة فرتاٍت يف بهم التقيُت بعضاألشخاصالذين أشكر أن أود وأخريًا:
بارنيت، وجانيت وتيم رورز، وكارين كني والديَّ اللحظة: هذه إىل ألِصل أكن لم ودونهم
وتيفان كاروثرس، وليزيل بيكوويسكي، وبن براليار، وتوم بوزر، وجريج بلني، وديفيد
وبيرت إليوت، وبول زول)، وآدم سرتيكمان (أندرو آيف كوم ١٤٦٢ عمل وطاقم كالرك،
هولريادو، وموظفي هاو، وإيرين هانسون، وداون هاملني، ومايك فريزين، وتود فاسانو،
وكريس ماركس، وكريستني ليونس، ومارلو الهاف، بنينا واألستاذة كورديك، وأندرو
ودانيال نوس)، ومارك مايلز، وكاليد كوبيك، (جو أوبتيام وفريق مورو، وإلني ميلر،
وفريق ستون، وديفيد ساساكي، والريس رورز، وتوني بالت، جلني واألستاذ أُورون،
سوليفان)، وداني شريمان، وكريس موريارتي، وشون إلويل، (كريس ميديا دور ثريد
واألستاذ روز)، ودان باورز، وبريان مولر، (تيم القديم فينتيدج أولد وفريق روهي، وثوم
العزيزة إكسواي أوه دابليو ومحطة وينرتبوتوم، وجويل ويلكوكس، وديب فوجل، روبرت

رول!). آند الروك مستقبل األبد إىل ستظل والتي ،@woxy) أُغِلَقْت التي
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تصدير

وكالة وهي «أوبتيم»، لوكالة رئيًسا كان عندما ٢٠٠٤ عام مرة ألول رورز جيفري قابلُت
تارجت». «إجزاكت لرشكة املوزعني الرشكاء وأحد بأوهايو، كليفالند يف رقمي تسويق
الفكاهي وحسه الرقمي بالتسويق وشغفه التِّجارية للنزعات التوَّاقة مراقبته تركْت
جيف أسأل نفيس وجدت حتى ذلك بعد طويل وقٌت يمِض ولم ، لديَّ فوريٍّا انطباًعا
نحن وكنا الخطوة، هذه اتخذ ،٢٠٠٧ عام ويف فريقنا. إىل باالنضمام ا مهتمٍّ كان إذا عما

ذلك. عىل ترتبت التي بالنتائج السعادة يف غاية االثنني
نالت التي واملتابعون» واملعجبون «املشرتكون أبحاث لسلسلة ُمنِتًجا جيف بوصف
االنقسامية الطبيعة عىل الضوء سلطوا الذين األشخاص أوائل من كان الجوائز، من عدًدا
مع واحًدا منهًجا يتبعون الكثريون كان وبينما التِّجارية. والعالمات العمالء بني للعالقات
عىل الرشكات يحثون وفريقه جيف كان القنوات، متعدد التسويق جهود لتمرير الجميع
أوضحت وكما بها. والوفاء أفضل نحو عىل قناة كل تخلقها التي العمالء توقعات فهم
و«املتابعون»، «املعجبون» يريدها عما مختلفة أشياءَ «املشرتكون» يريد األبحاث، سلسلة

صحيح. والعكس
ولكن الوقت، هذا يف ثورية بََدْت فكرة جديدة؛ جيففكرة لنا قدَّم ،٢٠١٣ عام بداية يف
وتسويق التِّجارية والعالمة فالدعاية لدينا؛ التسويق مؤسسات يف فجوة ثمة ثبتتصحتها:
قادة، جميًعا لها واملبيعات؛ املنتجات وتسويق التفاعيل والتسويق الطلب وتوليد املحتوى
يوجد وتنميتها. وإرشاكها الخاصة جماهرينا بناء عن مسئول واحد قائد يوجد ال ولكن
واملكاملات اإللكرتوني الربيد عن املسئولة األوىل الصفوف يف رائعون أشخاٌص بالتأكيد
ومع قناة. لكل ص مخصَّ جمهور تنمية منهم كلٌّ يتوىل االجتماعي، والتواصل الهاتفية
الجماهري احتياجات عن نيابة يتحدث واحًدا صوتًا تمتلك ال التي الرشكات فإنَّ ذلك،



الجمهور

املتشعبة التسويق تكنولوجيات بوعد الوفاء أجل من ضغوًطا تواجه سوف الخاصة
القنوات. كل عرب العمالء مع حقيقية شخصية بعالقة الوعد وهو الحالية،

«عميًال» تكتسب أن فقبل الراهن؛ الوقت يف رشكة لكل تحذيًرا الكتاب هذا يمثل
األول املقام يف لديك يكون أن يجب … العمالء مع «عالقة» بناء من تتمكَّن أن قبل …
مع للتواصل إعالنية مساحة برشاء وَحْسُب رشكتك تسعد ربما لتخاطبه. «جمهوٌر»
تعتنق مستقبًال تماًما؛ مختلًفا مستقبًال يرون بأكمله وفريقنا جيف ولكن الجماهري،
الزيادة عىل والعمل بالفعل، املوجودة األصول عىل يعتمد تسويقيٍّا منهًجا الرشكات فيه
أن «إما مسألة ليست وهي قيمته. وزيادة ارتباطه، وتوثيق الجمهور، لحجم املستمرة
بل — يمكن واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم فوسائل كذا»؛ يحدث أن وإما كذا، تفعل
ممكنًا. ذلك يكون حيثما تكلفة بأقل العائد من مزيد تحقيق عىل مًعا تعمل أن — يجب
نستغل أن نستطيع إننا الكتاب: هذا لها ج يَُروِّ التي والقوية البسيطة الرسالة هي وهذه
للعمالء أفضل «خدمة» ومستوى مبيعاٍت تحقيق أجل من والتكنولوجيا واألذون البيانات

واألجهزة. القنوات كل عرب
أرىس فقد الراهن؛ الوقت يف قراءته للرشكات يمكن كتاب أهم هذا أن أعتقد برصاحة،
التي والبنية املدى. وطويل ومربح مسئول نحو عىل الخاصة الجماهري تنمية أساس جيف
أنك فستجد بحكمة، بنيت إذا لكن، النهاية. يف لك مرتوكٌة األساس هذا فوق بناءها تختار

مقبلة. سنواٍت معك ستظل تنافسية ميزة تمتلك

(@ScottDorsey) دوريس سكوت
لرشكة املشارك واملؤسس التنفيذي الرئيس
كوم» دوت فورس «سيلز لرشكة التابعة تارجت»، «إجزاكت
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اختيار السببوراء مقدمة:
«مجهور» كلمة

للغاية.1 استثنائيٍّا عقًال البديهيات تحليل يتطلب

وايتهيد نورث ألفريد

فيها بدأت التي اللحظة يف «قارئًا» أصبحت لقد الكتاب. هذا جمهور بني بك مرحبًا
تصبح أن إىل وترتقى منه نسخة قريبًا تشرتي سوف أنك وآمُل الكتاب، هذا تصفح
«زائًرا» تصبح فربما لديك، حقيقيٍّا اهتماًما املوضوع أصاب وإذا «ُعمالئي». جمهور من
اإللكرتوني، الربيد رسائل يف «مشرتًكا» أو ،www.AudiencePro.com اإللكرتوني للموقع
من واحًدا تصبح حتى فربما يدري، وَمْن فيسبوك. عىل الكتاب بصفحة «معجبًا» أو
بناء طريقة عن أفكاًرا أقدم حيث بلس؛ جوجل أو إن لينكد أو تويرت عىل « «متابعيَّ
كليفالند لفريق تشجيعي سببُها باأللم مليئة حياًة أخفي بينما وإرشاكهم الجماهري

.(@Browns) براونز
أن تريد كنت إذا ما تحدد الذي — العميل أيُّها — أنت ألنك لك؛ الخياُر النهاية، يف
يف يرغب َمْن فعىل ثمَّ ومن ألحد»؛ مملوًكا «لست فأنت ال؛ أو جمهور أي من جزءًا تصبح

«الكتسابها». يسعى أن ووالئك ونشاطك اهتمامك نَيْل
العالمات يف و«نشرتك» و«نتاِبع» «نُعَجب» فنحن الحايل؛ الوقت يف األمور تسري هكذا
نفعل ما وعادًة نريده. الذي الوقت يف لهم نفضِّ الذين واألشخاص والرشكات التِّجارية
مناسبة معلومات لنا يقدم أو أمواًال لنا يوفر أو السعادة األمر هذا لنا يجلب عندما ذلك



الجمهور

يف نرغب الذي الجمهور نقرر األمور؛ زمام أيدينا يف َمْن — كعمالء — نحن حينها. ويف
تماًما. تجاهله أو تركه أو إليه االنضمام

االفرتاض تحت الرشكات فتعمل التفاعلية؛ العالقة هذه الرشكات كل تقدِّر ال لألسف،
هذه لتشغيل الالزم الجمهور كل وتقدم املهيمنة هي تزال ال املدفوعة الدعاية أن الخاطئ
بينما هذا تأمل اآلن. كذلك يعد لم ولكنه ما، فرتة يف هكذا الوضع كان ربما الرشكات.

اآلتية: الظواهر فثمة تقرأ،

فيسبوك. عىل «ُمعَجب» مليون ٣٤ عن يزيد ما يمتلك الذي البسكويت •
عىل «متابع» ماليني ٣٫٥ عن يزيد ما يمتلك الذي الطبيعية املناظر م مصمِّ •

بينرتست.
ملسلسله املتابعني املشاهدين ِضعف ١٣ تويرت عىل «املتابعني» من لديه ممثل •

التليفزيوني.
من أكثر يوتيوب عىل قناتها يف «مشرتكون» لديها بالفم العناية مجال يف رشكة •

ِضعف. بمائة أكثر َدخل مع املنافسني لدى ما ِضعف مائة
اإللكرتوني، الربيد رسائل يف «مشرتك» ألف ٢٠ عن يزيد ما لديه محيل مطعم •

املطعم. من ُمستَْلهمة وشوًما منهم شخص ٥٠٠ من أكثر يحمل

تنشيط عىل يعتمدون الذين منافسيه عن تميِّزه بارزة ميزة هؤالء من كيان كلُّ يمتلك
إرسال يستطيعون واحدة، زر خاللضغطة فمن وحدها؛ املدفوعة الدعاية خالل من العمل
واالستجابة املبيعات ز تحفِّ التكلفة، حيث من فعالة بطرق مبارشًة جماهريهم إىل رسالة
العالمات وقصص قصصهم الكتاب هذا يف أحكي وسوف ملحوظة. بمستوياٍت واملشاركة

البسيطة: الحقيقة توضح التي األخرى التِّجارية

رئيسية. تسويقية مسئولية اآلن أصبحت الخاصة الجماهري تنمية

الجماهري ل يحوِّ الذي الفريق من جزءًا تكون فسوف املسئولية، بهذه اضطلعت إذا
منافسيك عن تتخلَّف فسوف تجاهلتها، إذا أما لرشكتك. املدى طويلة مربحة أصول إىل
وهم — يستطيعون لجماهري تنميتهم بفضل املدفوعة الدعاية عىل اعتمادهم يقللون الذين

يريدون. وقتما إليهم الوصول — يستطيعون الذين وحدهم
هذا مبادئ اعتناق من الرشكات من كثري يتمكَّن لن ولكن بالبديهة، واضح الخيار
فريق يف العمالة دوران فمعدل املدى؛ وطويل مستمر جهد بذل تتطلب ألنها الكتاب
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«جمهور» كلمة اختيار وراء السبب مقدمة:

عىل جميعها تَعمل العقيمُة واألهداف الدعائية، الحمالت عىل املركِّزة والعقليات التسويق،
اتصالك سيكون ثَمَّ، وِمْن أبًدا؛ يتغريَّ لن وهذا الخاص، جمهورك تنمية جهود تقويض
الجمهور انتباه واستعارة عجالة يف الديموجرافية األهداف بعض وتقديم اإلعالني بوكيلك
جمهور عىل الحصول من كثريًا أسهل املستأجرة؛ اإلعالنية املساحة حسب معينة لفرتة

بك. خاص
تتغريَّ فمثلما الثراء؛ وليس الفقر إىل يؤدي ما دائًما االستسهاُل الحقيقة. نعلم ولكننا
أيًضا يجب االجتماعية، والشبكات املحمولة األجهزة تكنولوجيا بفضل العميل سلوكيات
معاملة عن للتوقف الوقت حان الجديد. واقعنا لتعكس التسويقية مؤسساتنا ر تتطوَّ أن
طاقة مصادر من مصدٌر أنه وهي الحقيقية؛ ماهيته وفق ورؤيته ثانوي كيشءٍ الجمهور

والدعم. والقيادة االستثمار إىل بحاجة الحيوية العمل
ودروسه سواء. حدٍّ عىل التسويق ومختيص التنفيذيني للرؤساء مفيٌد الكتاب هذا
قراءته حرية ولك سواء. حدٍّ عىل الكربى والرشكات الصغرية للرشكات مناسبة ونصائحه
من األكرب القدر عىل تستحوذ التي األجزاء إىل مبارشًة االنتقال أو النهاية حتى البداية من

األمور. زمام يده يف َمْن وأنت الجمهور، أنت يشء، كل فرغم اهتمامك.
الجماهري تعريف فيه وأتناوُل الجمهور». «حتمية نستكشف سوف األول، الجزء يف
الراهن الوقت يف أصبح خاصة جماهري بناء أن يف والسبب لرشكتنا، تقدمه وما الخاصة،

مىض. وقت أي من أهمية أكثر
أجل من الجمهور» مع التواصل «قنوات أفضل يف أكثر ق نتعمَّ الثاني، الجزء ويف
مالءمة مدى فهم يف مساعدتك هو هنا وهديف األمثل. النحو عىل خاصة جماهري تنمية
يف ملساعدتك إضافية مصادر عن البحث وطريقة االسرتاتيجية، الحتياجاتك القنوات هذه

القنوات. هذه استخدام
أن يمكن التي الخاصة» الجماهري تنمية طريق «خارطة الثالث الجزء يف وأقدِّم
ملحوظة. نجاحاٍت ستحقق بطرق وتقديرها وإرشاكها الخاصة جماهريك لبناء تستخدمها
خربة من خاصة جماهري بتنمية امللتزمون املسوِّقون يتعلمه أن يمكن ا عمَّ بأفكار وأختُمه

القدم. كرة مجال يف عام آالف خمسة
ستجده معينة تجارية لعالمة أو لشخص ذكر أيَّ أن وهي رسيعة، ملحوظة ثمة
يف مني رغبًة وذلك بالفعل)، حساب توفر حال (يف تويرت عىل حسابه بعنوان مصحوبًا
هذا إخراج عىل وتشجيعهم ودعمهم قصصهم ساعدتني الذين األشخاص كل مساعدة
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الجمهور

أو يهمونك الذين األشخاص متابعة عىل أستحثك فإني جانبي، ومن الواقع. إىل الكتاب
كان مثلما لديهم كبري تقدير محل سيكون لجمهورهم انضمامك أن ألعلم وإني يلهمونك،

أيًضا. لديَّ كبري تقدير محل لجمهوري انضمامك
الطويل. للمدى جمهور بناء طريقة تعلُّم يف رحلتنا ولنبدأ بك! مرحبًا لذا،
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األول الجزء

اجلمهور حتمية

دائًما ويَْسَعْوَن ومتجاوبون، مبارشون، وهم حولك، مكان كل يف موجودة الجماهري
باستمرار، ويتطوَّرون ُجدد، أنهم كما ميسورة. بتكلفة نتائج أفضل لهم يحقق ما لكل

عارْضتَهم. إذا الغضب ورسيعو
تبني تكن لم فإْن وبقائها؛ استمراريتها لضمان الجماهري إىل رشكتك تحتاج

الرَّكب. عن تتخلَّف فإنك دورهم، ل وتُفعِّ معك، وترشكهم جماهريك،
السبب. الكتشاف الوقت حان لقد





األول الفصل

ثابتة: كأصول اجلمهور
الناجحني بعقلية التفكري

ومن أجله. من تجاهد يشء هو إنما إياه، يُْهِديك أو الجمهور لك يُحِرض أحَد ال
عىل الحصول النجاح. بعض حققت إذا سيَّما ال الحقيقة، هذه تُغفل أن املمكن
والهدف، التفكري عىل مثابرة يتطلب فهو صعب؛ أمٌر عليه والحفاظ جمهور

طويلة.1 فرتة مدى عىل العمل استمرارية مع
سربينجستني بروس

الفكرية؟ ملكيتك التِّجارية؟ عالمتك الحايل؟ الوقت يف عملك أصول أهم ما رسيًعا، أجْب
املوظفون؟ املخزون؟ املادية؟ املنشآت

هذا أطرح عندما باستمرار عنه يُْغَفل أصل ثمة لكن ُمحتَملة، إجابات هذه كلُّ
الجمهور. إنه الرشكات. عىل السؤال

الجمهور. نعم،
أو الرياضة أو اإلعالم مجال يف تعمل كنت إذا إجاباتك قائمة اإلجابة هذه تتصدَّر
لتكسب جمهوًرا تبني فأنت مقاعدهم؛ يف الناس إجالس بصدد فعليٍّا تكون ألنك الرتفيه؛
نشاًطا وأكثر وأفضل أكرب جمهورك كان إذا تكسبها التي التنافسية امليزة وتعرف عيشك
املسموع واإلعالم «الُقرَّاء»، املطبوع اإلعالم رشكات تبني املنافسني. جماهري من وفعالية
من استمراريتها القدم كرة ِفرق وتستمد «املشاهدين». املرئي واإلعالم «املستِمعني»،

أغانيها. خالل من «معجبيها» ل حبها عن جاجا ليدي وتعربِّ «املعجبني».



الجمهور

يدركون الرتفيه أو اإلعالم مجال يف يعملون ال الذين العاديون العمالء وحتى
املخلصون «املعجبون» يدفع مالية. قيمة له الجماهري هذه من جمهور كل أن بالبديهة
مؤدي إىل األموال هذه من نسبة وتذهب حيٍّا، بثٍّا تُبَث التي األحداث تذاكر لرشاء أمواًال

أكرب.» عائد = أكرب «جمهور بسيطة: هنا املعادلة األعمال. هذه
اْلُمركِّز القطاع خارج تعمل كنت إذا عليك تنطبق ال املعادلة هذه أن تظن ربما
هل مهم. الجمهور إذن، الدعاية؟ مقابل تدفع هل بالفعل. تنطبق ولكنها الجمهور، عىل
الجمهور إذن، رشكتك؟ تنمية يف ترغب هل مهم. الجمهور إذن، إلكرتونيٍّا؟ موقًعا تمتلك

مهم.
عمالؤك كان ماذا النهاية، ففي الرشكات. عليه تُبْنَى الذي األساس هو الجمهور

وخدماتك. ملنتجاتك معرًَّضا كان ما جمهوٍر يف أفراًدا كانوا عمالء؟ يكونوا أن «قبل»
اإلعالم وسائل عىل كليٍّا اعتماًدا تعتمد الرشكات كانت بطويلة، ليست مدة منذ
تستطيع الحايل الوقت يف لكن، الجماهري. إىل للوصول واملرئية واملسموعة املطبوعة
املحمولة األجهزة وتطبيقات اإلنرتنت مواقع طريق عن عاملي جمهور بناء الرشكات
املثال سبيل (عىل وبينرتست وإنستجرام ويوتيوب وتويرت وفيسبوك اإللكرتوني والربيد
يمنح االجتماعي التواصل ووسائل املحمولة األجهزة عىل الرسيع واالعتماد الحرص). ال
علنيٍّا تواصًال يكون ما وعادًة الرشكات، مع التواصل عىل القدرة الجماهري هؤالء أيًضا

للغاية.
وسائل عىل تعمل شابة» «فتاٌة لديك — شك ال — فأنت مألوًفا؛ األمر هذا يبدو
مقاطع بعض ولديك اإللكرتوني، الربيد عن مسئول « و«شابٌّ االجتماعي، التواصل
خاص حساٌب ولديك الذكية الهواتف عىل يعمل اإللكرتوني وموقعك يوتيوب. عىل الفيديو
الصحيح، النحو عىل جمهوًرا تبني أنك برأيك تظن أنك بد ال لذا إن؛ لينكد عىل برشكتك

كذلك؟ أليس
وعالوًة عقيًما. جمهوًرا تبني عقيمة اسرتاتيجيات فهذه هذا؛ ظنك يف مخطئٌ أنت
سوى لديهم وليس متعارضة أهداف ذوو أشخاٌص االسرتاتيجيات هذه ذ يُنفِّ ذلك، عىل
وما — عنه أدافُع ما العمالء. مع بالتعاون يتعلق فيما املؤسسية املحفزات من القليل
عىل فقط يركِّز تماًما جديد تسويقي نظام إنشاء هو — الكتاب هذا موضوع حوله يدور
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الناجحني بعقلية التفكري ثابتة: كأصول الجمهور

بروس مع مناقشته علينا الهدف، هذا أهمية تماًما ندرك ولكي خاصة». جماهري «تنمية
سربينجستني.

بروسسربينجستني قلق (1)

الخاصة؛ الجماهري ألهمية بالشخصالغافل (@Springsteen) ليسبروسسربينجستني
وإقامة العالم مستوى عىل الغنائية ألبوماته من نسخة مليون ١٢٠ عن يزيد ما فبيُع
أن تعتقد قد وبينما أجلهم. من يعيش أنه يعني الحية املوسيقية الحفالت من آالف
يف مخطئ فإنك جمهور، إيجاد بشأن يقلق قد شخص آخر يكون ربما محنًكا مطربًا
حيال قلًقا بروس يزال ال عقود، أربعة ملدة كمطرب عمله ممارسة فبعد االعتقاد؛ هذا
وعبارته اإلنرتنت. عرص يف عليه والحفاظ (املوسيقى) ملنتجه جمهور بناء عىل قدرته

برباعة: التحدي هذا تلخص الفصل بداية يف اْلُمقتبَسة

عىل مثابرة يتطلب فهو «صعب»؛ أمٌر عليه والحفاظ جمهور عىل الحصول
طويلة. فرتة مدى عىل والعمل والهدف، التفكري

أال أنت؟ تقلق أن ينبغي أفال جمهور، بناء حيال قلًقا سربينجستني بروس كان إذا
العمل؟ يف رئيسك يقلق أن ينبغي

مجال نشأ وبالفعل الرشكات. التالية؟» الصفقة ستقع «أين سؤال أرهق لطاملا
استخدم سنوات، مدار فعىل مبارش؛ نحو عىل املخاوف هذه مثل ملعالجة الشامل التسويق
ملساعدة جيدة أماكن يف املوضوعة والدعاية واملراسالت اإلبداع من مزيًجا املسوقون
نحو عىل هذا حدث الواقع، ويف مبيعاتها، من العظمى الغالبية توليد عىل رشكاتهم
املنشورات يشء، كل فرغم لذلك. الالزمة الجماهري باختفاء نعبأ نعد لم إننا حتى كبري
أمام منتجك لتقديم جميعها املستعدة التليفزيون وشبكات اإلذاعة ومحطات املطبوعة

موجودة. دائًما كانت املدفوعة، واإلعالن الدعاية أموال مقابل الفور عىل الجمهور
اإلنرتنت. شبكة ظهرت ثم

اإلعالمية البوابات حراس وأسقطت املستهلكني، انتباه جديدة تفاعلية قنوات مت قسَّ
يأتي: ما تأمل التقليدي. اإلعالمي العمل نماذج رت ودمَّ التقليديني، املعلوماتية

٢٦٫٦ بنسبة اليومية الجرائد توزيع معدل انخفض ،٢٠١٢ حتى ٢٠٠٨ من •
املتحدة.2 الواليات يف باملائة و١٤٫٩ املتحدة اململكة يف باملائة
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الحقة أوقاٍت يف مشاهدتها يتيح بما التليفزيون برامج من باملائة ٢٩ ل ُسجِّ •
ومنصات الطلب حسب الفيديو وأنظمة الرقمية الفيديو مسجالت أنظمة بفضل

لة).3 املسجَّ الربامج من باملائة ٤١ يُشاَهد (ولم اإلنرتنت عرب البث
باإلنرتنت.4 متصًال جهاًزا ٥٠ العادي املستهلك سيمتلك ،٢٠٢٠ عام بحلول •

املحطات اآلن تقف — السابق يف للغاية قويٍّا كان الذي — بروس عمل مجال يف
عدٌد فيها يذيع املؤسسية، الكفاءة من متشابهة قشور مثل الكبري التأثري ذات اإلذاعية
متاجر أما املستمعني. من أقل عدد إىل الفنانني من أقل عدد أغاني املالكني من أقل
مجموعٌة الحياة قيد عىل يبقيها إذ الحياة؛ دعم أجهزة بمساعدة تعيش فهي التسجيالت،
توزيع وسوق املوسيقية، الرشائط ومدمني بشدة املتحمسني املوسيقى هواة من قليلة
عينية تجربة من تحوَّلت فقد املوسيقى، رشاء تجربة إىل بالنسبة أما املدمجة. األقراص
كبار انتقل وُضحاها، َعِشيَّة بني فما وعمليٍّا واندفاعية. افرتاضية تجربة إىل وشخصية
٩٩ بسعر ثري بي إم بصيغة منفردة ألغاٍن الرتويج إىل كاملة ألبومات بيع من الفنانني

لألغنية. سنتًا
ووسائل التنقل وإمكانية اإلنرتنت غريَّ لقد سربينجستني. بروس قلق سبب هو هذا
وُمربحة مستقرة كانت وترويٍج وتوزيٍع تصنيٍع طريقة من كثريًا االجتماعي التواصل
البالتيني املستوى مبيعات نحو ألبومه يدفعون كانوا الذين التقليديون واملؤثرون سابًقا.
التكلفة ناحية من فعالة جديدة طرًقا يجد أن بروس يستطع لم وإذا تأثريهم. فقدوا

أرباًحا. يحقق ولن لحفالته، ج يَُروَّ ولن أغانيه، تُباع فلن جماهريه، إىل للوصول
ألبومه ر تصدَّ فقد يرام؛ ما عىل بروس أمور كانت يحدث. لم هذا أن نعلم ولكننا
هذا يحقق له ألبوم عارش وكان املبيعات، جداول بول» «ريكينج ٢٠١٢ عام الغنائي
املوسيقى مجال يف عمله مدار عىل يَُصدَّق ال نحو عىل وفيٍّا جمهوًرا بروس جمع األمر.
أخبار معرفة من فبدًال له؛ متابعتهم طرق ت تغريَّ الزمن، تغريُّ ومع عاًما، أربعني ملدة
يعرفون جمهوره صار اإلذاعة، محطات إحدى يف موسيقى ل مشغِّ من الجديد ألبومه
تويرت. عىل حسابه أو اإللكرتوني بريده أو اإللكرتوني موقعه خالل من مبارشة أخباره
مدونة كصاحب االجتماعي، التواصل شبكات عىل آخر مؤثر من أخباره يعرفون ربما أو
بمتابعيه بروس احتفظ الوضع، كان أيٍّا املثال. سبيل عىل فيسبوك عىل آخر «معجب» أو

الطويل. املدى عىل خاصة جماهري لتنمية املطلقة الرضورة أدركت إدارته ألن

24



الناجحني بعقلية التفكري ثابتة: كأصول الجمهور

الجمهور حتمية (2)

«تستطيع جمهور لبناء القنوات ومتعدد وتعاوني شامل جهٌد خاص جمهور تنمية إنَّ
أساٍس عىل مبنية الجديدة التسويقية الطريقة وهذه إليه». الوصول وحدها رشكتك

الُجمهور»: «َحتِْميَّة يه أَُسمِّ

∗∗∗

القصري املدى عىل للبيع واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تستخدم ال
وقيمته بك ارتباطه الخاصوزيادة جمهورك حجم لزيادة أيًضا ولكن وحسب،

الطويل. املدى عىل

∗∗∗

كبرية ميزة تكتسب فإنك منافسيك، جمهور من وأفضل أكرب ا خاصٍّ جمهوًرا تبني عندما
يواصل بينما زر، بضغطة بابك عتبة إىل العمالء جلب عىل قادًرا فتكون السوق؛ يف
الكلمات عىل واملزايدة لإلعالنات أفضل أماكن عىل الحصول أجل من التقاتل منافسوك

يأتي: بما الخاص الجمهور لك يسمح املفتاحية.

أقل. بتكلفة املرتقبني» و«العمالء الحاليني» «العمالء إىل الوصول (١)
الطلب. عىل أكثر يعتمد بأسلوب املبيعات دفع (٢)
مجهولة. كأشياء وليس كأفراد العمالء معاملة (٣)

واململوكة املدفوعة اإلعالم لوسائل صة امُلخصَّ للميزانية األمثل االستفادة تحقيق (٤)
واملكتَسبَة.

∗∗∗

جمهور لبناء القنوات ومتعدد وتعاوني شامل جهٌد هو خاص جمهور تنمية
إليه. الوصول وحدها رشكتك تستطيع

∗∗∗

خاص جمهور تنمية فإن القليل، إال للغاية املفيدة النتائج هذه إغفال يستطيع ال بينما
الفصلني يف نتناول سوف الحايل. الوقت يف الرشكات معظم يف شائعة بعملية ليست
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كل عىل اآلن نظرة سنلقي ولكننا بالتفصيل، املختلفة الجماهري أنواع والرابع الثالث
أمامك: املتاحة املحتَملة الخاصة الجماهري

املنتسبون اْلُمَروِّجون الباحثون

عمالء دعاة متصفحون
مستهلكون محللون مستمعون
متربعون معلقون محتملون مرشحون
موظفون مبدعون ُقرَّاء
مشجعون مؤثرون فاحصون
متابعون مراسلون متسوقون
رشكاء بون معقِّ مشاهدون

مشرتكون مشاركون زوار

وتنميتهم الجماهري استجالب عمليات يدير َمْن السؤال: هذا نفسك عىل اطرح واآلن،
عرش؟ خمسة خمسة؟ اثنان؟ واحد؟ شخٌص هو هل رشكتك؟ يف وأدائهم

مجموعة عرب متناثرة الخاصة جماهريك فإن الرشكات، معظم مثل رشكتك كانت إذا
هو كما رئييس قائد يوجد فال املختلفة؛ والِفرق البيانات وقواعد القنوات من متنوعة
لذلك، ونتيجة املحتوى. تسويق وحتى التِّجارية، والعالمات واإلعالن، الدعاية مع الحال
واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل خالل من الجمهور تفاعل لزيادة جهودك فإن
عن بعيدة أيًضا رسالتك تكون وربما تكون. أن ينبغي كما مربحة وال سلسة ليست
وقواعد املحمولة وأجهزتك اإللكرتوني وبريدك اإللكرتوني موقعك إن حيث امُلثىل الرسالة

تام. نحو عىل بعض مع بعضها متكاملة ليست االجتماعية البيانات
بغياب كبرية مخاطرًة تخاطر رشكتك فإن الكفاية، فيه بما سيئًا هذا يكن لم وإْن
لرشكتك مهمة أصوًال يمثل الذي — جمهورك فيصبح خاص؛ جمهور تنمية حيال االلتزام
واملستجدين يأًسا، واألكثر َصخبًا األكثر التنفيذيني أيدي عىل املعاملة لسوء ُعرضة —
أهدافهم لتحقيق يسعون الذين الحسنة النوايا ذوي املوظفني أنواع وكل الخربة، عديمي
املتابعة إلغاء أو اإلعجاب عدم أو االشرتاك، إلغاء حاالت عن النظر بغض الشخصية
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بربحية التضحية إىل ذلك) معرفة دون (وغالبًا رشكتك يدفع وهذا فيها. يتسبَّبون التي
مرشوعة. غري األجل قصرية مكاسب لصالح الطويل املدى عىل جمهور

وتكراًرا. مراًرا تحدث رأيتها قصة إنها ؛ ُمختلٍّ ق مسوِّ من ترهيبًا ليس هذا

«إمطار» ب اإلدارة من توجيهاٍت اإللكرتوني الربيد عرب التسويق فريق تلقى •
الربيد برسائل اشرتاكهم) ألغوا الذين أولئك حتى (وأحيانًا «املشرتكني» كل
عىل والعائد االشرتاك إلغاء معدالت عىل ذلك تأثري عن النظر بغض اإللكرتوني

الطويل. املدى عىل اإللكرتوني الربيد خطة يف االستثمار
البيع» ثم البيع، ثم «البيع، مفادها رسالة االجتماعي التواصل وسائل مدير ه يَُوجِّ •
«املعجبني» مشاركة تقمع الذات حول املتمركزة املنشورات أن من الرغم عىل

وتعوقها. و«املتابعني»
يف االشرتاك «املشرتكني» من املحمولة األجهزة تطبيقات ر مطوِّ يطلب لم •
رشكته ترك وبذلك اآللية، اإللكرتوني الربيد رسائل أو املبارشة اآللية اإلشعارات
املحمولة. األجهزة تطبيقات خالل من التفاعل إعادة لتنشيط وسيلة أي دون

وتبني الجنون هذا إيقاف يف تساعد أن تريد هل إليك؟ بالنسبة مألوًفا هذا يبدو هل
كأصول الخاصة الجماهري رؤية يف رشكتك ملساعدة الوقت حان إذن، الجمهور؟ حتمية

الحقيقة. يف هم كما األهمية من كبرية درجة عىل تجارية

أصوًال بوصفه الجمهور (3)

أصوًال تكون ال ربما َقيَِّمة». تجارية «أصول تجارية؛ أصول الجماهري ورائي: ْد َردِّ
يمكن املناسب، الوقت يف املناسب الشخص إىل املناسبة الرسالة بتوجيه ولكن ملموسة،

حقيقيني. مشرتين إىل رسيًعا الخاصة الجماهري ل تتحوَّ أن
يف شخص كل ألن وذلك للرشكة، املادية األصول تقدير األيرس من الحال، بطبيعة
أو لها ثمنًا دفعناه ما بسبب األرض قطعة قيمة نعرف فنحن رؤيتها؛ يستطيع املؤسسة
املادية؛ منشآتنا لحراسة أمن لتوظيف السليم الحس ولدينا لها. ثمنًا السوق يقدِّره ما
استثمار أهمية وندرك أعمالنا. بتعطيل املخرِّبني أو للصوص السماح هو البديل ألن
كلفًة أكثر مشكلة يصري أن شأنه من بسيًطا ترسبًا ألن املادية؛ منشآتنا صيانة يف األموال

وُضحاها. َعِشيٍَّة بني بكثري
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∗∗∗

َقيِّمة. تجارية أصول تجارية؛ أصول الجماهري

∗∗∗

األمر يتعلق عندما التنظيمي املستوى عىل السليم الحس نفس إىل نفتقر نحن لألسف،
مدى تدوم التي القيمة تماًما يقدِّرون التنفيذيني املديرين من قليل عدٌد الجماهري. بأصول
املستقبلية» العائدات من الدوالرات «بماليني تَُقدَّر ربما والتي الخاصة، للجماهري الحياة
إىل الوصول إمكانية َجعبته ويف بالتجول شخص ألي رشكتك تسمح هل سنرى. كما
لألشخاص األصول بهذه نعهد فنحن ال! بالطبع الدوالرات؟ ماليني عىل تحتوي حساباٍت
مرتباٍت عىل املقابل يف يحصلون الذين أيًضا، جيد لفحص والخاضعني جيًدا، املدرَّبني
بطبيعة يستحقونها التي القيمة هذه مثل عىل الخاصة جماهريك حصلت إذا جيدة.
بعًضا الجمهور مع شديد قرب عن يتعاملون الذين األشخاُص يكون أن ينبغي أال الحال،

قيمة؟ وأكثرهم لثقتك، استحقاًقا وأكثرهم موظفيك، أملع من
أصول عىل الحفاظ يف عموًما الرشكات فشلت ذلك ومع بديهيٍّا، يل األمر هذا يبدو

أسباب: لعدة وذلك املادية، األصول عىل به حافظت الذي النحو عىل الجماهري

الخاص الجمهور كان اإلنرتنت، قبل تماًما»: جديد الخاصة الجماهري «مفهوم (١)
الخاصة الجماهري توجد واليوم، بعيد. عمالق خادم يف مختِبئة مبارش بريد بيانات قاعدة

والخاصة. العامة القنوات من كبري نطاق عرب وكذلك وخارجها بياناتنا قواعد داخل
تمتلك الجمهور»: تنمية عىل الرتكيز من بدًال القناة إدارة عىل نركز «نحن (٢)
منها قليٌل ولكْن ويوتيوب، وتويرت فيسبوك الستخدام اسرتاتيجيات الرشكات من العديد
التسويق شأن من يَُقلِّل وهذا شاملة. خاصة» جماهري «تنمية اسرتاتيجيات يمتلك َمْن
االسرتاتيجية. باألولويات املتعلقة النقاشات من بدًال الُخَططية املناقشات ضمن بتصنيفه
الخاصة الجماهري تدعم التي القنوات تتطور لم التطوير»: قيد القنوات زالت «ما (٣)
لقياس ومتوافقة بسيطة بمقاييس اْلُمسوِّقني تمدَّ أن فيها تستطيع التي الدرجة إىل
سوى للقيادة تقدم أن أحيانًا الصعب من يجعل وهذا االستثمار. عىل العائد معدل

اإليجابية. الجمهور مشاركة عن طريفة حكايات
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ولكن لرشكتك، املايل البيان من كجزءٍ الخاص جمهورك يُرى ال الحايل، الوقت يف
فيه يكون مستقبًال أرى الواقع، يف هكذا. فيه يصبح الذي لليوم االستعداد عليك
من نفسه للقدر مستحقني للرشكة الخاصة الجماهري إدارة عن املسئولون األشخاص
يديرون النهاية، يف فهم، املبيعات. مدير نائب به يحظى الذي االختيار وتدقيق االحرتام
إذا لرشكتك املستقبلية املبيعات من ضخم جزءٍ عن مسئولة الجماهري) (نعني أصوًال

ينبغي. كما أُِديَرت

األصول أهم هو الجمهور يكون عندما نتفليكس:

جمهورها لحجم تبًعا وتنخفض الرشكات ثروات فيه ترتفع الذي املستقبل عن ملحة عىل للحصول
٢٠١١ عام املنكوبة الرشكة خطة أدت .(@NetFlix) نتفليكس عىل نظرة ألِق ونوعيته، الخاص
الفيديو أقراص توصيل لخدمة وقسٌم اإلنرتنت عرب للمشاهدة (قسٌم «املشرتكني» حسابات لتقسيم
سهم انخفض لذلك، ونتيجة فقط. شهور ثالثة يف «مشرتك» ألف ٨٠٠ خسارة إىل الرقمية)
يف دوالًرا ٦٠ مستوى إىل الواحد للسهم دوالر ٣٠٠ من تقرتب بقيمة له مستوى أعىل من نتفليكس

أشهر.5 غضون

— محنتها وتؤكِّد الجمهور. عىل أساسيٍّا اعتماًدا تعتمد التي الرشكات من بالتأكيد نتفليكس إنَّ
كأصول، الجماهري إىل النظر عند أنه — السهم وسعر «املشرتكني» عدد حيث من الالحقة وعودتها

رشكة. أية قيمة يف كثريًا يؤثرا أن يمكن وانخفاضها الجماهري زيادة فإن

اململوك الجمهور الخاصمقابل الجمهور (4)

الجماهري من بدًال «الخاصة» الجماهري قول عىل حرصت أنني بالفعل الحظت ربما
جمهور يوجد ال ألنه لها؛ «مملوكة» وليست برشكتك «خاصة» الجماهري «اململوكة».
يريد. وقت أي يف الرشكة مع التعامل وقف الجمهور من فرد ألي فيمكن مملوك؛
إلكرتوني، بريد قائمة يف مشرتًكا أو للجوال، تطبيًقا يستخدم أو حفل، يف كان وسواءٌ
قائمة يف االشرتاك إلغاء أو تطبيقك، حذف أو املكان، مغادرة خيار يمتلك دائًما فإنه
التقليدية. اإلعالم وسائل عىل مؤلم نحو عىل نفسها القاعدة وتنطبق اإللكرتوني. بريدك
نيوزويك مجلة من مطبوعة نسًخا نقرأ زلنا ما جميًعا لكنا كذلك، األمر يكن لم ولو
ليايل يف تشاهدها» أن يجب «برامج إعالنات مشاهدة انتظار أثناء (@Newsweek)

.(@NBC) يس بي إن شبكة عىل الخميس
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الحق عودة مع خاصة تكون أن يمكن فإنها مملوكة، الجماهري تكون ال وبينما
«مملوك» بني للفارق أفضل فهم إىل نتوصل ولكي واحد. كياٍن إىل معها التواصل يف
ولكن سربينجستني بروس شهرة بحجم ليس شخص عىل نظرة نُْلِق دعنا و«خاص»،

.(@JoelMcHale) مكهيل جويل وهو بالوالء، له تدين جماهريية قاعدة حاليٍّا لديه
ووفًقا موهوب، وكوميدي ممثل فهو جويل، يعرفون ال الذين أولئك إىل بالنسبة
واحد هو الواقع، يف فخور». «أمٌّ تويرت، عىل حسابه عىل لنفسه نرشه الذي للوصف
يف البطولة بدور اضطالعه مع اجتهاًدا، االستعراض مجال يف العاملني الرجال أكثر من
للربنامج كمقدِّم طويل وبدور يس، بي إن شاشة عىل (املجتمع) «كوميونيتي» مسلسل
كوميدي ولعرض تلفيجن، إنرتتينمنت إي! قناة عىل (الحساء) سوب» «ذا التليفزيوني
ويوجد .(@RyanSeacrest) سيكريست ريان من السخرية عىل جزئيٍّا مبني مربح
عدد يبلغ هذا، أكتُب وبينما تويرت، عىل نشط حضور به خاص برنامج ولكل لجويل

ييل: كما له «املتابعني»

.@JoelMcHale حساب يف ٣٢٧٢٣٧٤ •
.@TheSoup حساب يف ٢٤١٩٩٦ •

.@NBCCommunity حساب يف ٢٣٤٩٩٧ •

∗ ∗∗

وقت أي يف املغادرة الجمهور من فرد ألي فيمكن مملوك؛ جمهور يوجد ال
يريد.

∗∗∗

«املتابعني» من بعدد مكهيل جويل يحظى صحيح. نحو عىل األرقام قرأت لقد تندهش، ال
أكتب بينما الواقع، ويف برامجه. من برنامج كل «متابعي» ِضعف ١٣ عن يزيد تويرت عىل
شبكة جمهور ِضعف ١١ عن أيًضا يزيد تويرت عىل شخصيٍّا أنا متابعيَّ عدد فإن هذا،
التي «الربامج أن ريب ال «متابًعا»!) ٣٦٤٩٤٥ (NBC@؛ تويرت عىل نفسها يس بي إن

«املتابعني». أعداد حيث من أفضل فرتات شهدت تشاهدها» أن يجب
أن فعليه «املتابعني»؛ أولئك من أيٍّا جويل «يملك» ال املتوقع: غري األمر إليك ولكن
«متابعي» فإن ذلك، ومع جديدة. تغريدة بكل واهتمامهم بانتباههم االحتفاظ عىل يعمل
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الناجحني بعقلية التفكري ثابتة: كأصول الجمهور

يستطيع الذي الوحيد الشخص هو إنه حيث الخاص»؛ «جمهوره هم تويرت عىل جويل
يس بي إن وال إي! قناة تستطيع فال مملوكيًعا؛ جمهور يوجد جمال لهم رسالة إرسال
جويل، جمهور إىل للوصول ولكن «متابعيهما»، إىل رسالة إرسال يمكنهما ذلك. فعل

ذلك). مقابل له تدفعا (أو مراسلتهم جويل من تطلبا أن يجب
وهذا برنامجيه. كال مشاهدة عىل تويرت عىل «متابعيه» جويل ع يَُشجِّ واضح، هو كما
الرتويجية الجهود نطاق ع يوسِّ إنه حيث إي! ولقناة يس بي إن لشبكة هائلة فائدة يحقق
بي إلن الرئيسية الحسابات ن تُضمِّ عندما جويل يفرح أن يجب وباملثل، تكلفة. دون
@JoelMcHale تويرت عىل حسابه عنوان الرتتيب) عىل ،@Eonlineو @NBC) وإي! يس
سوف الذي األصل تويرت؛ عىل «متابعيه» بناء يف يساعده وهذا الرتويجية. تغريداتهم يف

سوب». و«ذا «كوميونيتي» برنامج عن رحيله بعد طويلة لفرتة معه يبقى

بنفسك ق تحقَّ :١ تمرين

سلوكك. عىل نظرة فأَلِق كأصول، الجماهري ترى أن أردت إذا

تويرت عىل لها «متابع» أو فيسبوك عىل حاليٍّا بها «معجب» أنت التي التِّجارية العالمات اكتب
بريدك يف الوارد الربيد صندوق من تحقق واآلن، آخر. مكان أي يف أو بينرتست أو إن لينكد أو
أيٌّ لك؟ إلكرتوني بريد بإرسال اإلذن منحتها التي التِّجارية العالمات ما الشخيص. اإللكرتوني
املفتوحة. التطبيقات وتصفح فالتقطه ذكي، هاتف لديك كان إذا رسائلها؟ تنتظر زلت ما منها

معها؟ تتعامل التي الرشكات من َمة املقدَّ الربامج عدد كم

القنوات؟ هذه عرب الخاص جمهورها لبناء وسعها يف ما كل رشكتك تفعل هل نفسك: اسأل واآلن،

الوحيد الجمهور ليس ولكنه خاصله، جمهور أكرب لجويل يوفر تويرت أن املؤكَّد من
وجمهوره ،www.joelmchale.tv اإللكرتوني موقعه جمهور أيًضا فلديه جويل؛ ل
من وجمهوره ،(www.facebook.com/joelmchale) فيسبوك عىل «املعجبني» من

الحضور. أمام يؤديها التي املبارشة الكوميدية عروضه يحرضون الذين «العمالء»
كونه جانب إىل — جويل ألن كذلك؛ يبدو أن ينبغي مألوًفا؟ األمر يبدو هل
لزيادة تسعى تجارية، رشكة الحقيقة يف هو — الكوميدية للعروض ًما ممثًال/مقدِّ
توليد ينجح عندما بذلك القيام ويمكنه وحده. مكهيل لجويل والدخل املهنية الفرص
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اليشء ينطبق مشاريعه. عن املطاف نهاية يف ومبيعات واهتمام حديث صورة يف «طاقة»
رشكتك. عىل نفسه اليشء وينطبق بروس، عىل نفسه

فقد الراهن، الوقت يف التسويق مجال يف وظيفة أي يف تعمل كنت إذا الواقع، يف
من كبريًا قدًرا يتطلب مجال يف تعمل — صديقي يا — أنك حقيقة لتبني الوقت حان

واإلرصار. الحماس

والعمالء الجمهور بني العالقة

تشكيل يف ساعدت كتب ثالثة إىل أعود نفيس وجدُت الكتاب، هذا يف املفاهيم أصيغ كنت بينما
ق: كمسوِّ معتقداتي من العديد

روجرز ومارثا (@DonPeppers) بيربز دون تأليف من املبارش» التسويق «مستقبل (١)
.(@Martha_Rogers)

.(@ThisIsSethsBlog) جودين سيث تأليف من باإلذن» «التسويق (٢)

.(@JaffeJuice) جايف جوزيف تأليف من املبارش» غري «التسويق (٣)

من متزايد نحو عىل االستفادة املسوقون فيه يستطيع ملستقبل تصوًرا األعمال هذه كل تضع
إذن أيًضا منها كل ويعترب املستهلكني. مع وإنسانيًة ومعنًى عمًقا أكثر عالقاٍت لبناء التكنولوجيا
وفيسبوك، القصرية، النصية والرسائل اإللكرتوني، (الربيد القنوات لفتح رضوريٍّا مفتاًحا املستهلك
ويف باملوضوع الصلة وثيق الشخيص التواصل من أكرب قدر لتفعيل البيانات وإتاحة ذلك) إىل وما

حينه.

من يَتََمكَّن أن قبل أنه مسوق كل تذكري إىل ساعيًا العظيمة، الكتب هذه عىل الكتاب هذا يعتمد
أن األفضل ومن جمهور، لديه يكون أن يجب محتَمل»، «عميل مع عالقة بناء أو «عميل» كسب
الجماهري «تنمية جوهر هو وهذا منافسيه. جماهري من استجابة وأكثر وأفضل أكرب جمهوًرا يكون
دون أعمال يف املعروضة األفكار إبراز يف الكتاب هذا خالل من قت ُوفِّ قد أكون أن وآمُل الخاصة»،

عليها. والبناء الرائعة وجوزيف وسيث ومارثا
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الثاني الفصل

اجلمهور: حتمية
العمل اهلجنيلطاقة املصدر

هائل؛ فرٌق جمهور دون ومرسح جمهور حرضة يف مرسح بني الفرق إنَّ
واضحة.1 حيوية طاقة يولِّد الجمهور فوجود

جولدسورثي آندي

يف أعماًال عادة جولدسورثي آندي يقدم ال بريطانيا، يف األبرز البيئي الفنان بوصفه
كثري يف ة هشَّ منحوتات يجمع حيث فريقه؛ مع أو بمفرده يعمل فهو جمهور، حرضة
وحتى الشجر، وأوراق والحجارة اْلِعِيصُّ ذلك يف بما الطبيعية، املواد من األحيان من
رقصات مة مصمِّ مع تشارك عندما ١٩٩٦ عام نهجه جولدسورثي غريَّ ذلك، ومع الثلوج.
زاوَج الذي الباليه عرض وهو (فيجيتال)، «النباتي» عرض إلنتاج شوبينو ريجني الباليه
يف ثلج «كرات كتابه يف التجربة هذه جولدسورثي تناول البيئي.2 بالنحت الرقص

للفنان: الجمهور يقدمه ما تماًما د يجسِّ الذي الصيف» منتصف

الحيوية. الطاقة

بأشخاص مليئة تخيَّلها واآلن والسكون. الهدوء يسودها فارغة، ساحة تخيَّل
جيلٌّ الفرق إن مشاهدته. وشك عىل ُهم الذي الريايض الحدث حيال بالحماس يفيضون
كان منا واحد كلُّ التجربة. هذه خضنا جميًعا ألننا النظرية؛ الناحية من حتى تماًما،

للمزيد. طلبًا بقدميه وينقر ويغني يهتف جمهور من جزءًا



الجمهور

والرياضيني واملوسيقيني املسارح وممثيل العروضالكوميدية مقدمي إن نقول وحني
تؤدي أن — حرفيٍّا — يمكن الجمهور طاقة ألن فذلك الجمهور»؛ من طاقتهم «يكتسبون

فشله. أو عرضهم نجاح إىل
يف وحيًدا تجلس كنت هل عملك. يف نشاًطا أكثر فيه كنت الذي الوقت يف َفكِّْر
«إثارًة أكثر كانت األماكن وأيُّ واملحتَملني؟ الحاليني العمالء مع تتفاعل كنت أم مكتبك
ولكني بديهية، اإلجابات تكون ربما بالناس؟ ميلء متجر أم فارغ متجر لحماسك»:

أساسية: حقيقة إىل ألشري األسئلة هذه طرحُت

العمل. لطاقة األسايس املصدر هم املستهلكون

ال وعندما إليك. يتدفق املال فإن عملك، نحو طاقتهم املستهلكون ه يوجِّ عندما
القدرة هو الخارسين عن الفائزين يميِّز وما تجف. املال مصادر فإن ذلك، يفعلون
عندما متدفًقا ليظل لعملهم) املحرِّكة الطاقة (بوصفه املستهلك اهتمام عىل الحفاظ عىل
دخلهم. مصادر كانت ما أيٍّا أو التربعات أو املبيعات دفع أجل من أعمالهم تحتاجه وأينما

ألقول: ذلك من أكثر الفكرة لهذه البديهية النتيجة تدفعني الحال، وبطبيعة

العمل. طاقة توليد إىل تسعى رشكة كلُّ

التسويق، عملية تمارس عندما «بمستكِشف» أشبه أنك عىل نفسك إىل تنظر ال ربما
طاقة موقع تحديد نحو مستمر سعي يف املهنية حياتك تقيض فأنت كذلك؛ ولكنك
املبذول الجهد وبرصاحة، رشكتك. لصالح مبيعات إىل وتحويلها واستغاللها املستهلكني،
الذكية الهواتف عن والتخيل — األريكة عىل الجلوس برتك وإقناعهم املستهلكني لتملق
عن األحيان بعض يف صعوبة يقل ال خدماتك أو بمنتجاتك االهتمام إيالء أجل من —

السحيقة. املحيطات أعماق يف النفط عن التنقيب
أجل من جاهدًة الرشكات كل تسعى الذي الثمني الطبيعي املورد هو «االهتمام»
واملواقع واألجهزة القنوات عرب املستهلك اهتمام تقسيُم تسبَّب وقد به. واالحتفاظ كسبه
تسعى الرشكات فإن لذلك، ونتيجة املسوقني. إىل بالنسبة حقيقية طاقة أزمة حدوث يف

أعمالها. لدعم للطاقة إضافية مصادر إليجاد جاهدًة
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∗∗∗

أجل من جاهدًة الرشكات كل تسعى الذي الثمني الطبيعي املورد هو االهتمام
به. واالحتفاظ كسبه

∗∗∗

للتسويق الحفري الوقود (1)

عندما (@SinclairMemory) سنكلري وقود محطة عالمة مشهد أمام مذهوًال وقويف أتذكُر
ألالحظها أكن ولم واألحمر، واألبيض األخرض اللون عليها يغلب عالمة وكانت طفًال. كنت
أن يجب باألحمر. املكتوب سنكلري اسم تحت أخرض ديناصور وهو واحد، عنٌرص لوال
كبرية فهي سنوات؛ ثماني سن يف الفتيان إىل بالنسبة تُقاَوم ال الديناصورات شيئًا: تفهم

اإلطالق!» عىل األشياء «أروع إليهم بالنسبة هي باختصار، ومرعبة. قشور وذات
سكانية رشيحة جذب سنكلري رشكة أرادت أجله من الذي السبب من متأكًدا أكن لم
ذلك يف دفعني شعارها ولكن بالديناصورات، الشغف شديدو املراهقون وهي محددة
أصل من آخر ديناصور لعله (أو الربونتصور هذا كون سبب عن والدي أسأل أن الوقت
(دون وقال والدي إيلَّ التفت متعلِّم، وكرجل الوقود. ملحطة للرتويج شعاًرا معروف) غري

الديناصورات.» من يأتي النفط «ألن تردد):
التايل اليوم يف املدرسة عن تغيبت األرجح عىل يطري. عقيل وكاد باالندهاش! أُِصبُْت
عدد يف ألفكر — سنوات ثماني العمر من البالغ الطفل — أنا أجلس لكي املرض بدعوى
شاحنتنا وقود خزان مللء الالزم بالرتايسرياتوبس الشهرية الرءوس ثالثية الديناصورات

إكونوالين. فورد
والغاز والفحم النفط أن جيًدا يعلم كان معي. يمزح والدي كان الحال، بطبيعة
بِفعل تتحلل التي العضوية النباتية املواد من بل الديناصورات، من تأتي ال الطبيعي
نظرية من بكثري تشويًقا أقل بالتأكيد هذا السنني.3 ملاليني األرض سطح تحت الضغط
قديمة موارد من تأتي طاقتنا غالبية أن ندرك أن املدهش من زال ما لكنه الديناصورات،

لنا. وتبيعها وتكرِّرها األرض باطن من الرشكات تستخرجها
ما. نوًعا الدعاية يشبه هذا
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الواقع، يف ذلك. يف للتشكيك نية أي دون أقولُها التسويق. وقود هي الدعاية نعم،
اليوم. عليه هي مما نشاًطا أكثر أبًدا تكن لم الدعاية أن إىل تشري قوية حجة ثمة

∗∗∗

للتسويق. الحفري الوقود هي الدعاية

∗∗∗

واإلذاعة املطبوعات مثل التقليدية القنوات خالل من الدعاية اليوم الرشكات تستخدم
املحمول وشبكات الفيديو وشبكات الويب شبكات أنواع كل وكذلك والتليفزيون،
يستطيع التتبع)، (سجالت االرتباط تعريف ملفات وبمساعدة االجتماعية. والشبكات
الخاصة الرشاء وبيانات الويب تصفح وبيانات الديموجرافية البيانات استخدام اْلُمْعِلنون
اإلعالنات تلك توجيه وإعادة أفضل نحو عىل املستهدفني العمالء لتحديد مستهلك بكل
الخيال أفالم من مبارشة يأتي يشء وكأنها تبدو بطرق تأثريها لزيادة بعينها فئاٍت إىل

ريبورت). (مينوريتي األقلية» «تقرير فيلم مثل العلمي
أو جغرايف، أساس عىل اليوم: اإلعالنات ه تَُوجَّ مًدى أي إىل عن النظر بغض ذلك، مع
تزال ما فإنها االجتماعي، التواصل شبكات عىل نرشها أو للبيانات، وفًقا تحريكها يجري

أساسية: اقتصادية عملية عىل تعتمد

يجذب جمهور أمام محدودة زمنية فرتة عىل للحصول أمواًال املعِلن يدفع
ثالث. طرٌف انتباهه

من والتنقيب الحفر أعمال الكربى الطاقة رشكات تُجري الحفري، الوقود حالة يف
الهائلة. الطبيعي والغاز والفحم النفط احتياطيات يف بحقوق رسميٍّا تطالب أن أجل
انتباه عىل لالستحواذ وتنقيب بحث عمليات اإلعالم رشكات تُجري اإلعالنات، حالة ويف
ونقرات عرض ومرات صفحات صورة يف للُمْعِلنني أخرى مرًة تبيعه الذي املستهلكني
املوارد إىل الوصول يف وسيٌط يتحكَّم الحالتني، كلتا ويف ثانية. ٣٠ مدتها وإعالنات

الراحة. يف للرغبة ًخا ومرسِّ تكاليف مضيًفا الطبيعية،
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القدم كرة جماهري تكلفة ارتفاع

أصبحت فبينما بول. سوبر بطولة نهائي من الجمهور لقيمة شمولية أكثر مقياس يوجد ال ربما
ترتفع املعدالت فإن ذلك، ومع إليهم. الوصول تكلفة وكذلك الجماهري عدد زاد ثقافيٍّا، حدثًا املباراة

الجماهري.4 أعداد زيادة ال الطلب زيادة بسبب

األمريكي) (بالدوالر ثانية ٣٠ مدته إعالن تكلفة باملليون) املتحدة، (الواليات جمهور  

٢٢٠٠٠٠٠ ٨٩٫٨ ٢٠٠٤
٢٤٠٠٠٠٠ ٨٦٫١ ٢٠٠٥
٢٥٠٠٠٠٠ ٩٠٫٧ ٢٠٠٦
٢٦٠٠٠٠٠ ٩٣٫٢ ٢٠٠٧
٢٧٠٠٠٠٠ ٩٧٫٥ ٢٠٠٨
٢٧٠٠٠٠٠ ٩٨٫٧ ٢٠٠٩
٢٥٠٠٠٠٠ ١٠٦٫٥ ٢٠١٠
٣٠٠٠٠٠٠ ١١١ ٢٠١١
٣٥٠٠٠٠٠ ١١١٫٣ ٢٠١٢
٣٨٠٠٠٠٠ ١٠٨٫٤ ٢٠١٣

٧٢ بنسبة بول السوبر بطولة يف اإلعالن تكاليف زادت فقط، واحد عقد غضون يف صحيح. هذا
يكون أن املربح من أنه الواضح من فقط. باملائة ٢١ بنسبة التلفزيون جمهور زاد بينما باملائة

إليها. الوصول يف التجارية العالمات من الكثري ترغب خاصة جماهري لديك

للتسويق؛ الحفري بالوقود اإلعالنات يُشبِّه الذي التشبيه هذا نجاح يف السبب هو هذا
من وتُْستََمد آخرين طريق عن تُجَمع لطاقة مصدر هو املدفوعة اإلعالم وسائل فجمهور
تنطوي تماًما، الحفري الوقود غرار وعىل املستهلك. انتباه هي محدودة؛ طبيعية موارد

أيًضا: السلبية الجوانب بعض عىل املدفوعة اإلعالم وسائل

الجمهور انتباه «تستعري» دائًما أنت ثالث»: طرف رحمة تحت الرشكات «تضع (١)
فإن الجمهور، تركيبة حيال الجودة ضمانات بعض وجود ورغم آخر. شخٍص من
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فقط وهي يضيع، ميزانياتها نصف أن لو كما شعوٌر يخالجها ما دائًما امُلْعِلنة الرشكات
هو.5 نصف أيَّ تعرف ال

ترتفع عندما السائقون ينزعج كما تماًما السوق»: ألهواء ُعرضة املسوقني «ترتك (٢)
بنسبة الجمهور إىل الوصول تكلفة تزيد عندما أيًضا املسوقون ينزعج الوقود، أسعار
لثالثني املمتد واإلعالن النقرة وتكلفة ظهور ألف لكل فالتكلفة عام؛ بعد عاًما باملائة ٥٠
وتُْجِرب امُلرَهَقة امليزانيات عىل ضغوًطا تمارس اإلعالنية الوحدات أسعار من وغريها ثانية
الوصول عدم أو أخرى أماكن يف عجز حدوث إىل تؤدي أو املبيعات تعويض عىل املسوقني

ذلك. يريد أحَد وال املطلوبة. األعداد إىل
العادي األمريكي املستهلك أن إىل التقديرات تشري املستهلك»: بيئة ««تَُلوِّث» (٣)
تخرتقه أن يجب ضوضائي تلوث كله هذا يوميٍّا.6 اإلعالنية الرسائل من آلالف يتعرَّض

املستهلكني. مع التواصل أجل من رسالتك

إن القول بوسعنا فإنه عالية، بكثافة وتعلن القنوات متعدد ُمْعِلنًا تكن لم إذا
أبًدا يكن فلم املؤكَّد؛ االنقراض نحو بك يؤدي وحده الحفري الدعاية وقود عىل االعتماد
واالستمرارية. للبقاء جيدة خطة املتجددة غري املتناقصة املوارد عىل املتزايد التنافس

وحسب. الديناصورات مصري إىل بالنظر تدركه أن يمكنك أمٌر وذاك

املتجددة التسويق طاقة (2)

تضع أو شمسية، ألواًحا تستخدم عندما للغاية. رومانسية فكرة املتجددة الطاقة
املوجودة األرضية الحرارية الطاقة من تستفيد أو املفتوحة، األماكن يف رياح توربينات
فجأة إمكانك يف يصبح وبذلك، الطاقة؛ أباطرة رحمة تحت تكون ال فإنك منزلك، تحت
لطرٍف الدفع إىل االضطرار دون تحتاجها، التي الوفرية النظيفة الطاقة كل إىل الوصول

أخرى. مرة ثالث
بعد. ليس األقل، عىل الشاكلة. هذه عىل تماًما يسري ال األمر أن إال

توربينات وتعد العالم. يف املشمسة املناطق بعض يف فقط فعالة الشمسية الطاقة
إىل وتحتاج الطيور قتل يف أحيانًا تتسبَّب لكنها عاصًفا، الجو كان إذا رائعة الرياح
الحرارية الطاقة أن من الرغم وعىل الرياح. تتوقف عندما احتياطية طاقة مصادر
يكلِّف القديمة املنازل يف استخدامها فإن الجديدة، للمنازل رائًعا نظاًما تمثل األرضية
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مستقبلنا أن املتجددة الطاقة استخدام مؤيدو يرى املشكالت، هذه من الرغم وعىل كثريًا.
والرياح الشمس مثل الوفرية الطبيعية املوارد عىل ولكن الحفري، الوقود عىل يعتمد ال
هذه تسخري من نتمكن أن يأملون التكنولوجيا، وبمساعدة نفسها. واألرض والجزر واملد

الحفري. الوقود عىل االعتماد من للحد القوى
النهاية: يف ولكن، للتسويق. املتجددة الطاقة مصدر اإلنرتنت شبكة تمثل

لجذب موضوعة تسويقية شمسية لوحة يكن لم إن الويب موقع يمثل ماذا •
االنتباه؟

الجماعي الحماس يحرِّكه رياح توربني يكن لم إن الرتويجي الفيديو يمثل ماذا •
بك؟ الخاص املحتوى مشاركة يف يرغبون الذين لألشخاص

الطاقة أنظمة من نوًعا تكن لم إن فيسبوك عىل «املعجبني» صفحة تكون ماذا •
التِّجارية؟ لعالمتك والءً األكثر «املعجبني» طاقة من يستفيد األرضية الحرارية

فبدًال الجمهور؛ لطاقة املتجددة املصادر هذه عىل الخاصة الجماهري تنمية تعتمد
تبني واإلعالن)، الدعاية وكاالت هنا بها يُقصد (التي البنزين» محطات يف «الدفع من
أو اإلعجاب، عدم أو االشرتاك، إلغاء األفراد يختار ربما نموك. يدفع الذي جمهورك
جمهور تنمية جهود مواصلة لكن الوقت. مرور مع التِّجارية عالمتك متابعة عن التوقف
تقوله ما لسماع يتوقون باستمرار ُجدد مستهلكني بإضافة لك يسمح خاصوامليضفيها
منتجات سوق عىل نظرة نلِق دعنا املفهوم، لهذا أفضل فهم إىل نتوصل ولكي رشكتك.

ع. الرُّضَّ األطفال
مصدًرا يمثلون — وأمهاتهم آباؤهم تحديًدا، أكثر نحو عىل أو — ع الرُّضَّ األطفال
الصناعي الحليب استخدام عن األول الطفل هذا يتوقف قد التسويق. لطاقة متجدًدا
الستخدام طريقه يف آخر طفل يوجد أن يف جيدة فرصة ثمة ولكن ع، بالرُّضَّ الخاص
ه ستتوجَّ واألمهات اآلباء من أخرى جديدة مجموعة فإن كذلك، يكن لم وإذا الحليب.
األطفال حليب عالمة مثل كنت إذا قريبًا. أخرى مرة صناعي حليب أجل من السوق نحو
انتباه جذب عىل سرتكز ثمَّ، ومن ذلك. تفهم فإنك ،(@Enfamil) «إنفاميل» التِّجارية
البحث محركات أداء وتحسني إلكرتوني، موقع خالل من الُجدد واألمهات اآلباء هؤالء
عىل األخرى املبارشة والقنوات وتويرت، وفيسبوك، اإللكرتوني، والربيد رائع، نحو عىل
واألمهات اآلباء هؤالء تستبعد منتجاتك، إىل بحاجة طفلهما يصبح ال وعندما اإلنرتنت.
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إنفاميل يل أرسلت أطفايل، آخر والدة من سنوات (بعد املبارشة. التسويقية جهودك من
الخطأ.) طريق عن أرسلتها أنها أعتقد لألطفال. الصناعي الحليب من مجانية علبة

مدفوعة فهي برسعة؛ تتغريَّ أن بمنتجك) االهتمام (أي االستهالك لطاقة يمكن
الحياة، ومراحل واالهتمامات، والدخل، والصحة، واملالءمة، والوظيفة، السن، مثل بقوى
دائًما نسعى أن يجب ثَمَّ، ومن التغريات. هذه يف بالتحكم للرشكات ِقبَل وال واملكان.
أن يمكن فال الصعوبة: تكمن وهنا ُجدد. بأعضاء املتجددة الخاصة جماهرينا لتزويد
رشكاتنا. لتشغيل اإلنرتنت عرب املتجدد التسويق أو الحفري الدعاية وقود عىل فقط نعتمد

هجني». تسويقي «نهج تبني علينا يجب بل

املنعزلة الجزيرة أسلوب :٢ تمرين

خمسة سوى تستخدم أن تستطيع ال كنت إذا هو: املسوقني عىل أطرحها التي لة املفضَّ أسئلتي أحد
األساليب؟ تلك ستكون فماذا عملك، لتنمية فقط أساليب

بي بي محطة عىل ديسكس» آيالند «ديزرت العريق اإلذاعي الربنامج من ُمْستَْوًحى السؤال هذا
يود التي التسجيالت تحديد منهم ويطلب املشاهري أحد يستضيف الذي ،(@BBCRadio4) يس
عىل الرتكيز إىل السؤال هذا ويدفعك هناك. إليها لالستماع منعزلة جزيرة إىل معه يصطحبها أن
ما إذن، فقط. العناوين عىل وليس منها، املزيد واستحداث األعمال تنشيط شأنها من التي األساليب
عىل الحصول مقابل دفع منك يتطلب وأيُّها بعينها؟ األساليب هذه حددت وملاذا الخمسة؟ أساليبك
واترك نفسه، السؤال املسوقني زمالءك واسأل اذهب اآلن، بنفسك؟ جمهور بناء من بدًال جمهور

للمناقشة! األمر

الهجني عرصالتسويق (3)

لعام بجائزتها الفائزة السيارة (@MotorTrend) تريند موتور مجلة قدَّمت عندما
تاريخ يف فائزة سيارة أول أمام لوجه وجًها أنفسهم السيارات عشاق وجد ،٢٠١٣
الكهربائية تسال السيارة وهي داخيل، احرتاق بمحرك تعمل ال عاًما، ٦٤ البالغ الجائزة
صادًما» كان السيارة «فوز أن إىل نفسها تريند موتور أشارت .(@Tesla) إس طراز
اليشء هذا أن واتضح عظيمة.»7 أشياء تصنع تزال ال أمريكا أن عىل قاطًعا و«دليًال
٢٦٥ مسافة تسري أن وتستطيع ركَّاب لسبعة تتسع فاخرة سيدان سيارة هو العظيم

واحدة. شحن بعملية ميًال
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اعتمادنا فيه نقلل مستقبل املستقبل؛ عن ملحة إس طراز تسال السيارة تعطينا ربما
املستقبل يبدو املستدامة. الطاقة مصادر عىل متزايد نحو عىل ونعتمد الحفري الوقود عىل
بالكامل إس طراز الكهربائية السيارة توصيل يجب إذ الحقيقة؛ أغفُل ال ولكني رائًعا،
من مبارشًة تأتي الكهرباء وهذه الكهربي، الشحن عىل تحصل لكي الكهرباء بمقبس
أن من الرغم فعىل ثمَّ، ومن الحفري. الوقود وحرق بالفحم تعمل التي الكهرباء شبكة
طاقتها مصادر فإن الفني، املستوى عىل هجينة سيارة تمثل ال ربما إس طراز السيارة
القيادة. أثناء تَُولَّد التي املتجددة والطاقة الحفري الوقود من الكهرباء هجينة؛ بالتأكيد
يف الطاقة مشاكل «كل» إس طراز السيارة تحل أن لزاًما فليس به. بأس ال وهذا

الطاقة. استخدام يف كفاءًة أكثر مستقبل نحو خطوة تمثل أنها يكفي العالم.
كل لحل وسيلة توجد ال الخاص». الجمهور «تنمية عن نفسه اليشء نقول أن ويمكن
األمور من ا جدٍّ الكثري ببساطة نواجه فنحن وضحاها؛ عشية بني التسويقية احتياجاتنا
وسلوكياته وقنواته املستهلك تقنيات ر تطوُّ طريقة يخص فيما املعلومة غري املجهولة

أبًدا: تتغريَّ لن التسويق عن أساسية حقيقة نعرف لكننا املختلفة. مراحلها عرب

ويطوره. ينميه أن عمل ألي يمكن للطاقة متجدد مصدر الخاصة الجماهري

من املزيد ضخُّ علينا كان إذا ما حيال القلق من بدًال — أننا لو ماذا … لذلك
القنوات تلك بني التنسيق عىل ركَّزنا — اإلنرتنت عىل أو التقليدية اإلعالم وسائل يف األموال
أن ذلك نحقق أن بها يمكن التي الطرق بني ومن أفضل؟ نحو عىل مًعا تعمل لكي
منهم نطلب أن إىل بحاجة نحن البيع. مجرد من أكثر هو ما فعل مسوقينا من نطلب
عىل و«املعجبني» اإللكرتوني، الربيد قوائم يف «املشرتكني» بناء يف أيًضا يساعدونا أن
يحتشدون كانوا أينما الخاصة جماهرينا كل تويرت؛ عىل املؤثرين و«املتابعني» فيسبوك،
«حتمية يف متجسًدا الهجني» «للتسويق العليا املهمة هي هذه القريب. املستقبل يف أو اآلن

الهجني: التسويقي األسلوب هذا توجيهات عىل مجدًدا نظرة نُْلِق دعنا الجمهور».

القصري املدى عىل للبيع واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تستخدم ال
وقيمته بك ارتباطه الخاصوزيادة جمهورك حجم لزيادة أيًضا ولكن وحسب،

الطويل. املدى عىل
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قبل تام نحو عىل تتبناها أن يجب أساسية مفاهيم أربعة الجمهور حتمية تتضمن
الخاص»: الجمهور «تنمية جهود تبدأ أن

الخاصة. الجماهري (١)
واملكتَسبَة. واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل (٢)

والقيمة. والتفاعل الحجم (٣)
الطويل. املدى (٤)

نبنيها أن يمكن التي املختلفة الخاصة الجماهري ألنواع أفضل فهم بتكوين نبدأ دعنا
اليوم.

بالجمهور اْلُمسلَّح التنفيذي الرئيس ماسك: إيلون

التنفيذيني املسئولني معظم يسعد فبينما عاديٍّا؛ تنفيذيٍّا ليسرئيًسا (@ElonMusk) ماسك إيلون إنَّ
سيتي وسوالر ،(@SpaceX) إكس وسبيس تسال، — رشكات ثالث إيلون يدير واحدة، رشكة بإدارة

التنظيم. عالية والطاقة النقل قطاعات طليعة يف وجميعها — (@SolarCity)

وزيب بال باي تأسيس يف أيًضا (شارك التكنولوجيا مجال يف الرائدين األعمال رجال من وبوصفه
حتى «متابًعا» ٣٩٣٤٧٢ تويرت عىل متابعيه عدد وبلغ تويرت استخدام يف رسيًعا إيلون كان تو)،
تويرت، عىل نشاًطا األكثر التنفيذيني املديرين كبار من واحد أيًضا أنه كما الكتاب. هذا كتابة

يف: تويرت عىل «متابعيه» بانتظام ويستخدم

مقال من أجزاءٍ لتصحيح (@nytimes) تايمز نيويورك صحيفة عىل مؤثرة ضغوط ممارسة •
تسال. لنماذج بنفسه أجراه قيادة اختبار حول كاذبة ادعاءات صحفييها أحد فيه قدَّم

الحكومية. للقروض املبكر السداد مثل لرشكاته الكربى األحداث ترويج •
والبيانات. بالحقائق تسال يف املشككني دحض •

والدفاع التقليديني، اإلعالمية البوابات حرَّاس تخطي تويرت عىل «متابعيه» بمساعدة إليلون يمكن
التي املقبلة املرة يف ثمَّ، ومن والبيئة. والنقل الطاقة مستقبل عن أفكاره ومشاركة رشكته، عن
إيلون؛ إىل فقط أَِرشْ تويرت، عىل تغريداته ينرش أن أهمية سبب عن التنفيذي مديرك فيها يسألك
واحد، وقٍت يف رشكات ثالث يقود بينما تويرت عىل جمهوره بناء من تمكَّن الذي التنفيذي الرئيس
إس الطراز أن يف السبب هو هذا ولعل توائم. وثالثة توأمان أبناء؛ خمسة أيًضا لديه أن عن ناِهيَك

مريح. نحو عىل ركَّاب لسبعة يتسع
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الثالث الفصل

اجلامهرياخلاصة:
واملنتِسبون جون واْملَُروِّ الباحثون

النحو عىل الكامنة طاقتك كل استغالل لك يتسنى جانبك، إىل الجمهور بوجود
األمثل.1

«د/جيه») ب (الشهري إرفينج يوليوس

للرشكات طبية وصفة لتقديم — الشهري السلة كرة العب — جيه للدكتور األمر سنرتك
االنتباه؛ الجماهري، الحشود، كلمات: ثالث يف تتلخص الوصفة وهذه تعانيه. ما لعالج
املنفرد الرتكيز قدرة مدى مبارش نحو عىل جيه الدكتور شهَد كالعب، تجربته خالل فمن
رها تصوُّ يمكن ال مستوياٍت إىل الفرد أداء رفع عىل األشخاص آالف من مكوَّن لجمهوٍر

قبل. من
جيه الدكتور عنه يتحدث الذي املالعب مجال عن بعيدة تكون قد رشكتك أن رغم
جذبها يمكنك التي الخاصة الجماهري من رئيسية أنواع ثالثة يوجد فإنه تجربته، يف

املناسبة: الجهود بذل خالل من بانتظام

الباحثون. (١)
امُلَروِّجون. (٢)
املنتِسبون. (٣)



الجمهور

لك تكون جماهري بناء من تتمكَّن حتى رضوري املجموعات هذه بني الفرق فهم إن
من بمزيد منها كل لدراسة لحظة نتوقف دعنا وعليه، الطويل. املدى عىل أصول بمنزلة

التفصيل.

الباِحثون (1)

تذكرك ربما «باِحث» كلمة ذكر مجرد فإن بوتر»، «هاري سلسلة محبي من كنت إذا
مطاردة يف مكانسهم عىل السحرة فيها يطري التي الخيالية اللعبة الكويديتش؛ بلعبة
«الباحث» ليس هذا أن الواضح من أنه ومع سنيتش). (جولدن الذهبية» «للكرة ساخنة

مالئم. تشبيٌه فإنه هنا، نقصده الذي

الباِحثون يريده ما (1-1)

يكون قد اإلنرتنت. عرب الرتفيه أو للمعلومات ساخنة مطاردة يف مستهلٌك هو «الباِحث»
فكرة أدنى لديهم تكون ال ربما أو بالضبط، عنه يبحثون بما دراية عىل األشخاص هؤالء
— اإلنرتنت شبكة أن بد وال احتياجاتهم، يلبي شيئًا ثمة أن هو يعرفونه ما كلُّ عنه.
جهاز أي أو اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف أو الكمبيوتر طريق عن بها يتصلون التي

«الباحثني»: جماهري تشمل الجواب. تتضمن — آخر

املتصفحني. •
املستمعني. •

املحتَملني. املرشحني •
الُقرَّاء. •

الفاحصني. •
املتسوِّقني. •
املشاهدين. •

الزوَّار. •

هي: «باحثني» الجماهري هؤالء من كل تجعل التي الرئيسية السمات

أو خدمة أو منتج أو معلومات نحوه»؛ شخيص اهتمام لديهم «يشء عن يبحثون (١)
فحسب. الرتفيه مجرد أو متجر مكان
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يشبع صلة» ذي محتًوى «توفري خالل من عليه والحفاظ انتباههم جذب يمكنك (٢)
اهتماماتهم.

يركِّزون حني «إال بك الخاص «الباِحثني» جمهور من جزءًا يصبحون ال (٣)
بك. الخاصة املكتسبة أو اململوكة أو املدفوعة اإلعالم وسائل عىل اهتمامهم»

يمكنك ال لهم. يحلو كما ويرتكونك موقعك ويتصفحون معك، التواصل» «يبدءون (٤)
معهم. تواصل بدء

الباحثني اكتساب كيفية (2-1)

معهم التواصل بدء أبًدا يمكنك «ال «الباحثني»: اكتشاف يف للغاية مهمة األخرية السمة تلك
مجاالت ترتكز الواقع، يف جذبهم. عن عاجز أنك يعني ال هذا ولكن، مبارش.» نحو عىل
يؤدي محتوى إنشاء حول بأكملها البحث محركات أداء تحسني وعملية املحتوى تسويق
ليست البحث محركات فإن ذلك، ومع وتحسينه. املنافسني قبل «الباحثني» جذب إىل
املعلومات. عىل للعثور الباحثون يستخدمها التي األدوات من فقط واحدة أداة سوى

يأتي: ما الكاملة األدوات مجموعة تتضمن

األدلة. •
املوقع. عىل املعتِمدة الخدمات •

الخرائط. •
ثالث). (طرف املحمولة األجهزة تطبيقات •

.(Quora كورا (مثل اإلنرتنت عىل املجتمعات •
النقدية. التعقيبات •
البحث. محركات •

االجتماعية. الشبكات •

ألنهم «باحثني» وليسوا «منتِسبون» بالرشكة الخاص التطبيق مستخدمي أن (الحظ
من املبارش التواصل أتاحوا ثَمَّ ومن اإلنرتنت؛ من نزلوه فقد التطبيق؛ يف «اشرتكوا»

اإللكرتوني.) الربيد و/أو اإلشعارات و/أو التطبيق عرب جانبك
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إىل البحث نتائج من عريض نحو عىل يتنقلون فهم متزعزع؛ جمهوٌر «الباحثني» جمهور
الناحية من اهتماماتهم. ههم توجِّ حسبما أخرى مرة ويعودون التطبيقات إىل الخرائط

إىل: يصل حتى لديك «الباحثني» جمهور يف حقيقيٍّا عضًوا املستهلك يصبح ال الفنية،

مدونتك. •
حدثك. •

املقصودة. الصفحة •
صورك. •

(البودكاست). الصوتية تدويناتك •
إلخ). … مكانك مطعمك، (مكتبك، متجرك •

عنك. األخبار أحدث أو االجتماعي التواصل وسائل عىل حسابك •
بك. الخاصة الفيديو ملفات •

اإللكرتوني. موقعك •
الدعائية. منشوراتك •

نفسك عن ابحث :٣ تمرين

ت غريَّ فقد الكمبيوتر؛ جهاز أمام يجلسون الذين أولئك عىل فقط قاًرصا نشاًطا البحث يعد لم
وقت أي يف بحث إجراء املمكن من أصبح بحيث البحث عملية اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف
االجتماعي، التواصل وسائل عىل وبحث موقع، عن وبحث اإلنرتنت، عىل بحث فثمة مكان. أي ويف
غري تكون أن إما فإنك البحث، من األنواع هذه كل يف رشكتك تظهر لم وإذا فيديو. عن وبحث

اآلخرون. يحددها تجارية عالمة أو للمستهلكني مرئي

الباحثني: أمام تظهر كيف اعرف

الهاتف عىل جوجل بحث ومحرك الكمبيوتر، عىل جوجل البحث محرك يف رشكتك عن ابحث •
كيف َوثِّْق جوجل. منتجات أحد يف التسجيل بعد البحث عمليات َكرِّْر جوجل. خرائط ويف الجوَّال،

أجريتها. التي صة املخصَّ للتغيريات تبًعا البحث نتائج ت تغريَّ
تطبيق عىل نفسه بالبحث البحث ذلك قارن كمبيوتر. جهاز عىل فيسبوك عىل رشكتك عن ابحث •

إن. لينكد باستخدام نفسه اليشء افعل لوحي. وجهاز ذكي هاتف يف فيسبوك
و«يلب» و«فورسكوير» مي»، «أرَِّوند تطبيقات واستخِدم إليه فاذهب فعيل، موقع لديك كان إذا •

املعلومات. هذه دقة َوثِّق ذلك. وكيفية ًرا مصوَّ موقعك كان إذا ما ملعرفة
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وثِّق وفاين. وبينرتست، وإنستجرام، وفليكر، جوجل، صور عىل منتجاتك أو رشكتك عن ابحث •
املرئية. القنوات هذه يف ظهورك طريقة

ظهورك لتعديل الوقت حان فقد لك، تروق تكن لم إذا النتائج؟ هذه لك تروق هل وجدت؟ ماذا
الباحثني. جمهور لدى ترتكه الذي (والوحيد) األول االنطباع يكون قد ألنه اإلنرتنت؛ عىل

الباحثني قيمة (3-1)

لذلك، ونتيجة وجهاتك. إحدى إىل وصولهم عند الفوري اإلشباع عن الباحثون يبحث
ثمَّ، ومن احتياجاتهم. تلبي دمت ما فقط تدوم لديك الباحثني جمهور يف عضويتهم فإن

إىل: الباحث تحويل هو كمسوق يواجهك الذي فالتحدي

مالية). (قيمة «عميل» •
التِّجارية). العالمة نطاق توسيع خالل من تسويقية (قيمة ج» «ُمَروِّ •

حيث من الة الفعَّ املبارشة االتصاالت خالل من تسويقية (قيمة «منتِسب» •
التكلفة).

فعليني «عمالء» إىل الباحثني جميع تحويل هو األسايس هدفنا أن الواضح من
املساهمة عىل حملهم فإن ذلك، عن وبعيًدا النهائي). املنتِسبني (جمهور ومشرتين
يمثل واملتابعني) واملعجبني (املشرتكني املنتِسبني أو امُلَروِّجني أعداد زيادة يف إيجابيٍّا
التسويق رادار شاشة عىل الباحثون سيختفي هذه، التحويل عملية ودون رائعة. نتيجة
كنت إذا تماًما ليسصحيًحا (هذا رجعة. غري إىل وربما قيمة، أية إضافة دون بك الخاصة
تخصيص ذلك لك يتيح أن يمكن االرتباط. تعريف ملفات باستخدام التتبع تستخدم
«عميل»، إىل تحوله فرصة من يزيد مما أخرى؛ مواقع إىل الباحث ينتقل بينما اإلعالنات

اإللكرتوني.) موقعك عن بعيًدا «متابع» أو «معجب»، أو «مشرتك»، أو ج»، «ُمَروِّ أو

املحمولة لألجهزة الكبري االنتقال

عن باإلنرتنت يتصلون فهم مكانهم، يربحون ال «الباحثون» كان اإلنرتنت، ُعمر من األوىل الفرتة يف
أثناء نطاقهم يف التحكم مقدورهم يف أصبح فقد اليوم، أما وأسالك. وماوس مفاتيح لوحة طريق
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من وغريها اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف عرب يريدون أينما اإلنرتنت يستخدمون فهم التنقل،
استخدمتها؟). هل مثًال، جوجل (نظَّارة باإلنرتنت املتصلة األجهزة

من أكثر سيوجد ،٢٠٢٠ عام بحلول مكان. كل يف وتوفره اإلنرتنت انتشار بتأثري االستهانة يمكن ال
أجهزة يعارصوا لم ممن سيكونون املستخدمني وغالبية باإلنرتنت، السلكيٍّا متصل جهاز مليار ٣٠
الهواتف من باملائة ٦١ من أكثر حاليٍّا الذكية الهواتف تشكِّل األساس.2 من املحمولة الكمبيوتر
إنهم بل املعلومات، عن فحسب يبحثون ال «الباحثني» أن يعني وهذا املتحدة.3 الواليات يف املحمولة
يعرفون وهم الحساب. دفع وعند متجرك، ويف بابك، عتبة عىل يقفون بينما أيديهم بني يحملونها
املجاور. املطعم يف أفضل طعام أو املدينة من اآلخر الجانب يف متجر يف أفضل سعر ثمة كان إن

الشخيص واالهتمام العمالء راحة يف االستثمار إعادة عىل الذكية الرشكات تعمل لذلك، ونتيجًة
ضمانًا (@BestBuy) باي بيست رشكة تقدم الفور. عىل «الباحثني» لتحويل كُسبُل العمالء وخدمة
(@Walgreens) ولجرينز رشكة وتقدم املفيدة. الزرقاء» و«قمصانها األسعار أفضل عىل بالحصول
أما اإلنستجرام. صور وطباعة الطبية الوصفات إدخال إعادة لك يتيح املحمولة لألجهزة تطبيًقا
فتقدم واحدة، عائلة أفراد عليها يقوم رشكة وهي ،(@MrHiTime) سيلر وآين تايم هاي رشكة
الخاصة الرتويجية والعروض الفيديو مقاطع يستخدم املحمولة لألجهزة تطبيًقا للمتسوقني

بهم.4 الخاصة التسوق تجربة لتعزيز النبيذ وتوصيات

هذا جيوبهم؟ يف فائق كمبيوتر جهاز وخارجه متجرك داخل األشخاص جميع يحمل أن معنى ما
العمالء بخدمة «اْلُمَروِِّجني» وإلهام إيجادك، عىل «الباحثني» مساعدة لك األفضل من أنه يعني

املستقبل. يف معهم التواصل من تتمكن لكي «املنتِسبني» واكتساب الفائقة،

امُلَروِّجون (2)

— الغامض الدافئ الشعور عن «امُلَروِّجون» يبحث املعلومات، «الباحثون» يريد بينما
«املشاركة». عن ينجم الذي — االجتماعي والتقدير

امُلَروِّجون يريده ما (1-2)

(@MarshallAmpsUK) مارشال رشكة من الصوت مكربات من جدار مع تماًما كالحال
أشخاص إىل رسائلك نرش عىل القدرة لديه «امُلَروِّجني» جمهور فإن جيتار، عازف وراء
فحسب، املعلومات عن «امُلَروِّجون» يبحث ال إليهم. إيصالها أبًدا ستستطيع تكن لم
أو الشخصية) معارفهم شبكة (أي الخاص جمهورهم مساعدة يف أيًضا يأملون بل
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محتواك وإيصال رسالتك صوت مستوى رفع «امُلَروِّجني» دور يكون ثمَّ، ومن إبالغهم.
بعض ويف بك. الخاصة التسويق ميزانية إليه تصل أن يمكن ما يتجاوز جيد نحو عىل
يمثل وهذا تجارية، بعالمة املرتبط للمحتوى الفريويس» «االنتشار يف يساعدون األحيان،
العام التقدير بعض من به يَْحَظْوَن ما جانب (إىل «امُلَروِّجني» جمهور إنجازات قمة

ألنفسهم).
ويرغبون جمهور، أنفسهم هم لديهم جمهور يف أفراد هم «امُلَروِّجون» أخرى، بعبارة

«امُلَروِّجني»: جمهور يشمل الجمهور. هذا يسمعهم أن يف

الدعاة. •
املحللني. •
املعلقني. •

يف واملشاركني للمدونني، جامع كلفظ «املبدعون» لفظ (أستخدُم املبدعني. •
ِقبل من ًما مقدَّ محتًوى يُعدِّون الذين العمالء أنواع وكل وبينرتست، إنستجرام

املستخدمني.)
املؤثرين. •
املراسلني. •
بني. املعقِّ •

املشاركني. •

∗ ∗∗

أن يف ويرغبون جمهور، أنفسهم هم لديهم جمهور يف أفراد هم «امُلَروِّجون»
الجمهور. هذا يسمعهم

∗∗∗

«ُمَروًِّجا»، تكون أن فيمكنك بهما، الكتابة تستطيع يدان أو فم لديك كان إذا ببساطة،
القليلة: الرئيسية السمات بعض يف يشرتك الجمهور من النوع وهذا

«اهتمامهم» بؤرة يف تقع التي الخربات أو املحتوى — يروجون أي — يشاركون (١)
املهني. أو الشخيص املستوى عىل
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والخاصة العامة القنوات خالل من يريدون» وكيف وأين «متى املحتوى يشاركون (٢)
سواء. حدٍّ عىل

(أرسهم الخاصة جماهريهم لرتفيه» أو إلعالم «كخدمة املحتوى يشاركون (٣)
ذلك). إىل وما ومتابعيهم، وأصدقائهم،

املعلومات» مشاركة تتطلبها التي الزمنية للفرتة فقط «يبقون «ُمَروِّجون» هم (٤)
أنشطتك. أو محتواك أو خدماتك أو منتجاتك أو التِّجارية عالمتك حول

السعداء فالعمالء غرباء؛ يكونون ال ربما صوتًا األعىل «ُمَروِّجيك» أن اعتبارك يف ضع
هذا أداء و«الرشكاء» «املوظفون» يستطيع كما «كُمَروِّجني» مزدوًجا دوًرا يؤدوا أن يمكن
األحيان من كثري يف مكان أفضل املنزل تجعل التي األسباب أحد هو وهذا أيًضا. الدور
يف التفاصيل من بمزيد املوضوع هذا (سنتناول االجتماعي التواصل وسائل مع للبدء

الرابع). الفصل

الجمهور باسم سابًقا يُعَرفون كانوا األشخاصالذين امُلَروِّجون:

رشًحا (@JayRosen_NYU) روزن جاي نيويورك جامعة يف الصحافة أستاذ نرش ،٢٠٠٦ يونيو يف
مكتوب املقال أن وبما الجمهور.»5 باسم سابًقا يعرفون كانوا الذين «األشخاص بعنوان واضًحا
أعضاء إىل ه موجَّ تنبيهي نداء بمنزلة فهو اإلنرتنت، عىل املعتمدين املستهلكني نظر وجهة من

جمهورهم. «يمتلكون» أنهم يعتقدون يزالون ال الذين اإلعالم وسائل

خاللها من أصبح التي الطريقة أيًضا ذكر لكنه وحسب، الفكرة هذه بشأن الجدل جاي يحسم لم
فكما نفسها. اإلعالم وسائل عن بعيًدا االنتباه جذب عىل القدرة لديهم محتًوى منشئي املستهلكون

قال:

ال التي الجديدة، املنصة عىل اإلنتاج عىل تسيطر وال … الصحافة تملك وال العيون، تملك ال أنت
وبينك. بيننا للقوى جديد توازن ثمة واحد. اتجاٍه يف تعمل

لديهم مستهلكون إنهم الرقمية. بالتقنيات الخبري الجديد الجمهور هم امُلَروِّجني أن جاي يرى
عىل التِّجارية لعالمتك الدعم أشكال من شكل أي بتقديم ملزمني ليسوا وهم الخاصة، جماهريهم
تجعل وخدمات ومنتجات تجارب تقديم مسئولية عاتقه عىل تقع من أنت الواقع، ففي اإلطالق؛

لصالحك. يعملون الجمهور باسم سابًقا يعرفون كانوا َمْن
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امُلَروِّجني اكتساب كيفية (2-2)

اْلُمَروِِّجني: يصنعان رئيسيان إجراءان ثمة

الرشكة. عن محتًوى إنشاء أو استهالك (١)
آخرين. مع املحتوى هذا مشاركة (٢)

أو «امُلَروِّجون»، ينشئه شيئًا يكون ربما «املحتوى». ب يبدأ نوع أي من الرتويج
مثل: ملشاركته، يشء وجود من بد ال ولكن ثالث، طرف من شيئًا أو رشكتك، تنشئه شيئًا

تدوينات. •
خدماتك. أو منتجاتك أو التِّجارية عالمتك مع خربات •

صور. •
املوقع. عن معلومات •
املنتج. عن معلومات •

نقدية. تعقيبات •
… املنتج عن معلومات بيانية، رسوم إلكرتونية، كتب (كتب، مكتوب محتوى •

إلخ).
فيديو. مقاطع •

الخاص «اْلُمَروِِّجني» جمهور من جزءًا العمالء يصبح يديك، بني محتًوى وجود مع
وأفراد (الزمالء الخاصة جماهريهم مع املحتوى هذا مشاركة» «يختارون عندما فقط بك
«الباحثني»، مع يحدث كما يحدث األمر أن الحظ ذلك). إىل وما واألصدقاء، العائلة
سحري زر يوجد فال جمهورك؛ من جزءًا تجعلهم التي املبادرة «امُلَروِّجون» يتخذ
فإن لذا، رشكتك. عن إيجابية رسائل مشاركة عىل العمالء إلجبار عليه الضغط يمكنك
محتًوى تنشئ أن «الباحثني»: مع تتبعها التي االسرتاتيجية تشبه هنا اسرتاتيجية أفضل

مشاركتها. يف «امُلَروِّجون» يرغب وخربات

محتواك؟ امُلَروِّجون يشارك ملاذا (3-2)

عالم يف الجديد باألمر ليس التِّجارية العالمة قصص مشاركة عىل املستهلكني تشجيع إنَّ
من سلسلة ظهرت العرشين، القرن من والثمانينيات السبعينيات فرتة ففي التسويق؛
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بمن — النساء من مجموعة فيها ذكرت أورجانيكس فابرجيه لشامبو التِّجارية اإلعالنات
بدورهما أخربتا وقد املنتج عن لهن صديقتني «أخربن أنهن — لوكلري هيذر املمثلة فيهن
الدعائية «اسألني» حملة عت شجَّ ذلك، من أقرب فرتة ويف جرٍّا.»6 وُهَلمَّ أُْخَرينَْيِ صديقتني
العمالءَ اإلنرتنت وعىل التليفزيون عىل (@TempurPedic) بيديك تيمرب رشكة من املقدَّمة

فيسبوك.7 عىل واألصدقاء العائلة مع حذف دون الكاملة آرائهم مشاركة عىل
جمهور قوة من االستفادة إىل التِّجارية العالمات هذه من عالمة كلُّ تسعى
إعالن يقدَّمه أن يمكن مما أكثر به الوعي وزيادة املنتج عن للتحدث «اْلُمَروِِّجني»
دراسة موضوع كان وقد الشفوي»، «التسويق هذا ى ويَُسمَّ بمفرده. واحد تليفزيوني
يف الشفوي» التسويق يعمل «كيف عمله ديخرت إرنست نرش عندما ١٩٦٦ عام إىل تعود
ما ديخرت حدد أمريكيٍّا، مستهلًكا ٢٥٥ شملت التي دراسته يف ريفيو.8 بيزنس هارفرد

يأتي: ما بينها من ديخرت وحدد الة». الفعَّ الشفوي التسويق «توصيات اه سمَّ

أنها عىل (بالتأكيد املنتج توصيات من باملائة ٣٣ َزت َحفَّ املنتج»: «مشاركة •
رائعة). منتج تجربة

يف الرغبة (بتعزيز املنتج توصيات من باملائة ٢٤ َزت َحفَّ الذاتية»: «املشاركة •
داخلية). معلومات عىل الحصول أو االنتباه جذب

املنتج. توصيات من باملائة ٢٣ َزت َحفَّ الرسالة»: «مشاركة •
٢٠ تبلغ التي املنتج توصيات من املتبقية النسبة َزت َحفَّ اآلخرين»: «مشاركة •

الصداقة). إلظهار أو واملساعدة التواصل (ألغراض باملائة

يف العمالء دراسة إدارة مدير ،(@brianbrett1) بريت براين قاد ،٢٠١٢ وعام
املعلومات مشاركة إىل الناس تدفع التي األسباب عن بحثًا تايمز، نيويورك صحيفة
حجم يرتاوح الذين األشخاص بني من باملائة ٩٤ أن عمله فريق وجَد اإلنرتنت.9 عىل
املعلومات تمثلها التي الفائدة مدى بعناية يدرسون الكثيف إىل املتوسط بني مشاركتهم

ذلك: عىل عالوة للمتلقني. يشاركونها التي

تهمهم. التي للقضايا والتأييد» الدعم «إظهار أجل من باملائة ٨٤ يشارك •
الناس. مع اتصال» عىل «البقاء أجل من باملائة ٧٨ يشارك •

املشرتكة». «االهتمامات ذوي بالناس يربطهم ذلك ألن باملائة ٧٣ يشارك •
العالم. يف أكرب» بانخراط «الشعور يف يساعدهم ذلك ألن باملائة ٦٩ يشارك •
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أفضل. نحو عىل بهم» الناس «تعريف أجل من باملائة ٦٨ يشارك •
والتأثري بها يهتمون التي باملنتجات» اآلخرين «إعالم أجل من باملائة ٤٩ يشارك •

ترصفاتهم. و/أو آراءهم يف

يقرب ما اليوم. حتى ١٩٦٦ عام من املنتج خربات مشاركة ر تطوُّ طريقة الحظ
أجل من يشاركون يزالون ال للدراسة الخاضعني باملائة) ٤٩) املشاركني نصف من
٦٠ من يقرتب املحتوى مشاركة احتمال ولكن بها، اآلخرين تعريف أو املنتجات ترويج
اهتمامات ذوي آخرين مقابلة أو الناس مع اتصال عىل البقاء يف يساعدهم عندما باملائة
أن اعتبارك يف َضْع «اْلُمَروِِّجني»، من جمهورك إلهام كيفية يف تفكر بينما مشرتكة.

لهم. الشخصية الفوائد بعض ذلك يتضمن عندما املحتوى يشاركون «اْلُمَروِِّجني»
وهو تايمز، نيويورك صحيفة وبحث ديخرت بحث بني آخر واضح فرٌق ثمة
،١٩٦٦ عام بحثه ديخرت أجرى عندما الحايل. الوقت يف للمشاركني املتاحة التكنولوجيا
وكان اآلخرين، مع املحتوى مشاركة طرق من فحسب قليًال عدًدا للمستهلكني املتاح كان
االجتماعية التواصل وسائل أيًضا تتيح الراهن، الوقت يف لكن، أصواتهم. هو أهمها
كل نرش للمستهلكني التسويق يف الرشكات تستخدمها التي نفسها املحمولة والتقنيات
إىل بالنسبة عاملي. مستًوى وعىل الفور عىل التِّجارية، عالمتك عن ومالحظة وفكرة رأي

التقنيات: هذه تشمل «اْلُمَروِِّجني»،

تمبلر). ذلك يف (بما املدونات •
اإللكرتوني. الربيد •

فيسبوك. •
فورسكوير. •

وفاين. إنستجرام •

الفورية. الرسائل •
املحمولة. األجهزة تطبيقات •

بينرتست. •
كورا. •

شات. وسناب القصرية النصية الرسائل •
أبون. ستامبل •
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الهاتف. •
تويرت. •

اإللكرتونية. املواقع •
يلب. •

∗ ∗∗

الشخصية الفوائد بعض ذلك يتضمن عندما املحتوى يشاركون «امُلَروِّجون»
لهم.

∗∗∗

— السابقة القائمة يف االجتماعي التواصل وسائل عىل اهتمامنا من كثريًا نركِّز نحن
واملشاركات والتعليقات لإلعجاب العلني للطابع نظًرا — وتويرت فيسبوك مقدمتها ويف
الربيد أن تنَس ال ذلك، مع التشغيل. منصات من منصة كل عىل التغريدات نرش وإعادة
زال ما الحديثة، الدراسات من لعدد وفًقا الواقع، يف «للُمَروِّجني». مهمة قناة اإللكرتوني
اإلنرتنت.10 عرب للمحتوى الناس مشاركة يف استخداًما األكثر القناة اإللكرتوني الربيد
غطاء تحت شخيص فردي أساس عىل يتم املشاركة تلك من كثريًا أن هنالك ما كل ولكن،

الخاصة. اإللكرتوني الربيد حسابات يف الوارد صناديق

الرتويج إىل التوضيحية والرسوم الصور من

رجل إنه املعرفة، حق أعرفه ولكني حر، فنان بأنه نفسه (@LenPeralta) بريالتا لني يصف
الفن بجعل عنه يتوانى ال الذي هدفه تحقيق سبيل ويف كبرية. بدرجة ومبدع موهوب أعمال
للمشرتين MonsterByMail.com فيقدم اإللكرتونية؛ املتاجر من العديد أنشأ الجميع، متناول يف
صورتك FlipFace.me ويحوِّل دوالًرا. ٥٠ مقابل باليد مرسومة أصلية كاريكاتورية وحوش رسوم
١٥ مقابل نوعها من فريدة كاريكاتورية صورة إىل االجتماعي التواصل وسائل عىل اململة الرمزية

فحسب. دوالًرا

(@GeekAWeek) سرييَس كارد تريدينج أويك جيك — اآلن حتى طموًحا األكثر لني مرشوع لكن
املتعة أجل من كعمل ٢٠١٠ عام املرشوع بدأ «اْلُمَروِِّجني». لجمهور نجاحه من بالكثري يدين —
ثقافة أو الدارجة الشعبية الثقافة عالم من املشاهري أحد مع مقابلة إلجراء لني فخطَّط مقابل، دون
اإلنرتنت)، عرب متداوًال (هاشتاج) َوْسًما أو فيديو أو موقًعا أو صورة أو رمًزا تكون (وقد امليمات
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املقابالت تلك ل يحوِّ نفسه الوقت ويف عام، ملدة أسبوع كل معينة بأشياء املهووسني مجموعات أو
الروك «نجم األوىل: البطاقات قدَّمت باليد. مرسومة بطاقات صورة يف ويخلِّدها فيديو مقاطع إىل
فرونتالوت يس إم راب النريدكور ومغني ،(@JonathanCoulton) كولتون جوناثان اإلنرتنت» عىل

.(@ThatKevinSmith) سميث كيفن واملخرج ،(@MCFrontalot)

«ُمَروِّجني»، إىل لني رسمهم الذين «املشاهري» من العديد ل تحوَّ ونجاحها، السلسلة هذه تقدم ومع
ولم العالم. أنحاء جميع يف األصدقاء مع (www.GeekAWeek.net) السلسلة أخبار يشاركون
(@TheRealStanLee) يل ستان األسطوري مع إضافية مقابالٍت إجراء يف لني الرتويج هذا يساعد
توقيع يف أيًضا ساعده بل فحسب، مارتن آر آر جورج ثرونز) أوف (جيم العروش» «رصاع ومؤلف

وبيعها. فعلية أويك جيك بطاقات مجموعات لتصنيع رشاكة عقد

«اْلُمَروِِّجني» جمهور قوة لني أدرك حاليٍّا، أويك جيك بطاقات من الرابعة املجموعة اكتمال ومع
لهذا مثري يشء إنتاج من التأكد هو جديد مرشوع كل يبدأ وهو هدفه يكون أن وقرر مبارشًة،

يشاركوه. كي الجمهور

يْن َحدَّ ذو سالٌح امُلَروِّجون (4-2)

التِّجارية عالمتك محتوى نطاق توسيع وهي واضحة؛ «للُمَروِّجني» األساسية القيمة
إىل «الباحثني» توجيه يف أيًضا يساعدوا أن يمكن كما تكاليف. أي تكبُّد دون وتوزيعه
ليصبحوا آخرين ويشجعوا املحمولة، أجهزتك تطبيق أو مدونتك أو اإللكرتوني موقعك
تأثري أيًضا للُمَروِّجني يكون أن املمكن من أنه ننىس أال يجب ذلك، مع «منتِسبني».
سرينوفيتز آندي الشفوي» «التسويق مؤلف يعرب كما التِّجارية. األعمال عىل سيئ

األمر: هذا عن (@sernovitz)
امُلَروِّجني.11 أعظم هم الراضون العمالء

أيًضا: صحيح العكس فإن ولألسف،

امُلَروِّجني. أسوأ هم الراضني غري العمالء

االستعداد من بد فال بك، ارتباطهم وكسب «امُلَروِّجني» إرشاك إىل تسعى كنت إذا
يلب، عىل سيئ تعقيب كتابة خالل من عليك أحدهم فيه سينقلب الذي الحتمي لليوم
الرصف ملياه صور نرش هللا، سمح ال أو لديك، العمالء خدمة تدني عن تغريدة نرش أو
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التواصل وسائل الفاخرة.12 السياحية مقصورته جدران أسفل تتدفق التي الصحي
وأي مراِسل إىل ذكيٍّا هاتًفا يحمل عميل أي ل تحوِّ أن فيمكن ألحد؛ تنحاز ال االجتماعي

شهرية. قضية إىل — مرشوعة غري أو مرشوعة سواء — شكوى يحمل مستهلك
جماهري تطوير أثناء كبرية مخاطرًة العامة العالقات فريق يخاطر لذلك، ونتيجة
فحسب. التِّجارية عالمتك ملحتوى الرتويج إىل املستهلكني دفع يكفي فال الخاصة؛ رشكتك
إىل تحتاج فإنك كارثي، نحو عىل األمور وتسوء ما أزمة يف التِّجارية العالمة تقع عندما
إىل تحتاج نظرك. وجهة من القصة لرواية و«الباحثني» «اْلُمَروِِّجني» غري أخرى جماهري

ومؤثرة. فورية استجابتها جماهري
«املنتِسبني». دور إىل نصل وهنا

املنتِسبون (3)

وهذا القيمة، حيث من لرشكتك بناؤها يمكنك التي الجماهري أكثر هم «املنتِسبني» إنَّ
بُعد عىل الذين جماهريك ألنهم باإلذن»؛ «التسويق أساس فهم جيًدا؛ تعلمه أن عليك أمٌر

معهم). التواصل بدء أنت يمكنك (أي، منك زر ضغطة

املنتِسبون يريده ما (1-3)

يعلنون أو رشكتك، مع يعملون أو منتجاتك، يشرتون الذين األشخاص هم املنتِسبون
لون» و«يسجِّ و«يثبِّتون»، و«يتابعون»، «يُعجبون»، وهم منك، السماع يف رغبتهم
وبذلك، اهتمامهم، بؤرة يف تقع التي املعلومات عىل الحصول أجل من و«يشرتكون»
رسائلك عليها لتبعث يستخدمونها التي التواصل قنوات باختيارهم يفتحون فإنهم

املألوفة: األسماء بهذه أفضل نحو عىل «املنتِسبني» تعرف وربما إليهم.

العمالء. •
املستهلكون. •
املتربعون. •
املوظفون. •
عون. املشجِّ •
املتابعون. •
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الرشكاء. •
املشرتكون. •

∗ ∗∗

القيمة. حيث من لرشكتك بناؤها يمكنك التي الجماهري أكثر هم «املنتِسبون»

∗∗∗

أسباب: لثالثة «املنتِسبني» تجاه معني انجذاٌب لديَّ

إليهم. مبارشة» رسائل «إلرسال اإلذن يمنحونك (١)
فردي. نحو عىل لتخاطبهم تواصل» «وسيلة لك يقدِّمون (٢)

«منتِسب»؛ كل عن شخصية» «بيانات لك يوفر التِّجارية عالمتك مع تفاعلهم (٣)
وخدمتهم الحتياجاتهم وفًقا الرسائل تخصيص يف استخدامها يمكنك التي البيانات وهي

أفضل. نحو عىل البيع مراكز يف

ويحيلون الفواتري يدفعون فهم «املنتِسبني»؛ جماهري من األهم العنرص هم العمالء
«املوظفون» أما «ُمَروِّجني»). يصبحون ثمَّ، (ومن راضني يكونون عندما إليك اآلخرين

قليًال. مختلفون أشخاص فهم اآلخر، الجانب عىل و«الرشكاء»،
(من جماهري له جمهور هم و«الرشكاء» «املوظفني» فإنَّ «اْلُمَروِِّجني»، غرار عىل
يعملون و«الرشكاء» «املوظفني» أن الفرق ولكن ذلك). إىل وما والعمالء، واألرسة األصدقاء
سياق يف إليهم رسالة بإرسال اإلذن يمنحونك فإنهم ثمَّ ومن إرادتهم؛ بمحض معك
أيًضا تنتهي فربما بك، التِّجارية عالقتهم انتهت إذا ذلك، ومع العادي. التِّجاري العمل

الخاصة. جماهريك من جزءًا يكونوا أن يف رغبتهم

املنتِسبني من إذن عىل الحصول (2-3)

أوًال الحصول هو «املنتِسبني» من جمهور أي عىل للحصول األسايس الرشط أن الِحظ
عىل الضغط أو االشرتاك عملية صورة يف اإلذن هذا يأتي وقد الرسالة. إلرسال إذن عىل
مع الحال هي مثلما — املحدودة والقنوات الظروف ويف «متابعة». أو «إعجاب» زر
ربما — و«الرشكاء» و«املوظفني» «العمالء» ب الخاصة اإللكرتوني الربيد رسائل بعض
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مراجعة من (تأكَّد مسبًقا.» املوجودة التِّجارية «العالقة أساس عىل «ضمنيٍّا» اإلذن يكون
رسالة.) إلرسال إذنًا يمثل ما لتحديد بلدك يف السائدة واألعراف القوانني

لن فإنه الرسائل، إلرسال الرشعي اإلذن أشكال من شكل وجود عدم حالة يف
رسائلك تجرُّع عىل ُمكَرهة أسرية مجموعة وإنما «املنتِسبني»، من جمهور لديك يكون
التسويق من النمط هذا (@ThisIsSethsBlog) جودين سيث ويسمي بالقوة. التسويقية
ويعد العميل». إذن دون املكثف «التسويق — باإلذن» «التسويق اإلبداعي كتابه يف —

ألنه: منه أفضل باإلذن» «التسويق يف املتمثل البديل النمط

خالل ومن التسويقية. للرسائل طواعيًة» «الخضوع فرصة للمستهلك يقدِّم
الرسائل تلقي يف طواعيًة الراغبني املستهلكني من فقط الفئة هذه مخاطبة
االهتمام من مزيًدا يُولون املستهلكني أن باإلذن التسويق يضمن التسويقية،

التسويقية.13 للرسائل

اإللكرتوني الربيد وكان موجوَديِْن، وتويرت فيسبوك يكن لم هذا، سيث كتب عندما
«مشرتكني»، بناء فيمكنك الراهن، الوقت يف أما باإلذن. للتسويق الرئيسية القناة هو
عنك يبعدون الذي «املنتِسبون» وهؤالء عديدة. قنوات خالل من و«متابعني» و«معجبني»،
وتصميمها الرسالة محتوى يف التحكم من أكرب قدًرا لك يوفرون فقط زر ضغطة مقدار
الرغم وعىل و«اْلُمَروِِّجني». «الباحثني» مع تفتقده الذي التحكم وهو وتواترها؛ وتوقيتها
و«املعجبني» «املشرتكني» مع التواصل يف تستخدمها التي املختلفة القنوات أن من
اإللكرتوني الربيد رسالة بني الفرق (تخيَّل اإلبداعي املستوى عىل تقيِّدك قد و«املتابعني»
هذه فإن حرًفا)، ١٤٠ عىل املقصورة والتغريدة البرصية التفاصيل من كثريًا تتضمن التي
«املنتسبني». إىل رسائل ترسل التي الرشكات كل عىل تنطبق إذ أحًدا؛ تستثني ال القيود
ص» «تَُخصِّ أنك إىل أيًضا وتفرُّدهم و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» تميُّز يرجع
تخاطبهم التي التواصل» «وسائل بفضل احتياجاتهم؛ وفق وخدماتك ومنتجاتك محتواك
إىل وما تويرت، حساب فيسبوك، حساب اإللكرتوني، (الربيد فردي نحو عىل خاللها من
كل حساب إىل بيانات إضافة من يمكِّنك الذي األساس فردي عنوان كل يوفر ذلك).
تشمل أن ويمكن تجَمعها. التي أو يقدمونها التي املعلومات باستخدام وذلك «منتِسب»،
والرتويج، البحث، وعمليات النقرات، وتدفق الديموجرافية، املعلوماِت املعلوماُت هذه
التسويق إعادة وجهود التسويق وأتمتة العمالء عالقات إدارة تدعم وهي الرشاء، وبيانات

للغاية. املفيدة
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«املنتِسبون» فيها يقدِّر التي النوعية من عالقاٍت بناء يف بالطبع األسمى الهدف يتمثل
ولكن للرسالة، االستجابة من فقط يزيد ال وهذا التِّجارية. عالمتك من رسالة كل
ُجدًدا. «باحثني» تجذب بطرق «ُمَروِّجني» إىل «املنتِسبني» لتحويل الفرصة أيًضا يمنحك

الخاص». جمهورك «تنمية جهود يعززون «املنتِسبون» باختصار،

∗∗∗

املناسب، الوقت يف ومرَسَلة الشخيص، املستوى عىل مفيدة رسائلك تكن لم إذا
ستفقدهم. فإنك لديك، «للمنتسبني» مغًزى وذات

∗∗∗

املنتسبني لجذب األربعة الرشوط (3-3)

بني معَلن غري عقد وثمة كبرية. مسئولية تفرض الكبرية البيانات الحال، بطبيعة
األربعة»: «الرشوط يه أُسمِّ ما عىل مبنيٌّ والرشكات «املنتِسبني»

املناسبة. الرسالة توجيه (١)
املناسب. الشخص إىل (٢)

املناسب. الوقت يف (٣)
املناسبة. القناة خالل من (٤)

اإللكرتوني الربيد سياق يف ٢٠٠٧ عام أكتوبر يف الرشوط هذه عن مرة ألول كتبُت
مذهل؛ نحو عىل مالئمة األربعة الرشوط هذه تزال وال القصرية.14 النصية والرسائل
الربيد (مثل املستهلك» عليها «يسيطر املماثلة االجتماعية والقنوات وتويرت فيسبوك ألن
أيديهم يف املستهلكون املبارش). الربيد (مثل ق» املسوِّ عليها «يسيطر وال اإللكرتوني)
اإلعجاب»، «إلغاء طريق عن فحسب واحدة بنقرة رسائلك إيقاف يمكنهم إذ األمور؛ زمام

محتواك. من االشرتاك» «إلغاء أو املتابعة»، «إلغاء أو
مهتم ق مسوِّ كل إىل واحدة توصية يف األربعة الرشوط تلخيص يمكن الواقع، يف
توقعات تلبية عىل تعمل أن دائًما عليك مباًرشا.» «ُكْن وهي: خاص»، جمهور «تنمية ب
ومرَسَلة شخيص، نحو عىل لهم مفيدة تكن لم إذا رسائلك ألن تجاوزها؛ أو «املنتِسبني»

تخرسهم. وسوف اهتمامهم، يفرت فسوف لهم، مغًزى وذات املناسب، الوقت يف
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للتعمق الوقت حان فقد األربعة، الرشوط وهذه اإلذن أهمية فهمنا وقد اآلن، أما
و«املتابعني». و«املعجبني» «املشرتكني» الرئيسية: الخاصة «املنتِسبني» جماهري يف أكثر
يف لرشكتك بناؤها يمكنك التي األهم التسويق أصول من بعًضا يمثلون هم النهاية، ويف

الحايل. الوقت
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الرابع الفصل

املنتِسبني: شخصيات كبار
واملتابعون واملعجبون املشرتكون

يف هما الحفالت يف الحشود فوق جسدك وإلقاء الغرباء عند املبيت أن أرى
اآلخر.1 يف يثق وكالكما الجمهور فوق جسدك تلقي فأنت واحد؛ يشءٌ األساس

باملر أماندا

و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» من الكثري لديها (@AmandaPalmer) باملر أماندا
درسدن فرقة (نصف فرقة يف كعضو أو منفرًدا، أداءً تؤدي كفنانة عملها لسنوات نظًرا
«معجبيها» ل يمكن كما أوركسرتا. ثيفت جراند فرقة يف الرئيسية املطربة وبوصفها دولز)،
منازلهم يف تنام فهي مثلها؛ الشهرة لشخصمحدود يتأتى مما أكثر بطرق إليها الوصول
وتتفاعل ذلك، األمر يتطلب عندما أفكاًرا منهم ل وتَُحصِّ وتستشريهم جولة، يف تكون عندما
وحسابها اإللكرتوني وبريدها ومدونتها اإللكرتوني موقعها عرب شخصيٍّا تفاعًال معهم

وفيسبوك. تويرت عىل
انفصالها وبعد سنوات، أربع من يقرب ما األخري ألبومها عىل مرَّ قد كان ،٢٠١٢ عام
أللبومها تمويل جمع أماندا قررت معها، تعمل كانت التي التسجيالت رشكة عن القايس
ستارتر كيك رشكة موقع عرب معجبيها من — رشير) (املرسح إيفيل» إز «ثيرت — الجديد
١٠٠ لجمع الحملة سعت الجماهري. من التمويل جمع يف الرائد املوقع ،(@Kickstarter)
باملر أماندا حظيت ورسيًعا، دوالر. مليون ١٫٢ عن يزيد ما بجمع وانتهت دوالر، ألف

والتوجيه. النقد يجيد جمهور ورصاحة، بشفافية آرائه عن يعرب جديد بجمهور



الجمهور

التدقيق بأماندا اهتمام أي لديهم يكن لم الذين الناس بدأ املال، من املبلغ هذا بتوفر
واملجالت الصحف ويف رصاحًة وتساءلوا األموال. هذه استخدام بها تعزم التي الكيفية يف
األموال».2 هذه مسئولية تحمل يف «مشكلة تواجهان ستارتر وكيك أماندا كانت إذا عما
خطابًا أماندا ألقت أشهر، خمسة وبعد ،٢٠١٢ سبتمرب يف إيفيل» إذ «ثيرت ألبوم صدر
والجدل املهنية، حياتها الخطاب هذا يف وناقشت الطلب». «فن بعنوان تيد مؤتمر يف
الجماهريي والحشد الغرباء عند املبيت ملواصلة وخططها ستارتر، كيك حول الدائر

«املعجبني».3 من الدعم أنواع مختلف وطلب
مع تفاعالتها ألن تلك؟ امُلرِبحة ستارتر كيك حملة لديها بينما هذا تفعل ملاذا
االنتباه، منحتهم: فقد «العطاء»، عىل أيًضا وإنما «األخذ»، عىل فقط تقوم ال «معجبيها»
أماندا يخص وفيما ذلك. من وأكثر الفنية، واألعمال املجانية، واملوسيقى واملحادثة،
منتقدوها شعر إذا يهمُّ وال أخذت. ما بقدر أماندا أعطت — جمهورها — و«معجبيها»
و«معجبيها»، «مشرتكيها»، — أماندا «منتِسبي» إىل فبالنسبة الفكرة؛ هذه من بالضجر

به. بأس ال أمٌر القيمة تبادُل — و«متابعيها»
إنه إتقانه: مسوق كل عىل يتعنيَّ أمر عىل الضوء تسلط ألنها أماندا قصة أشاركك
الحصول فإن رضوري، الثالث الفصل يف ناقشناه الذي اإلذن أن حني ففي الطلب». «فن
تفعل وعندما املقابل. يف مفيًدا شيئًا «منتِسبيك» منح أيًضا عليك يجب يكفي. ال عليه
كلُّ آلخر. آٍن من طريقك يعرتضون الذين املتفرقون املنتقدون يقوله ما يهم فال ذلك،
ز املحفِّ هم ألنهم و«املتابعني»؛ و«املعجبني»، «املشرتكني»، مع عالقاتك قوة هو يهم ما

لعملك. األسايس
ال لذلك حال.» أية عىل سيكرهون «الكاِرهون أبسط: نحو عىل األمر نَُصِغ ودعنا
يمثلون الذين عىل ركِّز بل جمهورك، من جزءًا أبًدا يكونوا لن الذين األشخاص إىل تلتفت

جمهورك. من يصبحوا أن يمكن الذين أو جمهورك
جماهري من الثالثة األنماط بني التفصيل من بمزيد سنميِّز الفصل، هذا مدار عىل
وما — و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» — للمسوقني أهمية األكثر «املنتِسبني»
أنني ولو منهم، كل توقعات بني التفريق طريقة ييل وفيما اآلخر. عن منهم كالٍّ يفرِّق

املعكوس: برتتيبها املعلومات بتقديم أخاطر بذلك

مالئم. نحو عىل التوصيل = «املشرتكون»
العاطفة. = «املعجبون»
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املعلومات. مشاركة = «املتابعون»

مع نجاحك يعتمد ثمَّ، ومن توقعاتهم. عىل معينة لقنوات «املنتِسبني» استخدام يؤثر
ورسائلهم قنواتهم توقعات تلبية عىل قدرتك عىل و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني»
لفهم حدة عىل «املنتِسبني» جماهري من نوع كل عىل نظرة نُْلِق دعنا حدودها. تجاوز أو

أفضل. نحو عىل اختالفاتهم

صديق من املساعدة من بمزيد

— بخلدينا دارت ،(@ExactTarget) تارجت إجزاكت يف زمالء كنا بينما ،٢٠٠٩ عام أواخر يف
املختلفة األساسية الدوافع دراسة فكرة مرة ألول — وأنا (@mostew) ستيوارت مورجان أقصُد
تحمل التي أبحاثنا سلسلة الفكرة هذه عن وتمخضت و«املتابعني». و«املعجبني» «املشرتكني» لدى

الكتاب. لهذا األوىل البذرة بمنزلة وأصبحت نفسه االسم

استشارية رشكة وهي ،(@trendlinei) أكتيف إنرت الين تريند رشكته مورجان أنشأ ذلك، بعد
«املشرتكني» سيَّما ال درجة، ألقىص الخاصة الجماهري قيمة زيادة يف الرشكات مساعدة عىل تركِّز
فإنه الكتاب، لهذا مشارك كمؤلف اسمه وجود عدم من الرغم وعىل اإللكرتوني. الربيد رسائل يف

به. «املعجبني» وأول لألبد، له ممتنٌّ فإنني السبب، ولهذا وجوده. يف بقوة ساهم بالتأكيد

املشرتكون (1)

أبواب عند الصحف تصلهم وكانت اإلنرتنت. وجود قبل حتى «مشرتكون» ثمة كان
أجهزة عىل التليفزيون وشبكات بهم الخاصة الربيد صناديق يف واملجالت منازلهم
«املستهلكون هو: «للمشرتكني» تعريف أفضل كان الوقت، ذلك يف لديهم. التليفزيون
تُسلَّم حرصية معلوماٍت عىل الحصول أجل من املال) (وهو قيمة ذا شيئًا قدموا الذين

مكاتبهم.» أو منازلهم إىل

املشرتكون يريده ما (1-1)

منهم؛ واحًدا أكون بأن وأفخر حاليٍّا، موجودين التقليديون «املشرتكون» هؤالء زال ما
ابنتي وتقرأ مطبخنا طاولة عىل (@PlainDealer) ديلر بلني كليفالند جريدة هي فها
الزوايا مطوية صفحاٍت ذات نسخة بقراءة ابني وينشغل بها. املوجودة الهزلية الرسوم
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القدم. كرة عالم يف لدينا لة املفضَّ املجلة ،(@FourFourTwo) تو فور فور مجلة من
املعتادة قراءتي بانتظار مكتبي عىل (@Wired) وايرد مجلة من نسخة أحدث هي وها
اللذان الكابيل؛ التليفزيون جهازا أيًضا هما وها حسنًا، الغالف. إىل الغالف من لها
املمتاز اإلنجليزي الدوري مباريات ملشاهدة إدماني بسبب كليهما اقتناء عىل أحرص
شبكة عىل (@GameOfThrones) العروش» «رصاع ومسلسل (@PremierLeague)

أو. بي إتش
التي اآلالت محطمي أو الالضية حركة إىل (نسبًة بالاليض تسميتي يف ترغب ربما
ولكن القديمة»، اإلعالم «وسائل ل استهالكي بسبب عرش) السابع القرن أوائل يف ظهرت
ألنها القديمة»؛ اإلعالم «وسائل من وسيلة كل يف اشرتاكي عىل أحافظ فأنا فهم؛ سوء هذا
الفيديو مقاطع أو املجلة أو الصحيفة محتوى مطالعة يمكنني نعم ومالئمة». «مريحة
ومفيدة سهلة بطريقة تُسلَّم أن أريدها إنني إال بي. الخاص كيندل أو باد آي جهاز عىل
االختيار حق عىل حصلُت فقد «مشرتًكا»؛ املرء كون قيمة هي وهذه حياتي. نمط تناسب

االمتياز. هذا مقابل دفعُت ألنني
ذلك: عن رشكتك لدى «املشرتكني» جمهور يخص فيما القيمة تبادل يختلف وال

عىل للحصول اإللكرتوني) الربيد عنوان (مثل قيمة ذا شيئًا املستهلكون يقدم
يختارونها. التي القناة عرب تُسلَّم حرصية معلوماٍت

املشرتكني اكتساب كيفية (2-1)

املبارشة: الرقمية القنوات هذه خالل من اإلنرتنت عرب «املشرتكني» من قاعدة بناء يمكنك

اإللكرتوني. الربيد •
املحمولة. األجهزة تطبيقات •

اإللكرتونية. املجتمعات •
الصوتية. املدونات •

لتوزيع وسيلة وهي Really Simple Syndication لعبارة (اختصار إس إس آر •
إلكرتونيٍّا). املحتوى

القصرية. النصية الرسائل •
يوتيوب. •
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باسم املحمولة األجهزة تطبيقات جماهري إىل اإلشارة دقة األكثر من أنه حني (يف
يهمنا ما ألن «املشرتكني» ضمن وضعتهم فإني التطبيق»، يل «ُمَحمِّ أو «املستخدمني»
تطبيق يتيحه الذي األمر وهو حرصية؛ بطريقة معهم التواصل عىل رشكتك قدرة هو

املبارشة.) اإلشعارات تمكني عند أو مفتوًحا يكون عندما املحمولة األجهزة
والنقطة الثاني. الجزء يف الرئيسية «املشرتكني» قنوات تفاصيل يف سنخوض
االشرتاك». وقت «يف تُحدَّد «املشرتكني» توقعات أن هي حاليٍّا فهمها يجب التي األساسية
عروًضا سيتلقون أنهم اإللكرتوني الربيد رسائل يف «املشرتكني» وعدت إذا ثَمَّ، ومن
عليها يحصل التي العروض وليس حرصية، عروًضا لهم تقدم أن بد فال حرصية،
بأسلوب بك الخاص املحمولة األجهزة تطبيق «مشرتكي» وعدت إذا وحسب. الجميع
توقعات تلبية فعدم اإلحباط؛ تسبِّب ال مثمرة تجربة تقديم بالتأكيد فعليك ومالئم، مريح
مع سلبية وخرباٍت القناة أداء ضعف حتًما يسبِّب األمر، ذلك يف والفضل «املشرتكني»،

االشرتاك. إلغاء معدالت وارتفاع التِّجارية العالمة

اإللكرتوني الربيد بأهمية يؤمن اجتماعي شخٌص

نصف العمر من البالغون املسوقون كان بينما سنوات بضع قبل بالكاد إحباطي احتواء استطعت
اإللكرتوني. الربيد عرب التسويق من ينتقصون حني يف وتويرت، فيسبوك يف شعًرا ينظمون عمري
عن مبارشًة املسئولة اإلنرتنت، عىل الصامتة الشاق العمل أداة — زال وما — اإللكرتوني الربيد كان

مجتمعني.4 وتويرت فيسبوك من بكثري — أكرب — املبيعات إيرادات حجم

(@DerekHalpern) هالبرين ديريك تريجرز سوشيال س مؤسِّ نرش عندما فرحتي تخيَّل لذا،
يف ديريك تخرَّج أحمق.»5 فأنت إلكرتوني، بريد عناوين قائمة تبِن لم «إذا فيه: قال فيديو مقطع
ونتيجة االجتماعي؛ التواصل وسائل انفجار عرص يف نضجه ذروة إىل ووصل ،٢٠٠٦ عام الجامعة
ولكن وتويرت. فيسبوك عىل مواقعه عىل الزيارات بعدد املدفوعة األوىل جهوده من كثريًا ركَّز لذلك،
«مشرتكي» قائمة إىل إلكرتوني بريد إرسال أن رأى عندما ٢٠١٢ عام اعتقاٌد لديه خ ترسَّ ذلك بعد
أنتجته ما ِضعف ١٤ بمعدل اإللكرتوني ملوقعه زيارات عدد عن َض تََمخَّ املهملة اإللكرتوني الربيد

نفسه. اليوم يف وموضوع تغريدة

نتذكر أن علينا صدري. تُثلج يوتيوب عىل اإللكرتوني للربيد الحمايس ديريك تأييد مشاهدة تزال ال
اإلنرتنت ملعايري وفًقا قديمة بأنها ما قناة عىل الحكم ليس أن — فهم عىل زمالئنا جميع ونساعد —

لديه. اإللكرتوني الربيد و«مشرتكي» ديريك اسأل فقط قيمة. ذات ليست أنها
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ولكن الوقت، مرور مع «املشرتكني» مع تواصلك ر» «تطوِّ أن يمكنك ال أنه يعني ال هذا
املشاركة عدم الختيار دائًما الفرصة وامنحهم بذلك، القيام عند التغيريات توضيح يجب
اإللكرتوني الربيد «املشرتكني»: قناتي يف قانوني رشط هذا املستقبل. يف التواصل يف
أن ببساطة املفهوم من األخرى، «املشرتكني» قنوات يف القصرية. النصية والرسائل
يشاء. حينما الصوتية املدونة من االشرتاك إلغاء أو التطبيق حذف يستطيع املستهلك
املستهلك يد يف اإللغاء أو البقاء قرار لديك، «املنتِسبني» جمهور كل مع الحال هي وكما

وحده.
يكون: الرشكة من محتًوى «املشرتكون» يريد للتلخيص،

مالئًما. •
مفيًدا. •

يختارونها. التي القناة خالل من ًما مقدَّ •
بعده). (أو االشرتاك وقت يف ُحدِّدت التي التوقعات مع متوافًقا •

«معجبوك». يريده عما كثريًا يختلف وهذا

املعجبون (2)

لم الكلمة أن ننىس أن السهل من إنه حتى األيام هذه كثريًا «ُمْعَجب» لفظ نستخدم نحن
التعريف: هذا عىل نظرة ألِق عرش. التاسع القرن أواخر حتى فعليٍّا تظهر

يف أمريكية، لهجة وهي ،١٨٨٩ «منارص»، أو «محب» بمعنى :fan معجب
ولكن ،fanatic «متعصب» لكلمة اختصار وربما البيسبول، ُهواة من األصل
هواية ملحبي َجمعي مصطلح وهي ،fancy «عشق» بكلمة متأثرة تكون ربما
من منفرد استخدام يوجد ومنارصيها. املالكمة) (وخاصًة معينة رياضة أو
إىل صياغتها تاريخ يعود أن املرجح من الحديثة الكلمة لكن ،١٦٨٢ عام

6.١٩٣٠ عام النادي» «مشجعو عبارة وُوثِّقت عرش. التاسع القرن أواخر

قدم كرة كانت سواءٌ — نوع أي من قدم كرة مباراة إىل قبل من ذهبت قد كنت إذا
«معجب» كلمة أن تعلم فإنك — أمريكية أو كندية أو أسرتالية قدم كرة أو رجبي أو
أبواق إىل الجسم طالء من فبدءًا فحسب. fanatic «متعصب» لكلمة اختصاٌر (معجبني)
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بَشعر املكتوبة الكلمات إىل البذيئة الهتافات إىل املرفرفة الالفتات وحتى الفوفوزيال
«جنون صحيح نحو عىل ماكاي تشارلز يسميه ما «املعجبون» د يجسِّ ما غالبًا الصدر،
فيه يتجىل نحو النرصعىل حتى فريقك تشجيع يف شيئًا ثمة أن هنالك ما كلُّ الحشود».7

التمييز. عىل والقدرة السليم الحسُّ فيه ويغيب الجنون

املعجبون يريده ما (1-2)

فيه يريد الذي الوقت ففي «عاطفة»؛ إال هو ما السابق ح املوضَّ اإلعجاب عملية جوهر إنَّ
ومشاركة به يتمتعون بيشءٍ شغفهم عن التعبري «املعجبون» يريد املالءمة، «املشرتكون»
حيث واملنتجات، والفنانني الِفرق مع العاطفة عىل قائمة روابط فيشكِّلون الشغف. هذا
لديهم لة املفضَّ التِّجارية العالمة تحمل التي األحذية رشاءُ أو فريقهم ألوان ارتداءُ يكون
يمثل ال ثمَّ، ومن والئهم؛ عن نفسه بالقدر وتعبري الشخصية الُهوية عن تعبري بمنزلة
نابضة عالقاٌت لديهم تكون إنما «املشرتكني»، مثل املالءمة عىل قائمة عالقات «املعجبون»
مع خرباتهم نوعية درجتها وتُحدِّد «العاطفة»، عىل مبنية واإلثارة بالحماس وُمفَعمة

املعنية. التِّجارية العالمة أو الفريق أو الشخص
من بكثري يدين وربما اإلنرتنت، كثريًا يسبق التِّجارية» العالمة «معجبي ظهور إنَّ
للمرشوبات مستهلكون جميًعا نحن وانتشارها. الشعبية الثقافة ازدهار إىل انتشاره
وشارمني ،(@Coke) بكوكاكوال معجبون ولكننا والسيارات، الصحي، والورق الغازية،
التِّجارية العالمات من وانتقاًال .(@FordMustang) موستانج وفورد ،(@Charmin)
عىل حرفيٍّا والئهم إلظهار وسيلة للمستهلكني الرشكات قدَّمت الخاصة، إىل العامة
القدمني وعىل (@Oakley أوكيل الشمسية للنظارات التِّجارية (العالمة وجوههم؛
ثردلس للقمصان التِّجارية العالمة (واألكمام ،(@Nike نايك لألحذية التِّجارية (العالمة
يمثل مًعا «املعجبني» جمُع كان اإلنرتنت، شبكة تظهر أن قبل ولكن .(@Threadless
الرياضية األلعاب يف املوجودة التِّجارية العالمات تلك عدا التِّجارية، العالمات أمام تحديًا

والرتفيه.
يأتي: ما ل تأمَّ قط. يحدث لم مًعا «املعجبني» جمَع أن يعني ال وهذا

املتقدمني «املعجبني» أعداد بتقليل أوف بيك بيلسربي بدأت ،١٩٤٩ عام •
بيست بيلسربي دقيق استخدموا متنافس مائة إىل باآلالف تَُقدَّر التي للمسابقة
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مرة اآلن املسابقة تُجرى التحكيم. لجنة أبهرت ُمبتَكرة أصناٍف إلعداد فالور
للفائز.8 دوالر مليون قدرها جائزة مع سنتني كل

لتشكيل كوكاكوال تذكارات جمع وهواة متعصبًا «معجبًا» ٣٣ التقى ،١٩٧٦ عام •
يف الربيع «فصل السنوي املؤتمر رعاة وهم كوكاكوال»، تذكارات جامعي «نادي

العالم.9 أنحاء جميع من كوكاكوال تذكارات لجامعي أتالنتا»
الدويل امُللتقى «ميني» للسيارات التِّجارية العالمة «معجبو» نَظََّم ،١٩٧٨ عام •
ويغريِّ أملانيا. يف أيام ثالثة ملدة تخييم حدث وهو ميني؛ سيارات ملالكي األول
أكثُر وحرضه أوروبا، أنحاء جميع لتشمل إجرائه مواقع الحايل الوقت يف الحدث
٢٠١٣ ميني سيارات مالكي ملتقى يف ميني لسيارات «معجب» آالف عرشة من

إيطاليا.10 يف

املعجبني اكتساب كيفية (2-2)

بكثري أسهل مًعا التِّجارية العالمة «معجبي» جمع مهمة أصبحت الحارض، الوقت يف
ومن سبيس. وماي فيسبوك مثل «املعجبني» عىل امُلركِّزة اإللكرتونية القنوات طريق عن
بوصفه سبيس ماي مكانة احتل أن بعد القناتني، بني األقوى هو فيسبوك أن الواضح
يبذل السطور، هذه كتابة (حتى سنوات. منذ البارزة العاملية االجتماعي التواصل قناة
قصارى سبيس ماي يف املستثمرون وزمالؤه (@JTimberlake) تيمربليك جوستني
نجحوا وإذا سابًقا. مهيمنة كانت التي االجتماعية الشبكة يف جديدة حياة لبث جهدهم
واملشاركة «املعجبني» لبناء قديم/جديد مكان الرتفيه قطاع يف للرشكات سيُتاح ذلك، يف

معهم.)
لم فيسبوك أن فهو فيسبوك، عن تعرفه أن يجب واحد يشء ثمة كان إذا ذلك، ومع
براونز كليفالند «معجبو» يُصنَع براونز. كليفالند لفريق واحًدا «معجبًا» ولو أبًدا يصنع
األمريكي القدم كرة اتحاد بطولة تحقيقه منذ بها يُصنَعون كانوا التي نفسها بالطريقة
ُمنيت فقد نفيس، وعن والخربات. واألنساب الجغرافيا طريق عن ١٩٦٤؛ عام مرة آخر
يف ُولِدت فقد الثالث؛ الطرق لهذه خضعت ألنني براون «معجبي» من أكون أن بلعنة
براون «معجبي» أحد والدي وكان كليفالند)، من فقط ساعتني بُعد (عىل بأوهايو توليدو
أعظم من واحدة كان ما وحرضُت واضح)، نحو عىل التعسف أشكال من شكل (هذا
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إضافيني شوطني بعد ٢٣–٢٠ اإلقصائية املباراة يف (االنتصار براون تاريخ يف املباريات
.(١٩٨٧ يناير ٤ يف جيتس نيويورك فريق عىل

يصنع ال فيسبوك ا: جدٍّ مهمة نقطة عىل الضوء تَُسلِّط ألنها لعنتي أشارك إنني
عىل للتجمع لهم مكانًا يوفر إنه التِّجارية، العالمة «معجبي» من العظمى الغالبية
العالمة «معجبي» من باملائة ٧٨ أن إىل حديثة دراسٌة أشارت الواقع، يف اإلنرتنت.
ومستوى رديئة وخدماتك منتجاتك كانت إذا لها.11 «عمالء» بالفعل يكونون التِّجارية
العديد لديك ليس أنه املرجح فمن منعدًما، بالبقاء لك يسمح الذي التِّجارية للعالمة الوالء
«املعجبون» األشخاص ببساطة يكون ربما الواقع، يف فيسبوك. عىل «املعجبني» من
«معجبني» لبناء شكاواهم. نرش إىل يتطلعون منتقدين السيناريو هذا مثل يف بصفحتك
خارج متحمسون «معجبون» لديها خدمة أو منتج لديك يكون أن يجب فيسبوك، عىل
وقتك تَُكرِّس أن األفضل من وإنما الفصل، بهذا تهتم فال كذلك، تكن لم وإن اإلنرتنت.

وخدماتك. منتجاتك لتحسني

فيسبوك» عىل معجبًا يكون أن قبل «عميل لقاعدة رائع استثناءٌ

وبالك ،(@KISSOnline) كيس فرقة إىل مستِمًعا نشأ جوهره. يف روك نجم فيش مات الطاهي
ِفرق يف يعزف وكان ،(@RFTCRFTC) كريبت ذا فروم وروكيت ،(@OfficialSabbath) ساباث
جريلد آند بار ميلت مطعم افتتح عندما أنه إذن امُلستغَرب من يكن لم مراهًقا. كان أن منذ

التسويق. يف رول آند الروك موسيقى نهج اتبع ،٢٠٠٦ عام (@MeltBarGrilled)

كل مع وتعاَمَل موسيقية ِفرقة كان لو كما به الخاص اللذيذ املشوي الُجبن ملطعم مات َج َروَّ
يضاهي الذي اإلعالني بامللصق الدعاية متمًما يطرحها؛ جديدة أغنية كانت لو كما جديدة شطرية
عىل وصفحة اإللكرتوني، بالربيد لالشرتاك ناديًا أطلق ،٢٠٠٩ وعام املوسيقية. الحفالت ملصقات
وشًما ارسم بسيطة: الصفقة كانت للمطعم. وشم باستخدام خاص وترويج «للمعجبني»، فيسبوك
الكحولية واملرشوبات الطعام عىل باملائة ٢٥ خصم عىل واحصل الذائب املشوي الجبن من مستوًحى
املطعَم دائٌم زبوٌن دخل الرتويجية، املطعم وشم حملة إطالق من أيام أربعة وبعد الحياة. مدى
ميلت مطعم حيال «املعجبني» حماس يُظِهرون شخص ٥٠٠ من أكثر يوجد واليوم، وشًما. راسًما

الجسم. وشوم خالل من

وشم حملة يف األقل عىل أعضاء خمسة مات ذََكَر جنونًا؟ األكثر األمر تعرف أن تريد هل ولكن
أحد أجاَب السبب، عن ُسِئلوا وعندما املطعم! يف طعاًما يتناول أن قبل حتى الوشم رسموا املطعم
عىل أصدقائه من حماسية وصور تعقيباٍت رؤية بعد وشم عىل الحصول قرر بأنه «املعجبني»
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«هذا «املعجب»: أجاَب الطعام، يعجبه لم إذا شعوره سيكون كيف مات سأله وعندما فيسبوك.
صديقي.» يا وارد غري أمٌر

(@FoodNetwork) نتوورك فود قناة يف ظهر فقد كثرية؛ نواٍح يف مات ميلت مطعِم نجاُح أدهَش
ما سألتَه إذا ولكن جديدة. مواقع خمسة ليشمل عمله ع ووسَّ العام»، أعمال «رجل لقب عىل حاصًال
الجبن لشطرية وشًما رسم الذي املعجب عن يخربك فسوف نجاحه، حيال للدهشة إثارًة األكثر األمر
«املعجبني»، بناء يف مساعدتك يستطيع فيسبوك نعم، املشوي. ُجبنه يتذوق أن قبل حتى املشوي

ِفعليني. «عمالء» بهم االحتفاظ يف ترغب كنت إذا منتجك تقديم تُْحِسن أن عليك ولكن

طريق عن فيسبوك عىل بالرشكة «معجبًا» يصبح «املستهلك» كان ،٢٠١٠ عام قبل
وضوح واضًحا كان الزر هذا غرض أن من الرغم وعىل معجبًا». «كن زر عىل النقر
تحاول وعندما التِّجارية. العالمة مع للتفاعل عاليًا معياًرا يراه فيسبوك كان الشمس،
فإنك — ذلك ترافق التي الدعاية وفرص — التِّجارية املعجبني/العالمة تفاعالت زيادة

ممكن. قدر بأقىص سلسة تجربة يف ترغب
ثم ،٢٠٠٩ عام فيسبوك يف محدود نحو عىل الزر هذا ُقدِّم «أعجبني». زر ظهر ثم
النحو عىل التغيري وراء املنطق فيسبوك رشح .٢٠١٠ يف معجبًا» «كن زر محل تماًما حلَّ

التايل:

من الصفحات لغة نا غريَّ املوقع، عرب االتساق وتعزيز تجربتك لتحسني
طريقة لك يقدم التغيري هذا أن ونعتقد «أعجبني». إىل معجبًا» «كن
تهتم التي واملوضوعات واألشياء الناس مع للتواصل ومعيارية خفة أكثر

بها.12

فإن التغيري، هذا حيال املستخدمني من األولية السلبية الفعل بعضردود وجود رغم
و«التعليق» اإللكرتوني» «الربيد مثل شائًعا «أعجبني» زر وأصبح به، تمسكت فيسبوك
لجميع لالهتمام املثري السؤال طرح «أعجبني» زر ويواصل الويب. عرب و«مشاركة»

التِّجارية؟ بالعالمة معجبًا ا حقٍّ تصنع واحدة نقرة هل التِّجارية: العالمات
«أعجبني» زر عىل النقر أن بمعنى «نعم» سواء. حدٍّ عىل وال نعم هو الجواُب
التِّجارية العالمات بني املبارش التواصل أمام الباَب يفتح التِّجارية العالمة صفحة عىل
«الخفيف» التعبري أن بمعنى و«ال» «املنتِسبني». من جمهور أي أساُس وهو واملستهلكني؛
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بالضبط يمثل ال تعقيد أو تكلٍُّف دون «أعجبني» زر يربزه الذي اإليجابية املشاعر عن
الحقيقيني. «املعجبني» من نتوقعه الذي التِّجارية بالعالمة الشغف ذروة

تَُركِّز التي االجتماعية الشبكات من وغريهما سبيس وماي فيسبوك يتيح ذلك، مع
والقدامى. الُجدد «املعجبني» من أوسع مجموعة الحتواء الفرصة للرشكات املعجبني عىل
بعبء رشكتك كاهل عىل تلقي التي «البوابة» أنه عىل «أعجبني» زر يف َفكِّْر أخرى، بعبارة
الفرصة املستهلكني تمنح التي األداة إنها الوقت. بمرور «املعجبني» مع العالقة تعميق

التِّجارية. عالمتك حول الشخصية املناقشات من املزيد إلدارة

∗∗∗

بعبء رشكتك كاهل عىل تلقي التي «البوابة» أنه عىل «أعجبني» زر يف َفكِّْر
الوقت. بمرور املعجبني مع العالقة تعميق

∗∗∗

اآلخرين «املعجبني» مع تواصلهم لديك: «املعجبني» جمهور حول حاسمة نقطة هذه
بيئات ر تَُوفِّ معهم. املبارش تواصلك من — أهمية أكثر يكن لم إْن — أهمية يقلُّ ال
منتجاتك مناقشة «للمعجبني» يمكن حيث افرتاضيٍّا مياه ُمربِّد اإللكرتونية «املعجبني»
ذكرنا كيف أتذكر التِّجارية. عالمتك حول قصص وترويج النصائح ومشاركة وخدماتك
يف يذهبون ثم للحظة محتواك يشاركون ألنهم لحظي جمهور «اْلُمَروِِّجني» أن سابًقا
إىل أيًضا األحيان من كثري يف يتحوَّلون اإلنرتنت عىل «معجبوك» حسنًا، التالية؟ اللحظة
من الهجني الجمهور وهذا شبكاتهم. مع شغفهم مشاركة يف يرغبون عندما «ُمَروِّجني»
أشخاٌص فهم لديك؛ املزدوجة الجماهري أقوى من مزيًجا يمثل و«املعجبني» «اْلُمَروِِّجني»

العالم. مع لرشكتك حبهم ملشاركة استعداد عىل شغوفون
ففي متقلبني؛ يكونوا أن املمكن من أنهم وهي «املعجبني»، عن أخرية فكرة ثمة
من كثري ويف امللعب. يف رحمة بال استهجانًا يلقى فريٌق هناك القدم، كرة يف أسبوع كل
سالٌح «املعجبون» ف «معجبيهم». يكونون بل أعداءهم، املستهجنون يكون ال األحيان،

لك. دعمهم رسعة بنفس عليك ينقلبوا أن يمكن إذ َحدَّين؛ ذو
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اإلنرتنت؛ عىل «معجبيك» تجميع تختار عندما تخوضها التي املخاطرة هي هذه
لم وإذا نفسها. إخفاقاتك مشاركة بسهولة نجاحاتك ملشاركة عامة بيئة تصنع فأنت
جانب من العاطفي واالمتعاض السعادة حاالت مع للتعامل الشجاعة رشكتك لدى تكن
من جمهور بناء تجنُّب األفضل من يكون فقد منها؛ مفر ال التي املتحمسني «املعجبني»

تماًما. اإلنرتنت عىل «املعجبني»
سوف الَعَرضية األزمات ويتجاوزون املخاطر هذه يخوضون الذين أولئك أن إال
العمالء خدمة وهي: «املعجبني»، جماهري من املتوقعة غري الفوائد من واحدة يجنون

املجانية.

هجماتهم املعجبون يَُشنُّ عندما اآلن: رسينيتي

متخصص إلكرتوني بائع اإلنرتنت عرب بالتجزئة للبيع (@ThinkGeek) «ثينكجك» متاجر أن بما
نصف عىل يزيد ما لديها يكون أن املستغرب غري فمن الذكية»؛ الجماهري أجل من «أشياء بيع يف
اللحم محافظ مثل عليها العثور يصعب التي األشياء تبيع عندما فيسبوك. عىل معجب مليون
يف العميق الوالء تستثري األرجح عىل فإنك امُلعلَّب، اليونيكورن» و«لحم تشوباكا، ومالبس املقدد،

الدعابة. بحس يتمتعون الذين األشخاص نفوس

غضب موضع نفسها ثينكجك وجدت عندما ٢٠١٣ أبريل يف يرام ما عىل األمور تكن لم ولكن،
النسخة — القبعة تكن لم جني».13 «قبعة ى يُسمَّ واحد منتج بخصوص املفاجئ «املعجبني»
قصرية «فايرفالي» مسلسل يف القاسية كوب جني شخصية ترتديها كانت التي القبعة من صة املرخَّ
— (@20CenturyFoxTV) التليفزيونية فوكس» سينرشي «توينتيس شبكة عىل أُذيَع الذي األجل

سنوات. عرش ملدة بأنفسهم الخيَّاطون يبيعها كان التي النسخ عن مختلفة

هذا عن للتوقف خطابات يتلقون جني قبعة بتصنيع لهم ص املرخَّ غري الخيَّاطون بدأ عندما لذلك،
باالستنتاج األخذ يف الكثريون ع ترسَّ ،٢٠١٣ عام أوائل يف فوكس سينرشي توينتيس من العمل
عليها تتدفق السلبية وتويرت فيسبوك مشاركات وبدأت األمر. بهذا عالقة لها ثينكجك بأن الخاطئ

«املعجبني». عىل األرباح لتفضيل ثينكجك منتقدًة

أوضحت ما ورسعان جانبها. إىل — ثينكجك ومشجعو — الحقائق كانت الحظ، لحسن لكن،
مؤسسة لصالح ستذهب جني قبعة مبيعات عائدات كلَّ أن وأعلنت مدونتها، عىل املوقف الرشكة
فايرفالي معجبي ملجموعة لة املفضَّ الخريية الجمعية وهي ،(@EqualityNow) ناو» «إكواليتي

14.(@CSTS) رسينيتي» ذي ستوب «كانت
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مقاومة يف الرشكة ساعدوا الذين معجبيها بفضل والسكينة الهدوء ثينكجك وجدت النهاية، يف
الرتخيص. صاحب لترصفات املشرتكة كراهيتهم وترويج السوق يف الخاطئة املعلومات

املعجبني يخدمون معجبون (3-2)

املتحدة الواليات يف نموٍّا األرسع التجزئة متاجر تفاُعل طريقة مؤخًرا فريقي درَس عندما
من باملائة وخمسني واحد يف لالهتمام. مثريًا شيئًا اكتشفنا اإلنرتنت، عىل «املعجبني» مع
قبل فيسبوك عىل الرشكات صفحات عىل املطروحة األسئلة عن «املعجبون» أجاَب الوقت،
«َطوًعا» يصبحون املشاركون «املعجبون» صحيح، هذا نعم نفسها.15 الرشكة تجيب أن

بك. الخاص العمالء خدمة لقسم امتداًدا
األزمات. وإدارة العامة العالقات يف حاسًما دوًرا أيًضا «املعجبون» يلعب أن ويمكن
ُمَروِّجني أو خارجيني، اد نقَّ ِقبل من سواءٌ — للهجوم التِّجارية عالمتك تتعرَّض عندما
عن للدفاع األحيان من كثري يف «املعجبون» سيحتشد — غاضبني عمالء أو ُمضلَِّلني،
وحماية املدركة األخطاء لتصحيح ذلك يفعلون وهم فيسبوك، عىل التِّجارية عالمتك
يستطيع املحامني، أو األنظمة أو بالقواعد مقيدين غري أنهم وبما التِّجارية. عالمتك
العالقات عىل ذلك تداعيات بشأن القلق دون بخطئه شخٍص أي يواجهوا أن «املعجبون»
يريدون الذين أولئك محاربة عىل تساعد التي االجتماعية البيضاء الدم خاليا إنهم العامة.
«املعجبني» بناء إىل تحتاج رشكتك فإن ثمَّ، ومن بالسلبية. التِّجارية عالمتك إصابة
تستطيع بذلك، وبالقيام هجومية». «ألغراٍض وكذلك «دفاعية» ألغراٍض اإلنرتنت عىل

إمكاناتهم. كامل عىل الحصول
أجل: من «املعجبني» جماهري إىل املستهلكون ينضم آنًفا، قلناه ملا وتلخيًصا

التِّجارية. بعالمتك «شغفهم» عن التعبري •
التفكري». يف «مماثلني أشخاص مع التواصل •
وشغفهم. «املعجبني» مجموعة من االستفادة •

الحاجة. عند التِّجارية عالمتك «حماية» •

عن فضًال أوًال؛ املعلومات معرفة يحبُّ الذي الجمهور عىل نظرة نُْلِق دعنا واآلن
اآلخرين. مع مشاركتها من تأتي التي املكانة

73



الجمهور

املتابعون (3)

للغاية: بسيط تعريٌف «للمتابع» كان اإلنرتنت، قبل ما عالم يف

معني. نشاط أو قضية أو لشخٍص س متحمِّ أو مؤيِّد

اإلنرتنت قبل ما «املتابعني» عىل أمثلة يعطوني أن الناس من أطلُب عندما ولكن
ما شخٌص يهمس ربما السهولة. بتلك تتدفق ال اإلجابات فإن التقديمية، عرويض أثناء
ربما وأخريًا، «الناخبون». قليًال: أكثر ذكاء ذو آخر شخٌص يقول ثم «التابعون»، قائًال:
«املالحقون!» أو الدينية!» الطائفة «أعضاء قائًال: املجموعة يف الساخر الشخص يرصخ
التي الغرابة بعض إىل يشري األخرية اإلجابات هذه به تُستقبَل ما عادة الذي الضحك إن
اليوم ثقافة يف األمر يكمن وربما تها. ِبُرمَّ «املتابعة» فكرة حيال الناس من كثريٌ يعانيها
ولكن األمور، زمام عىل مسيطرين نكون أن يف رغبتنا أو املتوترة بالشخصية املدفوعة
إليهم يُنَْظر ما بقدر «متابعون» أنهم عىل إليهم يُنَْظر أن يف يرغبون ال الناس من الكثري

قادة. أنهم عىل

املتابعون يريده ما (1-3)

املصدر من قة» منسَّ «معلوماٍت عن يبحثون أنهم يف «للمتابعني» الرئيسية السمة تتمثل
تلك مشاركة عنها ض تَتََمخَّ التي االجتماعية املكانة وراءَ يَْسَعْوَن ما وغالبًا مبارشًة،
عالمتك مع عاطفية بعالقة — يتمتعون ال أو — «املتابعون» يرتبط وربما املعلومات.
يكونوا أن يمكن ال «املتابعني» أن يعني ال وهذا ُعملتهم. هي فاملعلومات التِّجارية؛
بيرب جاستن «متابعي» تغريدات عىل فحسب نظرًة تلقي أن فيكفيك عاطفيني؛
ليكونوا عموًما يتواجدون «املتابعني» أن إال تويرت. عىل املتعصبني (@JustinBieber)
التي والِفرق والناس واملنظمات واألحداث الرشكات من املعلومات يعرف» َمن «أول

تهمهم.
من فقط يتابعون ال «املتابعني» معظم أن وهو لالهتمام، مثري آخر ر تطوُّ ثمة
تقدم أن تستطيع التِّجارية عالمتك كانت إذا يُتابَعوا.» لكي «يُتاِبعون إنما املتابعة، أجل
فإنك اآلخرون، يشهده لم آخر محتًوى أو لالهتمام، مثرية معلوماٍت أو أفكاًرا «ملتابعيها»
أساس هو (هذا «ملتابعيه». نفسه املحتوى يقدِّم شخص أوَل ليكونوا الفرصة تمنحهم

74



واملتابعون واملعجبون املشرتكون املنتِسبني: شخصيات كبار

من قدًرا يعطيهم وهذا التايل.) الفصل يف نتناولها سوف التي املكتسبة، اإلعالم وسائل
للمعلومات موثوًقا مصدًرا يصبحوا أن خالل من متابعيهم لزيادة فرصة وربما املكانة،

لالهتمام. املثرية
كذلك؟ أليس مبارش، غري مساًرا هذا يبدو

املتابعني اكتساب كيفية (2-3)

مبارشًة مراسلتهم يمكنك الذين «املنتسبني» من نوٌع إنهم «املتابعني». قوة هي هذه ولكن
يف القنوات من متنوعة مجموعة خالل من بناؤهم ويمكنك «ُمَروِّجني». إىل وتحويلهم

منها: الحايل، الوقت

بَلس. جوجل •
فيسبوك. •
إنستجرام. •
إن. لينكد •
بينرتست. •

شري. ساليد •
تويرت. •
فاين. •

خالل إال تظهر لم منها كالٍّ أن حقيقة هو تلك املتابعني قنوات حياَل الجذَّاب األمر إنَّ
تغريداتهم ثم إن)، (لينكد لألشخاص املهنية الحياة نتابُع بدأنا َفَحْسُب: املايض الَعْقد
الصور أيًضا املعلوماتي النظر اسرتاُق اآلن ويشمل (تويرت)، حرًفا ١٤٠ من املكوَّنة
(إنستجرام الفيديو ومقاطع والصور شري)، (ساليد التقديمية والعروض (بينرتست)،
التي واألماكن واألشياء األشخاص من املذهلة املجموعة ص تفحَّ ذلك، عىل عالوًة وفاين).

وحده: تويرت عىل نتابعها أن يمكن

.(@KevinBacon (مثل ممثلون •
.(@WeAreSocial (مثل وكاالت •
.(@United (مثل جوية خطوط •
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.(@mytoaster (مثل أجهزة •
.(@GarethBale11 (مثل رياضيون •

.(@jkrohrs … أعرف ال أوه، (مثل، مؤلِّفون •
.(@Hollerado (مثل موسيقية ِفرق •

.(@DonorsChoose (مثل خريية مؤسسات •
.(@LakewoodOhio (مثل مدن •

.(@PattonOswalt (مثل كوميديون ممثلون •
.(@ExactTarget (مثل رشكات •

.(@HomerJSimpson (مثل خيالية شخصيات •
.(@Chase (مثل مالية مؤسسات •

.(@mmsgreen (مثل أطعمة •
.(@AngryBirds) ألعاب •

.(@NYHiltonMidtown (مثل فنادق •
.(@AmberLyon (مثل صحفيون •
.(@AFL (مثل رياضية بطوالت •

.(@TheEconomist (مثل مجالت •
.(@VineApp (مثل جوَّال تطبيقات •

.(@AMCTheatersو @Avengers (مثل سينما ودور أفالم •
.(@MuseumModernArt (مثل متاحف •

.(@ZoeCello كيتنج، زوي التشيلو عازفة (مثل موسيقيون •
.(@NYTimes (مثل ُصحف •

.(@Sockington the cat (مثل أليفة حيوانات •
.(@GGBridge الذهبية البوابة جرس (مثل أماكن •

.(@Botanicalls مثل رشكات من املقدَّمة التكنولوجيا خالل (من نباتات •
.(@GOP (مثل سياسية أحزاب •

.(@FollowAndretti (مثل سباق ِفرق •
@KQED (مثل بودكاست عروض مضيفو أو راديو محطات •

.(@MenInBlazersو
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.(@Pontifex (مثل دينية قيادات •
.(@DeagansKitchen (مثل مطاعم •
.(@CLEClothingCo (مثل متاجر •

.(@ManchesterUnited (مثل رياضية ِفرق •
،@WKYC ،@AMC_TV (مثل تليفزيونية ومحطات وبرامج شبكات •

.(@60Minutesو
.(@MiamiUniversity (مثل جامعات •
.(@BarackObama (مثل العالم قادة •

السبب هو وهذا وأكثر، أكثر تطول أن يمكن القائمة هذه أن لك أؤكد تعبت؟ هل
يف الصخب من كثريٌ ببساطة يوجد إذ «متابعني»؛ بناء «عدم» قاعدة يتِّبع البعض أنَّ يف
رشكتك متابعة يف يرغبون الذين املستهلكني أن هي الحقيقة ذلك، ومع بالفعل. األمر هذا

بذلك. لهم سمحت إذا وسيجدونها، الفوىض هذه عرب طريقهم يشقون سوف

الشهرة ستار وراء خاطفة نظرٌة

ستيلرز بيتسربج ع» «ُمشجِّ كان إنديانابوليس، يف ٢٠١٢ عام بول السوبر مباراة أُقيمت عندما
يشء، كل فرغم فحسب. الحماس متوسط (@sdpaladin) باالدين سيث ب املتعصِّ (@Steelers)
إثارًة األقل الفريق تشجيع سوى خياًرا له وجيانتس باتريوتس فريقي بني املنافسة ترتك لم

المتعاضه.

لفريق الَعريض املستقِبل من تغريدة رأى عندما املباراة، قبل الثالثاء يوم هذا كل تغريَّ ذلك، ومع
كان بأنه — تويرت عىل متابعيه أحد كان الذي — (@AntonioBrown84) براون أنطونيو ستيلرز
للرد تغريدة سيث كتَب الفور، وعىل بها. للقيام أنشطة عن ويبحث األسبوع هذا إنديانابوليس يف
عرشة الثانية الساعة يف رأيك ما مًعا! الغداء نتناول دعنا إندي! يف أعيُش «أنا فيها: يقول عليه

والنصف؟»

مرات عدة مًعا الوقت تمضية يف االثنان رشَع بل وحسب، سيث عرض بَقبول أنطونيو يكتِف لم
أنطونيو إن حتى أرستيهما، حول قصًصا وتشاركا األثقال رفع رياضة فمارسا األسبوع؛ هذا خالل
حيث ،(@CapitalGrille) جريل كابيتال مطعم يف سيث أصدقاء أحد ميالد عيد عشاء يف شارَك
اكتشف عندما أنطونيو كرم عىل وُردَّ التكاليف. كامل بكرم األمريكية القدم كرة دوري العُب دفع

له. حذاءٍ رشاء سيث واستطاع منزله يف الرسمية املناسبات حذاء نيس أنه
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مع وحسب وقتًا» «يميض أن (@NFL) أمريكية قدم كرة العب يستطيع أن األيام هذه النادر من
ستار وراء أحدُهما خطا فقد وسيث. ألنطونيو تويرت أتاحه ما هذا ولكن «متابع»، أو «معجب»

ورائها.16 من اآلخُر وخرج الشهرة،

يريد: «متابعيك» جمهور باختصار،

أضفتها). (التي «املعلومات» •
الوصول.» «إمكانية •

نوعها.» من فريدة «ُرًؤى •
«متابعيهم». بناء خالله من يمكنهم للمشاركة» قابًال «محتًوى •

غنًى ال التي الثالثة املنتسبني جماهري تكوين ته: ِبُرمَّ األمر تعرف اآلن أنت إذن،
واهتماماتهم. ودوافعهم — و«املتابعني» و«املعجبني»، «املشرتكني»، — التسويق يف عنها
رشيحة بني من أن إىل و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» حول أبحاثُنا وتوصلت
وما عاًما ١٨ سن يف ُهم من ورشيحة باإلنرتنت املتصلني املتحدة الواليات يف البالغني

فوق:

أكثر أو بواحدة الخاصة اإللكرتوني الربيد قوائم يف اشرتاك لديهم باملائة ٩٣ •
التِّجارية. العالمات من

العالمات من أكثر أو بواحدة فيسبوك عىل املعجبني من منهم باملائة ٥٨ •
الزيادة). يف آخذٌ (والعدد التِّجارية

التِّجارية العالمات من أكثر أو لواحدة تويرت عىل املتابعني من منهم باملائة ١٢ •
الزيادة).17 يف آخذٌ (والعدد

حساب عىل تويرت عىل و«املتابعني» فيسبوك عىل «املعجبني» زيادة تأِت لم
تنمية هي اليوم التسويق فرصة فإن ثمَّ، ومن اإللكرتوني. الربيد قوائم يف «املشرتكني»
اإلعالم وسائل تحسني إىل بحاجة أنت بذلك، وللقيام بك. الخاصة املنتسبني جماهري كل

التقليدية. للطرق امُلتِبع ق املسوِّ دهشة تثري بطرق واملكتسبة واململوكة املدفوعة
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الخامس الفصل

اإلعالم وسائل درابر: دون وراء ما
واملكتسبة واململوكة املدفوعة

استقباله يمكن تغيري. ببساطة هو إنما املذموم، أو املحمود باألمر ليس التغيري
«أريد فيها: تقول غضٍب بنوبة استقباله ويمكن الفرح. أو الذعر من بحالة

جديد.»1 يشءٌ هذا «انظر، فيها: تقول برقصة أو عليه»، كانت كما األمور

ِمْن) (َماد الرجال» «جنون مسلسل درابر، دون

الشخصية تألقت املاضية، القليلة السنوات مدى فعىل درابر؛ دون إىل بالعرفان أديُن
العديد يف (@MadMen_AMC) ِمْن) (ماد الرجال» «جنون مسلسل من األنيقة الرئيسية
تقريبًا املستحيل من الواقع، يف . املتغريِّ التسويق مشهد حول التقديمية عرويض من
يف أفينو ماديسون يف الواقعة اإلعالنية الوكالة حول يدور الذي املسلسل مشاهدة
يف نتائَج بها سيحقق دون كان التي الطريقة عن التساؤل دون العرشين القرن ستينيات
وسائل قطاع من رجًال القديم، الطراز من مسوًِّقا دون كان يشء، كل فرغم اليوم. عاَلم
شخٌص يتوىل بينما عظيمة أفكار إنتاج هي الوحيدة وظيفته كانت الجماهريية اإلعالم
وإبرام اإلعالم وسائل يف اإلعالنية واملساحات الوقت ورشاء والتخطيط التصميم أمر آخر

الدعاية. صفقات
بني املقارنة هو عليك ما كلُّ هذا، لفهم األوقات! هذه ت تغريَّ َكْم إلهي، يا ولكن
ما الحايل. الوقت يف املتاحة واألساليب الوقت هذا يف دون أمام املتاحة التسويق أساليب

.1-5 جدول يف مبنيَّ معه يتعامل الرجال» «جنون كان
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درابر دون عرص يف التسويق أساليب :1-5 جدول

الجماهريية اإلعالم وسائل أساليب املبارشة اإلعالم وسائل أساليب

الخارجية اإلعالنات األحداث
الالفتات املبارش الربيد

املطبوعة الدعاية التسويقية املنشورات
اإلذاعة الهاتف عرب التسويق

التليفزيون  

أن دون إلبداع سمحت فقد «استقرار»، من القنوات هذه به تتسم كانت ملا نظًرا
األبيض من التليفزيون ل تحوَّ بالتأكيد، التكنولوجيا. تقلبات عن ناتجة عوائق دون يتجىلَّ
حف الصُّ طباعة وبدأت إم، إيه إذاعات محل إم إف إذاعات وحلَّت األلوان، إىل واألسود
طريقة أو الدعاية آليات يف شاملة تغيرياٍت عن تسفر لم التحوُّالت هذه ولكن باأللوان،
املهنية درابر دون حياة جعل وهذا اإلعالم. وسائل من وسيلة كل مع املستهلكني تفاعل

للغاية. سهلة
،(2-5 (جدول الحايل الوقت يف للمسوقني املتاحة األساليب عىل نظرًة ألِق واآلن

ستتملكك. التي البالغة الدهشة َكمَّ واستشعر
تستطيع طريقة خمسني من أكثر هذه فإن توٍّا، عرضناه ما َعدِّ بصدد كنت إذا
بتسع مقارنًة املستهلكني؛ جماهري مع التواصل الحايل الوقت يف خاللها من الرشكات
األساليب هذه من الكثري لنستوعب الوقُت لدينا كان وبالكاد قليلة. عقوٍد منذ فقط طرق
جذريٍّا، اإلعالم وسائل مشهد تغريَّ الواقع، يف املسوِّقني. نحن عنا ناهيك كمستهلكني،

للغاية. حيوي الجمهور» «حتمية توجيهات من األول التوجيه أن يف السبب هو وهذا

القصري املدى عىل للبيع واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تستخِدْم ال
وقيمته بك ارتباطه الخاصوزيادة جمهورك حجم لزيادة أيًضا ولكن وحسب،

الطويل. املدى عىل
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الحايل الوقت يف ع التوسُّ الدائمة التسويق أساليب :2-5 جدول

الجماهريية اإلعالم وسائل أساليب املبارشة اإلعالم وسائل أساليب

الالفتات األحداث
الخارجية اإلعالنات املبارش الربيد
املطبوعة الدعاية التسويقية املنشورات

اإلذاعة الهاتف عرب التسويق
التليفزيون املبارش الفاكس

التليفزيون عرب التسويق إعالنات اإللكرتوني الربيد
اإللكرتونية األلعاب الفورية الرسائل خدمة

اإلنرتنت عرب املحادثة خدمة القصرية النصية الرسائل خدمة
اإللكرتونية املواقع املتعددة الوسائط رسائل خدمة
الدردشة غرف اآللية الصوتية الرسائل

األصلية البحث نتائج إس إس آر تنسيق
اإلنرتنت عىل اإلعالنات االجتماعية الشبكات عرب املبارش الرتاسل
املدفوعة البحث نتائج املحمولة) األجهزة تطبيقات (عرب املبارشة اإلشعارات
املقصودة الصفحات شات) سناب (مثل اإلنرتنت* عرب املجاني الرتاسل تطبيقات

املصغرة اإللكرتونية املواقع  
اإلنرتنت عرب املنتديات  

بالعمولة التسويق  
اإلنرتنت عرب الفيديو مقاطع  

املدونات  
الصوتية املدونات  
السياقية اإلعالنات  

األلعاب داخل اإلعالن  
الويكي مواقع  

االجتماعية الشبكات  
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الجماهريية اإلعالم وسائل أساليب املبارشة اإلعالم وسائل أساليب

املحمولة األجهزة عرب اإلنرتنت  
الرقمية الخارجية اإلعالنات  

التصفح سلوكيات وفق الدعاية  
االجتماعية الدعاية  
افرتاضية عوالم  

املستخدم واجهة عنارص  
تويرت  

املحمولة األجهزة تطبيقات  
املوقع عىل القائمة التطبيقات  

شري ساليد  
إنستجرام  
بينرتست  

فاين  

األفراد. بني املجانية املراسلة لتمكني النقالة الهواتف خدمات مقدِّم عىل تتحايل التي املراسلة تطبيقات إىل تشري *

يَصلُح واسًعا موضوًعا فعليٍّا تَُعدُّ واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل إنَّ
الكتاب هذا بأغراض يتصل فيما يهمنا وما الحايل. الوقت يف بأكملها ُكتب تتناوله ألن
الجمهور «تنمية جهود يف تساعد أن اإلعالم وسائل من املختلفة لألشكال يمكن كيف هو
عرص يف ولكن وحسب، تبيع أن اإلعالم لوسائل يكفي كان دون، عرص يف الخاص».

كذلك. األمر يعد لم الهجني»، «التسويق

املدفوعة اإلعالم وسائل (1)

وأرشنا ُمطوًَّال، «اإلعالنات») باسم أيًضا (املعروفة املدفوعة اإلعالم وسائل ناقشنا أن سبق
التي الة الفعَّ الطرق أكثر من واحدة تزال وال للتسويق الحفري الوقود بمنزلة أنها إىل
وتتلقى — الكفاية فيه ما تطلب رشكتك هل هو: األكرب والسؤال مبيعات. تحقق أن يمكن

ال؟ أم دعايتها من — املقابل يف يكفي ما
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الواليات يف البالغني التليفزيون مشاهدي من باملائة ٧٧ يشاهد لجوجل، وفًقا
جهاًزا أو ذكيٍّا هاتًفا يكون قد اليد، يف محمول جهاز وجود مع التليفزيون املتحدة
مهام يؤدون إنما سلبيني، ُمتلقني ليسوا اليوم ومشاهدو محموًال.2 كمبيوتًرا أو لوحيٍّا
مدفوًعا تجاريٍّا إعالنًا ٨٣ بني من ذلك، ومع للعمل. التلميحات بعض منتظرين متعددة
املشاهدين من فقط منها اثنان طلَب واألربعني، السابعة بول السوبر مباراة خالل أُذيَعت

الخاص.3 التِّجارية العالمة جمهور إىل االنضمام
النزعة؛ هذه خالفت تجارية عالمة (@PapaJohns) جونز بابا بيتزا سلسلة تَُعدُّ
إعالناتها إن حيث بول؛ السوبر ُمعِلني من ليست الفنية الناحية من أنها من الرغم فعىل
األكثر بول السوبر مباراة أجزاء ألحد راعية كانت فإنها الكبرية، املباراة خالل تُعَرض ال

مشاهدًة.
العملة. بإلقاء املباراة قبل الُقرعة

يف مشاهدًة األكثر العملة إلقاء ُقرعة هي بول السوبر مباراة يف العملة إلقاء قرعة إنَّ
الداعمني اْلُمراهنني باستثناء بها يهتمون َمْن هم املشاهدين من فقليٌل ذلك، ومع العالم،
بابا سلسلة راهنت ،٢٠١٣ عام أخرى ومرًة ،٢٠١٢ عام ولكن فيجاس. يف الَعرضيني

النتيجة. عىل ا جدٍّ كبرية رهاناٍت جونز
بابا عت شجَّ بول، السوبر مباراة سبقت التي اإلعالنات من وغريه التليفزيون يف
عىل أم الصورة عىل تستقر سوف الُعملة كانت إذا بما التنبؤ عىل «املشاهدين» جونز
تقديم خالل من بابا» «جوائز برنامج يف «املشاهدون» ل يسجِّ أن وبمجرد الكتابة.
اإلدالء يستطيعون «مشرتكني») بذلك (ليصبحوا بهم الخاص اإللكرتوني الربيد عنوان
السابعة بول السوبر مباراة يف «الصورة» وجه عىل العملة استقرت وعندما بأصواتهم.
كبرية بيتزا عىل للحصول اإللكرتوني الربيد عرب رمًزا مصيب متنبئ كل تلقى واألربعني،
ويف املجانية. البيتزا من يُحىص ال عدد عىل «املستهلكون» وحصل مجانًا. واحد ن بمكوِّ
دعايتها، خلفية عىل «املشرتكني» من خاصة بيانات قاعدة جونز بابا بنت نفسه، الوقت

منافسيها. من أيٌّ يفعله لم أمٌر وهو
الواليات يف البيتزا ملطاعم بيع يوم أهم هو بول السوبر مباراة يوم فإنَّ وعليه،
عزَّزت واحد»، «ليوم البيع إلعالنات املدفوعة اإلعالم وسائل استخدام من فبدًال املتحدة.4
يف أصبح «املشرتكني»، أذون وبامتالكها بأكمله». «للعام البيتزا ببيع نفسها جونز بابا
لرتويج — والخارسين الفائزين — لني املسجِّ لجميع إلكرتوني بريد إرسال اآلن مقدورها
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نحو عىل العمالء والء زيادة يف أمًال بابا» «جوائز وبرنامج والعروض الجديدة املنتجات
أيًضا نجحت وتويرت، فيسبوك عىل التفاعل تحفيز خالل ومن الكبرية. املباراة بعد جيد
«ُمَروِّجني». يصبحوا ألن القابلني و«املتابعني» «املعجبني» من املزيد جمع يف جونز بابا
«ملاذا التسويقي: فريقي سأسأَل كنُت فإنني جونز، بابا لسلسلة منافًسا كنُت إذا

اآلن؟!» ذلك نفعل ال «ملاذا أو ذلك؟» نفعل لم

لبعضالوقت التليفزيون شاِهد :٤ تمرين

الرشاء، عىل َحثٍّ كل دوِّن انقطاع. دون باإلعالنات املليئة التليفزيونية الربامج من ساعة شاِهْد
أو (الهاشتاج)، الَوْسم عالمات (مثل نفسه الربنامج يف أو اإلعالنية الفواصل يف ظهر سواءٌ
أرشكت أو بنت التي املئوية النسبة ما وجدت؟ َكْم الربنامج). (برومو) ترويجة أو تويرت، عناوين
التسويق قوة التِّجارية العالمات من أيٌّ اعتنقت هل «املنتِسبني»؟ أو «امُلَروِّجني» أو «الباحثني»

الهجني؟

… بكتابك الخاصة املنتظمة مواعيدك جدول إىل أخرى مرًة ُعْد واآلن،

بول.» للسوبر تكفي دعاية ميزانية أمتلك ال «لكنني وتقول: اآلن رأسك تهزُّ ربما
ولكن، نفسه. املوقف تشاركك التِّجارية العالمات من يُحىص ال عدٌد ثمة هذا. يف بأَس ال
اإلعالم وسائل استخدام قرار قوة من يقلِّل ال محدودة تسويٍق ميزانية تمتلك كونك
مفتاح ويتمثل قوًة. يزده لم لو خاصة، جماهري تنمية أجل من بك الخاصة املدفوعة
«بداية» يف خاصة» جماهري و«تنمية للمبيعات أهداًفا وضعت أنك من التأكُّد يف النجاح
الرغم وعىل متأخرة. فكرة ستكون الجمهور تنمية إضافة فإن وإال، اإلبداعي، تخطيطك
تجعل عندما تنتج التي نفسها النتائج أبًدا ينتج لن فإنه يساعد، قد األمر هذا أن من

املبيعات. بجانب أساسيٍّا هدًفا الخاصة» الجماهري «تنمية

وتويرت لفيسبوك املجانية الدعاية عن فضلك من ْف توقَّ

انتصار (عدا واألربعني السابعة بول السوبر مشاهدة أثناء الستيائي األخرى األسباب أحُد كان
املجانية الدعاية اآلن»: تتوقف أن «يجب دعاية ممارسات تعرض أنها ريفنز) بالتيمور فريق

وتويرت. لفيسبوك
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َرْمَزْي بوضوح أظهرت بقائمة بول السوبر يف التِّجارية اإلعالنات من به بأس ال عدٌد انتهى
يف الرموز هذه التِّجارية العالماُت تضع ملاذا اإلطالق. عىل تفسري أي دون وتويرت فيسبوك
عىل تنطوي وال عليها، النقر يستطيعون «املشاهدين» أن لو كما األمر ليس التِّجارية؟! إعالناتها
إعالناتك يف كانت وسواءٌ تجارية، لعالماٍت شعارات مجرد إنها الرشاء. عىل مغًزى ذي َحثٍّ أي
إعالناٍت من أكثر تقدم ال غالبًا فإنها اإللكرتوني، موقعك أو متجرك نافذة عىل أو التليفزيونية،

وتويرت. لفيسبوك مجانية تجارية

من تتخلَّص أن فعليك و«املتابعني»، «املعجبني» بناء يف دعايتك تسهم أن ا حقٍّ تريد كنت إذا
التفاعل عليهم يُوِجب الذي بالسبب «املشاهدين» يخرب الرشاء عىل هادف َحثٍّ لصالح الرموز
أبًدا ينبغي وال التِّجارية. عالمتك مع للتعامل حقيقية أسبابًا امنحهم وتويرت. فيسبوك عىل معك

املدفوعة. إعالناتك واجهة األخرى الرشكات شعارات تَُزيِّن أن

وإنستجرام وتويرت فيسبوك مطالبة يف البدءُ إذًا يُرجى نظرك، وجهة من كبريًا مطلبًا هذا كان إذا
التِّجارية؛ لعالماتهم تمنحها التي املجانية الظهور مرات كل مقابل بالدفع ذلك إىل وما وبينرتست

بك. الخاصة املدفوعة اإلعالم وسائل األمر نهاية يف فهي

التِّجارية بول سوبر إعالنات من النقيض طرف عىل آدووردس جوجل خدمة تقع
للغاية قليل قدر إنفاق للرشكات يمكن الرئيسية، الكلمات عىل وبناءً التكلفة. يخصُّ فيما
يكلِّف ما عادًة األمر أن من الرغم (عىل نقرة كل مقابل واحد بنس من أقل يعادل بما
وسائل تقدِّم آدووردس جوجل أن امُلْعِلنني من العديد يعرفه ال وما بكثري). هذا من أكثر
التايل املدفوع البحث إعالن يف مثاًال إليك النقر. بخالف نحوك الجمهور لتحويل أخرى

5.(1-5 (شكل براذرز بروكس رشكة عن البحث عند يظهر الذي
من اإلعالنات» «إضافات ميزة من براذرز بروكس من ه املوجَّ اإلعالن هذا يستفيد
إعالنات يف واحدة الرشاء» عىل «َحث أداة من أكثر تضمني للُمْعِلنني تتيح التي جوجل
«الباحثني»، جمهور تقود عروضالتخفيضات الرئييسوروابط فالرابط املدفوعة؛6 البحث
وهي اإللكرتوني. الربيد رسائل يف «مشرتكني» جمهور تبني االشرتاك خانة أن حني يف
اإلعالم وسائل خالل من خاصة جماهري لبناء التكلفة حيث من للغاية الة فعَّ وسيلة

املدفوعة.
توظيفهما يمكنك كبرية، املدفوعة اإلعالم لوسائل صها تخصِّ التي امليزانية كانت مهما
تضعك خاصة جماهري بناء يف استغاللها أيًضا يمكنك البيع. مجرد من أكثر هو فيما

املستقبل. يف التكلفة حيث من فعالية أكثر مبارش تسويق خيارات نحو الطريق عىل
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ن يتضمَّ آدووردس جوجل عىل البحث نتائج يف براذرز لربوكس مدفوع إعالن :1-5 شكل
اإللكرتوني. الربيد رسائل يف االشرتاك نموذج إضافة

موقع أيًضا لديك فربما تمتلكه؛ الذي الوحيد السالح ليست املدفوعة اإلعالم وسائل
تنتظر أخرى رقمية وأصول تويرت عىل وحساب فيسبوك عىل وصفحة ومدونة إلكرتوني
اإلعالم «وسائل األصول هذه عىل ونطلق امُلحتَملني. العمالء اهتمام تجذب أن فحسب

املحتوى. عرب التسويق ثورة تقود وهي اململوكة»،

اململوكة اإلعالم وسائل (2)

وتتضمن: لرشكتك، تعود التي التسويق أصول كلَّ اململوكة اإلعالم وسائل تشمل

التسويقية. املنشورات •
املبارش. الربيد •

املتاجر. داخل الدورية العروض •
املنتج. تغليف •

ذلك). إىل ما أو املتاجر، داخل أو املركبات، (أسطول الالفتات •
املدونات. •

اإللكرتوني. الربيد رسائل •
فيسبوك. محتوى •
إنستجرام. محتوى •
إن. لينكد محتوى •
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املحمولة. األجهزة تطبيقات •
بينرتست. محتوى •
الصوتية. املدونات •

القصرية. النصية الرسائل •
تويرت. محتوى •
الفيديو. مقاطع •

اإللكرتوني. املوقع •
الدعائية. املنشورات •

يوتيوب. قناة •

وجود لعدم نظًرا إنه إذ «السيطرة»؛ يف األسايس اململوكة اإلعالم وسائل إغراءُ يتمثل
بها. تماًما تريده ما فعل تستطيع فإنك اململوكة، اإلعالم وسائل مع وسيط أو شبكة
ألطراٍف تكاليف أي لدفع مضطرٍّا تكون ال فإنك والصيانة، اإلنتاج تكاليف وبخالف
رؤيتها. العمالءُ فيستطيع متجرك يف الفتة تضع أنك تفعله ما وكلُّ لتوزيعها. ثالثة
إلكرتونيٍّا، موقًعا وتطلق إليه. لالستماع للعاَلم متاًحا فيكون صوتيٍّا تسجيًال وتنرش
منتجاتك عن املزيد ملعرفة زيارته العاَلم من اآلخر الجانب عىل ما شخٌص فيستطيع

وخدماتك.
ألِق لها. جمهور وجود يضمن ال مملوكة إعالم وسائل صنع مجرد الحال، بطبيعة
يأتي محتًوى األيمن العمود يشمل أخرى. مرًة اململوكة اإلعالم وسائل قائمة عىل نظرة
ذلك). إىل وما والسيارات (املتاجر للرشكة املادية األصول عىل اعتماًدا ُمدَمج جمهور مع
منشوراتك أجل من مبارش بريد بيانات قاعدة بناء أو رشاء إىل بحاجة زلت ما هذا، ومع
إىل الوصول أجل من والفتاتك ومنتجاتك الدورية ملنشوراتك توزيع ونظام التسويقية

املتجر. يف «املتسوقني»

∗∗∗

لها. جمهور وجود يضمن ال مملوكة إعالم وسائل خلق مجرد إنَّ

∗∗∗
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«الباحثني» أمام أوًال تظهر التي اململوكة اإلعالم األيرسوسائل العمود ن يتضمَّ املقابل، ويف
فإن ثمَّ، ومن اإلنرتنت. عىل االكتشاف أدوات من غريها أو البحث محركات عرب
من خاصة جماهري تنمية عىل مساعدتك هي األوىل اململوكة اإلعالم وسائل فرصة
أو املعلومات أو الخدمات أو املنتجات أنواع عن يبحثون الذين األشخاص «الباحثني»:
ومسئويل البحث محركات تحسني مسئويل أن يف السبب هو وهذا تقدمها. التي الرتفيه
محركات طريق عن محتواك فهرسة من يتأكَّدون فهم للغاية؛ متشابهون املحتوى تسويق

بسهولة. الزوار ويتصفحه يجدونه، املحمولة األجهزة مستخدمي وأن البحث،
البحث محركات تحسني لعملية الخاضعة اململوكة اإلعالم وسائل تقدم أن يجب
ويذهبون يأتون الذين األشخاص هم فهؤالء ذلك، ومع «الباحثني». من متواصًال تدفًقا
بحاجة فإنك اململوكة، اإلعالم وسائل من القيمة من مزيد ولتحقيق يشاءون. كما
تحويل يمكنك بهذا، وبقيامك «منتِسب». إىل «باحث» كل لتحويل فرصة كل اغتنام إىل
الطلب؛ عند و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» من خاصة جماهري إىل العابرين الزوار

. ِزرٍّ بضغطة املستقبل يف إليها الوصول يمكنك التي الجماهري
لبناء لك اململوكة اإلعالم وسائل استخدام بصدد بالفعل تكون بأن احتماالٌت ثمة

مثل: أساليب خالل من و«متابعني» و«معجبني» «مشرتكني»

نقاط يف أو بك الخاص الويب موقع عىل اإللكرتوني الربيد يف اشرتاك نموذج •
البيع.

االجتماعي التواصل وسائل من وغريهما وتويرت فيسبوك عىل املشاركة أزرار •
بك. الخاص الويب موقع عىل

الخاص الويب موقع طريق عن بك الخاصة املحمولة األجهزة لتطبيقات الرتويج •
االجتماعي. التواصل وسائل أو بك

جمهور تُعرِّض التي االجتماعي التواصل بوسائل املستخدم واجهة عنارص •
االجتماعي. املحتوى إىل «الباحثني»

للتحميل. قابلة أخرى موارد أو بيضاء ورقة عىل استهاليل بيانات جمع نموذج •
املتجر. داخل أو املناسبات يف الرشاء عىل للحث القصرية النصية الرسائل •

فإن الخاصة، جماهريك بناء يف بالتأكيد تساعد األمور هذه كل أن من الرغم عىل
يف يملكها. التي اإلعالم لوسائل الكاملة اإلمكانات من زاد الرشكات من للغاية قليًال عدًدا
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واملتابعني واملعجبني املشرتكني حول أجريناها التي األبحاث سلسلة تقريُر أبرَز الواقع،
األرسع رشكة املائة بني من أنه بالتجزئة» البيع مجال يف التواصل نقاط «دراسة بعنوان
الفتات تستخدم فقط باملائة ٢ كان املتحدة، الواليات يف بالتجزئة البيع مجال يف نموٍّا
أو اإللكرتوني الربيد عرب االتصال عمليات يف االشرتاك عىل املستهلكني لحث املتاجر يف

القصرية.7 النصية الرسائل
املكان هو فهذا أرضك؛ عىل اللَِّعب أفضلية اململوكة اإلعالم وسائل توفر أن يجب
بها تحصد بطرٍق املستهلكني وتُِرشك جهودك أقىص فيه تبذل أن املفرتض من الذي
الذين األشخاص أحد هو (@JoePulizzi) بوليزي وجو ملؤسستك. منهم قيمة أقىص
وسائل عن املدافعني أكرب أحد ويعد «املنتِسبني»، من جمهور بناء أهمية تماًما يدركون
واملؤتمر ،(@CMIContent) املحتوى تسويق ملعهد مؤسًسا فبوصفه اململوكة؛ اإلعالم
عن — الكثريون به يلقِّ أوفيرس، كونتنت شيف مجلة ورئيس املحتوى، لتسويق العاملي

لجو: وفًقا املحتوى»، تسويق «رائد بلقب — استحقاٍق

عملية إنها استئجارها. من بدًال اإلعالم، وسائل «امتالك» هو املحتوى تسويق
وتنظيمه املحتوى إنشاء خالل من بهم واالحتفاظ العمالء لجذب تسويق

تحسينه.8 أو املستهلك سلوك تغيري أجل من باستمرار

املحتوى تسويق مربِّر يتشابه بالفعل. كذلك ألنه مألوًفا؛ الكالم هذا يبدو أن يجب
وكلُّ استئجاره. من بدًال االنتباه امتالك وهو الخاصة»، الجماهري «تنمية مربِّر مع تماًما
ينصب حني يف اململوكة، اإلعالم وسائل تطوير عىل يُركِّز املحتوى تسويق أن األمر يف ما
والرتويج بك الخاصة اململوكة اإلعالم وسائل الستهالك خاص جمهور بناء عىل تركيزنا

لها.
واحدة؛ لعملة وجهان الخاصة» الجماهري و«تنمية املحتوى تسويق إنَّ األمر، واقع يف
حلقة وهما يستهلك». الذي «الجمهور اآلخر ويقدِّم لالستهالك»، «محتًوى أحدهما يقدِّم
ببساطة وتواصالن لألبد. ومستمرتان متصلتان مهمتان تنتهي؛ ال التي الحديثة التسويق
مزيًدا يعني املحتوى من فمزيٌد الرشكة؛ هدف خدمة أجل من األخرى إحداهما تغذية

الجماهري. من
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∗∗∗

يقدِّم واحدة؛ لعملة وجهان الخاصة» الجماهري و«تنمية املحتوى تسويق
يستهلك. الذي الجمهور اآلخر ويقدِّم لالستهالك، محتًوى أحدهما

∗∗∗

أرضك عىل اللَّعب أفضلية حقيقة
ظنَّ حسنًا، جيًدا؟ شيئًا الحقيقة يف هي أرضك عىل اللَّعب ميزة كانت إذا ا عمَّ قبل من تساءلَت هل
٥٠٠٠ من أكثر دراسة بعد .٢٠٠٧ عام ذلك (@Harvard) هارفرد جامعة يف الباحثني بعُض
زادت املدرجات، يف إضايف ع مشجِّ آالف ١٠ لكل أنه إىل توصلوا اإلنجليزي، الدوري يف مباراة

هدف.9 ٠٫١ بنسبة امللعب صاحب الفريق لصالح األفضلية

يقترص فال التِّجارية؛ األعمال مجال يف وكذلك الرياضة يف حقيقية أرضك عىل اللَّعب ميزة إنَّ
فقط — تملكه الذي املادي الحيز كان أيٍّا أو — مكتبك أو مطعمك أو متجرك من الغرض
الوقت يف يعني وهذا أغراضه. ويخدم «لصالحه» يعمل أن أيًضا يجب بل عملك، إيواء عىل
أيًضا ويعني الخاصة. جماهريك بناء أجل من األمثل النحو عىل املتجر يف الالفتات تحسني الحايل
البقاء من تُمكِّنُهم التي تحىص وال تعد ال التي بالطرق العمالء تعريف عىل موظفيك تدريب
«للمعجبني». نوعها من الفريدة الفرص أو الخاصة والعروض القادمة بالتخفيضات دراية عىل
قدماه تطأ َمْن كل تحويل أجل من التِّجارية عالمتك يناسب ما بكل القيام كذلك ويعني
عىل التغلب طريقة هي وهذه املتجر. من خروجه قبل و«متابع» و«معجب» «مشرتك» إىل متجرك

املنافسني.

الفتاتك، ويطوِّرون اإللكرتوني، موقعك مون يصمِّ الذين األشخاص عىل للتعرف اذهب
ال كنت إذا جمهورك ويراسلون بك، الخاصة االجتماعي التواصل وسائل ويديرون
اإلعالم وسائل تساعد أن ضمان يف حاسًما دوًرا سيلعب منهم فكلٌّ بالفعل؛ تعرفهم
استخدام نسبة الخاصة جماهريك ز تُحفِّ بينما الخاصة، جماهريك بناء يف لديك اململوكة

لك. اململوكة اإلعالم بوسائل الخاصة الشبكة
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امُلكتَسبة اإلعالم وسائل (3)

هو الخاصة» جماهريك «تنمية جهود يف تساعد التي اإلعالم وسائل من اآلخر النوُع
الحقيقة يف ليست امُلكتَسبة اإلعالم وسائل املفاجئة: إليك ولكن امُلكتَسبة. اإلعالم وسائل
مستأَجرة إعالم وسائل املدفوعة اإلعالم وسائل تمثل حني ففي اإلطالق؛ عىل إعالم وسائل
وسائل أن نجد لديك، التسويق أصول من اململوكة اإلعالم وسائل وتتكوَّن بفعالية،
عالمتك يفيد محتًوى الجمهور أفراد أحد فيها يُنِتج «عملية» هي امُلكتَسبة اإلعالم

الكلية. إىل العودة بنا َحريٌّ أفضل، نحو عىل هذا نفهم ولكي ويوزِّعه. التِّجارية

امُلكتَسبة اإلعالم وسائل صناعة طريقة (1-3)

يف تعليمية بدورة التحقُت ،(@MiamiUniversity) ميامي جامعة يف طالبًا كنُت عندما
يمتلك رجٌل وهو ،(@vogelrav) فوجل روبرت الربوفيسور يرأسها كان التواصل مبادئ
«نموذج مرة ألول التعليمية دورته يف قابلُت آخر. إنسان أي يفوق ما التواصل طاقة من

10.(2-5 (شكل لالتصال» ويفر شانون
قبل ولكن عابرة. إقرار نظرات تعلوه منكم بالقليل ليس عدًدا أرى أن أستطيُع
نموذج ُوِضَع ذاكرتك. بتنشيط يل اسمح التفاصيل، لتذكر محاولة يف نفسك تؤذي أن
للمهندسني، اإللكرتونية لالتصاالت التقنية التفاصيل لتوضيح البداية يف ويفر شانون
لوصف انتشاًرا األكثر النظريات من واحًدا أيًضا ليصبح الوقت بمرور ر تطوَّ أنه إال

التسويقية. االتصاالت
(أي اتصال» «وسيلة خالل من «رسالًة» «املرِسل» ينقل ويفر، شانون نموذج يف
تداخل أي أو بيئيٍّا أو تقنيٍّا كان (سواءٌ للتشويش ويمكن الجمهور. إىل للوصول قناة)
«تغذية تقديم الجمهور يستطيع الرسالة، استالم وعند الرسالة. عىل َسلبًا يؤثر أن آخر)

الرسالة. بخصوص املرِسل إىل راجعة»
ووسيلة ورسالة مرِسل عىل تقوم هادئة َخطِّيَّة عملية ويفر شانون نموذج ن يتضمَّ
نعيش الذي العاَلم عن االختالف تمام يختلف هذا وبالطبع، واحد. وجمهور اتصال
يُصوغون فإنهم «ُمَروِّجني»، وبوصفهم نفسه. هو جماهري؛ لديه فجمهورنا اليوم؛ فيه
االجتماعي، التواصل وسائل عرب إياها تمريرهم أثناء إليها ويضيفون ويشكِّلونها رسالتنا
التواصل «وسائل ماهية توضيح يستحق األمَر إن حتى كثريًا نستخدمه مصطلٌح وهذا

الواقع. يف االجتماعي»
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رسالة
(إشارة)

ُمرِسل
(مصدر ا$علومات)

جهاز
(ُمرِسل)

وسيلة اتصال
(قناة)

جهاز
(ُمْرِسل)

جمهور
(ِوجهة)

تشويش

تغذية راجعة

ويفر. شانون نموذج :2-5 شكل

قائًال: والصياح هيستون تشارلتون شخصية تقمُّص يف عارمة رغبة ثمة بالطبع،
فيلم يف الشهرية هيستون لعبارة (تقديًرا الناس!» هي االجتماعي التواصل «وسائل
البائسة الغذائية الحصص أن يكتشف عندما جرين)، (سويالنت األخرض» «املرشوب
ليست االجتماعي التواصل وسائل ذلك، ومع البرش.) بقايا من فعليٍّا مصنوعة تقدَّم التي
رسائلهم. لتمرير الناُس يستخدمها التي «للقنوات» جاِمع مصطلٌح هو بل الناس، هي
إن ولينكد بَلس وجوجل وتويرت، فيسبوك مثل املعتادة القنواِت القنواُت هذه وتشمل
مثل اجتماعية أنها نسيان إىل نميل التي القنوات أيًضا وتشمل وبينرتست، وإنستجرام
تحت القنوات هذه كلَّ نجمع ونحن الشفوي. والتسويق والهاتف اإللكرتوني الربيد
حقيقيني. أناٍس بني اتجاهني ذا اتصاًال تُيَرسِّ ألنها االجتماعي» التواصل «وسائل ى ُمسمَّ
كمستهلكني. الناس إىل باستمرار نشري الحالية) الرشكة ذلك يف (بما املسوقني (نحن
أو آبائنا أو أمهاتنا يف ونفكر واآلخر الحني بني الوراء إىل نعود أن لنا األفضل ومن
عىل الرتكيز يف يساعدنا فهذا حقيقي؛ آخر شخص أي أو حياتنا رشكاء أو أصدقائنا
قيمته ثبتت الذي املنظور وهو نحن، احتياجاتنا عىل الرتكيز مجرد من بدًال احتياجاتهم

االجتماعي.) التواصل وسائل يف للغاية الكبرية
عائدات من األقىص الحد بلوغ واملكتَسبة: واململوكة «املدفوعة له، كتاٍب أحدث يف
يف (@NickBurcher) بوررش نيك املؤلِّف أبدَع اجتماعيٍّا»، املتِصل العاَلم يف التسويق
رؤية عىل واعتماًدا االجتماعي.11 التواصل وسائل لعرص ويفر شانون نموذج تحديث

الهجني. التسويق لعرص ويفر شانون نموذج من نسختنَي 3-5 شكل يبنيِّ بوررش،
للمعلومات سلبيٍّا متلقيًا السابق يف كان الذي — الجمهور من عضو كلُّ ترى، كما
األصيل املرِسل يسيطر ال ذاته. حد يف (ُمَروًِّجا) ُمحتَمًال مرِسًال اآلن يصبح — للرتفيه أو
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رسالة
جهازمرِسلُمروَّجة

وسيلة
جمهورجهازاتصال

رسالة
جهازمرِسلُمروَّجة

وسيلة
جمهورجهازاتصال

رسالة
جهازمرِسلُمروَّجة

وسيلة
جمهورجهازاتصال

جمهور

ترويج

ترويج

ترويج

تشويش
تغذية راجعة

تشويش
تغذية راجعة

تشويش
تغذية راجعة

تغذية راجعة
للمرِسل األصيل

تغذية راجعة
للمرِسل األصيل

تغذية راجعة
للمرِسل األصيل

تغذية راجعة
للمرِسل األصيل

امُلعدَّل. ويفر شانون نموذج :3-5 شكل

نقطِة كل وتمثل األويل. الجمهور واختيار القناة واختيار األَوَِّيل الرسالة محتوى عىل إال
أو رشاؤها يمكننا إعالم وسائل ليست فهي املكتسبة؛ إعالمنا وسائل ذلك بعد ترويٍج
نظرًة نلِق دعنا «ُمَروِّجني». الجمهور أفراد خاللها من يصبح عملية هي وإنما امتالكها،

الثالث: الفصل يف املذكورة األخرى «اْلُمَروِِّجني» أسماء عىل أخرى

الدعاة. •
املحلِّلون. •
املعلِّقون. •
املبدعون. •
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املؤثرون. •
املراِسلون. •
املراِجعون. •
املشاركون. •

«املبدعون» ف لك؛ مكتسبة إعالم وسيلة يصنع «اْلُمَروِِّجني» هؤالء من واحد كل إنَّ
و«املؤثرون» فيديو. مقاطع ويصنعون صوتية تدوينات وينرشون تدويناٍت يكتبون
رشكتك، عن تتحدَّث مقاالت يكتبون و«املراسلون» وآراءً. وتغريدات منشورات ينرشون
وسائل فإن ثمَّ، ومن الشخصية. شبكاتهم أقايص إىل رسالتك ينقلون و«املشاركون»
بعبارة ذاتها. حد يف جمهوًرا وليست «اْلُمَروِِّجني»، أفعال «نتاج» هي املكتسبة اإلعالم

أخرى:

بنيَت قد أنك يعني ال امُلنتََجة املكتسبة اإلعالم لوسائل استخدامك مجرد إنَّ
لرشكتك. دائمة خاصة جماهري

جماهريك أعضاء أكثر هم املكتسبة إعالمك وسائل ينتجون الذين «امُلَروِّجون» يُعترب
ترك دون الرحيل ثم التغريد، أو املشاركة أو اإلعجاب فيمكنهم وذهابًا. جيئًة الخاصة
يتطلب لكنه اللحظة، هذه يف املكتسبة إعالمك وسائل تأثري من هذا يقيِّد ال وربما أثر.
فيها تحتاج التي القادمة املرة يف البداية من جمهور تبني أو بناء أجل من تدفع أن منك

جمهور. إىل
ع تَُشجِّ أن بد ال واململوكة، املدفوعة اإلعالم وسائل مع الحال هي وكما السبب، لهذا
من يمكِّنك وهذا و«متابعني». و«معجبني» «مشرتكني» أيًضا يصبحوا أن عىل «اْلُمَروِِّجني»
لم وإذا املكتسبة. اإلعالم وسائل أجزاء ط ينشِّ أن ويَْحتَِمُل أردت، كلما مبارشًة مراسلتهم
و/أو «مشرتكني» إىل العابرين «اْلُمَروِِّجني» جمهور أعضاء من بعٍض تحويل من تتمكَّن

مالية. خسائر إىل يُرتَجم األمَر فإن «متابعني»، و/أو «معجبني»

املتالقية اإلعالم وسائل (4)

وسائل بني الفاصلة الخطوط تاليش يزداد شك، بال هنا إىل بوصولك أدركته ما حسب
أفضل نحو عىل هذا يُوثِّق لم أحًدا ولعلَّ يوم. كل واملكتسبة واململوكة املدفوعة اإلعالم
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جروب ألتيميرت رشكة من (@jowyang) آويانج وجريمايا (@lieblink) ليب ريبيكا من
كيف املتالقية: اإلعالم وسائل «حتمية امُلَعنَْون بحثهم فتقرير (AltimeterGroup@)؛
من واملكتسبة» واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تدمج أن التِّجارية العالمات عىل يجب
12. امُلتغريِّ اإلعالمي املشهد لفهم يسعى الذي الشخص يقرأها أن يجب التي التقارير
التسويق، يف واملكتسبة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل ملشهد ًرا تصوُّ فيه وأوضحا

.4-5 شكل يف يظهر والذي
يأتي: ما قاال النموذج لهذا وصفهما ويف

اإلعالم وسائل تالقي فإن تنقًال، أكثر املستهلكون يصبح بينما
الرسيعة فالتنقالت كثافة؛ أكثر سيصبح املدفوعة/اململوكة/املكتسبة
بينها الفواصل متزايد نحو عىل سيطمس املتعددة الرقمية األجهزة عرب
واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل بني تقريبًا التمييز أوجه كل يختفي حتى

واملكتسبة.13

الرشكة فيها تستخدم التي التسويقية الجهود تلك إىل املتالقية اإلعالم وسائل تشري
قنواٍت عرب متناسق ق خالَّ تنفيذ إىل باإلضافة اإلعالم، وسائل أشكال من أكثر أو شكلنْي
اإلعالم رشكات فإن وجريمايا، ريبيكا أشار وكما منها. املرجوة النتائج لتحقيق متعددة
وخدمات منتجات تَُقدِّم فهي املتالقية؛ اإلعالم وسائل انتشار وراء دافعة قوة هي نفسها
وترويج اململوكة اإلعالم وسائل سيطرة مع املدفوعة اإلعالم وسائل يف ما أفضل تدمج

ذلك: عىل األمثلة ومن املكتسبة. اإلعالم وسائل

مشاركات ترويج مقابل بالدفع للُمْعِلنني تسمح التي امُلموَّلة»: فيسبوك «إعالنات •
وحجم معها والتفاعل إليها والوصول مشاهدتها من تزيد بطرق املستهلك

«اإلعجاب»).14 عمليات طريق (عن «املعجبني» جمهور
الربيد عناوين بربط للُمْعِلنني تسمح التي صة»: امُلخصَّ فيسبوك «جماهري •
فيسبوك عىل «معجبيهم» ب «العمالء» هواتف أرقام أو «للمشرتكني» اإللكرتوني

فيسبوك.15 منصة داخل التوجيه شديدة الدعاية تسهيل أجل من الحاليني
ج امُلروَّ والتغريدات لها، ج امُلروَّ املتداولة واملواضيع لها، ج امُلَروَّ تويرت «حسابات •
«املتابعني»، عدد زيادة مقابل املال بدفع التِّجارية للعالمات تسمح التي لها»:
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عن القصص أفضل وترويج صلة، ذات متداولة مواضيع مع ظهورها وزيادة
وخدماتها.16 منتجاتها

وسائل إعالم مدفوعة
إعالنات تقليدية

ترويج
محتوى

العالمة التجارية
وسائل إعالم مملوكة

محتوى الرشكة

وسائل إعالم
متالقية

عمالء
مشمولون بالرعاية

عالمات تجارية
تطلُب ا4شاركة

تغطية صحفية

وسائل إعالم مكتسبة
عضوية

وسائل «حتمية (املصدر: واملكتسبة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تالقي :4-5 شكل
واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تدمج أن التِّجارية العالمات عىل يجب كيف املتالقية: اإلعالم

إذن). بموجب ُمستخَدم (٢٠١٢ يوليو ١٩) جروب ألتيميرت واملكتسبة»،

ومهمتنا خاصة. جماهري تنمية هي اإلعالم وسائل لتالقي الواضحة الحتمية النتيجة
تستخدم ال كنت إذا رئييس. هدف هي بل تالية فكرة مجرد ليس ذلك أن من التأكُّد هي
ومشاركتهم الخاصة جماهريك حجم لزيادة واملكتسبة واململوكة املدفوعة إعالمك وسائل

حاالته. أفضل يف يكون ال ربما التسويقي أداءك فإن وقيمتهم،
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الجمهور.1 عىل اآلن ال الفعَّ التسويق يعتمد

آويانج وجريمايا ليب ريبيكا

متالقية — اإلعالم وسائل فجميع «جماهري»؛ إىل يحتاجون املسوِّقني أن تعلم اآلن أنت
مصادر تعتمد الواقع، ويف رسالة. ألي كوجهة الجماهري عىل تعتمد — ذلك خالف أو
من وأفضل أكرب نحو عىل خاصة جماهري يبني أن يستطيع َمْن عىل اآلن املسوقني أرزاق

املنافسني.
فقط الحجم عن نتحدث هل وأفضل»؟ أكرب نحو «عىل بقولنا ا حقٍّ نعني ماذا ولكن

الجمهور»: «حتمية إىل نعد دعنا أخرى؟ أشياء ثمة أم

القصري املدى عىل للبيع واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تستخِدْم ال
وقيمته بك ارتباطه الخاصوزيادة جمهورك حجم لزيادة أيًضا ولكن وحسب،

الطويل. املدى عىل

الراهن: الوقت يف عنارص ثالثة تشمل وأفضل» أكرب «عىل عبارة فإن يتضح، كما

الحجم. (١)
االرتباط. (٢)
القيمة. (٣)



الجمهور

فشلت إذا األرجل. ثالثي كريس أرجل من كِرْجل العنارص هذه من عنرص كل أرى
ذلك، أسباب والكتشاف الخشب. من ُحطام إنما كريس؛ لديك يكون فلن إحداها، بناء يف

التفصيل. من بمزيد منها كالٍّ نستكشف دعنا

الحجم (1)

التي التلطيفية العبارات كل بني سخرية األكثر امُللطِّفة العبارة إنها يهم.» ال «الحجم
حاسمة طرق بثالث مهم» «الحجم أن هي الحقيقة ولكن املزمن. األمن انعدام تصف

خاصة: جماهري بناء عند

املبارشين. املنافسني مع باملقارنة جمهورك حجم النسبي»: «الحجم (١)
جمهورك عن جمعتها التي البيانات ونوعية حجم البيانات»: قاعدة «حجم (٢)

لهم. ومالءمتها بالرسالة ارتباطهم لتحسني
رسالتك. يرون الذين جمهورك ألفراد املئوية النسبة «الوصول»: (٣)

النسبي الحجم (1-1)

إحصائيات» «جدول يكون ما غالبًا ألنه ومعالجتها؛ تناولها يف األمور أسهل هو هذا
فيسبوك؟ عىل «املعجبني» لديك؟ اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» عدد َكْم للتسويق.
التدهور؛ أو النمو عىل مؤًرشا تكون ألنها األمور هذه نتتبع تويرت؟ عىل «املتابعني»

نريده. االثنني من أيٍّا نعرف وبالتأكيد
املبارشين. منافسيك مع قارنته إذا إال كبرية قيمة يمثل ال جمهورك حجم ولكن
للضغوط ُعرضة املهن أكثر من مهنة وهي سفر، َوكيَيلْ حالة ذلك عىل مثاًال ولنأخذ
الشخصية العالقات عىل يعتمد — ستيف يه سنُسمِّ — سفر وكيل ثمة الشديدة. التنافسية
— سايل — آخر وكيٌل وثمة ُجدد. عمالء جلب أجل من واإلحاالت التقليدية والدعاية
وصفحة اإللكرتوني بالربيد شهرية نرشة تستخدم أنها إىل باإلضافة األمور تلك تستخدم
للتعرُّف متعددة وسائَل املخلصني عمالءها تمنح األشياء وهذه تويرت. وحساب فيسبوك

واألصدقاء. األهل مع ومشاركتها الصفقات أحدث عىل
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األساس، من منافسة توجد ال اليوم؟ تنافسية ميزة يمتلك الذي السفر وكيل َمْن
يمكن التي الخاصة الجماهري من متنوعة مجموعة بنت ألنها سايل إنها كذلك؟ أليس
ستيف فإن ذلك، من النقيض وعىل نطاًقا. أوسع جمهور إىل للسفر لعروضها ج تروِّ أن
عرض بكل إلعالمهم بهم يتصل أن يجب الذين العمالء من قائمة بجمع فحسب اكتفى
«مشرتكون» لديه يكن لم إذا ولكن العالم، يف رجل ألطف ستيف يكون وربما جديد. رحلة
سايل فإنَّ تويرت، عىل و«متابعون» فيسبوك، عىل و«معجبون» إلكرتوني، بريد نرشة يف
إىل للوصول الطرق من مزيًدا تمتلك ببساطة فهي سنة؛ ُربع كل نهاية يف ستهزمه

ُجدد. ُمحتَملني» «عمالء وإيجاد «عمالئها»

جمهورك؟ تقارن كيف :٥ تمرين

باملنافسني: مقارنًة الخاصة لجماهريك النسبي الحجم عىل الرتكيز يف ملساعدتك رسيًعا تمرينًا إليك

القديمة). األدوات تلك (نعم، وقلًما. ورقة أَحِرضْ (١)

ملخاوفك. إثارًة األكثر الثالثة املنافسني أسماء اكتب (٢)

يوتيوب. عىل و«مشرتكيهم» تويرت، عىل و«متابعيهم» فيسبوك، عىل «معجبيهم» عدد إىل انظر (٣)

رشكتك. مع نفسه اليشء افعل ذلك، بعد (٤)

العمل. يف يوم كل تراها بحيث مكان يف الورقة الصق أخريًا، (٥)

تنافسية ميزة يمتلك َمْن األشداء؟ منافسيك من أصغر أم أكرب جمهور لديك هل وضعك؟ هو ما
جديد؟ حدث أو محتوى أو خدمة أو ملنتج الرتويج عند البداية منذ

يهم املبارشين املنافسني إىل بالنسبة جمهورك حجم فإن ال، أم هذا تحب كنت سواء
(@RedBull) بل ريد أو (@Pepsi) بيبيس رشكة تمثل تكن لم ما — يهم ال ما بالفعل.
فيسبوك. عىل «معجب» مليون ٧٢ من أكثر لديها (@CocaCola) كوكاكوال أن هو —
من تأكَّد ولكن عملك، مجال خارج الواقعة التِّجارية العالمات من جديدة أفكاًرا استلهم

املبارشين. املنافسني من بياناٍت ن يتضمَّ به نجاحك تقيس الذي املقياس أن
«مشرتكي» إنَّ اإللكرتوني»! الربيد «جمهور تنىس أالَّ وهي مهمة أخرى نقطة ثمة
يمنحون إذ الجليدي؛ الجمهور جبل من الخفي األكرب الجزء هم اإللكرتوني الربيد
التي الرسائل عرب والظهور الطفو عىل قدرًة االجتماعي التواصل ووسائل العروض
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الربيد «مشرتكي» جمهور حجم معرفة فإن لذلك، ونتيجًة فحسب. «املشرتكون» يراها
(وأنا تقريبي تقدير عن تبحث كنت إذا جيدة. فكرٌة الرئيسيني منافسيك لدى اإللكرتوني

يأتي: بما القيام يمكنك للغاية»)، «تقريبي أعني

إن نقل دعنا محدَّد؛ ملناِفس تويرت و«متابعي» فيسبوك «معجبي» عدد اجمع •
.٣٦٠٠٠ يبلغ اإلجمايل

لرشكتك اإلجمايل تويرت و«متابعي» فيسبوك «معجبي» عدد عىل العدد هذا اقسم •
.(٢٥٠٠٠ لرشكتك اإلجمايل العدد (يبلغ

«مشرتكي» عدد يف املفرتضة) أرقامنا خالل من ١٫٤٤ يبلغ (الذي الناتج ارضب •
.(٨٠٠٠٠ يبلغ (لنفرتضأنه بياناترشكتك قاعدة يف النشطني اإللكرتوني الربيد
لديه املنافس أن هو — للغاية تقريبي أنه إىل أخرى مرًة نشري الذي — والناِتج •

.٨٠٠٠٠ البالغ لديك بعددهم مقارنًة إلكرتوني بريد «مشرتك» ١١٥٢٠٠

وسائل جماهري بني الفجوة أن وهي هائلة؛ ثقٍة قفزة املدروس التخمني هذا يمثل
جماهري بني للفجوة املئوية النسبة بنفس ستكون بك الخاصة االجتماعي التواصل
حقل يف للغاية ناجًحا تكون ربما الحقيقة، يف لديك. اإللكرتوني الربيد «مشرتكي»
التواصل وسائل قنوات عىل جهودهم كلَّ منافسوك يركِّز بينما اإللكرتوني الربيد
تكلفة دون رسيعة صورة إىل فيها تحتاج التي الحاالت يف ذلك، ومع االجتماعي.
الربيد عرب مشرتكني اكتساب عىل الرتكيز إىل رشكتك احتياج سبب الرشكة لقيادة لترشح
وكسبها التنافسية مشاعرهم عىل االستحواذ يف تساعدك قد الطريقة هذه فإن اإللكرتوني،

لصالحك.
عدد ثمة فإنه الالزمة، امليزانية ولديك دقة أكثر طريقة إىل حاجة يف كنت إذا
لدى اإللكرتوني الربيد رسائل مشرتكي عدد لحساب أدوات لديها التي الرشكات من
باث ريترين رشكة من إنسايت» «إنبوكس فأداة فائدة؛ ذات تكون قد والتي املنافسني
املستخدمني من مجموعة تتابع حيث الصدد، هذا يف للغاية مفيدة (@ReturnPath)
لدى اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» قاعدة لحجم تقريبي تقدير تقديم يف للمساعدة
معهم تشرتك قد التي لديك اإللكرتوني الربيد «ملشرتكي» املئوية النسبة وكذلك منافسيك

فيها.
الخدمات قطاع يف املتنافسني من الثنني الحقيقي املثال هذا املثال، سبيل عىل ولتأخذ،

.1-6 شكل يف ح املوضَّ املالية
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بنك «ص»بنك «س»

٣٠٪ من «مشرتكي» بنك «س»
مشرتكون أيًضا يف رسائل الربيد اإللكرتوني

لدى بنك «ص»

ريترين من إنسايت» «إنبوكس (أداة اإللكرتوني. الربيد رسائل مشرتكي مجموعة :1-6 شكل
إذن.) بموجب ُمستخَدم باث.

أن تكره ألن «س»، البنك عن مسئوًال كنت وإذا «ص»؟ البنك تكون أن ل تَُفضِّ أال
اإلجابات املناِفس؟ جمهور مع باملقارنة للغاية صغريًا جمهورك كون يف السبب ترشح
الرتكيز يف تفشل التي الرشكات من الكبري العدد هذا يوجد إذن ملاذا نعلم. كما واضحة

العقل. يَُحريِّ سؤاٌل هذا للتسويق؟ رئيسيٍّا هدًفا الخاصة الجماهري تنمية جعل عىل

البيانات قاعدة حجم (2-1)

شتى يف ستُحِدثها التي والثورة الضخمة» «البيانات أهمية عن األيام هذه كثريًا نسمع
للمؤلِّف الضخمة» للبيانات اإلنساني «الوجه املذهل للكتاب حي تصفُّ وبعد حياتنا. جوانب
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ستغريِّ الضخمة البيانات أن يف شك لديَّ ليس ،(@RickSmolan) سموالن ريك ر واملصوِّ
بسيطة: حقائق ثالث أيًضا أعلُم كما الخفي. وسلوكنا للعاَلم معرفتنا من الكثري

تجمعها. لم إْن ضخمة بيانات توجد ال (١)
خاطئة. كانت إْن ضخمة ليست الضخمة البيانات (٢)

تستخدمها. لم إْن البيانات حيال ضخم يشء يوجد ال (٣)

عن تجمعها التي البيانات وكمية» «نوعية أن يعني هذا املسوقني، إىل بالنسبة
عاِمل مجرد ليس والحجم مهمة. و«املتابعني») و«املعجبني»، («املشرتكني»، «املنتِسبني»
جودة ملدى عاِمل أيًضا هو بل فحسب، معهم التواصل تستطيع الذين األشخاص لعدد

مثل: بالبيانات يرتبط هذا وكل معهم، تواصلك

ذلك). إىل وما والعمل، واللغة والِعرق والُعمر (الجنس الديموجرافية البيانات •
والحارض). املايض (يف املوقع •

إىل وما القنوات، وتفضيالت والتفاعالت التطبيقات (استخدام ل التنقُّ سلوكيات •
ذلك).

ق التسوُّ وعربات والنقرات املحتوى مع (التفاعل اإلنرتنت عرب السلوكيات •
ذلك). إىل وما املهجورة،

ذلك). إىل وما االستيقاظ، وساعات لة املفضَّ (املتاجر اإلنرتنت خارج السلوكيات •
ذلك). إىل وما الحياة، ونمط والقيم (الشخصية النفسية الجوانب •

التِّجارية، والعالمات والتاريخ اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت (عىل الرشاء سلوكيات •
ذلك). إىل وما

املعلومات هذه بعض إىل الوصول عىل قادرة اليوم التسويق مؤسسات تكون ربما
والتسويق اإللكرتونية والتجارة لديك العمالء عالقات إدارة ِفرق بفضل «منتِسبيك» عن
من كنت وإذا اإللكرتوني. واملوقع والجوَّال التسويق وأتمتة اإللكرتوني الربيد عرب
وجوجل فيسبوك مثل — نفسها القنوات فإن االجتماعي، التواصل وسائل عىل النُّشطاء
«معجبيك» عن البيانات من بالكثري أيًضا تحتفظ — وتويرت وبينرتست إن ولينكد بَلس
ولكن مبارشًة، البيانات هذه مثل إىل الوصول رشكتك تستطيع ال وعادًة و«متابعيك».
القنوات تلك خالل إعالناتك وتوجيه بالجماهري الدعاية ربط لزيادة استخدامها يمكنك
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التواصل وسائل باستخدام الدخول خيارات تمرِّر سوف بارز. واحد استثناء (ثمة كلها.
اجتماعي تواصل وسائل بيانات وغريها، وتويرت وجوجل فيسبوك مثل االجتماعي،
وقد والعرشين.) الثالث الفصل يف هذا عن املزيد وسنذُكر املستهلكني، بإذن محدودة
مستهلكيك عن بياناٍت عىل الحصول عىل وغريه فيسبوك تساعد أن ُمْحِبط سيناريو يكون
الكبرية البيانات ذلك، ومع فيسبوك. عىل اإلعالن طريق عن فقط إليها الوصول يمكنك التي
هذا ملكافحة الوحيد والسبيُل املسوقون. ال القنوات تحدِّدها االجتماعي التواصل لوسائل
من واستخدامها مبارشًة «منتِسبيك» من عليها تحصل التي البيانات جودة زيادة هو
املحمولة األجهزة وتطبيقات اإللكرتوني الربيد مثل فيها، «أنت» تتحكَّم قنوات خالل

بك. الخاص الويب وموقع القصرية النصية والرسائل

للجمهور الوصول مدى (3-1)

مدى يف الخاصة» الجماهري «تنمية عىل يؤثر الذي الحجم من واألخري الثالث البُعد يتمثل
ويَُعربِّ املدفوعة، باإلعالنات للجماهري الوصول مدى يُربَط ما غالبًا للجماهري. الوصول
فرتة يف إلعالنك تعرَّضت التي املستهَدف الجمهور نسبة عن ببساطة الوصول «مدى
التواصل ووسائل املحمولة، واألجهزة اإللكرتوني، الربيد عىل املعتِمد اليوم عاَلم يف معينة.»
أو «معجبيك»، أو «مشرتكيك»، نسبة بأنه الوصول مدى تعريف أيًضا يمكن االجتماعي،

اآلتي: النحو عىل املصطلح هذا فيسبوك ويُعرِّف رسالتك. شاهدوا الذين «متابعيك»

بعدد ما صفحة منشور وصلهم الذين األشخاص عدد الوصول مدى يقيس
الظهور مرات رقم من أقل الوصول مدى رقم يكون وقد معني. ظهور مرات

متعددة.2 ظهور مرات يتلقى أن واحد لشخص يمكن إنه حيث

صفحتك عىل كان الذي لجمهورك املئوية النسبة فيسبوك عىل الوصول مدى يُمثِّل
االستعراض. أو القراءة أو النقر أي للتفاعل؛ مقياًسا ليس إنه منشورك. ُعِرَض حينما
ال وانتباهه الجمهور حجم أن أيًضا يوضح كما ال». الفعَّ «جمهورك الوصول مدى يُعرِّف
ينتظرون أنهم يعني ال فيسبوك عىل «معجب» ألف مائة فامتالكك نفسه؛ اليشء يمثالن

منك. كلمة كل
باملائة ١٦ إىل املتوسط يف يصل منشور أيَّ أن ٢٠١٢ عام فيسبوك كشف الواقع، يف
الذين املسوقني من عدًدا اإلعالن هذا وأغضَب فيسبوك.3 عىل الرشكة «معجبي» من فقط
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الدفع يف يرغبوا ولم باملائة، ١٠٠ بنسبة للدعاية توزيًعا يستحقون كانوا أنهم شعروا
من منشورات هي امُلموَّلة (اإلعالنات النسبة. هذه عىل للحصول امُلموَّلة اإلعالنات مقابل
هذا ولكن فيسبوك.) عىل نطاًقا أوسع لجمهور ترويجها مقابل ما رشكة تدفع فيسبوك
وهي عموًما، االجتماعي التواصل ووسائل فيسبوك عن أساسية حقيقة يعكس العدد
عندما ويتفاعلون املستهلكون فيها ينغمس التي املعلومات من افرتاضية «شالالت» أنها
وجوجل إن ولينكد (فيسبوك منشورات عن نتحدث كنا وسواء لهم. مناسبًا ذلك يرون
فإن (بينرتست)، للمنشورات تثبيت أو (إنستجرام)، صور أو (تويرت) تغريدات أو بَلس)
تختار إنك أي التليفزيون؛ إىل أقرب للمحتوى تدفًقا تنتج االجتماعي التواصل قنوات
يشعر ال املستهلك أن ذلك من واألهم تريده. الذي واملكان تريده الذي الوقت يف املشاهدة
تسجيل آخر منذ لديه اتصال جهة كل من تحديٍث كل من رجعي بأثر التحقق بالتزام

املوقع. عىل دخول

∗∗∗

الجمهور حجم أن أيًضا ويوضح ال». الفعَّ «جمهورك الوصول مدى يُعرِّف
نفسه. اليشء يمثالن ال وانتباهه

∗∗∗

يكون قناتان القصرية النصية والرسائل اإللكرتوني الربيد ذلك، من النقيض عىل
اآلتية: األسباب ألحد رسالة كل من التحقق إىل ميًال أكثر فيهما املستهلكون

مهم. يشءٍ إغفال من الخوف •
غري الرسالة كتابة تمييز املثال، سبيل (عىل القناة داخل البرصية اإلشارات •

الغامقة). بالحروف املقروءة
اهتزاز). أو صوت إصدار املثال، سبيل (عىل أجهزتهم من املادية اإلشارات •

الربيد صناديق فإن االجتماعي، التواصل وسائل ملوجزات الهائلة األعداد عن بعيًدا
التي «املهام» قوائم إىل أقرب القصرية النصية والرسائل اإللكرتوني للربيد الوارد
والرسائل اإللكرتوني الربيد رسائل وتميل األخرى. تلو رسالة املستهلك صها يتفحَّ
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وذلك االجتماعي، التواصل وسائل من بكثري أكرب وصول مدى المتالك القصرية النصية
سطَري خالل من الظهور مرات إحدى أنها عىل تُحتَسب املستخِدم يتلقاها رسالة كل ألن
منشورات عن بعيد حدٍّ إىل يختلف وهذا يفتحها. لم لو حتى و«املوضوع»، «املرِسل»

جمهورك. أفراُد يراها ال حتى ربما التي تويرت وتغريدات فيسبوك
تشري اإللكرتوني الربيد قناة بجانب الكبرية النجمية العالمة فإنَّ الحال، وبطبيعة
الربيد تصفية عوامل كانت ولطاملا ال. أم الرسالة تلقوا قد «املشرتكون» كان إذا ما إىل
عىل املعتمد اإللكرتوني الربيد عرب التسويق وجود عن املتمخضة اللعنة العدوانية العشوائي
صندوق يف التبويب «عالمات مثل الجديدة امليزات يف الجديد التحدي يكمن ولكن اإلذن،
صندوق تبويب عالمات تفرز ميل. جي تطبيق يقدِّمها التي الهام» و«الربيد الوارد»
املقروءة غري الرسائل — ٢٠١٣ عام صيف خالل صدرت التي — ميل جي يف الوارد
ورسائل واجتماعية (أساسية ميل جي يختارها تبويب عالمات إىل تلقائيٍّا وتُصنِّفها
اإللكرتوني الربيد ملاِلك أخرى، ناحية من الهام، الربيد يسمح وتحديثات).4 ترويجية
من املزيد استخدَم وإذا املرِسل.5 إىل يُوليها التي األهمية حسب وتصنيفها الرسائل بفرز
ألنه اإللكرتوني الربيد وصول متوسط يف انخفاًضا نشهد فقد امليزات، هذه املستهلكني

أولوية». ذات ليست «رسائل مجلدات يف تلقائيٍّا يُوَضع
يساعدك — جمهورك حجم إىل باإلضافة — الوصول مدى فإنَّ القناة، كانت أيٍّا
جماهري بني املقارنة عند ذلك حدوث طريقة وإليك رسالتك. رؤية» «احتمالية تحديد عىل
فيسبوك، عىل و«املعجبني» اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» من نفسه بالحجم وهمية رشكة

تويرت: عىل و«املتابعني»

تويرت عىل املتابعون فيسبوك عىل املعجبون اإللكرتوني الربيد مشرتكو  

١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ الجمهور حجم
٪٢ ٪١٦ ٪٩٦ الوصول* مدى
٢٠٠٠ ١٦٠٠٠ ٩٦٠٠٠ النشط الجمهور

املقروءة وليست فحسب، املستََلمة اإللكرتوني الربيد رسائل إىل اإللكرتوني الربيد سياق يف الوصول مدى يشري *
يشري حيث فيسبوك، مثل األخرى القنوات إىل بالنسبة تُقَفز التي نفسها الثقة قفزة هي وهذه بالرضورة.

ال. أم قرءوه قد كانوا إذا ا عمَّ النظر بغض املنشور لديهم ظهر الذين املعجبني نسبة إىل الوصول
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سوف وحدها، السابقة الواردة البيانات إىل استناًدا األولوية؟ تُوليها سوف قناة أيُّ
تحديد عليها ينطوي التي األمور من الكثري ثمة ولكن اإللكرتوني.» «الربيد تجيب:
أو فيسبوك إىل قناتك أولويات ل تحوِّ قد عوامل وهي املهمة؛ لهذه املناسب الجمهور
الجمهور» «حتمية بمبدأ األخذ إىل بحاجة نحن السبب، ولهذا آخر. مكان أي أو تويرت

أيًضا. وقيمته الجمهور مشاركة لزيادة

بك الجمهور ارتباط (2)

الجمهور «ارتباط كلمة املسوقني أحُد فيها يقول مرة كل مقابل ِقرًشا أتقاىض كنُت لو
ولألسف، الثراء. فاحَش شخًصا ألصبحت املاضية، القليلة السنوات مدى عىل بك»
ما غالبًا ِطْحن»، ِبال «َجْعَجعة وصف عليهم ينطبق الذين األْكفاء، غري املسوقني فإنَّ
قلَّما ولكن كثريًا، يتكلمون فهم إخفاقاتهم؛ وراءه يخفون كستار الكلمة هذه يستخدمون
اإليرادات. عىل بعينها تسويقية أنشطة تأثري فعليٍّا» «تُوثِّق التي املقاييس عن يتحدثون
الجمهور الخاصة». الجماهري «تنمية يف حاِسم مقياٌس «االرتباط» ذلك، ومع
املرتبط والجمهور «مستجيب»، جمهوٌر املرتبط والجمهور «منتبه»، جمهوٌر املرتبط

«مرِبح». جمهوٌر
شخصيٍّا، معهم فتتفاعل تُنشئهم؛ إنك بك؟ مرتبط جمهور عىل تحصل إذن فكيف

عليك. تعود فورية أو مبارشة فائدة ذلك يف يكن لم لو حتى محتواهم، وتروج
وأال تُغِضبهم، أال فعليك تجنبه؛ عليك ينبغي ما معرفة أيًضا ذلك عن أهميًة يِقلُّ وال
عليهم تلح وال يطلبوها. لم برسائل ذلك، من األسوأ أو صلة، ذات غري برسائل تغرقهم

فيها. بالتسويق بون يرحِّ ال التي القنوات يف بالتسويق
تفقد لن فإنك تجاهلتها، فإذا للغاية؛ واضحة واملحظور املطلوب هذا أسباب إنَّ
االرتباط: ألن وذلك جمهورك؛ يف كأعضاء تماًما تفقدهم قد بل فحسب، جمهورك اهتمام

االجتماعي. التواصل وسائل عىل الرؤية يَزيد (١)
اإللكرتوني. الربيد تسلُّم احتمالية ن يَُحسِّ (٢)

املحمولة. األجهزة تطبيقات استخدام يَزيد (٣)
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االجتماعي التواصل وسائل عىل الرؤية أجل من االرتباط (1-2)

األساسية الوحدة أن والواقُع التفاعل. دون من االجتماعي التواصل لوسائل وجوَد ال
له محتًوى يشاركان األشخاص من اثنني بني عالقة هي االجتماعي التواصل لوسائل
ولكن بحذافريها، لالحتياجات ماسلو هرم نظرية عليك نطبِّق أن نريد وال لكليهما. معنى
الثغرة تلك أكانت سواءٌ احتياجاتهم، تدرج يف ما ثغرة لسد اجتماعيٍّا يتواصلون الناَس
التِّجارية بالعالمات الناُس ويرتبط الذات. تحقيق أو التقدير أو االنتماء أو الحب هي

احتياجاتهم. تلبية وهو نفسه، للسبب االجتماعي التواصل وسائل عرب
مائة من أكثر ن تتضمَّ خوارزمية استخدامه يف السبب هو وهذا هذا. فيسبوك أدرَك
تبويب عالمة يف األولويات وتحديد تُعَرض التي املنشورات لتحديد مختلف عامل ألف
باسم تعرف كانت التي الخوارزمية، هذه تفحص مستخدميه.6 لدى األخبار» «آخر
والوقت املنشور، املحتوى ونوع األشخاص، بني القرب مدى 7EdgeRank رانك» «إيدج
األخبار» «آخر تبويب عالمة يف يظهر أن يجب املحتوى كان إذا ما لتحديد فيه نُِرشَ الذي
جهات ليسوا الذين األشخاص منشورات إيقاف هو النهائي واألثُر ال. أم ما شخص لدى

املهم. غري أو امُلبتذَل املحتوى توزيع من الحد أو قوية اتصال
فقط باملائة ١٦ إىل إال تصل ال التِّجارية العالمات تجعل التي الطريقة هي وهذه
مدى متوسط الحديث التحليل من مزيد (حدد فيسبوك. عىل «معجبيها» من املتوسط يف
الوصول مدى ولكن باملائة، ١٠ بنسبة فيسبوك عىل التِّجارية العالمة ملنشور الوصول
عملك، ومجال «املعجبني»، من جمهورك حجم عىل بناءً بعيد حدٍّ إىل سيختلف لرشكتك
نفسه املستخدم بيد أو فيسبوك خوارزمية طريق عن ذلك كان وسواءٌ التفاعل.) ودرجة
تجارية عالمة بصفحة اإلعجاب» «إلغاء أو املحتوى إخفاء املستخدم يختار أن (مثل
من العظمى الغالبيُة يراها ال حيث ُمْخِزيَة؛ نهاية الرائعة منشوراتك تلقى تماًما)،

«معجبيك».
الذي املحتوى — األفضل املحتوى خالل من التفاعل. ى يسمَّ حل؛ ثمة ذلك، مع
وهذا، «معجبيك». مع تقاربك من تزيد فإنك — واملشاركة والتعليقات اإلعجاب ز يُحفِّ
لتعزيز أخرى طرق وثمة التايل. منشورك «معجبوك» يرى أن احتمال من يزيد بدوره،

يأتي: ما تتضمن فيسبوك عىل التفاعل

بعَضهم األشخاَص يصل عندما فيسبوك ق يتفوَّ «املعجبني»»: مع «التفاعل •
«معجبيك» أحد إىل التهنئة م وتقدِّ كشخصحقيقي ف تترصَّ ال إذن ملاذا ببعض.
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التِّجارية عالمتك عىل البرشية صفة يضفي هذا محتواه؟ تشارك أو ما إنجاز عىل
تنرشها. عندما املستقبلية املنشورات رؤية ويعزِّز

منتًدى إىل األحيان بعض يف فيسبوك يتحوَّل أَبَيْنَا، أم ِشئنا العمالء»: «خدمة •
بخوف، األمر مع التعامل من وبدًال العمالء. خدمة مشاكل لعرض مفتوح
التفاعل زيادة مع العميل مشكلة لحل فرصة باعتباره رحب بصدر معه تَعاَمْل

فيسبوك. خوارزمية عىل يؤثر الذي
باملائة ٥٣ فيسبوك عىل الصور تتلقى التقديرات، أحد حسب الصور»: «نرش •
أكثر النقرات من باملائة و٨٤ التعليقات، من باملائة و١٠٤ «اإلعجاب»، من
لرشاء سبب وثمة والروابط.8 النصوص عىل إال تحتوي ال التي املنشورات من
املكتبية الكمبيوتر أجهزة عرب التفاعل ز تحفِّ فالصور إلنستجرام؛ فيسبوك

اللوحية. واألجهزة الذكية والهواتف
منتج حول «املعجبني» آراء يطلب املنشور كان سواء مفتوحة»: أسئلة «طرح •
املنشورات فإن فكاهي، بسؤال الوقت إضاعة عىل يساعدهم ببساطة أو جديد

عليه. الحصول إىل تميل التفاعل تطلب التي

املنشورات تعزِّز التي الوحيدة االجتماعية الشبكة هو حاليٍّا فيسبوك أن حني يف
بهذا. القيام يف كثريًا تتأخر لن األخرى الشبكات فإنَّ التفاعل، مقاييس أساس عىل وتقلِّلها
الضوضاء إىل اإلشارة نسبة ببساطة فتزيد ُجدًدا، أعضاء وتضيف حجمها يزداد فبينما
بالفتور يصيبهم الذي الحد إىل املستخدمني بإغراق املخاطرة كذلك وستزيد كبرية، بدرجة
عن املسئول الشخص فيها ترى التي التالية املرة يف لذا، بها. االهتمام يفقدون ويجعلهم
تغريداٍت أو فحسب فيسبوك عىل منشوراٍت ينرش برشكتك االجتماعي التواصل وسائل
التواصل وسائل جمهور انتباه عىل الحفاظ يف يساعد أنه تذكَّر فحسب، تويرت عىل

ا. حقٍّ فيها ستحتاجه التي التالية املرة أجل من متقدة جذوته عىل واإلبقاء االجتماعي

النرجسية! التِّجارية العالمات إيجاد :٦ تمرين

التعاطف وعدم بالنفس باالعتزاز املفرط بالشعور يتسم الشخصية يف اضطراٌب هي النرجسية
ألنه النرجيس؛ النمط هو االجتماعي التواصل وسائل عىل به الظهور تريد نمط وآخر اآلخرين. مع

لها. وامُلَروِّجة الذات حول املتمركِّزة باملنشورات ميلء تيار من أرسع التفاعل يقتل يشءَ ال
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فيسبوك. عىل النرجسية التِّجارية العالمات تتصيَّد أن منك أودُّ التمرين، هذا يف

عملك. مجال يف ليست متنافسة تجارية عالمات ثالث اخرت :١ الخطوة

فيسبوك. عىل منها كلٍّ صفحة ُزْر :٢ الخطوة

منشوراٍت كانت إذا ما أساس املايضعىل الشهر خالل منشوراتها من منشور كل م قسِّ :٣ الخطوة
اآلخرين. ملحتوى مشاركة أو املعجبني، مع تفاعالت أو للذات، ُمَروِّجة

فئة. كل ضمن املدَرجة فيسبوك ملنشورات املئوية النسبة د حدِّ :٤ الخطوة

املنشورات. من فئة لكل واملشاركات والتعليقات اإلعجابات متوسط ُعدَّ :٥ الخطوة

«املعجبني»؟ مع أبًدا تتفاعل وال فقط نفسها عن تتحدَّث نرجسية تجارية عالمات أية وجدت هل
وحجم املحتوى مشاركة أو األناني غري التفاعل بني ارتباط أي وجدت هل ذلك، من األفضُل
تتفاعل التي التِّجارية العالمات االجتماعي التواصل وسائل تُكافئ املنشور؟ يتلقاه الذي التفاعل
لنا يُظهرون الذين األصدقاء نكافئ كما تماًما الحقيقيني، البرش مثل و«متابعيها» «معجبيها» مع
االجتماعي؛ التواصل وسائل يف «األنا» عىل ركَّزت إذا أحوالنا. عن ليسألوا االهتمام من الكايف القدر

تفاُعل. من تتلقاه ما بحجم تخاطر فإنك

اإللكرتوني الربيد تسلُّم أجل من االرتباط (2-2)

اإللكرتوني الربيد إىل نتطرق أن بد فال الوقت، وضيق املهام كثرة عن نتحدث كنا إذا
املستهلكني معظم يشعر «ال» الواقع، يف الحايل. الوقت يف لنا يقدمه أن يمكن وما
الذين املسوقني نحن سبَّبناه تحاُمل مجرد هذا اإللكرتوني. الربيد بسبب بالضغط اليوم
ميل جي تطبيقات ن تُحسِّ العيش. لقمة أجل من إلينا الوارد الربيد صندوق يف نعيش
عىل العثور أجل من بها التصفية عوامل أداء ميل وياهو كوم دوت أوتلوك ومايكروسوفت
صندوق يُعدُّ لذلك، املستهلكون. يراها أن قبل وحذفها العشوائي الربيد رسائل معظم

مريحة. مستقرة بيئة املستخدمني معظم إىل بالنسبة الوارد الربيد
الربيد خدمات مقدِّمي ألن فنظًرا للمسوقني؛ اليشء بعض مختلف فاألمر ذلك، ومع
فإن العشوائي، الربيد تصفية مجرد من ألبعد جهودهم دوا صعَّ قد اليوم اإللكرتوني
نحو فعىل وحسب. بداية نقطة يَُمثِّل إلكرتوني بريد إلرسال املستهلك إذن عىل الحصول
تحديد عند العوامل من متنوعة مجموعة اإللكرتوني الربيد خدمات مقدِّمو يقيِّم متزايد،
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الربيد مجلد إىل أم الوارد الربيد صندوق إىل ستتوجه اإللكرتونية رسالتك كانت إذا ما
يأتي: ما العوامل هذه وتشمل املهمالت. سلة إىل مبارشًة أم فيه املرغوب غري

الروابط عىل ونقر اإللكرتونية، رسائلك الرسالة متلقي قرأ هل االرتباط»: «قبل •
مبارشًة؟ املهمالت سلة إىل جميًعا أرسلها أم فيها، املوجودة

اإللكرتوني الربيد رسائل استعراض يف املستغرق الوقت املستغرق»: «الوقت •
السابقة.

الربيد رسائل مع اآلخرون يتفاعل كيف الحايل»: اإللكرتوني الربيد «نشاط •
اإللكرتوني.

عىل عالمة اآلخرون املستخدمون يضع عندما للعالمات»: املستخدم «وضع •
فيها». مرغوب غري «رسائل بأنها اإللكرتوني الربيد رسائل

وضعوا أو أولوية ذو مرِسل بأنك الربيد مستلمو وَسَمَك سواء األولوية»: «تعيني •
بها». املوثوق «القائمة يف بك الخاص بي) (آي اإلنرتنت بروتوكول عنوان

دفرت يف ل مسجَّ اإللكرتوني بريدك عنوان هل اإللكرتوني»: الربيد عنوان «معرفة •
املستِلم. عناوين

وسائل عىل يحدث كما علنيٍّا ليس اإللكرتوني الربيد عرب التفاعل أن من الرغم عىل
كان إذا ما يحدد أن يمكن إنه أي نفسها؛ األهمية يحمل فإنه االجتماعي، التواصل
يزيدوا أن للمسوقني اآلن األهم فإن لذلك، ونتيجًة ال. أم رسائلك يرى املقصود جمهورك

يعنى: وهذا يرسلونها. رسالة كل مع اإللكرتوني بريدهم «مشرتكي» تفاعل

تعزيز خالل من «املشرتك» ب ارتباًطا أكثر إلكرتوني بريد رسالة كل جعل •
املحتوى. تخصيص أجل من والبيانات التفضيالت

األداء. تحسني أجل من والتصميم املوضوع وسطور املحتوى اختبار •
الشخيص الكمبيوتر عرب سليم نحو عىل للظهور اإللكرتوني الربيد رسائل تصميم •
املتحدة الواليات يف املستهلكني أن سيَّما ال اللوحية؛ واألجهزة الذكي والهاتف
الراهن الوقت يف املحمولة األجهزة عىل اإللكرتوني الربيد رسائل يفتحون الذين
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الكمبيوتر أجهزة أو املكتبية الكمبيوتر أجهزة عىل يفتحونها الذين من أكثر
الويب.9 عىل اإللكرتوني الربيد بشبكة املتصلة التابعة

النشطني. غري «املشرتكني» لدى التفاعل تنشيط إعادة حمالت إطالق •
غري املستلمني من اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» بيانات قاعدة تخليص •

املستجيبني.

سيَّما ال اتخاذها، املسوقني من العديد عىل يصعب خطوٌة األخرية الخطوة هذه
اإللكرتوني. الربيد «مشرتكي» جمهور حجم تنمية محاولة ِخَضمِّ يف أيًضا تكون عندما
الربيد بيانات قاعدة من النشطني غري «املشرتكني» حذف خربتي، واقع من ذلك، ومع

الجمهور. من «العائد» وزيادة الكلية االستالم قابلية يساعد أن يمكن اإللكرتوني

الحب يشرتي ال املاُل

املعلومات برامج ملكتب مراجعته نتائج األمريكي العام املفتش مكتب أصدر ،٢٠١٣ يوليو يف
إىل تشري التي الرائعة النتيجة إليها ل توصَّ التي النتائج بني من وكان الخارجية. لوزارة التابع
الحمالت خالل من فيسبوك عىل «املعجبني» لرشاء دوالر ألف ٦٣٠ أنفقت الخارجية وزارة أن
من قليًال عليهم حصلت الذين املعجبون قدَّم ولألسف، السابقني. العامني مدى عىل اإلعالنية

اإلعالنية.10 حمالتها انتهاء بعد التفاعل

املرآة. يف أوًال تنظر أن عليك أقرتح ولكني الحكومي، اإلهدار هذا نقد يف تبدأ أن اآلن يمكنك
خاصة الجودة عالية بيانات قواعد ببيع تَِعُد احتيال لعمليات تُْحَىص وال تَُعدُّ ال رشكات تعرضت
إذا الواقع، ويف تويرت. عىل و«متابعني» فيسبوك عىل و«معجبني» إلكرتوني بريد ب«مشرتكي»
كلَّ فستجد فيسبوك»، عىل «معجبني» «رشاء عن جوجل البحث محرك باستخدام اآلن بحثت
اكتسبتها التي أموالها من رشكتك تجريد يحاولون الذين املحتالني االجتماعي الفضاء باعة أنواع

بجهدها.

تجارة أيًضا وإنما وحسب، فاسدة تجارة ليست و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» رشاء إنَّ
عىل املستهلكني لحث رائعة طريقة الحوافز أن من الرغم وعىل البلدان. من العديد يف مرشوعة غري
بمنتجاتك عالقة لها التي الحوافز فإن التِّجارية، عالمتك مع و«االشرتاك» و«املتابعة» «اإلعجاب»
املال يدر ما هو التفاعل ولكن مهم، الحجُم الجماهري. من الخطأ النوع إال تجذب ال خدماتك أو

تنخِدْع. ال فعليٍّا.
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املحمولة األجهزة تطبيقات استخدام زيادة أجل من االرتباط (3-2)

التسويق أو العمل اسرتاتيجية إىل بالنسبة أساسيٍّا أمًرا املحمولة األجهزة تطبيق كان إذا
هذا: ْل تأمَّ لنجاحك. األهمية بالغ أمٌر «املشرتكني» تفاعل زيادة فإن بك، الخاصة

باملائة ٦٦ بنسبة الالسلكية الشبكات عرب البيانات مرور حركة زيادة املتوقع من •
11.٢٠١٧ عام حتى سنويٍّا

ما أضعاف أربعة عن يزيد بما ٢٠١٢ عام الذكية الهواتف من أكرب كمياٍت بيع •
الكمبيوتر.12 أجهزة من بيع

يوميٍّا.13 مرة ١٥٠ بمعدل أجهزتهم الذكي الهاتف مستخدمو يتفقد •

من كثري لدى املحمولة األجهزة تطبيقات اسرتاتيجيات مشكلة تختلف ال ذلك، مع
يف الويب مواقع يخص فيما الرشكات هذه واجهتها التي ذاتها املشكلة عن الرشكات
وسيأتيك املنتج «اصنع عقلية من تعاني أنها وهي العرشين؛ القرن تسعينيات منتصف
الذي األحالم» «حقل املحمولة األجهزة تطبيقات وال الويب مواقع ليست املستهلكون».
بك. الخاص التطبيق لتحميل تفكري بال الذرة حقول من املستخدمني ماليني إليه يخرج
مليون من أكثر لجوجل التابع «بالي» ومتجر ألبل التابع ستور» «آب متجر ن يتضمَّ
ترويج إىل تحتاج فإنك الكبري، العدد هذا وسط تربز لكي للمستهلكني. متاح تطبيق
افرتاض عىل وحتى مدفوعة). إعالنات إىل تحتاج (وربما الخاصة لجماهريك التطبيق
من يستخدموه أن إىل بحاجة تزال ال فإنك تطبيقك، لتنزيل «مشرتكني» عىل حصلت أنك

فيه. استثمارك من فائدة أية جني أجل
لقد القبيح. برأسه املحمولة األجهزة تطبيقات خالل من التفاعل علينا يطلُّ وهنا
أو واحدة مرة سوى نستخدمها لم أننا إال استخدامها، بقصد تطبيقات جميًعا ْلنا َحمَّ
شاشة إىل مرة ذات مبهرة كانت التي الجديدة التطبيقات تلك تنتقل وببطء، مرتني.
ضحايا فتصبح أخرى، مرة تُفتَح وال اللوحية، أجهزتنا أو الذكية هواتفنا عىل مهجورة

للتطبيق». استعمايل ال «ضمور باسم تعرف لحالة
تطبيقات أنتجت رشكتك كانت إذا النحو. هذا عىل األمر يسري أال ينبغي ذلك، مع
مجرد الحقيقة يف أنها فتذكَّر التطبيقات، هذه مثل لتطوير تخطِّط أو املحمولة لألجهزة
واضًعا تطبيقك تطلق أن يجب وبذلك، الخاصة. الجماهري من مختلف لنوع بوابة
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مطورو ويقوم املحمولة. األجهزة عرب تفاعل اسرتاتيجية وجود رضورة اعتبارك يف
منها: التطبيق، عرب التفاعل لتعزيز األمور ببعض اآلن الذكية التطبيقات

املحمولة األجهزة تطبيق «مشرتكي» ل اإللكرتوني الربيد عناوين عىل الحصول •
ر. املطوِّ جانب من االتصاالت من وغريها املبارشة التحديثات لتمكني

داخل تظهر الشاشة عىل (رسائل املبارشة» التطبيق «إشعارات تفعيل تشجيع •
التفاعل. إعادة لتعزيز الجهاز)

التواصل وسائل أو املحمولة األجهزة أو اإللكرتوني الربيد عن نتحدث كنا سواء
الذين ألولئك غطاءً يوفر رقيق تسويق مصطلح مجرد ليس التفاعل فإن االجتماعي،
أوسع رؤية/توزيع ضمان عىل يساعد األهمية بالغ نشاٌط إنه األداء. قياس من يخافون
اإللكرتوني، الربيد تسلُّم احتمالية وزيادة االجتماعي، التواصل وسائل عىل للمنشورات

املحمولة. األجهزة تطبيقات عرب التفاعل وتعزيز

القيمة (3)

هذه «قيمة» هو الخاصة جماهرينا مع زيادته إىل نسعى أن علينا الذي األخري العنرص
قيادة تتوقع صاحبها. محفظة يف القيمة فإن الناِظر، عني يف الجمال كان إذا الجماهري.
قابًال االستثمار عىل عائًدا الخاصة الجماهريُ تقدِّم أن — مرشوع نحو عىل — رشكتك
االستثمار»؟ عىل «العائد يف «العائد» هو فما بالجمهور، األمر يتعلق عندما ولكن للقياس.

املختلفة: الطرق من بالعديد نقيسها أن يمكن قيمة إنه

الدائمة. العميل قيمة (١)
الدائمة. املتزايدة القيمة (٢)
التحويل. حملة قيمة (٣)

امُلعاِدلة. الصافية القيمة (٤)
املبارشة. النسبية القيمة (٥)
النسبية. الحوافز قيمة (٦)
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الدائمة العميل قيمة (1-3)

الدائمة العميل قيمة تكون ربما العمالء، قيمة قياس بها يمكنك التي الطرق كل بني من
هكذا: أفضل نحو عىل الدائمة العميل قيمة تُعرَّف أهمية.14 األكثر هي

الرشكة تتوقع الذي النقدي التدفق من املستقبيل للتيار الحالية القيمة صايف
العميل.15 من توليده

اآلتية: املعادلة هي الدائمة العميل قيمة لحساب طريقة أسهل

املتكررة) الصفقات (عدد × بيع) عملية قيمة (متوسط = الدائمة العميل قيمة
بالعميل). االحتفاظ مدة (متوسط ×

وتحتفظ الشهر، يف دوالًرا ٥٠ بقيمة املتوسط يف يشرتون «العمالء» كان إذا ثَمَّ، ومن
دوالر آالف ٣ هي لديك الدائمة العميل قيمة فإن سنوات، خمس ملدة «العمالء» ب رشكتك

دوالر/سنة. ٦٠٠ أو (٥ × ١٢ × ٥٠)
عىل إلنفاقه استعداد عىل تكون أن يجب ما تحديد يف الدائمة العميل قيمة تساعد
البيع عملية قيمة يتجاوز، ال ولكن إىل، يصل ما الرشكات بعض تنفق «العمالء». كسب
لإلنفاق استعداد عىل تكون قد األخرى الرشكات وبعض مثالنا). يف دوالًرا ٥٠) األوىل
ما برشاء «العمالء» وإقناع األويل التسويق تكلفة استيعاب عىل قدرتها عىل اعتماًدا أكثر
خطٍّا الدائمة العميل قيمة توفر حال، كل وعىل املتوقعة. الدائمة العميل قيمة عن يزيد

حوله. التسويق باستثمارات القيام يمكنك واضًحا
تكون أن عليك الخاص، جمهورك قيمة تحديد يف الدائمة العميل قيمة الستخدام
هذه تكون كذلك. ليس وأيهم «العمالء» من جمهورك أعضاء من أيٍّ «تحديد» عىل قادًرا
يف األعضاء أرقام أو اإللكرتوني الربيد عناوين فيها ترتبط التي املجاالت يف أسهل الجهود
املؤسسات، بني التسويق (مثل «العمالء» حسابات مع الهواتف أرقام أو الوالء برنامج
اآلتية املعادلة استخدام يمكنك الحاالت، هذه مثل يف إلخ). اإلنرتنت، عرب بالتجزئة والبيع

جمهورك: قيمة الستخالص

(عدد × الدائمة العميل قيمة = الخاص للجمهور الدائمة العميل قيمة
الخاص). جمهورك يف «العمالء»
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منهم شخص، ألف ١٠٠ تضم إلكرتوني بريد «مشرتكي» قاعدة لدينا كانت إذا وهكذا،
(قيمة دوالر مليون ٣٠ هي ملؤسستنا الخاص الجمهور هذا قيمة فإن «عميل»، آالف ١٠
دوالر ماليني ٦ أو مشرتك») «عميل ١٠٠٠٠ × دوالر ٣٠٠٠ البالغة الدائمة العميل
خمس فرتة مدى عىل محسوبة لدينا األصلية الدائمة العميل قيمة إن (حيث سنويٍّا

سنوات).
األصول من الجماهري أن تقنعهم وسوف اإلدارة أمام القبيل هذا من رقًما َضْع
من زر ضغطة بُعد عىل يكون أن شخص» «أي تريد ال أنت يشء، كل فرغم الثابتة!
السعادة لهم وسرتيد عمالئك، أفضل سرتيد املستقبل. يف كإيرادات دوالر مليون ٣٠

والصحة.
أن أيًضا يمكن العليا، اإلدارة تبهر أن الدائمة العميل قيمة الستخدام يمكن بينما
الدائمة العميل قيمة ألن ذلك خاطئ؛ طريق إىل الخاصة» جماهريك «تنمية جهود تقود
وجودة املنتجات مع والخربة فالدعاية الخاص؛ جمهورك مع التواصل إىل فقط تُْعزى ال
عندما ثَمَّ، ومن الدائمة. العميل قيمة يف أيًضا تساهم العوامل من وغريها خدمتك،
حني يف أنه ندرك أن علينا يجب فإنه الخاصة، جماهرينا قيمة عن للتعبري نستخدمها
زيادة مدى إىل تشري ال فإنها جماهرينا، أفراد أهمية مدى إىل الدائمة العميل قيمة تشري

«العمالء». من أخرى مجموعة أي عن قيمتهم
ذلك. يفعل آخر مقياٌس يوجد الحظ، لُحسن

الدائمة املتزايدة القيمة (2-3)

الخاصة»، الجماهري «تنمية جهود تضيفها التي للقيمة األعمق التقدير هذا عىل للحصول
املتزايدة القيمة استخالص عىل للمساعدة الدائمة العميل قيمة حساب تعديل علينا يجب

الجمهور: ألفراد الدائمة

العادي «للمشرتك»/«العميل» الدائمة العميل قيمة = الدائمة املتزايدة القيمة
العادي. العميل» املشرتك»/«غري «لغري الدائمة العميل قيمة –

و«غري «مشرتكني» مجموعتني: إىل «عمالءَنا» م نَُقسِّ السابق، مثالنا وباستخدام وهكذا،
الدائمة، املتزايدة القيمة ولتحديد منهما. لكل الدائمة العميل قيمة نحسب ثم مشرتكني»،
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«للعمالء الدائمة العميل قيمة من املشرتكني» غري «للعمالء الدائمة العميل قيمة نطرح
فمثًال: املشرتكني».

«مشرتك» أيًضا هو الذي العادي «للعميل» الدائمة العميل قيمة دوالر ٤٠٠٠
إلكرتوني. بريد

يف «املشرتك» غري العادي «للعميل» الدائمة العميل قيمة دوالر ٢٠٠٠
اإللكرتوني. الربيد

دائمة. متزايدة قيمة دوالر ٢٠٠٠ =

أو «املعجبني» (أو اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» أن توثِّق أن تستطيع كنت إذا
أال الُحمق من فسيكون املشرتكني»، «غري إيرادات ِضعف يُحققون لديك «املتابعني»)

اإلعالم. وسائل أشكال كل عرب عليهم للحصول استثمارك من تزيد
جمهور يقدِّمها التي اإلضافية القيمة لديك الدائمة املتزايدة القيمة رقم يوثِّق
الحقيقي األثر يعزل إنه حيث للغاية حصني رقم إنه اإلحصائية، الناحية من «املنتسبني».
يف الصعوبة تكمن ذلك، ومع «متابًعا». أو «معجبًا»، أو «مشرتًكا»، يصبح الذي «للعميل»
يكون ولكن اإللكرتوني الربيد مع بسهولة يتم يشءٌ فهو العالقات؛ تلك عزل عىل القدرة

االجتماعية. الشبكات مع قليًال أصعب
الدائمة، املتزايدة القيمة رقم إىل للوصول الالزمة البيانات إىل تفتقر رشكتك كانت إذا
تتطلب التي األخرى الخاصة الجماهري تقييم أساليب من متنوعة مجموعة توجد تزال فال

اإلدارة. مع لتناقشها جذَّابة نتائج تقدِّم ولكن أقل جهًدا

لك قيمًة يمثلوا لم ما فيسبوك عىل «للمعجبني» قيمة ال

النهاية، ففي كذلك؟ أليس صحيح، هذا أن بد ال دوالًرا. ١٧٤٫١٧ هي فيسبوك عىل «املعجب» قيمة
«مشرتكي» مع النمطية األفكار هذه من سئمُت لقد تايمز.16 نيويورك صحيفة يف قرأته ما هذا
رجاءً يمكننا هل فيسبوك. «ملعجبي» انتقلت أن بعد اآلن منها أكثر وسئمُت اإللكرتوني، الربيد

الصحيح؟ نصابها يف أمور بضعة وضع

«بمعجبيك» فيسبوك عىل «معجبيك» قيمة مقارنة يجب فيسبوك، «معجبي» أحد قيمة «لتحديد (١)
السوق يَقُرص لم لكنه العالم، يف اجتماعي موقع أكرب فيسبوك يكون ربما نعم، فيسبوك.» خارج
«املعجبني» من بكثري أكثر اإلنرتنت خارج «املعجبني» من لديك ربما الواقع، يف «معجبيك». عىل
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خارج و«املعجبني» فيسبوك «ملعجبي» الدائمة العميل قيمة مقارنة عند وهكذا، اإلنرتنت. عىل
فيسبوك. يضيفها التي الدائمة) املتزايدة (القيمة املتزايدة القيمة فعليٍّا ستدرك فيسبوك،

القيمة حيال شيئًا تكشف ال املعجبني» «غري مع فيسبوك عىل «معجبيك» مقارنة فإن ذلك، ومع
من ْن َخمِّ عموًما. التِّجارية العالمة «معجب» بقيمة فقط تعرِّفك إنها فيسبوك. من تجنيها التي
و«غري فيسبوك «معجبي» بني قارنت دراسة إنها صحيح، هذا دوالًرا؛ ١٧٤٫١٧ رقم جاء أين
تصنع السيئة البيانات فيسبوك. خارج و«املعجبني» فيسبوك «معجبي» مقارنة من بدًال املعجبني»

لديك. التسويق أولويات عليه تُبنى سيئًا أساًسا تمثل ولكنها رائعة، عناوين

عىل «املعجبني» قيمة فقط توجد وإنما فيسبوك، «ملعجبي» عاملية متوسطة قيمة توجد «ال (٢)
نتائج نسخ األسهل من وأنه صعب، الحسابية العمليات يف الخوض أن أعلُم بمؤسستك.» فيسبوك
الخاصة القيمة تحسب أن فعليك فيسبوك، «معجب» قيمة تعرف أن تريد كنت إذا ولكن اآلخرين.
إىل متزايدة قيمة يضيف فيسبوك كان إذا فيما تؤثر ا جدٍّ كثرية متغريات توجد ببساطة بك.

والخدمات. والرتويج، والتواصل، التِّجارية، العالمة مثل: النهائية، نتيجتك

دوالًرا، ١٧٤٫١٧ يساوي ال فيسبوك «معجب» ولكن الجيدة، األخبار ُمفِسد أكون أن ا جدٍّ آسف
القيمة. هذه يساوون أنهم «ملعجبيك» دراستك تثبت لم ما بالطبع

التحويل حملة قيمة (3-3)

من أكثر أو لواحد ترويجيٍّا عرًضا أو معينًا تخفيًضا تقدِّم هذه، التقييم طريقة يف
التقييم هذا لنجاح الرئيسية الفكرة وتكمن قيمتهم. تحديد أجل من الخاصة جماهريك

تَتَبُّع: من تتمكَّن أن رضورة يف

الرشاء. إىل قادت التي القناة (١)
العرض. اشرتى «العميل» أن (٢)
البيع. لعملية اإلجمالية القيمة (٣)

ببساطة تَُمثِّل جمهورك تحويل حملة قيمة إجمايل فإن املعلومات، هذه بمعرفة
يفعلوا لم الذين وأولئك عرضك اشرتوا الذين «العمالء» قدَّمها التي اإليرادات بني الفرق

مثًال: ذلك،

واحد. بسعر الثنني عشاءٍ لعرض تغريدة تنرش واحد، أسبوع ملدة •
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العرض. عىل الحصول أجل من مميزة فردية قسائم عىل العمالء يحصل •
معني. أسبوع يف القسائم استخدام العرض يشرتط •

املشرتيات. قيمة وإجمايل العرض عىل الحصول حينها تَتَبَّْع •
تطرح ثم الرتويجي، األسبوع خالل اإلجمالية املشرتيات تجمع ذلك، بعد •
املبيعات بمتوسط النهائي الناتج وتقارن الرتويجي، للعرض العينية التكاليف

ترويجي. غري أسبوع يف

تزيد التي القيمة وهي الخاص؛ لجمهورك التحويل حملة قيمة هو الناتج الفرق
الخاص. جمهورك إىل الرتويجي العرض عرب ُقدِّمت التي األسبوعية املبيعات متوسط عن
مماثلة. ضبط فرتة لديك دامت ما زمنية مدة ألي التحويل حملة قيمة قياس ويمكنك

خاص لجمهور النسبية القيمة ملقارنة التحويل حملة قيمة استخدام أيًضا يمكنك
املبيعات زيادة يف لديك اإللكرتوني الربيد «مشرتكو» يسهم هل آخر. خاص جمهور مع
تخفيض أكواد أو بقسائم تتبعتهم إذا تويرت؟ «متابعي» أو فيسبوك «معجبي» من أكثر
دقتك، لزيادة الحال، وبطبيعة ذلك. التحويل حملة قيمة تحليل يبنيِّ أن فيجب مختلفة،
التي املوسمية النزعات لتجنب السنة يف مرات عدة التحليل إجراء الحكمة من سيكون

بعينه. ملنتج تَتََحيَّز

املعادلة الصافية القيمة (4-3)

تستطيع ال عندما هنا. مالئم مثٌل إنه روما». إىل تؤدي الطرق «كلُّ القديم املثُل يقول كما
هو اإلدارة رأي الستمالة األخرى الطريقة فإن لجمهورك، الفعلية القيمة عىل الحصول
املدفوعة؛ اإلعالنات طريق عن نفسه الجمهور إىل الوصول تكلفة حول وثائق تقديم
بك: الخاصة امُلعاِدلة الصافية القيمة لحساب الخاصة. للجماهري امُلعاِدلة الصافية القيمة

الخاصة. جماهريك من جمهوًرا اخرت •
تحظى الذي االنتباه من نفسه النوع إىل األقرب املدفوعة اإلعالنات وحدة حدِّد •

الخاص. جمهورك مع تتفاعل عندما به
دفع طريقة أي أو االكتساب، وتكلفة النقرة وتكلفة ألف لكل التكلفة د َحدِّ •

أخرى.
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أو جمهورك من منطقية فرعية مجموعة يف املناسبة اإلعالنية التكلفة ارضب •
إعالنية لوحدة النقرة تكلفة حدَّدت قد كنت إذا املثال، سبيل (عىل أنشطته
الخاص). جمهورك سيحققها التي النقرات عدد يف الرقم هذا فارضب مدفوعة،

لجمهور السوقية بالقيمة دراية أكثر اإلدارَة امُلعاِدلة الصافية القيمة طريقُة تجعل
فيسبوك: «معجبي» ذلك عىل مثاًال ولنأخذ االجتماعي. التواصل وسائل

فيسبوك. عىل «معجب» ألف ١٠٠ لديك كان إذا •
باملائة. ١٦ هي مدفوعة) إعالناٍت (دون اني املجَّ الوصول نسبة ومتوسط •

معجب. ألف ١٦ تبلغ ملنشوراتك الوصول نسبة متوسط •
إعالن لكل دوالرات ١٠ تبلغ فيسبوك عىل ألف لكل التكلفة كانت إذا واآلن، •

ل. ُمموَّ
تصله معجب ١٠٠٠ لكل دوالًرا ١٦٠ هي لديك امُلعاِدلة الصافية القيمة فإنَّ •

منشوراتك.

تثبت أن قريبًا مقدورك يف سيكون الوقت، مرور مع هذا التقييم نموذج تطبِّق بينما
عرب مقابلها تدفع ألن ستضطر كنت حقيقية» «قيمة تقدِّم الخاصة الجماهري أن لإلدارة
تنَس ال ا، محقٍّ وكان (@JoelBook) بوك جويل زمييل أشار (كما املدفوعة. اإلعالم وسائل
الصافية القيمة حسابات يف «املتابعني» أو «املعجبني» طريق عن ترويج أي توضيح أيًضا

ضخم.) نحو عىل لك الوصول مدى تعزيز يستطيعون «امُلَروِّجون» لديك. امُلعاِدلة

املبارشة النسبية القيمة (5-3)

من الخاصة الجماهري قنوات إحدى قيمة تخمني املبارشة النسبية القيمة خالل من يمكنك
منهجية (@JayBaer) باير جاي واملؤلِّف الصديق َوَضَع أخرى. استخدام تكلفة خالل
رسالة كل تكلفة أساس عىل فيسبوك عىل الظهور مرات لتقييم املبارشة النسبية القيمة
يشبه فيسبوك عىل املنشور ظهور مرات أن هو هذا يف ومنطقه مفتوحة.17 إلكرتوني بريد
اختاروا «منتسبون» كليهما و«املشرتكني» «املعجبني» ألن إلكرتوني؛ بريد رسالة فتح
«مشرتكي» إىل الوصول تكلفة فإن لذلك، ووفًقا رشكتك. رسائل تلقي أجل من االشرتاك

فيسبوك. «معجبي» إىل الوصول تكلفة لتقريب تستخدم أن يمكن اإللكرتوني الربيد
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اآلتي: النحو عىل هي جاي منهجية

الرسائل. فتح معدل يف لديك اإللكرتوني الربيد «ملشرتكي» اإلجمايل العدد ارضب (١)
(التصميم «للمشرتكني» واحدة إلكرتوني بريد رسالة وإرسال إنتاج تكلفة أِضْف (٢)

ذلك). إىل وما إلكرتوني، بريد رسالة لكل اإلرسال ورسوم والتطوير
إلكرتوني بريد كل تكلفة عىل للحصول ١ الخطوة ناِتج يف ٢ الخطوة ناِتج ارضب (٣)

مفتوح.
من فيسبوك عىل املنشور رؤية مرات عدد إجمايل يف ٣ الخطوة ناِتج ارضب (٤)

بك). الخاصة الصفحة» «رؤى تقارير يف (متوفرة املايض الشهر

مفتوحة إلكرتوني بريد رسالة كل تكلفة أنَّ نفرتض دعنا جاي، منهجية باستخدام
ظهور. مرة ألف ٥٠ املايض الشهر يف املنشور ل وسجَّ دوالر، ٠٫٠١٧٥ تبلغ لديك
دوالر ٠٫٠١٧٥) دوالًرا ٨٧٥ فيسبوك عىل قها تحقِّ التي املبارشة النسبية القيمة ستبلغ
ما له ُمقاَرن مقياس أنه إال للقيمة، «دقيًقا» مقياًسا ليس هذا أخرى، مرًة .(٥٠٠٠٠ ×
«املشرتك». إىل إلكرتوني بريد رسالة وصول مقابل تدفعه أنك تعرف ما عىل يعتمد يربِّره،

النسبية الحوافز قيمة (6-3)

يقدم التي املجاالت يف مفيٌد — النسبية الحوافز قيمة — للتقييم األخري نموذجنا إنَّ
يحدث كما «املتابعة» أو «اإلعجاب» أو «للمشاركة» حوافز للمستهلكني املنافسون فيها
النسبية الحوافز قيمة لحساب بالتجزئة. البيع مجال يف أو الرسيعة الوجبات مجال يف

لديك:

دون اإلنرتنت) خارج أو اإلنرتنت (عرب بزيارتهم قم أو منافسيك من ق تسوَّ •
هويتك. عن اإلفصاح

«مشرتكني» ليصبحوا للمستهلكني يقدِّمونها التي — وجدت إْن — الحوافز ل سجِّ •
«متابعني». أو «معجبني» أو

املناسبة القيمة إىل (أو النصف إىل واقِسْمها حافز كل بيع بقيمة جدوًال َضْع •
للحافز. العينية التكاليف إىل للوصول ملجالك)

منها. املنافسون يمنحه الذي العدد عىل واقِسْمها للحوافز العينية التكاليف اجمع •
النسبية. الحوافز قيمة هو الناِتج سيكون •
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جمهورك، ألفراد املحتَملة القيمة لفهم مخترصة طريقًة النسبية الحوافز قيمة تقدِّم
وإذا ُجدد. «منتِسبني» عىل للحصول تستخدمه قد الذي الحوافز نوع عن فكرة وتعطيك
أحد زيارة سوى عليك فما رسيًعا، النسبية الحوافز قيمة تحليل تجربة يف ترغب كنت
املختلفة املطاعم سالسُل عيلَّ عرضته ما وإليك منطقتك. يف الرسيعة الوجبات مطاعم

ذلك: فعلت عندما لديها إلكرتوني بريد «مشرتك» أصبح كي

مرشوب). مع مجاني عادي مشوي بقري (لحم دوالر ٢٫٨٩ أربيز
كبار «نادي إىل لالنضمام التالية املشرتيات قيمة من دوالرات ٣٫٠٠

الشخصيات».
ماركت بوسطن

العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون كينج برجر

العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون شبوتل

العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون بوكس ذا إن جاك

العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون جونز جيمي

العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون تشيكن فرايد كنتاكي
حافز. دون ماكدونالدز

مجانًا). كبري مرشوب أو والصلصة البطاطس (رقائق دوالر ١٫٩٩ كدوبا
كلوب». كيو «ذا إىل لالنضمام التالية املشرتيات قيمة من دوالر ٢ كويزنوز

مجانًا). بوصاٍت ست بطول (شطرية دوالرات ٤٫٤٩ ستيشن بن
العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون بوبايز
العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون َصبواي
العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون بيل تاكو
العام). طوال تُرَسل اإللكرتوني الربيد عروض (ولكن حافز دون وينديز

نيشن»). كريفر «ذا ملسابقة لالنضمام مجانية تذاكر ٤) دوالر ٢٫٦٤ كاسل وايت

عىل الناِتج واقِسِم املقدَّمة الحوافز اجمع النسبية، الحوافز قيمة تحليل باستخدام
قيمة عىل لتحصل ٢ عىل دوالر) ٢٫٨٣) الناِتج اقِسِم ثم تقدمها. التي الرشكات عدد
مطاعم أو الرسيعة الوجبات مجال يف تعمل كنت إذا دوالر. ١٫٤٢ النسبية الحوافز
«ملشرتك» األولية القيمة اإلدارة إىل لتنقل الرقم هذا استخدام فيمكنك الرسيعة، الخدمة
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للحصول استخدامه يف ترغب قد الذي الحوافز من امُلحتَمل واملستوى اإللكرتوني الربيد
ُجدد. إلكرتوني بريد «مشرتكي» عىل

حوافز تستخدم ال التي الرسيعة الوجبات مطاعم حتى أنه بالذكر الجدير ومن
انضمامهم». «بمجرد تخفيًضا «للمشرتكني» تقدِّم اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك
«مشرتكي» عىل منافسوك يضعها التي للقيمة ر تصوُّ عىل الحصول ا حقٍّ أردت إذا وهكذا،
تعديل مع الوقت، مدار عىل قيمتها وتتبع عروضهم تراقب أن فيجب اإللكرتوني، الربيد
الحوافز لقيمة املستمر التحليل وهذا لذلك. وفًقا لديك النسبية الحوافز قيمة تحليل
حيث وتويرت؛ فيسبوك مثل االجتماعي التواصل وسائل يف خاصة أهميٌة له النسبية
أو «إعجاب» زر عىل الضغط عىل املستخِدم تستحث التي الحوافز بعيد حد إىل تراجعت

«متابعة».

املؤسسية القيمة (7-3)

إنها الخاصة: جماهريك لبناء تسعى بينما االعتبار يف وضعها يجب أخرى قيمٌة ثمة
مكانة عىل محافًظا تظل أن ولضمان رشكتك». نظر «يف بها يَْحَظْوَن التي القيمة
مالية، قيمة من الجمهور هذا يمثله ما بانتظام لإلدارة تنقل أن يجب العالية، جمهورك
ستقدِّر فقط وعندها الدعاية. تكاليف يف التوفري أو الحقيقية اإليرادات حيث من سواءٌ

تجارية. كأصول قيمتها الخاصة جماهريك يديرون الذين واألشخاص العليا اإلدارة
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السابع الفصل

العريض: بالُبْنط
الطويل املدى عىل مسئولياتنا

جمهور.1 دون ملرسح وجود فال املرسح؛ يف توقريًا األكثر العنرص هو الجمهور
سبولني فيوال

«الكتاب بأنه العالم أنحاء كل يف املمثلني لدى واملعروف املرسح»، يف «االرتجال كتاب يف
إنَّ لقرائها. السابقة الحكمة سبولني فيوال الراحلة نقلت االرتجايل»، املرسح يف املقدس
الوقت يف كتابها نسخ من اآلالف مئات تُتداول حيث للغاية، واضح سبولني السيدة إرث
املرسح يتبنوا أن املمثلني من جديد جيل كل عىل أكدت فقد العالم؛ أنحاء كل يف الحايل

الجمهور. يدفعها كوسيلة
أهمية التقدير تمام نقدِّر هل التسويق؟ عن نفسه اليشء نقول أن يمكن هل

الطويل؟ املدى عىل لرشكاتنا الجمهور
فكرة هي الخاصة الجماهري «ال». ب سأجيب تحفظ، ودون تجربتي إىل استناًدا
شكل يف الكلمات سحابة من أكثر هذا يوضح ما يوجد وال الرشكات، إىل بالنسبة الحقة
(@Adobe) أدوبي ورشكة (@Econsultancy) كونسولتانيس إي رشكة أنشأت .1-7
وهي ،٢٠١٣ لعام السنوي ُربع الرقمية االستخبارات تقرير من كجزءٍ السحابة هذه
الحايل؟»2 الوقت يف أهميًة األكثر التسويق فرصة تراه الذي «ما سؤال: عن اإلجابات تمثل

وأغمق. أكرب بخطٍّ تداوًال األكثر األجوبة ُكِتبت



الجمهور

كلمات أن كيف نحو الفور عىل انتباهي انجذَب األوىل؟ للوهلة الحظته الذي ما
بني من كانت (االجتماعية) socialو املحمولة) (األجهزة mobileو (املحتوى) content
املحمولة، األجهزة عرب والتسويق املحتوى، تسويق عبارات إن حيث حجًما؛ الكلمات أكرب

اليوم. التسويق مجال يف الرئيسية العناوين أكرب تَُمثِّل االجتماعي التواصل ووسائل

التسويق فرصة تراه الذي «ما سؤال: عن اإلجابات من مكوَّنة كلمات سحابة :1-7 شكل
الحايل؟» الوقت يف أهميًة األكثر

audience كلمة هي اإلجابة كانت إذا الكلمات؟ سحابة ناقصمن هو ما الحظَت هل
كلمة أن هي الحقيقة ذلك، مع جهدك. نظري ذهبية نجمة عىل فستحصل (الجمهور)،
للغاية صغرية هي إنما الكلمات؛ سحابة من فعليٍّا ناقصة ليست (الجمهور) audience
قليًال؛ الكلمات سحابة صورة نكربِّ دعنا لرؤيتها. ة مكربِّ عدسة إىل ستحتاج إنك حتى

.(2-7 شكل (انظر للدقة تحريٍّا باملائة، ٤٠٠
ومكتوبة مطمورة هنا (الجمهور) audience كلمة أن صحيح غريب! أمٌر من له يا
الوصول يف نجحت األقل عىل لكنها قش، كومة يف كإبرة تبدو يجعلها مما صغري بخط

قراءتها. صعوبة رغم الكلمات، سحابة إىل
املسوِّقون يقلِّل كيف رؤيتها، يمكن بالكاد التي الكلمة، حجم يؤكِّد الحال، بطبيعة
ذلك من بدًال يركِّزون فهم الحايل؛ الوقت يف الخاصة» الجماهري «تنمية أهمية من
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كلمة نجد قوية)، برص حاسة (وبمساعدة ٪٤٠٠ بنسبة الصورة حجم بتكبري :2-7 شكل
الحايل. الوقت يف التسويق فرص كلمات سحابة يف (audience (الجمهور

جهودهم يف عمالقة فجوة يرتك الذي األمر محددة؛ قنواٍت ضمن املحتوى تطوير عىل
الكلمات سحابة يف املمارسة مجاالت أكرب ألن ملاذا؟ تماًما. مفهوم أنه حني يف التسويقية،
األجهزة عرب و«التسويق االجتماعي» التواصل و«وسائل املحتوى» «تسويق يف املتمثلة
تحقيق أجل من — الجمهور — الصغرية الكلمة هذه إىل بحاجة جميًعا املحمولة»

النجاح.
واعتناق الجمهور» «حتمية تستوجبها التي النهائية الوصية ق نحقِّ أن أردنا إذا
الرسيع. الحل عقلية نتبنى أن يمكن فال الطويل، املدى عىل الخاصة» الجماهري «تنمية
وتنفيذًا والتزاًما رؤية تتطلب فهي وتنتهي؛ واحدة ملرة تَُؤدَّى مهمة ليست مهمتنا

قائمة. رشكتنا دامت ما
رسيعة ثقافة يف نعيش إننا ضدنا. تعمل التي القوى من الكثري ثمة أن الواضح من
فيما التفكري الصعب من األحيان من كثري يف إنه حتى الشباب عليها يهيمن اإليقاع
الَعقد أو القادم، العام أو القادمة، السنوية ُربع الفرتة عن ناهيك األسبوع، هذا يتخطى
عمالءَنا نبقي بينما «هم» مقابل «نحن» معارك تعزِّز ِفرق يف عالقون نحن القادم.
مكافآٍت يقدِّم الذي املجال ذلك التسويق، مجال يف نعمل نحن ذلك، عىل عالوًة منتظرين.
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الجمهور

كأصول جماهري يبنون الذين بأولئك يحتفي ال ولكن املحدودة، اإلبداعية للحمالت ممتازة
دائمة.

يأتي: ملا ا مستعدٍّ تكون أن بدَّ فال القوى، هذه عىل التغلب تريد كنت إذا

دائم. نحو عىل التغيري تََقبُّل (١)
عميل». مهام من هذا «ليس يقول الذي الذهني ه التوجُّ من التخلص (٢)

وكاالتك. تدريب إعادة (٣)
العناوين. وليس للنتائج، االستجابة (٤)

التعلُّم. عن أبًدا التوقف عدم (٥)

التفصيل. من بمزيد منها نقطة كل نتناول دعنا صعبة. مهمة بالتأكيد إنها

دائم نحو عىل التغيري تََقبُّل (1)

طريقة ٥٠ من أكثر مع التعامل الحايل العرص ق مسوِّ عىل ينبغي أنه بالفعل رأينا
األرض. درابر دون جاَب عندما فقط طرق تسع مقابل املستهلكني إىل للوصول مختلفة
يقدِّم قناة. كل داخل املتالقية اإلعالم وسائل خيارات توفر التعقيد ذلك من يزيد ومما
يبدو الذي العدد وهو اإلعالنية، الوحدات من مختلفة أنواع ١٠ من أكثر وحده فيسبوك
تصبح وعندما وحدة.3 ٢٧ من أكثر يمتلك كان قريب وقٍت حتى أنه تدرك عندما بسيًطا
يظهر فسوف القادم، الَعْقد مدى عىل العالم أنحاء كل يف انتشاًرا أكثر املحمولة األجهزة

تماًما. جديدة قنوات تظهر وربما األساليب، من املزيد
الجماهري «تنمية نحو الطاقة لتوجيه تعتنقه أن يجب واحد يشء ثمة كان إذا
الوقت يف التسويق يف الوحيد الثاِبت هو «التغيري : أنَّ فهو رشكتك، داخل الخاصة»
يتمكَّن سوف وتندمج، وتتشارك وتنمو القنوات فيه ل تتحوَّ الذي الوقت ففي الحايل.»
مقارنًة أكرب نجاح إحراز من معه والتكيُّف التغيري اعتناق يستطيعون الذين أولئك
أن يجب النجاَح، الخاصة» الجماهري «تنمية ق تحقِّ لكي يستطيعون. ال الذين بأولئك
املهم؛ الهدف عىل الرتكيز يف يستمرون ألنهم التغيري؛ يَْخَشْوَن ال الذين األفراد عنها يدافع

التكلفة. حيث من ممكنة فعالية بأكرب املبيعات توليد وهو
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∗∗∗

الحايل. الوقت يف التسويق يف الوحيد الثاِبت هو التغيريُ

∗∗∗

عميل» مهام من «ليسهذا الذهني ه التوجُّ التخلصمن (2)

العادي: عمله يوم يف درابر دون

أراَد. عندما العمل إىل وصَل •
وإبداعية. عميقة أفكاًرا ذهنه يف يُِجيل جلَس •

أفكاره. تنفيذ توىل متفاٍن إبداعي لفريق أوامره أعطى •
املارتيني. من كئوس وثالث الغداء لتناول انَْسلَّ •
«كثريًا». الزواج. نطاق خارج عالقاٍت يف انخرَط •

تليفزيون بناء أو الهواء، عىل إعالن قراءة أو مطبعة، لتشغيل درابر دون يُْضَطرَّ لم
نقله اإلبداعي، اإلعالن عنارص فريقه َجَمَع أن وبمجرد تجاري. إعالن إلذاعة أجزائه من
َم وُقدِّ الحال يف التليفزيون شبكة أو اإلذاعية املحطة أو الصحيفة إىل االتصاالت قسم
البالد. مستوى عىل اإلعالَن املشاهدون، وشاَهد املستمعون، واستمع الُقرَّاء، قرأ اإلعالن.
دون أمريكا السحر. بِفْعل هذا كان لو كما أمريكا، أنحاء كل من تتدفق األموال بدأت ثم

املدفوعة. اإلعالم وسائل أمريكا درابر.
لسدَّد تدوينة، أو تغريدة أو منشوٍر كتابَة دون ِمْن طلَب قد شخص أي كان إذا
بل األمور؛ هذه ليفعل الوقت من متسع لديه ليس أنه األمر يكن ولم أنفه. يف لكمًة إليه

عمله. مهام من هذا يكن ولم «رشيًكا». كان فقد منزلته؛ من أدنى العمل هذا كان
عميل» مهام من هذا «ليس عقلية يكتسب شخص أي حاليٍّا، التسويقية البيئة يف
املحمولة، واألجهزة االجتماعي التواصل وسائل فبفضل العمل؛ من يُفَصل أن يستحق
وسوف وتوقعاتهم، اإلضافية املستهلكني قنوات وزن يستوعب قارب يف جميًعا فإننا
ذلك، عىل وبناءً طافيًا. ليظل القارب متن عىل املوجودين جميع تعاون إىل األمر يحتاج
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القليل إلعطاء ا مستعدٍّ تكون أن عليك الخاصة»، جماهريك «تنمية توصية يف قدًما للميض
الجامدة الخطوط عن واالبتعاد ذلك، أمكن كلما والتعاون القليل، عىل الحصول أجل من
عالقات إدارة عاَلم يف بالفعل يحدث ما وهذا لرشكتك. التنظيمي املخطط يُمليها التي
«للمبيعات» مرادًفا ليكون يُستخَدم كان الذي املصطلح تفكيك اآلن يجري حيث العمالء؛
إىل يحتاج مجاٌل وهو — العمالء عالقات إدارة — بالفعل عليه هو ما ليصبح فحسب

و«التسويق». و«الخدمات» «املبيعات» ِفرق بني التعاون
النجاح. عىل رشكتك ملساعدة رضوري هو ما كلَّ تفعل أن هي مهمتك باختصاٍر،
عمل. دون طويلة فرتة لقضاء ا مستعدٍّ فُكْن عملك»، مهام من «ليس يشء ثمة كان إذا

وكاالتك تدريب إعادة (3)

درابر. دون يكونوا أن يف دفينة رغبة أنفسهم يف يضمرون املسوقني من الكثري يزال ال
كانت أقرانه. بني واألذكى نفسه يف وواثًقا دمثًا كان فقد ذلك؟ عىل يلومهم أن يمكن وَمن
الجميع ه يتوجَّ الذي والشخص والراوي، الساحر، كان اإلبداع. وهي: واحدة، وظيفة لديه

فحسب. خياله من املنسوجة امللهمة اإلعالنية الحمالت الستقاء إليه
وستظل حاليٍّا، التسويق مجال يف املبدعة العقول هذه من الكثري يوجد يزال ال
بحاجة فإنك املستهلكني، انتباه جذب حول املسبوقة غري املنافسة عرص يف دائًما. موجودة
مع التِّجارية. لعالمتك ثورية إعالنية حمالت أفكار إىل التوصل يمكنهم أشخاص إىل
اإلعالم لوسائل الكامل النطاق عىل األفكار هذه تنترش أن يجب الراهن، الوقت يف ذلك،

للتسويق: األساسية األهداف ل تأمَّ املتالقية.

البيع. عملية إجراء (١)
العمالء. خدمة (٢)

التِّجارية. العالمة بناء (٣)
واملكتسبة. واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تحسني (٤)

الخاصة. الجماهري بناء (٥)

كان والثالث. األول بالهدَفنْيِ إال ا حقٍّ درابر دون يهتم لم األهداف، هذه بني من
إعالنية حملة م يصمِّ كان ذلك، يف نجَح وإذا بإلحاح، الرشكات إقناع يحاول وكالة رجل
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للغاية، املطالب كثري عميل أيُّ أصبح وإذا فواتريه. تسديد أمل عىل األخرى تلو ُمبتكرة
استقطابها. يمكنه جديدة رشكة دائًما توجد ألنه منه؛ بالتخلص يسَعد كان

التسويقية والهياكل التسويقي الِفكر من كثري يف منتًرشا هذا الوكالة نموذج يزال ال
املبيعات «أهداف تحقيق نحو بالعمل للوكاالت يسمح أنه يف املشكلة وتكمن حاليٍّا.
به بأس ال أمًرا هذا يكون ربما املدى». الطويلة «األهداف إىل النظر دون املدى» القصرية
الوقت يف محققة كارثة يَُمثِّل فإنه ذلك، ومع خاصة. جماهري الرشكات تمتلك ال عندما

وجودها. تُهدِّد فربما الخاصة، الجماهري تنمية عىل تَُركِّْز لم إذا معي: ْد َردِّ الحايل.
حتى وكاالتك) (أو وكالتك تدريب إعادة لك الرضوري من أنه يف السبب هو هذا
مدفوعة دعائية حملة كل تكون أن أقرتح ال الخاصة». جماهريك «تنمية أهداف يف تشارك
أوًال وكالتك إطالع إىل بحاجة ولكنك متابعة!» إعجاب! اشرتاك! «اضغط اليائس بالشعار
هذه خالل ومن النهائية. نتائجك عىل الخاصة الجماهري تُِدرُّها التي اإليرادات عىل بأول
بدًال جمهورك، تبني املدفوعة اإلعالنية الحمالت بعض جعل يف تساعد أن يمكن املعرفة،

إبعاده. من

العناوين وليس للنتائج، االستجابة (4)

فإنك الخاصة»، الجماهري «تنمية بممارسة املهنية وحياتك رشكتك إلزام تريد كنت إذا
أولويات من للغاية كبريًا عدًدا تدفع قوة ملواجهة وتحصينها نفسك إعداد إىل تحتاج

اليوم. التسويق
«التضليل.»

يمكنه ال فربما األكاذيب، نرش سوى يشء أي تفعل ال آلة بناء ما شخٌص أراد إذا
نرش باإلنرتنت اتصال لديه شخص أي يستطيع اإلنرتنت. من أفضل يشءٍ أي صنع
بها ُمتالَعب صور ونرش دليل، أو بسند مدعومة غري ادعاءاٍت وتقديم مغلوطة، «حقائق»
عىل وتعتمد الكذب، لكشف جهاًزا وليست معلومات، شبكة اإلنرتنت أجمع. العاَلم لرياها

املهمة. هذه أداء دائًما نجيد ال ونحن الخيال، عن الحقيقة تمييز يف البرش
هذه: الحديثة اإلنرتنت خدع تتذكر ربما

يشارك الذي للشخص دوالر ٥٠٠٠ فيها يعرض التي جيتس بيل صورة •
4.١٩٩٩ لعام اإللكرتوني الربيد سلسلة غرار عىل خدعة فيسبوك؛ عىل الصورة
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التي تويرت عىل (@AP) الرسمي برس أسوشيتد حساب عن الصادرة التغريدة •
فحسب؛ دقائق يف دوالر مليار ٢٠٠ عن يزيد بما األسهم أسعار انخفاض سبَّبت

الكمبيوتر.5 قراصنة أحد من خدعة أنها ظهر والتي
َ تَبنَيَّ مونرتيال.6 حديقة يف صغريًا طفًال يختطف الذي الذهبي» «الُعقاب فيديو •
هي الثالثة الخدعة هذه (كانت الطالب. ألحد فريويس فيديو مرشوع أنه الحًقا
أن يريد نفيس يف مظلم يشء ثمة أنه الواضح من عيلَّ. انطلت التي الوحيدة
الفرنسيني األطفال العمالقة الجارحة الطيوُر فيه تختطف عاَلم بوجود يؤمن

الكنديني.)

للغاية ماهرين يكونون ما عادًة املسوقني فإن العارضة، األكاذيب من الرغم عىل
شكوك اكتساب عىل أجربتنا باإلنرتنت املرتبطة حياتنا فأنماط الخدع؛ هذه اكتشاف يف
املالئمة والتفسريات تُصدق، ال لدرجة الجيدة والقصص الكسب، السهل املال تجاه صحية
الُهَراء كشف أداة يف كبريًا خلًال بالفعل نعاني املسوقني فنحن ذلك، ومع تُعَقل. ال لدرجة

التايل.» الكبري «اليشء وهو: لدينا،
الكفاية، فيه بما طويًال انتظرت إذا أنك هو املسوقني من جيلنا ونقمة نعمة إنَّ
الرتويجية اإلعالنات ثم اإللكرتوني، الربيد كان أوًال، التايل». الكبري «اليشء يظهر فسوف
وماي فريندسرت، ثم إن، لينكد ثم آدووردس، جوجل ثم جوجل، ثم الويب، مواقع عىل
ثم باد، آي ثم إنستجرام، ثم آيفون، ثم تويرت، ثم فيسبوك، ثم اليف، وَسكند سبيس،
جالس)، (جوجل جوجل نظارة ثم شات، سناب ثم فاين، ثم بينرتست، ثم بَلس، جوجل

… ذلك إىل وما
أننا هو التالية» الكبرية «األشياء من يتوقف ال الذي الفيض لهذا النهائية املحصلة
اليوم للغاية نحبها التي القناة أن تعلن التي والعناوين التسويق لخرباء فريسة نقع
من الناجح االستعراض هذا وحسب ل تأمَّ برَّاقة. جديدة قناة يد عىل ُقتلت «ماتت»؛ قد

:٢٠١٠ عام منذ الصحف عناوين
7.(٢٠١٠ (يونيو اإللكرتوني» الربيد مات تسمع؟ «ألم •

8.(٢٠١٠ (أغسطس الويب» مواقع «ماتت •
9.(٢٠١١ (أكتوبر خطؤك» كله وهذا يُْحتََرض؛ «تويرت •

10.(٢٠١١ (نوفمرب األلفية» جيل إىل بالنسبة فيسبوك «مات •
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11.(٢٠١١ (ديسمرب التدوين» «مات •
12.(٢٠١٢ (يوليو البحث» محركات تحسني «موت •

13.(٢٠١٢ (أغسطس التسويق» «مات •
14.(٢٠١٢ (نوفمرب التسويق» مسئويل كبري منصب «مات •

15.(٢٠١٣ (مارس الدعاية» «ماتت •

يدعو أمٌر ولكنه (الزومبي)، األحياء باملوتى مفتونة اليوم الشعبية الثقافة أن أعلُم
إدارات يف وناجًحا موجوًدا التسويق مسئويل كبري منصب يزال فال قليًال؛ للسخرية
املذكورة القنوات من قناة ال أنه أخربك أن أيًضا ني يرسُّ كما العالم. أنحاء كل يف التسويق
املذكورة القنوات تلك من قناة أي تختِف لم الواقع، يف تُْحتََرض. أو ماتت قد السابقة
أشخاص يوجد يزال فال قناة. خمسني عن عددها يزيد التي الكتاب، هذا يف سابًقا

وأشخاص! جماعية، فاكسات نعم، الجماعية. الفاكسات إرسال طريق عن يسوقون
«الرابط هما: لَعاِملنْي، ثانوية نتيجة تمثل التسويق يف ويُْحتََرض» «مات عناوين إنَّ
«موت» إعالن أن واملحرِّرون الكتَّاب يعرف الربَّاقة». الجديدة األشياء و«متالزمة الطُّْعم»
مزيًدا يُولِّد ثَمَّ ومن املجال؛ هذا يف يعملون الذين املحرتفني غضب يثري أن بد ال قناة أية
ى يُسمَّ ما وهذا املناقشة. حجم ويزيد الشبكة، استخدام نسبة ويزيد الواردة، الروابط من
سابًقا، املذكورة املقاالت تلك من أيٍّا قرأت إذا مضحًكا: شيئًا إليك ولكن الطُّْعم». «الرابط
الحقيقة ترى، وكما الرئيسية. عناوينها تُْعِلنه ما عكس إىل يشري منها عدًدا أن فستجد

املحك. عىل الشبكة عىل اإلحالة نسبة تكون عندما للغاية مرنة تصبح
بنى اإلنرتنت، عرص يف الربَّاقة. الجديدة األشياء مطاردة أيًضا نحبُّ البرش نحن
للقنوات املبكر االستخدام حالة عىل بأكملها مهنية حياًة األشخاص من يحىص ال عدٌد
هذه ق وتَُحقِّ االستثمار. عىل العائد يحرِّكها التي الحقيقية الخربات من بدًال الجديدة
العديد يف العميقة الرغبة وتغذِّي للشبكة وسهلة رسيعة استخدام نسبة الربَّاقة القنوات
الوسائل نستخدم أن من بدًال التكنولوجية الوسائل أحدث مستخدمي من نكون بأن منا

إليها. يُْلتََفت يعد لم التي القديمة التكنولوجية
التسويق يف املبالغة» «ثقافة تنشيط يف الخرباء هؤالء ساَعَد بهذا، بقيامهم ذلك، ومع
بأنه املحمولة لألجهزة جديد تطبيق كلُّ أو جديدة اجتماعية شبكة كلُّ فيها تُوَصف التي
«يقتل» لن ففيسبوك ميت؛ «امليت» لهذا. نهائيٍّا ا حدٍّ أضع أن يل اسمح آخر. ليشءٍ «قاتل»
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نَُركِّز أن يجب العناوين، قراءة من وبدًال فيسبوك. «يقتل» لن وتويرت اإللكرتوني، الربيد
إلرشادنا. ونستخدمها الفعلية» التسويقية «نتائجنا عىل

∗∗∗

«يقتل» لن وتويرت اإللكرتوني، الربيد «يقتل» لن ففيسبوك ميت؛ «امليت»
فيسبوك.

∗∗∗

التسويق قسم يف الطاقة ه توجِّ أن إذن فعليك الخاص»، الجمهور «تنمية يف ا جادٍّ كنت إذا
البيانات زادت كلما واختباره. وتحليله وقياسه تستطيع ما كلِّ تتبع نحو بك الخاص

لآلتي: استعداًدا أفضل أصبحنا معالجتها، يمكننا التي

الَحْديس». «الشعور من بدًال األداء أساس عىل الستثماراتنا األولوية إعطاء •
املالءمة. مقابل األفكار أساس عىل الرسائل تخصيص •

الخاصة. جماهرينا قيمة إبراز •

وإقناُعك نقرٌة، نظري وجهة من ماتت قد «املوت» عناوين بأن لك إقناعي فإنَّ واآلن،
حدث إذا أخرى. نقرٌة «… «مات بعنوان التايل املقال أحدهم إليك يرِسل عندما لإلدارة

ذلك: فافعل يحدث)، (وعندما هذا

املستقبل. يف إليها الرجوع لسهولة الصفحة هذه عىل عالمة َضْع (١)
فحسب. العنوان وليس بعناية، إليك أُرِسَل الذي املقال اقرأ (٢)

بالفعل. العنوان املقال فيها يدعم ال التي األماكن ميِّز (٣)
إليك. بالنسبة املذكورة القناة بأداء املتعلقة اإلحصائيات أحدث ز جهِّ (٤)

بإقناعهم. متبخرتًا تميش أن ذلك بعد يمكنك (٥)

الفهم سوءُ لك يسبِّبه الذي الصداع تفادي من أبًدا تتمكَّن لن أنك هي الحقيقة
قنوات يهم؛ ما عىل الرتكيز هو به القيام يمكنك ما كلُّ األحيان. بعض يف التسويقي

النجاح. لك تحقق التي الخاصة» الجماهري «تنمية
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التعلُّم عن أبًدا تتوقف ال (5)

بالتعلُّم ملتزم أنك إىل تشري الكتاب هذا يف النقطة هذه إىل وصلت قد أنك حقيقة إنَّ
فهمها عيلَّ يصعب كان التي األمور من اليوم. التسويق يتطلبه الذي الحياة مدى املستمر
النص ترميز بلغة اإلملام ق املسوِّ عىل سيكون أنه ١٩٩١ عام الكلية يف تخرجت عندما
املحمولة. األجهزة تطبيقات تطوير أو املتجاوب، التصميم أو إل)، إم تي (إتش التشعبي

فيه. نحن ما بالضبط هو هذا ذلك، ومع
دون تصيب قد التي االستهالكية التقنيات من ُمذهلة مجموعة مع نتعامل نحن
خالل من الحايل الوقت يف تُْستَْهَلك والتليفزيون واإلذاعة املطبوعات بالدوار. درابر
واألجهزة الذكية، والهواتف املحمولة، الكمبيوتر أجهزة عىل وكذلك األصلية قنواتها
تجاري» إعالن «بث املسوقني بإمكان يعد لم األلعاب. يف التحكم وحدات وحتى اللوحية،
االستفادة تحقق بطرق الجهاز شكل مع تتوافق إعالنات صناعة يجب بل وحسب،
كانوا إذا األقل عىل جهاز، كل يف املستهلك مع للتفاعل الفريدة النقاط من القصوى

االستجابة. من قدر أقىص تحقيق يريدون
أثناء عليك ولكن، التعلُّم. عن أبًدا تتوقف أال هي كمسوِّق للبقاء الوحيدة الطريقة
ق يحقِّ «ما عىل َركِّْز جديد»، هو «ما عىل الرتكيز مجرد من أكثر هو بما تقوم أن تََقدُّمك
الخاصة». الجماهري «تنمية حيال الشديدة لحماستي سبٌب ثمة دائم». «هو وما نتائج»
التسويق مسئوليات عليه تقوم الذي األساس من جزءًا اآلن أصبحت أنها بشدة وأعتقُد
وتوليد العمالء وخدمة املحتوى وتسويق التِّجارية العالمات وإنشاء اإلعالن تشمل التي
هذه تغذِّي التي الجماهري تقديم طريقة اكتِشْف واملبيعات. املنتجات وتطوير الطلب

الهجني». التسويق «عرص مالمح تشكيل يف ا حقٍّ تساعد وسوف املبادرات
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الثاني الجزء

اجلمهور مع التواصل قنوات

تَُقدِّر أن يجب لرشكتك، خاصة جماهري قاعدة أفضل بناء من تتمكن أن قبل
الُقرَّاء، بعض إىل بالنسبة اليوم. لك املتاحة القنوات واتساع والضعف، القوة نقاط تماًما
من بَْدءًا — الجميع بي، ِثْق ذلك، ومع نقدي. تعقيب أنه لو كما الجزء هذا يبدو قد
امُلحنَّكني االجتماعي التواصل متخصيص إىل وصوًال الُجدد واملوظفني التنفيذيني الرؤساء
هذا يف والسبب جديدة. نظر وجهة من قناة كل عىل النقدي التعقيب من يستفيدون —
كجزءٍ «تعنيه» أن يمكن ما عىل بل لرشكتك، «تعنيه» كانت ما عىل ندرسها ال أننا هو

بكثري. تنسيًقا األكثر الخاصة الجماهري تنمية جهود من
عرض اخرتت لذلك املعلومات؛ من الَكم لهذا فقط واحد كتاب يتسع أن يمكن ال
رأيي أساس (عىل الحايل الوقت يف أهميًة أكثر بأنها أشعر التي القنوات من لقطات
أساس عىل كبريًا اختالًفا ستختلف قنواتك أولويات فإن الواقع، ويف للغاية). الشخيص
املتاح. والتوظيف التسويقية، واألهداف مجالك، يف واملنافسة التِّجارية، عالمتك اسرتاتيجية
اسرتاتيجية من كجزء املزيج هذا عن للتعبري فرصة لديك ستكون الثالث، الجزء ويف
إىل انضم الخاصة، الجماهري قنوات من مزيد وملناقشة الخاصة». جماهريك «تنمية

.www.AudiencePro.com موقع عىل الشأن هذا حول امُلدارة املحادثة





الثامن الفصل

اجلذب مركز اإللكرتوين: املوقع
التسويق يفجمال

الطباع.1 حاد البائع يشبه السيئ اإللكرتوني املوقع

نيلسن جاكوب

العديد فبفضل املعرفة؛ تمام اإللكرتونية املواقع (@NNgroup) نيلسن جاكوب يعرف
اإلنرتنت شبكة عىل مواقعها تحسني عىل العاملية الرشكات مع الدءوب وعمله كتبه من
الرغم عىل ولكن، اإللكرتونية. املواقع استخدام لسهولة مرادًفا اسمه أصبح للمستهلكني،
للمواقع البغيضة النماذج من الكثري يوجد يزال ال واضح: واحد يشء ثمة جهوده، كل من

العاملية. الويب شبكة عىل للرشكات اإللكرتونية
لتعليم عليه يجب مما بأكثر قام فقد الوضع؛ هذا عن مسئوًال ليس بالتأكيد جاكوب
وجود عدم من أسوأ األحيان من كثري يف يكون السيئ اإللكرتوني املوقع أن املسوقني
املوقع حقيقة رؤية يف الرشكات فشل يف الحقيقي الخطأ ويكمن األساس. من موقع
الوحيد املاِلك كنت سواءٌ التسويقية. الجهود بكل الخاص الجذب مركز فهو اإللكرتوني؛
موقعك فإن اإلنرتنت، عىل بالتجزئة البيع مجال يف العالم يف رشكة أكرب أو للرشكة،
يجب الذي األول واملكان لديك، اململوكة اإلعالم وسائل من الرئييس األصل هو اإللكرتوني

لرشكتك. خاصة جماهري بناء أجل من إليه؛ ه تتوجَّ أن
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∗∗∗

األصل وهو التسويقية، بجهودك الخاص الجذب مركز هو اإللكرتوني موقعك
ه تتوجَّ أن يجب الذي األول واملكان لديك، اململوكة اإلعالم وسائل من الرئييس

لرشكتك. خاصة جماهري بناء أجل من إليه؛

∗∗∗

بناء كيفية تعلِّمك سوف اإلنرتنت عرب وخدمات تعليمية ودورات بأكملها كتب توجد
الخاصة» الجماهري «تنمية عىل يركِّز شخص أي هدف فإن ذلك، ومع إلكرتوني. موقع

أجل: من اإللكرتوني املوقع «لتحسني» امُلثىل الطريقة معرفة هو

اإللكرتونية والخرائط املحمولة األجهزة تطبيقات من «الباحثني» استقطاب •
البحث. ومحركات

يصبحون: بحيث منتِسبني إىل الباحثني هؤالء تحويل •
فعليني. «عمالء» –

«متابعني». و/أو «معجبني» و/أو «مشرتكني» –
اإليجابية. الخربات أو للمشاعر «ُمَروِّجني» –

هما: اإللكرتوني موقعك إىل «الباحثني» جذب عىل يركِّزان اللذان صان التخصُّ

نحو عىل اإللكرتوني موقعك عىل املحتوى نرش ممارسة املحتوى»: «تسويق (١)
يف وتساعد خدماتك أو منتجاتك عن يبحثون الذين «الباحثني» جذب عىل تعمل مستمر

البحث. محركات تحسني جهود
وهيكله اإللكرتوني املوقع محتوى تحسني عملية البحث»: محركات «تحسني (٢)
عند البحث محرك تصنيفات أفضل عىل الحصول أجل من بها يعمل التي والتكنولوجيا
«منتسبني». ليصبحوا أهليًة األكثر «الباحثني» تجذب التي الرئيسية بالكلمات البحث

يمكنك اإللكرتوني، موقعك إىل «الباحثني» من مستمرٍّا تدفًقا تحقق أن بمجرد
اآلتية. اإلضافية التخصصات خالل من املوقع عىل تجربتهم تحسني إىل انتباهك تحويل
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واختيار البيانات جمع عمليات تسهيل ممارسة التحويل»: عملية «تحسني •
إىل «الباحثني» تحويل معدل وزيادة الصعوبات عىل للقضاء والرشاء االشرتاك

االستثمار. عىل العائد وزيادة «عمالء»
بما نًا محسَّ يكون بحيث إلكرتوني موقع تصميم عملية املتجاوب»: «التصميم •
(الهواتف «الباحثني» لدى املتزايدة املحمولة االستهالك وسائل مع يتناسب

ذلك). إىل وما اللوحية واألجهزة الذكية
اإللكرتوني املوقع استخدام قابلية تحسني عملية االستخدام»: قابلية «تصميم •
عىل سلبًا تؤثر التي «الباحثني» لدى والصعوبات اإلحباط عىل القضاء خالل من

تحويلهم. وفرص تجربتهم
اإللكرتوني موقعك مع «الباحثني» تفاعل طريقة تحليل عملية املوقع»: «تحليالت •
يف الوقت وقضاء والتفاعل التحويل لتحسني املتاحة الفرص تحديد أجل من

املوقع.
خالل من املوقع بأداء الخاصة الجوانب كل تحسني عملية املوقع»: «تحسني •

املستمر. االختبار
إىل «الباحثني» تحويل هو الجهود هذه كل من الرئييس هدفك املطاف، نهاية يف
بتحويلهم أيًضا نهتم الهجني» «للتسويق الجديدة الطريقة يف فإننا ذلك، ومع «عمالء».

خالل: من أخرى خاصة جماهري إىل

(«معلقون»/«ُمَروِّجون»). التعليق نماذج •
(«مشرتكون»). القصرية والرسائل اإللكرتوني الربيد يف املشاركة نماذج •

و«متابعون»). («معجبون» و«متابعة» «إعجاب» ِزرَّا •
(«ُمَروِّجون»). و«مشاركة» و«تغريد»، و«تثبيت»، تعليق»، «إضافة أزرار •

يجب الخاصة». الجماهري «تنمية أجل من الرئيسية صفحتك ن تحسِّ أن يكفي ال
لرسائلك الرتويج عىل «الباحثني» لتشجيع موقعك جوانب من جانب كل أيًضا ن تحسِّ أن

حساب: عىل هذا من يشءٍ بأي تقوم أن يجب ذلك، ومع لجمهورك. واالنضمام

النهائية. البيع عملية •
التِّجارية. عالمتك •

الخاصة. جماهريك مع الحالية عالقاتك •
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عليك يتعنيَّ فربما الراقية، للطبقة عالمة التِّجارية عالمتك كانت إذا أخرى، بعبارة
عن اإللكرتوني موقعك عىل الخاصة» الجماهري «تنمية جهود مع حذًرا أكثر تكون أن
االشرتاك طلب يف اإللحاح أن بوضوح «الباحث» يدرك حيث يومية معامالٍت يقدِّم موقع
أال يجب التِّجارية العالمات أن يعني ال هذا ذلك، ومع عادي. أمٌر اإللكرتوني الربيد يف
فرًصا تقدم االجتماعي التواصل لوسائل الفوري العرض طبيعة إن جديدة. أفكاًرا تجرِّب
راٍت تصوُّ إىل غامضة مواقع مخططات من للرشكات اإللكرتونية املواقع لتحويل هائلة

الخاصة. الجماهري مشاركات من تتنفس حيَّة
كجزءٍ الرسيعة. الربجر لوجبات (@Wendys) وينديز سلسلة ل تأمَّ املثال، سبيل عىل
www.wendys.comبحيث موقع تصميم أعادوا ،٢٠١٣ عام التِّجارية العالمة تجديد من

الرئيسية: صفحته تُظِهر

محمول. جهاز أو كمبيوتر جهاز أي مع يتوافق متجاوبًا تصميًما •
لوالء برنامج وهو وينديز»؛ «ماي إىل باالنضمام واضح إجراء اتخاذ عىل حثٍّا •

اإللكرتوني. الربيد عرب العمالء
وتويرت. وإنستجرام فيسبوك من االجتماعية للمنشورات مستمرٍّا تحديثًا •

املواقع تحديد نظام مع متوافقة العمل وفرص باملتاجر خاصة مواقع محدِّدات •
إس).2 بي (جي العاملي

كمكان ومطاعمها التِّجارية العالمة إبراز هو الجديد وينديز ملوقع النهائية املحصلة
يحتاجون التي املعلومات «الباحثون» يجد ال .(1-8 (شكل دائًما ما يشءٌ فيه يحدث
لجماهريه وينديز مطعم يقدمه بما مفتونني أنفسهم يجدون أيًضا لكنهم وحسب، إليها
به: القيام موقع كل عىل يجب ما هذا النهاية، ويف و«املتابعني». و«املعجبني»، «املشرتكني»
أيًضا. و«منتسبني» «ُمَروِّجني» ليصبحوا األسباب كلَّ ومنحهم املهتمني «الباحثني» جذب

املقصودة الصفحات تُْغِفل ال

التسويق أدوات حقيبة يف لالهتمام املثرية العنارص أكثر من واحدة املقصودة الصفحات إنَّ
:(@Tim_Ash) آش تيم املقصودة الصفحات تحسني لخبري ووفًقا بنا، الخاصة

لعملك.3 متاح ع ُمرسِّ أفضل هو املقصودة الصفحة اختبار
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الجماهري بناء عىل تساعد التي Wendys.com عىل االجتماعية العنارص من عينة :1-8 شكل
الخاصة.

اإلعالنية الحمالت ودعم املواقع تطوير عقبات عىل للتحايل املقصودة الصفحات املسوقون ابتكر
التسويق جهود من يتجزأ ال جزءًا تَُشكِّل املقصودة الصفحات زالت ما واليوم، . التغريُّ الرسيعة

بالفوىض. أيًضا تعمُّ الصفحات هذه معظم فإن الحظ، ولسوء الرشكات. ملعظم اإللكرتوني

املقصودة الصفحات تمثل رئييس، ماِلك له يكون ما عادًة الذي اإللكرتوني، املوقع عكس عىل
تساعد ال ربما فإنها لذلك، ونتيجًة وامللكية. واملحتوى التِّجارية للعالمات خاًما افرتاضيٍّا مجاًال
وسائل تستخدم األحيان من كثري يف أنك وبما يمكن. ما بقدر الخاصة» جماهريك «تنمية جهود
ستكون امُلحتَملة السلبية النتيجة فإنَّ املقصودة، صفحاتك إىل «الباحثني» لدفع املدفوعة اإلعالم

الخاصة. الجماهري وفقدان الدعاية أموال فقدان شقني: ذات

تنَس ال الخاص»، الجمهور «تنمية أجل من اإللكرتوني موقعك تحسني تحاول بينما ذلك، عىل بناءً
«باحثني»، إيجاد عىل تساعد أن يمكن أنها احتماالٌت فثمة أيًضا؛ املقصودة الصفحات تراِجع أن

فحسب. بسيط بجهد بكثري أكثر و«منتسبني» و«ُمَروِّجني»،
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اإللكرتوني املوقع عن ملحة

*١٩٩١ موقع أول
العالم)† سكان من باملائة ٣٦٫١) تقريبًا مليار ٢٫٥٦ اإلنرتنت مستخدمو

رئييس ز ُمَحفِّ وأيًضا وزوَّار). ومشاهدون وُقرَّاء (باحثون «الباحثون»
عرب و«املنتسبني» و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» أنواع كل أعداد الزدياد

االجتماعية، واملشاركة البحث، محركات وتحسني اإللكرتونية، التجارة
االشرتاك. ونماذج

الخاصة الجماهري

النصوص تطوير مهارات من وغريها إل إم تي إتش بلغة اإلملام
املستمرة. واإلدارة اإلعالنات، وكتابة والتصميم، الربمجية،

املطلوبة املهارات

التجارة وتكامل املوقع، تعقيد مدى عىل اعتماًدا عاٍل إىل متوسط
املحتوى. نرش ومتطلبات اإللكرتونية،

املطلوب الجهد

برامج استخدام أن من الرغم عىل موقعها؛ بيانات رشكتك تملك
قد االجتماعية الرموز أو أناليتكس) جوجل (مثل «املجانية» التحليالت
معينة. بيانات تجميع أو إىل الوصول عىل القدرة أخرى جهاٍت يمنح

املاِلكة الجهة
للبيانات

بالقوانني فقط املحكوم اإللكرتوني موقعها محتوى عىل رشكتك تسيطر
الصلة. ذات السائدة

البوابة ُحرَّاس
اإلعالمية

التي وامليزات والتصميم للمحتوى العالم أنحاء كل يف لحظي توزيع
بها. تتحكم

القوة نقاط

عىل القدرة توفر مقصودة وصفحات رة، مصغَّ ومواقع إلكرتونية، مواقع
للغاية. محددة مؤسسية حمالت أو احتياجاٍت يخدم الذي املحتوى نرش

 

إىل البسيطة اإلعالمية املواقع من (بدءًا استثنائي نحو عىل مرنة وسيلة
اإلنرتنت). عىل بالتجزئة البيع وعمليات ر املتطوِّ التفاعل

 

محركات تحسني خالل من («باحثني») «مجانًا» الزيارات عدد يعزِّز
البحث.

 

و«متابعني» و«معجبني»، «مشرتكني»، اكتساب جهود يف حاِسم عنرص
الربيد رسائل يف االشرتاك يف املتمثلة نة املضمَّ امليزات خالل من

البيانات. جمع ونماذج االجتماعية، والرموز اإللكرتوني،

 

استخدامها يمكنك وسلوكه املوقع أداء عن بيانات املوقع تحليالت توفر
و«املنتسبني». «للباحثني» صة مخصَّ رسائل وصياغة املوقع أداء لتحسني
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اإللكرتوني املوقع عن ملحة

استثمارات إىل يحتاج ربما اإللكرتوني، موقعك تعقيد درجة عىل بناءً
سواءٌ عليها، والحفاظ مناسبة ميزاٍت إنشاء من يتمكَّن حتى كبرية

أو التحليالت أو املحتوى أو التصميم أو الفنية بالنواحي تتعلق أكانت
أخرى. أمور من ذلك غري

التحديات

ومحركات جوجل رحمة تحت البحث محركات عىل الظهور إمكانية تقع
البحث. وخوارزميات الفهرسة منهجية يطوِّرون بينما األخرى البحث

 

للعالمة الوالء وترسيخ (الدعاية، واملال والناس، الوقت، استثمار يتطلب
«الباحثني» من زيارات عدد لتحقيق ذلك) إىل وما والرتويج، التِّجارية،
يكتبون أو للموقع مرجعية بإشاراٍت يحتفظون الذين (أولئك املبارشين

البحث). مقابل املوقع عنوان

 

تخدم إلكرتونية مواقع إىل املناِفسة املؤسسة أولويات تؤدي أن يمكن
جيد. نحو عىل منها أيٍّا تخدم ال لذلك، ونتيجًة عديدة. أهداًفا

 

* Stan Schroeder, “The World’s First Website Gets Its Original Web Address
Back,” Mashable, April 30, 2013, http://mashable.com/2013/04/30/worlds-
first-website/.

† Allison McCarthy, “Worldwide Internet Users: 2013 Forecast Report and
Comparative Estimates,” eMarketer, May 17, 2013, www.emarketer.com/
corporate/reports, available to eMarketer SUBSCRIBERS.
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التاسع الفصل

األسايس اجلمهور اإللكرتوين: الربيد

التواصل لوسائل الرسي السالح هو اإللكرتوني الربيد أن اتضح القدر، لسخرية
االستخدام، وتكرار بالعمالء االحتفاظ تعزِّز أن تريد كنت إذا … االجتماعي

اإللكرتوني.1 الربيد من أفضل بذلك للقيام طريقة توجد فال

ويلسون فريد

مجال يف املغامرين الرأسماليني أكثر من واحًدا (@FredWilson) ويلسون فريد يَُعدُّ
املستثمرين أوائل من كان اإلطالق. عىل تقابلهم سوف الذين االجتماعي التواصل وسائل
املغامرين الرأسماليني حياة عن تدويناته وينرش وإتيس، وفورسكوير، وتمبلر، تويرت، يف
الرائدين األعمال رجال فإن فريد، يتحدث عندما لذلك، ونتيجًة 2.٢٠٠٣ عام منذ
جعل ما هو وهذا ينصتون. االجتماعي التواصل وسائل ومديري واملسوقني واملستثمرين

السماء. من كصاعقة السابقة عبارته

∗∗∗

التفاعل من كثريًا ز يَُحفِّ الذي الخفي املحرك هو اإللكرتوني الربيد يزال ال
الويب. عىل اإللكرتونية التجارة ونشاط التفاعل وإعادة

∗∗∗

فيسبوك ظهور قتله إذ اإللكرتوني؛ الربيد «موت» تعِلن العناوين كانت ،٢٠١١ مايو يف
كان اإلنرتنت، عرب للتسويق املحرِّكة الداخلية اآلليات يفهم شخص أنه وبما وتويرت.
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من كثريًا ز يَُحفِّ الذي الخفي املحرِّك هو اإللكرتوني الربيد يزال ال الحقيقة: يعرف فريد
اإللكرتوني الربيد ولكن الويب. عىل اإللكرتونية التجارة ونشاط التفاعل وإعادة التفاعل

اآلتية: لألسباب العام والتملق املداهنة استجابات يلقى ال

وإرسالها الرسائل إلنشاء أكرب جهًدا اإللكرتوني الربيد عرب التسويق يتطلب •
تغريدة. أو منشور لنرش يلزم بما مقارنًة

ألن العامة نظر عن خفيٍّا يظل اإللكرتوني الربيد عرب للتسويق املايل األثر •
عنه. الكشف عىل ُمْجَربَة ليست الرشكات

ميزانيات من ينال أنه تعني التكلفة حيث من ال فعَّ بأنه اإللكرتوني الربيد طبيعة •
اهتماًما = أقل ميزانية املدفوعة. اإلعالم وسائل تناله مما أصغر جزءًا التسويق

أقل.
شخصية رسائل الرشكات لهم ترسل خاصة أصوٌل اإللكرتوني الربيد «مشرتكو» •
مقارنة املستحيل فمن ولذلك فردية. بريد صناديق إىل خاصة أنظمة خالل من
للمرء يمكن كالذي مبارش نحو عىل املنافسني بني التفاعل أو املشرتكني أعداد

فيسبوك. عىل «املعجبني» مع يفعله أن
األصدقاء تنبيهات أو اإليصاالت مثل التِّجارية الرسائل الناس من كثري يرى ال •

اإللكرتوني. الربيد عرب تسويق أنها عىل

قوة عن تدوينة — الناشئة الرشكات كواليس يف بخربته — فريد كتب ثَمَّ، ومن
التواصل لوسائل الرسي «السالح بأنه ووصفه املستمرة، ومالءمته اإللكرتوني الربيد
مات. قد اإللكرتوني الربيد بأن التشدُّق عن الناس من الكثريُ َف تََوقَّ وفجأة، االجتماعي».
الربيد عرب إخبارية رسائل إرسال االجتماعي» التواصل وسائل «خرباء من كثريٌ وبدأ

اإللكرتوني.

اإللكرتوني الربيد أصل

ثمة كان بأنه االعتقاد الصعب من يجعل الحايل الوقت يف اإللكرتوني للربيد املطلق الوجود إنَّ
يعتمد (لم بالفعل الوضع عليه كان ما هذا ولكن موجوًدا، فيه اإللكرتوني الربيد يكن لم وقت
يف إال email إىل اإللكرتوني) (الربيد e-mail كلمة تقصري بوك ستايل برس أسوشيتد دليل
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هذه الكلمات بني الواصلة طة للرشَّ املحبون اإلنرتنت مستخدمو نعى حني ويف .٢٠١١ مارس
وكالة إعالن هو أسايس نحو عىل والسبب االجتماعي، التواصل وسائل بها أشادت الخطوة،
راي املهندس اخرتع لإلنرتنت، األول الظهور قبل ،١٩٧١ عام تويرت.) عرب لها برس أسوشيتد
رسالة أول وأرسل (user@hostdomain) اإللكرتوني الربيد عناوين يف @ بنية توملينسون
ما شخص تذكر الحظ، لحسن تماًما»).3 للنسيان «قابل بأنه وصفه الذي (األمر إلكرتوني بريد
لقاعة األوىل الدفعة يف عضًوا راي اإلنرتنت جمعية أعلنت ،٢٠١٢ وعام اإللكرتوني، الربيد هذا

مشاهريها.4

يمكن ال تافه أمر األرجح عىل هو اإلذن عىل ُمعتِمد تجاري إلكرتوني بريد أول تاريخ إنَّ
القرن سبعينيات يف للحكومة التابعون العلماءُ يفعله كان ما يعرف أحَد ال ألنه منه؛ التحقق
ديجيتال لرشكة التسويق مدير ثوريك، جاري أرسَل ١٩٧٨ عام إنه يُقال ذلك، ومع العرشين.5
باسم أيًضا (املعروفة فيها مرغوب غري تجاري إلكرتوني بريد رسالة أول كورب، إيكويبمنت
من نظاًما ٢٠ الرشكة باعت الرسالة، مستلمي من العديد انتقده وبينما العشوائي»).6 «الربيد
الربيد ورشور ويالت صندوق ُفتح الحني، ذلك ومنذ دوالر. بمليون قيمتها تُقدَّر التي األنظمة

العشوائي.7 اإللكرتوني

مشاهري قاعة أعضاء وأحد اإلنرتنت» «رائد — (@vgcerf) سريف فينت ساعد ،١٩٨٨ عام
للربيد الطريق بذلك د ومهَّ باإلنرتنت.8 متصل تجاري إلكرتوني بريد نظام أول بناء يف — اإلنرتنت

الراهن. الوقت يف اإللكرتونية االتصاالت أساس ليصبح اإللكرتوني

اإللكرتونيرضورة الربيد (1)

الوقت يستثمرون الذين ألولئك كبري نحو عىل وُمْرِبحة ُمنِتجة قناة اإللكرتوني الربيد يظل
ْل: تَأَمَّ اإلذن، عىل امُلعتِمد اإللكرتوني الربيد يف «مشرتكني» بناء يف

أغلبية ِقبل من فعاليًة» األكثر التسويق «طريقة أنه عىل اإللكرتوني الربيد ُصنَِّف •
والتبادل باملائة) ٦٣) اإلنرتنت عرب النهائيني العمالء إىل البيع مجايل يف املسوقني

باملائة).9 ٥٨) املؤسسات بني التِّجاري
نصف من يقرب ما عائدات من أكثر أو باملائة ٢٠ اإللكرتوني الربيد ق يحقِّ •

مؤخًرا.10 املبارش» التسويق «جمعية دراسة شملتها التي الرشكات
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أن ُوِجَد اإلنرتنت، عرب بالتجزئة البيع متاجر عىل مؤخًرا أُْجِريَت دراسة يف •
باملائة.11 ١١ بنسبة العاديني العمالء من قيمًة أكثر اإللكرتوني الربيد «مشرتكي»

أجل: من تُستخَدم للغاية مرنة وسيلة أيًضا اإللكرتوني الربيد يَُعدُّ

التنبيهات. •
املحتوى. مشاركة •

العمالء. خدمة اتصاالت •
اْلُمحتَملني. بالعمالء العالقات تنمية •

الرشاء. طلبات اتصاالت •
االستالم. إيصاالت •
الخدمات. إشعارات •

القسائم. •
املوقع. إىل الدخول ترصيحات •

الكوبونات. •
األحداث. إشعارات •
اإلخبارية. النرشات •
الرتويجية. العروض •

التذكري. رسائل •
الشحن. اتصاالت •

اإللكرتوني: الربيد من تستفيد التي الرشكات ماليني من قليًال عدًدا إليك

عائًدا باملائة ٧٣٨ (@DenverCenter) االستعراضية للفنون دنفر مركز ق حقَّ •
٤٠ استهدفت اإللكرتوني الربيد عرب للتسويق واحدة حملة من االستثمار عىل

ركود.12 حالة يف كانوا عميل ألف
ألف ٢٨ اكتساب مؤخًرا ق حقَّ فقد ،(@eBags) باجز إي لتقديرات وفًقا •
متعددة حملة عرب فيسبوك عىل «معجب» ألف و٤٦ إلكرتوني بريد «مشرتك»
الربيد لرسالة قيمة ومتوسط دوالر ألف ٤٠٠ من أكثر إيرادات صايف القنوات

دوالًرا.13 ١٥ يبلغ الواحدة اإللكرتوني
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تجربة لخلق بياناتها (@ThomasCookUK) كوك توماس مجموعة استخدمت •
عمالئها. من لكلٍّ محلية وعروًضا معامالت تتضمن صة مخصَّ إلكرتوني بريد
الربيد رسالة قت وحقَّ باملائة، ٥٠ من أكثر إىل الرسائل فتح معدالت ارتفعت
عميل من دوالر آالف ١٠ من أكثر املبيعات مستوى عىل الواحدة اإللكرتوني

الرشكات.14 من فقط واحد

النتائج يف اإللكرتوني الربيد مساهمة طرق كل رسد املرءُ يحاول أن حمقاء فكرٌة إنها
الحالة بعضدراسات إىل حاجة يف كنت إذا ، ثَمَّ ومن املعروفة. التِّجارية للعالمات النهائية
موقع مراجعة عىل بشدة أحثك فإنني اإللكرتوني، الربيد «مشرتكي» ربحية حول الرائعة

.www.MarketingSherpa.com التايل: العنوان عىل (@MarketingSherpa)
التنبؤ ويمكن مألوف أنه يف اإللكرتوني الربيد نجاح من كبري جزءٍ يف السبُب يرجع
التصميم تغيريات لنوع اإللكرتوني الربيد مستخدمو يتعرَّض ما ونادًرا وثابت. به
مكان الغامقة بالحروف الكتابة وتوضح فيسبوك، يف سنويٍّا تحدث التي الشاملة
اعتياد من املحمولة األجهزة وزادت ونهايتها. الجديدة اإللكرتوني الربيد رسائل بداية
يجعل آخر يشء يوجد ال إذ منتظم؛ نحو عىل الجديدة رسائلهم قراءة عىل املستهلكني
اإللكرتوني الربيد تطبيق يف الصغرية» الحمراء «النقطة (أو الغامقة بالحروف الكتابة

تختفي. آيفون) بأجهزة
جذب عىل التنافُس ويواصل اإللكرتوني الربيد حجم فيه يزيد الذي نفسه الوقت ويف
والبقاء. االزدهار اإللكرتوني الربيد عرب التسويق سيواصل زيادته، املستهلكني انتباه
فال السنني، مرِّ عىل اإللكرتوني» الربيد «موت توقعات كل من الرغم عىل ألنه ملاذا؟
ومرونة الرشاء قرار اتخاذ يف التحكم إمكانية تتيح جديدة خاصة جماهري قناة أي توجد
إذا باختصار، اإللكرتوني. الربيد يفعل مثلما املستهلك مع مبارشًة والتواصل الرسالة
ا عمَّ تتخىلَّ األرجح عىل فإنك اإللكرتوني، الربيد «مشرتكي» من جمهوًرا تبني ال كنت

لرشكتك. التفاعل وإعادة للدخل أساسيٍّا مصدًرا يكون أن يمكن
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اإللكرتوني املوقع عن ملحة

* سريف) (كومبيو العرشين القرن ثمانينيات أوائل إلكرتوني بريد خدمة أول
للمستهلكني

جميع عىل التأثري من تمكَّن حيث («املشرتكون»)؛ «املنتسبون»
و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» من األخرى الخاصة الجماهري أنواع

و«املتابعني». و«املعجبني»

الخاصة الجماهري

األتمتة. وجهود الربنامج تعقيد عىل اعتماًدا يختلف؛ املطلوب الجهد
خوادمك يف موجودة كانت سواءٌ «املشرتك» بيانات تملك َمْن أنت

اإللكرتوني. الربيد خدمة ُمقدِّم بيانات أم
للبيانات املاِلكة الجهة

مستخدم مليار ٢٫٣١٧ وجود إىل التقديرات أشارت ،٢٠١٣ عام
كل يف اإللكرتوني للربيد حساب مليار و٤٦٥٧ اإللكرتوني للربيد

العالم.† أنحاء

العالم أنحاء يف املستخدمون

البيانات، وتكامل اإلعالنات، وكتابة الربمجية، النصوص كتابة
األداء. وتحليل االسرتاتيجيات، ووضع والتصميم،

املطلوبة املهارات

وأوتلوك، ميل، (جي اإللكرتوني الربيد اإلنرتنت/خدمة ُمقدِّمو
اإللكرتوني الربيد وبرامج ذلك)، إىل وما ميل، وياهو!

الربيد تصفية وبرامج املعلومات، تكنولوجيا للرشكات/أقسام
إىل وما (سبامهوز، اإللكرتوني الربيد مراقبة برامج العشوائي،

ذلك).

اإلعالمية البوابة ُحرَّاس

طريق (عن للقياس والقابلية واملرونة واالستقرار القناة انتشار
التكلفة. حيث من والفعالية النقرات) تتبع

القوة نقاط

وقناة مبارشة، رسائل قناة ألي االستثمار عىل عائدات نسبة أعىل
االستالم وإيصاالت إذن عىل املعتِمدة للتنبيهات لة املفضَّ املستهلك

التسويق.‡ ورسائل

 

الثاني). املركز يف فيسبوك (يأتي االجتماعية للمشاركة قناة أعىل
التحسني اختبارات إلجراء إمكانية مع التخصيص من عالية درجة

باألداء املتعلقة والبيانات الديموجرافية البيانات باستخدام
والسلوك.
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اإللكرتوني املوقع عن ملحة

واألجهزة الذكية الهواتف كل يف التشغيل نظام يف ن مضمَّ تطبيق
عند الذكية الهواتف يف استخداًما األكثر األنشطة وأحد اللوحية،

عاًما.§ ١٨–٤٤ بني أعمارهم ترتاوح َمن

 

التسجيل أنواع لكل ا عامٍّ يكون يكاد رشٌط اإللكرتوني الربيد عنوان
االجتماعية، والشبكات اإللكرتونية (التجارة تقريبًا اإلنرتنت عرب
بني حتى اإللكرتوني الربيد استخدام يعزِّز وهذا ذلك). إىل وما

سنٍّا. األصغر املستهلكني

 

الربيد رسائل إلنشاء املوظفني من أكرب جهًدا األمر يتطلب
عىل منشور نرش يتطلبه بما مقارنًة وتتبعها وإرسالها اإللكرتوني

تويرت. عرب تغريدة أو فيسبوك

التحديات

النصية الرسائل إىل الشخصية الرسائل من املستهلكني انتقال
االجتماعي التواصل وسائل من وغريها وتويرت وفيسبوك القصرية

الوقت. بمرور القناة مع التفاعل عىل يؤثر قد

 

اإللكرتوني (الربيد العشوائي الربيد بسبب القناة يف ضجيج
الشخصية اإللكرتوني الربيد ورسائل فيه)، املرغوب غري التِّجاري

األخرى. والتِّجارية والعملية

 

* Dylan Tweney, “Sept, 1979: First Online Service for Consumers Debuts,”
Wired, September 24, 2009, http://www.wired.com/thisday intech/2009/09/
0924compuserve-launches/.

† Sara Radicati and Thomas Buckley, Email Market, 2012–2016 (Palo Alto, CA:
The Radicati Group, October 2012), www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/
2012/10/Email-Market-2012-2016-Executive-Summary.pdf.

‡ ExactTarget, “SUBSCRIBERS, FANS & FOLLOWERS REPORT #14,” 11-12.
§ Matt McGee, “Email Is Top Activity on Smartphones, Ahead of Web Brows-
ing & Facebook,” MarketingLand, March 28, 2013, http://market ingland.com/
smartphone-activities-study-email-web-facebook-37954.
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العارش الفصل

ذات االتصال قناة فيسبوك:
الشخيص الطابع

اجتماعية مهمة لتحقيق ُوِجَد بل رشكة، ليكون األساس يف فيسبوك يُبْتََكر لم
وارتباًطا.1 انفتاًحا أكثر العالم بجعل

زوكرِبرج مارك

عليه يتواجدون ال املستخدمني أن فهو فيسبوك، عن تعرفه أن يجب يشء ثمة كان إذا
تربط ألنها اآلن عليه هي التي العمالق إىل االجتماعية الشبكة تحوَّلت اإلعالنات. أجل من
َجْمَع أعادت فقد حياتهم؛ يف تهمهم التي واألمور والقضايا واملنظمات باألفراد الناس
الكوارث وقوع بعد وأَُرسٍ طويلة، فرتاٍت منذ شملهم تشتت وأحباء بأبنائهن، أمهاٍت شمل
من األكرب النسبة زان تَُحفِّ أساسيتان برشيتان حاجتان ثمة جوهره، ويف الطبيعية.2

لآلخرين.3 نفسه تقديم إىل املرء وحاجة االنتماء، إىل الحاجة فيسبوك: استخدام
واضح الجواُب فيسبوك. عىل لها بوجوٍد رشكة أي احتفاظ سبب عن تتساءل ربما
فيسبوك يتسم يشء، كل وقبل أوًال املوقع. عىل فقط دقائق بضع يقضون الذين ألولئك
من باملائة ٥١ من أكثُر فيسبوك يستخدم السطور، هذه كتابة فحتى حرجة؛ كتلة بأنه
االرتباط ثانيًا: العالم.4 يف اجتماعية شبكة أكرب يجعله مما اإلنرتنت، مستخدمي جميع
يستخدمها التي الطرق إحدى هو منظمات أو قضايا، أو تجارية، بعالمات الشخيص
فالرشكات لذلك، ونتيجًة اإلنرتنت. عرب لآلخرين ماهيتهم عن للتعبري الناس من كثريٌ
بدًال جماهريها، قصَص ج وتروِّ مجتمعاٍت تبني التي تلك هي فيسبوك عىل نجاًحا األكثر

خدمة. أو ملنتج والدعاية الرتويج مجرد من
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∗∗∗

ج وتروِّ مجتمعاٍت تبني التي تلك هي فيسبوك عىل نجاًحا األكثر الرشكات
خدمة. أو ملنتج والدعاية الرتويج مجرد من بدًال جماهريها، قصَص

∗∗∗

عىل يظهر شعارها كان األوىل، فيسبوك أيام يف تجارية بعالمة «معجبًا» كنَت عندما
عىل نايكي عالمة وجود إىل أقرب بالشعارات االفرتايض الوسم من نوٌع الشخيص؛ ملفك
يف بالشعارات االفرتايض الوسم يحدث الراهن، الوقت يف ذلك، ومع حذائك. أو قبعتك
عالمة يف توٍّا ظهر إعالنًا 1-10 شكل يبنيِّ وصالتهم. «معجبيك» وإعالنات األخبار» «آخر

اليوم. الكتابة أثناء فيسبوك عىل صفحتي عىل األخبار» «آخر تبويب

.BookBub صفحة من فيسبوك عىل ُمموَّل إعالن :1-10 شكل
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الشخيص الطابع ذات االتصال قناة فيسبوك:

عىل بقينا ولكننا سنوات، منذ (@EvanRossio) روسيو إيفان السابق زمييل أَر لم
َضة ومخفَّ مجانية كتبًا (@BookBub) بَب بوك خدمة تَُقدِّم فيسبوك. بفضل اتصال
بصفحة «أُعِجَب» إيفان ألن ذلك، ومع أبًدا. أستخدمها لم اإللكرتونية. األجهزة عىل للُقرَّاء
روسيو دي («إيفان بهذا إقراره استخدام يستطيعون فإنهم فيسبوك، عىل «معجبيها»
فهذا وأحرتمه، أعرفه شخٌص إيفان أن وبما دعايتهم. من كجزءٍ بَب») بوك ب ُمعَجب

الطرق: من مذهل بعدد املدفوع اإلعالن لهذا استجابتي احتمال من يزيد

من جمهورها (زيادة فيسبوك عىل بَب بوك بصفحة «أُعَجَب» أن أستطيع •
«املعجبني»).

«الباحثني»). من جمهورها (زيادة اإللكرتوني موقعها زيارة يمكنني •
(زيادة املجانية اليومية اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك يمكنني •

«املشرتكني»).
«امُلَروِّجني»). من جمهورها (زيادة بإعالنهم «أُعَجَب» أن أستطيع •

أيًضا). «اْلُمَروِِّجني» من جمهورها (زيادة إعالنهم عىل «تعليق» إضافة يمكنني •
«اْلُمَروِِّجني» من جمهورها (زيادة أصدقائي مع إعالنهم «مشاركة» يمكنني •

أيًضا).

جوانب يف تعدًدا األكثر املنصة يكون ربما فيسبوك أن يف السبَب املثال هذا يوضح
يمكنك: جدرانه داخل يف الحايل. الوقت يف والتفاعل الجمهور تنمية

عالمتك بصفحة «يُعَجبون» املستخدمني جعل طريق عن «املعجبني» بناء •
املدفوعة. اإلعالنات أو املجانية املنشورات طريق عن التِّجارية

التي ،(@DonorsChoose) أورج دوت تشوز دونورز منظمة مثال: –
عىل الصفحات رءوس يف باملنظمة «املعجبني» فيسبوك عىل أصدقاءَك تضع

اإللكرتوني. موقعها
«آخر تبويب وعالمة صفحتك، عىل املنشورات عرب «املعجبني» مع التواصل •

بذلك. اإلذن يُمنَح حيث املبارشة والرسائل األخبار»،
أو «العمالء» لتعليقات علنًا تستجيب التي ،(@Crocs) كروكس مثال: –

فيسبوك. عىل تُنَْرش التي وأسئلتهم «املعجبني»
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خالل من «متابعني» أو «مشرتكني» أيًضا يصبحوا أن عىل «املعجبني» تشجيع •
القنوات. من وغريهما وتويرت اإللكرتوني الربيد عرب املتبادل الرتويج

يومياتها تستخدم التي (@HalfPriceBooks) بوكس برايس هاف مثال: –
اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك قيمة لرتويج فيسبوك عىل وصفحاتها

«للمعجبني».
ألغراض يتصفحونه أو فيسبوك عىل يبحثون الذين «الباحثني» انتباه جذب •

الرتفيه.
من أكثر عن فضًال «الباحثني»، عن ه تَُرفِّ التي ،(@Oreo) أوريو مثال: –
تعرض مرحة فيديو ومقاطع وصور بأسئلة فيسبوك، عىل «معجب» مليون ٣٤

لها. نجًما البسكويت قطعة
و«مشاركته» عليه و«التعليق» باملحتوى «اإلعجاب» أجل من «اْلُمَروِِّجني» إلهام •
طريق (عن سواء حد عىل وخارجه فيسبوك داخل الخاص: جمهورهم مع
أجهزة بيئات يف فيسبوك عىل اْلُمموَّلة اإلعالنات أو األساسية/املجانية املنشورات

املحمولة). واألجهزة املكتبية الكمبيوتر
إعالنات أن اكتشفوا الذين املحمولة األجهزة تطبيقات رو ُمطوِّ مثال: –
«مشرتكني» عىل للحصول رائعة وسيلة ليست املحمولة األجهزة عىل فيسبوك
عن اآلخرين يخربون «ُمَروِّجني» عىل للحصول أيًضا بل فحسب، ُجدد

تطبيقاتهم.

عىل الجهود هذه كل فإن قدم، كرة مباراة أنه عىل التسويق إىل نظرنا وإذا
إيجابية بطرق فيسبوك منها كلٌّ يستخدم الهجومي». «الجانب عىل تحدث فيسبوك

و«املعجبني»: و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» تجعل

التِّجارية. عالمتك مع يتفاعلون •
خدماتك. أو منتجاتك أو التِّجارية عالمتك حول والقصص التعليقات يشاركون •
التِّجارية. بعالمتك مرتبٍط آخر مرئيٍّ محتًوى وأيَّ والفيديو الصور يشاركون •

الحالية. املنتجات حول تعليقاٍت أو جديدة ملنتجاٍت أفكار يشاركون •
اململوكة. اإلعالم وسائل من غريه أو اإللكرتوني موقعك يزورون •

خدماتك. أو منتجاتك يشرتون •
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عىل «املعجبني» من خاصة جماهري لتنمية الرئييس السبب أنَّ فيه شك ال مما
لك يوفر ذلك، ومع فيسبوك. عىل الهجومي» «اللَّعب من األنواع هذه تمكني هو فيسبوك
من العديُد اْكتََشَف فكما الدفاعي». «الجانب عىل الحماية أيًضا فيسبوك عىل «املعجبون»

حيث: للغاية ا عامٍّ منتًدى فيسبوك يَُمثِّل متوقع، غري نحو عىل التِّجارية العالمات

التِّجارية. عالمتك مع السلبية التجارب عن التنفيس للمستهلكني يمكن •
مضاعفة. أضعاًفا واملوظفني التنفيذيني حماقة تضخيم يمكن •

أنشطتها. أو استثماراتها أو رشكتك سياسات مهاجمة النُّشطاء يستطيع •

صفحة عىل سلبية تعليقاٍت وجود إدارة يف صعوبًة الرشكات بعض تجد أن يمكن
أصول من أصًال فيسبوك عىل «املعجبني» يجعل ما وهو فيسبوك، عىل التِّجارية العالمة
ويمكن مثًال. اإللكرتوني الربيد «مشرتكي» من أعىل مخاطرة مستوى ذوي الجماهري
العالمة مع السلبية الخربات مشاركة اختيار اإللكرتوني الربيد ل«مشرتكي» بالتأكيد
مرئية تكون ال القصص فهذه ذلك، ومع اإللكرتوني. الربيد عرب األصدقاء مع التِّجارية
فيسبوك. يف يحدث كما بأكملها للمرء االجتماعية الشبكة عىل فوًرا تُشاَرك ال أو للعامة
تكون أال يجب لعملك، خاصة جماهري كقناة فيسبوك ستتخذ كنت إذا ثَمَّ، ومن
املخلصني. العمالء لخدمة ا مستعدٍّ ُكْن أيًضا ولكن فحسب، «املعجبني» لبناء ا مستعدٍّ
من باملائة ٥١ يف أنه أبحاثنا يف توصلنا فقد املهمة؛ هذه يف وحدك لسَت الحظ، ولُحسن
تجيب أن قبل األسئلة عن بالتجزئة للبيع التِّجارية العالمات «معجبو» يجيب املرات،
عالماٍت لصفحات رسيعة دراسة اكتشفت مماثل، نحو وعىل نفسها.5 التِّجارية العالمات
من وغريها السفر ورشكات واملطاعم املعبأة االستهالكية السلع بيع لرشكات تجارية
التِّجارية العالمات عن بالنيابة األسئلة عن يجيبون «املعجبني» أن التِّجارية العالمات

لديهم. لة امُلفضَّ
يُْكِمل حيث ُمْعَجب» إىل «ُمْعَجب عمالء خدمة أشكال من شكًال فيسبوك أتاَح
التِّجارية العالمة جانب من َحثٍّ أي دون — املتفاعلون االطالع واسعو «املعجبون»
خدمة وفريق االجتماعي التواصل بوسائل املختص الرشكة فريق وظيفة — نفسها
فإنه للرشكات، والسيطرة القيادة لبنيتَي انتهاٌك وكأنه يبدو قد هذا أن حني يف العمالء.
قدرة فيسبوك عىل واألسئلة التعليقات حجم يفوق عندما خصوًصا الرائعة، األصول أحد

االستجابة. عىل فريقك
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األمام إىل أخرى خطوًة بإجاباتهم التقدُّم فيسبوك عىل «املعجبون» أيًضا يستطيع
الدم خاليا «أثر هذا وأُسمي التِّجارية. عالمتك عن الدفاع أو السلبية التعليقات وتحدي
ويمكن هجوم. أي ضد التِّجارية عالمتك عن للدفاع عون يُْرسِ «املعجبني» ألن البيضاء»؛
نعم، محاميك. أو الداخلية بقواعدك ملزمني ليسوا ألنهم الدور؛ هذا أداء «للمعجبني»
ومع كالمية. حرب إىل االنحدار أو األكاذيب إدامة عدم لضمان مطلوبًا تدخلك سيظل
استعداد عىل يكون رائًعا أصًال تَُمثِّل أفكارهم عن التعبري عىل الجماهري قدرة فإنَّ ذلك،

تحدث. عندما أو مشكلة حدثت إذا
— امللعب» «جانبي كال عىل خياراٍت املسوِّقني منح عىل الفريدة فيسبوك قدرة إنَّ
املستمرة التنمية يف يشارك التسويق قسم من جزء كلَّ أن تعني — والهجومي الدفاعي

فيسبوك. عىل برشكتك «املعجبني» لجمهور

فيسبوك جوهر

كالتي إعالمية لتغطية خضعت اجتماعية شبكة أي ثمة ليس إنه القول اإلنصاف من أنه أعتقُد
أصلها حول كبري سينمائي فيلم لها التي الوحيدة الشبكة هو أنه املؤكَّد من فيسبوك. لها خضع
جوائز بثالث فاز أنه عن ناهيك نتوورك))، سوشيال (ذا االجتماعية» «الشبكة (فيلم ونشأتها

أوسكار.6

يشءٍ عىل نركِّز دعنا ونشأته، فيسبوك أصل عن املختلفة القصص صياغة إعادة من بدًال لذلك،
الرئيس يرى بالرشكة، الخاص S-1 ملف يف جاء كما املشاركة. وهو: فيسبوك، جوهر يف متأصل
ملجتمعنا»، األساسية الوحدة هي الشخصية «العالقات أنَّ زوكرِبرج مارك فيسبوك لرشكة التنفيذي
أو املقرَّبني أصدقائهم مع مشاركة مجرد كانت لو حتى — للمزيد األشخاص «مشاركة وأن

نظرهم.» ووجهات اآلخرين لحياة أفضل َفهم إىل وتؤدي انفتاًحا أكثر ثقافة تخلق — أَُرسهم

حاجة تحفيز رشكتك استطاعت وإذا «اْلُمَروِِّجني». من لجمهورك االجتماعية الُعملة هي املشاركة
ومنتجاتك ورسالتك التِّجارية عالمتك وصول نطاق ع يَُوسِّ أن يمكن ذلك فإن للمشاركة، املستهلك
للغاية الكبرية فيسبوك أهمية يف السبب هو وهذا رها. تتصوَّ تكن لم وأماكن أشخاًصا ليشمل

املشاركة. احتكار إىل يهدف فهو «اْلُمَروِِّجني»؛ من جمهورك تنمية جهود إىل بالنسبة

للمشاركة: مارك رشح إىل استمع بل ، ولكن

عىل سيحدث هذا كلَّ أن أبًدا نقصد نكن لم ولكننا للمشاركة، مور قانون عن نتحدَّث نحن
عىل يحدث ذلك نجعل أن هو يواجُهنا الذي والتحدي العالم. يف يحدث سوف إنما فيسبوك؛
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الشخيص الطابع ذات االتصال قناة فيسبوك:

إىل اإلشارة يمكنهم إذ لهم؛ رائًعا كان مور فقانون إنتل؛ مع يحدث بما األمر وأَُشبِّه فيسبوك.
العديدة الرتانزستورات هذه يضع سوف ما شخٌص شهًرا، ١٨ غضون يف «حسنًا، والقول: العالم
شخٌص علينا ق يتفوَّ فسوف وإال ذلك نفعل َمْن نحن نكون أن األفضل ومن دوائر. لوحة عىل
ثمانية الناُس يشارك سوف اآلن، من سنوات ثالث بعد نفسها. بالطريقة األمر إىل أنظر أنا آخر!»
لم إذا ألننا أجلهم؛ من موجودين نكون أن األفضل ومن اآلن. يشاركونه ما أضعاف عرشة إىل

أخرى. خدمة توجد فسوف موجودين، نكن

من أكثر تزيد أو ستتضاعف املشاركة أن — معروًفا أصبح كما — زوكرِبرج» «قانون ينص
هذا يعنيه بما يوم» كل االنتباه عىل «يستحوذ فيسبوك وأن ذلك، نحو أو سنتني كل عف الضِّ
لرسائل تطبيقات وإطالق إلنستجرام، الرشكة رشاء يف السبب هو وهذا التِّجارية. ألعمالهم بالنسبة
هاتفك يف بفعالية يتحكم الذي التطبيق وهي هوم»، «فيسبوك املستخدم واجهة وتقديم فيسبوك،
السبب هو وهذا االجتماعي. التفاعل من مزيد تشجيع أجل من أندرويد بنظام يعمل الذي الذكي

املقبلة. السنوات يف أكثر هو ما سيفعلون أنهم يف

املشاركة هل املستهلكني؟ لدى املشاركة زيادة من رشكتك ستستفيده الذي ما هو: اآلن والسؤاُل
امُلحتَملني. و«ُمَروِّجيك» فيسبوك جوهر يف موجودة أنها املؤكَّد من جوهرها؟ يف موجودة

فيسبوك عن ملحة

.٢٠٠٤ فرباير التأسيس تاريخ
كذلك وهو و«اْلُمَروِِّجني»، «الباحثني» أيًضا يتضمن لكنه «املعجبون»

و«املتابعني». «املشرتكني» الستقطاب مكاٌن
الخاصة الجماهري

«املعجبني». ومشاركة املحتوى حجم عىل اعتماًدا ؛ ُمتغريِّ املطلوب الجهد
محدود غري ترخيًصا فيسبوك تمنح ولكنك محتواك تملك َمْن أنت
إىل مبارشًة نقلهم يمكن ال ولكن أيًضا، و«معجبوك» الستخدامه.

أخرى. قنواٍت

للبيانات املاِلكة الجهة

و٨١٩ يوميٍّا، نشط مستخدم مليون ٦٦٩ منهم مستخدم مليار ١٫١٥
مستخدم مليون و٤٦٩ املحمولة، األجهزة عرب نشط مستخدم مليون

يف االستخدام إلحصائيات وفًقا املحمولة، األجهزة عرب يوميٍّا نشط
*.٢٠١٣ يونيو

العالم أنحاء يف املستخدمون
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فيسبوك عن ملحة

†.٢٠١٣ مايو يف يوميٍّا إعجاب مليارات ٤٫٥ عىل اليومية «اإلعجابات»
العالم مستوى

التصميم/كتابة يف متوسطة ومهارات واالستجابة واملوثوقية الكتابة
الربمجية. النصوص

املطلوبة املهارات

ومستخدموه. فيسبوك اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
الجماهري لبناء متعددة طرًقا ن تتضمَّ العالم يف اجتماعية شبكة أكرب

املدفوعة. واإلعالنات املجانية األنشطة خالل من الخاصة
القوة نقاط

من قاعدة بناء أو تحديثات نرش أو للرشكة صفحة إنشاء يف الحرية
أزرار انتشار خالل من اآللية املشاركة معهم. والتفاعل املستهلكني

واجهة عنارص وعرب فيسبوك داخل و«مشاركة» و«تعليق» «أعجبني»
شبكة أرجاء يف اإللكرتونية املواقع عىل امُلثبَّتة االجتماعية االستخدام

اإلنرتنت.

 

مستخدمي مشاركة من عاٍل مستًوى مع قوي محمولة أجهزة تطبيق
املحمولة. األجهزة

 

مع التفاعل للمستهلكني تتيح التي الطرق من للغاية متنوعة تشكيلة
اإلعجاب/التعليق/املشاركة، املنشورات، وقراءة الرسائل الرشكات:

املادية. للمواقع الدخول نرش املنشورات، متابعة

 

أسئلة عىل والرد تسويقك، ترويج فيسبوك عىل ل«املعجبني» يمكن
التِّجارية. عالمتك عن السلبية اإلفادات وتصحيح «العمالء»،

 

والصفحات للموقع متكررة تغيرياٍت يف فيسبوك ر تطوُّ تسبَّب
املستخدمني من لكلٍّ إحباط مصدر يكون أن يمكن وهذا وامليزات.
غري أعباءً أو تكاليف ويضيف االجتماعي التواصل وسائل ومديري

التسويق. خطط إىل متوقعة

التحديات

أن رانك») «إيدج باسم تُْعَرف كانت (التي فيسبوك خوارزمية تضمن
منشوراتك تشاهد «املعجبني» جميع من فقط صغرية نسبًة

 

ال التِّجارية بالعالمات «يُعَجبون» الذين «املعجبني» من باملائة ٣٩ .
عىل رسائل نرش يف الحقَّ التِّجارية العالمة يمنح «اإلعجاب» أن يعتقد

لديهم.‡ األخبار» «آخر تبويب عالمة
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الشخيص الطابع ذات االتصال قناة فيسبوك:

فيسبوك عن ملحة

صفحة عىل تغلب أن السلبية للتعليقات يمكن السليمة، اإلدارة دون
قانونية. مسئولية ذلك عىل يضفي مما فيسبوك؛ عىل الرشكة

 

ومن فيسبوك؛ «معجبي» من جزءٍ إىل إال تصل ال األساسية املنشورات
طريق عن (اإلعالنات) املدفوعة اإلعالم وسائل إىل الحاجة تزداد ثَمَّ

«املعجبني». جميع إىل للوصول فيسبوك

 

املستخدمني. بني تندلع بالخصوصية املتعلقة املخاوف تزال ال  
* Donald Melanson, “Facebook Reports $1.81 Billion in Revenue for Q2 2013, 1.15
Billion Monthly Active Users,” Engadget, July 24, 2013, http://www.engadget.com/
2013/07/24/facebook-q2–2013-earnings/.

† “Facebook’s Growth in the Past Year,” Facebook, May 17, 2013, www.facebook.com/
photo.php?fbid=10151908376831729&set=a.10151908376636729.1073741825
.20531316728&type=1&theater.

‡ “SUBSCRIBERS, FANS & FOLLOWERS REPORT #10: The Meaning Of Like,”
ExactTarget, 2011, http://pages.exacttarget.com/SFF10-US?ls=Website&lss=
Micro.SubscribersFansFollowers.MeaningofLike&lssm=Corporate&camp=
701A0000000Ov4UIAS, 12.
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عرش الحادي الفصل

الوقتالفعيل يف االتصال قناة تويرت:

موزعي أكرب من ونَُعدُّ املحتوى، توزيع يف وتحديًدا اإلعالم، مجال يف نعمل إننا
عقوًدا يدوم تجاري مرشوع بناء ونحاول الشبكة. عىل املتداولة البيانات

طويلة.1
كوستولو ديك

خلفية لديهم ليس التنفيذيني الرؤساء معظم أن ن أُخمِّ ولكني رسمية، دراسة أيَّ أُجِر لم
يشبه ال (@DickC) كوستولو ديك أن تويرت حظ ُحسن ومن االرتجالية. بالكوميديا
(@SecondCity) سيتي َسكند فرقة مع العمل يف فخربته التنفيذيني؛ الرؤساء معظم
اللعبة مثل ر تتطوَّ أنها يبدو التي القناة فهو لتويرت؛ تماًما مناسبة االرتجالية والكوميديا

«… وأيًضا «نعم الكالسيكية االرتجالية
ما أبًدا تنكر ال بسيطة. قواعدها فإن ،«… وأيًضا «نعم لعبة تعرف تكن لم إذا
فجأة تقل فال فضاء، سفينة يف مشهًدا رشيكك بدأ وإذا االرتجايل. املمثل زميلك يقوله
من يشءٍ قول املشهد إىل تضيف أن عليك ذلك، من بدًال فحم. منجم يف الواقع يف إنك
سباجيتي وحش من لهجوم نتعرض وأيًضا الفضاء، سفينة يف نحن «نعم، القبيل: هذا

طائر!»
يأتي: ما قليًال يشبه نحو عىل ،«… وأيًضا «نعم لعبة غرار عىل تويرت ر تطوَّ

«للمتابعني»؟ حرًفا ١٤٠ من تغريدات نرش يمكنك هل
«… وأيًضا «نعم

«تفضيلها»؟ أو اآلخرين تغريدات مشاركة إعادة يمكنك هل
«… وأيًضا «نعم



الجمهور

التي (الهاشتاجات) الوسوم أو الكلمات عرب التغريدات يف البحث يمكنك هل
تستخدمها؟

«… وأيًضا «نعم
فيديو؟ ومقاطع وصور إلكرتونية ومواقع ألشخاٍص روابط وضع يمكنك هل

«… وأيًضا «نعم
تويرت؟ مغادرة دون نة مضمَّ فيديو ومقاطع صور استعراض يمكنك هل

«… وأيًضا «نعم
اإلعالنات طريق عن تعريٍف وملفات تغريداٍت ترويج مقابل تدفع أن يمكنك هل

املدفوعة؟
«… وأيًضا «نعم

تويرت؟ عىل (الهاشتاجات) الوسوم طريق عن الدفع تمكني يمكنك هل
«… وأيًضا «نعم

التغريدات؟ يف مسبًقا مملوءة نماذج لدمج تويرت بطاقات من االستفادة يمكنك هل
«… وأيًضا «نعم

عمالء إىل وتحويلهم امُلحتَملني العمالء لجذب تويرت بطاقات استخدام يمكنك هل
جمهور؟ وبناء املبيعات، وتوليد ُمحتَملني،

«… وأيًضا «نعم
رشكائك من التليفزيون يف الرئيسية العناوين لعرض تويرت استخدام يمكنك هل

ومشاركتها؟
«… وأيًضا «نعم

األصلية تغريداته من بكثري» «أبعد هو ملا تويرت ر تطوَّ املقصود. فهمت أنك أعتقد
ومحتوى تجارية لعالماٍت الحقيقي الوقت يف انعكاًسا ليصبح حرًفا ١٤٠ من املكوَّنة
العالم؛ أنحاء كل يف الثقافات يُشكِّلون وأشخاص وأخبار وموسيقى وأفكار وأحداث
املقطوعات اآلن يستوعبان به الخاص املحمولة األجهزة وتطبيق اإللكرتوني فموقعه
إىل انطالق نقطة حرًفا ١٤٠ من املكوَّنة التغريدة يجعل مما الفيديو، ومقاطع الصوتية

ذاتها. َحدِّ يف وجهة كونها من أكثر ثٍَر محتًوى
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الفعيل الوقت يف االتصال قناة تويرت:

يستطيع لكي حسابك تعريف ملف إىل واحدة بنقرة وصوًال تويرت عنوان يوفر :1-11 شكل
تعريفك ملف عرب أنت َمْن رسيع نحو عىل يعرفوا أن و«املتابعون» و«امُلَروِّجون» «الباحثون»

به. املرتبط اإللكرتوني املوقع أو

فإنه املستخدمني، إجمايل حيث من فيسبوك من أصغر تويرت كون من الرغم عىل
األسباب: لهذه تأثريًا» «أكثر يكون أن األحيان من كثري يف يمكن

للهوية الحايل االختصار (@jkrohrs (مثًال تويرت حسابات عناوين أصبحت •
مماثل. اختصاٌر فيسبوك يف يوجد ال اإلنرتنت. شبكة عىل العامة

فيسبوك إىل يُنَظر حني يف تماًما، عامة تواصل وسيلة بوصفه تويرت إىل يُنَظر •
خاصة. شبه شخصية وسيلة أنه عىل أكثر

كسب يف أََمًال تويرت إىل ينجذبون الذين «املؤثرين» العامة تويرت منصة تجذب •
التأثري. من املزيد تحقيق ثمَّ ومن «املتابعني»؛ من املزيد

االرتباط من تويرت مستخدمي لتمكني تويرت عىل وجوٌد لرشكتك يكون أن يجب
تويرت، عىل حساٍب دون فمن آخر، سبب أي ثمة يكن لم إن يكفي وحده وهذا بحسابك،
التِّجارية عالمتك حيال اإليجابية املشاعر عن التعبري يف يرغبون الذين العمالء فإن
فإنهم تويرت، عىل حساٌب لك يكون عندما أما فحسب. اسمك بذكر ذلك سيفعلون
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الذين «املتابعون» ويستطيع تويرت، عىل حسابك تعريف ملف إىل رابط وضع يستطيعون
.(1-11 شكل (انظر رشكتك. عن املعلومات من املزيد معرفة تغريداتهم يرون

وإنما عليه، حساٍب إنشاء مجرد يف الحقيقية تويرت قيمة تكمن ال الحال، بطبيعة
وصول نطاق عون يَُوسِّ الذين و«اْلُمَروِِّجني» «املتابعني» من خاصة جماهري بناء يف تكمن
من أكثر هو ملا تويرت استخدام يجب بهذا، للقيام ذلك، ومع تكلفة. دون التِّجارية عالمتك
وتحتفي «املتابعني»، تفاعل وتستحث «العمالء» تخدم أن يجب لرشكتك؛ الرتويج مجرد

منها. كل أسباب عىل نظرة نُْلِق دعنا «اْلُمَروِِّجني». ب

العمالء خدمة (1)

البحث سوى عليك فما تويرت، عىل التِّجارية عالمتك ذكر َمرَّات ملراقبة سببًا أردت إذا
الفشل إنَّ النتائج. تصدمك سوف تويرت»، عىل العمالء خدمة «كوابيس عن: جوجل يف
ملعالجة الطبيب إىل الذهاب بعدم أشبه تويرت عىل عليها والرد العمالء شكاوى رصد يف

نفسه. تلقاء من الكرس يُْشفى لن ساقك؛ يف النضري الغصن كرس
كمالٍذ القناة هذه يرون تويرت مستخدمي معظم أن هو السارُّ فالخرب ذلك، مع
الرسمية القنوات كلَّ استنفدوا ما إذا تويرت عىل غضبهم عن سون يُنَفِّ إنهم أي أخري؛
أن فبمجرد هذا، ومع الراهن. الوقت يف املتاحة الوحيدة القناة هو كان ما إذا أو األخرى،
الرشكة من ا ردٍّ يتوقعون منهم باملائة ٤٢ فإن بمشكلتهم، تويرت إىل املستهلكون ه يتوجَّ
الجماهري «تنمية يف ناجحة كقناٍة تويرت عىل فلإلبقاء ثمَّ، ومن واحدة.2 ساعة غضون يف
الرصد يعني وهذا جيدة؛ خدمة يتَلَقْوَن «عمالءك» أن أوًال تتأكَّد أن يجب الخاصة»،

آخر. مكان أي يف تفعل كما تويرت عىل لها واالستجابة العمالء ملشكالت االستباقي
أرسع حققت والتي ،(@JetBlue) بلو جيت تقليدها: ينبغي التي التِّجارية العالمة
أو دقيقة ١٣) «متابع» مليون من أكثر لديها تجارية لعالمة تويرت عىل استجابة زمن

أقل).3

املتابعني إرشاك (2)

لتصفية فيسبوك لخوارزمية مشابه يشء أيَّ تويرت لدى يوجد ال السطور، هذه كتابة حتى
امُلرِسل. محتوى مع امُلسبَق التفاعل درجة إىل استناًدا «املتابعون» يراها التي التغريدات
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الفعيل الوقت يف االتصال قناة تويرت:

ألن اإلطالق؛ عىل مستغربًا ليس وهذا الخطوة. هذه يدرس تويرت أن يَُشاع ذلك، ومع
تويرت عىل الرئيسية صفحتك تحوِّل أن يمكن فحسب األشخاص من مئاٍت بضع متابعة
لقراءتها الكايف الوقت لديهم َمْن فقط الناس من قلٌة املعلومات، من شالل إىل رسيًعا

بأكملها.
اآلخرين عن تتميَّز أن هدفك يكون أن يجب تويرت، ر تطوُّ كيفية عن النظر بغض
داخل سواءٌ معها. تفاعلهم وتستحث «املتابعني» تُِرشك تجارية عالمة تكون أن خالل من
تويرت فإن اإللكرتوني، الربيد عرب أو املحمولة األجهزة تطبيق أو املكتبي الكمبيوتر تطبيق
تعريفك ملف تقييم يرفع ال وهذا اآلخرون. يذكرهم عندما للمستخدمني إشعاًرا يرسل
أن ويُحتَمل معك، التفاعل إلعادة سببًا «املتاِبع» الفرد هذا يمنح بل فحسب، الشخيص

املستقبل. ويف الحارض يف رسالتك ج يَُروِّ
أنواع كل تُِرشك التي ،(@NASA) ناسا وكالة تقليدها: ينبغي التي الوكالة
وهو تويرت، عىل حسابها عرب تفاعلهم وتستحث و«اْلُمَروِِّجني» و«الرشكاء» «املتابعني»

حكومية. وكالة إىل بالنسبة الدهشة مثري أمٌر

باْلُمَروِِّجني االحتفاء (3)

تغريداته». نرش «إعادة هي تويرت عىل شخص ألي تَُقدِّمها أن يمكن مجاملة أعظم
تَُولِّد بينما ج»، «ُمَروِّ إىل «باِحث» أو «متاِبع» مجرد من يَُحوِّلك البسيط العمل وهذا
مناِقًضا هذا يبدو وقد تغريداته. نرش تعيد الذي للشخص مكتسبة إعالم وسائل أيًضا
وسائل واكتساب «ُمَروِّجني» خلق يف تأمل التي هي رشكتك يشء، كل فرغم للتوقعات؛
فإنه وبذلك، اجتماعية. أداة تويرت أن أبًدا ينىس أال املرء عىل ذلك، مع مدفوعة. إعالم

اإلنرتنت. خارج مماثل نحو عىل تَُكاَفأ أن يمكن التي البرشية» «السلوكيات يَُكاِفئ
الذي للصديق املال تُقِرض أن أكثر املرجح من هل النحو: هذا عىل لألمر انظر
ساديٍّا تكن لم إْن أسبوع؟ كل املال منك يطلب الذي للشخص أم باألمس ساعدك
لرتويج أكثر امُلَروِّجون يميل وباملثل، األول. الصديق ستكافئ فإنك املالية، ناحية من
إعادة يف الخفية الرقمية» «الوجاهة من نوٌع فهناك لهم؛ ج تروِّ التي التِّجارية العالمات
أن تعلم عندما أوصالك يف ترسي غريبة إثارة قشعريرة لتغريداتك؛ تجارية عالمة نرش
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«اْلُمَروِِّجني» من املزيد حماسة إشعال تريد كنت إذا لذا، ابتكارك. من شيئًا تقدِّر ما رشكة
منهم. واحًدا نفسها رشكتك تصبح أن من فتأكَّد تويرت، عىل

بليزرز» إْن ِمن «ذا اإلذاعي/البودكاست الربنامج ثنائي تقليدهم: ينبغي أشخاٌص
أيًضا ولكن فحسب، القدم كرة عاَلم إىل الدعابة يجلبان ال اللذان ،(@MenInBlazers)
يف للمجموعة باالنتماء حقيقيٍّا شعوًرا تخلق بطرق «املتابعني» تغريدات نرش يعيدان

التغريدات. صفحة

تويرت بطاقات يف األمُر يكمن

١٤٠ عىل التغريدة طول َقْرصِ عن بعيًدا تويرت، ر تطوُّ يف لالهتمام إثارًة التطورات أكثر أحد إنَّ
واحدة بنقرة تلك الخفية املحتوى أجزاء توسيع يمكن إذ تويرت»؛ «بطاقات ابتكار يف يتمثل حرًفا،
الفيديو، ومقاطع الصور جانب فإىل وحدها؛ التغريدة من بكثري أكرب وتفاعًال سياًقا تَُقدِّم وتظل
ل تَُسهِّ أن شأنها من امُلحتَملني للعمالء جاذبة وإعالناٍت مبيعات نماذج تضمني املسوِّقون يستطيع
املقصودة.4 الصفحة إىل ح امُلتصفِّ توجيه من أكثر وسهولة بيرس التغريدة عرب التحويل عملية

ال. أم لتبقى ُصِنَعت قد تويرت بطاقات كانت إذا ما يتنبأ أن ألحٍد يمكن ال تويرت، ر تطوُّ وترية ومع
مدفوعة إعالم وسيلة فهي املتالقية؛ اإلعالم وسائل عىل رائًعا مثاًال اآلن حتى تَُعدُّ فإنها ذلك، ومع
اإلعالم (وسائل واملشاركة اململوكة) اإلعالم وسائل (عرب التفاعل ز تحفِّ أن يمكن إعالنية) (وحدة

املكتسبة).

 

تويرت عن ملحة

املشاِرك س املؤسِّ من األوىل التغريدة جاءت .٢٠٠٦ مارس
العمل.»* زمالء «ادُع ببساطة وكانت (@jack) دوريس جاك

التأسيس تاريخ

كما و«اْلُمَروِِّجني». «الباحثني» أيًضا يشمل لكنه «املتابعون»
«املشرتكني» تنمية لتحفيز أيًضا استخدامه يمكن

و«املعجبني».

الخاصة الجماهري

وخدمة املحتوى مقدار عىل اعتماًدا معتدل إىل منخفض
العمالء.

املطلوب الجهد
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الفعيل الوقت يف االتصال قناة تويرت:

تويرت عن ملحة

ترخيًصا تويرت يمنحون ولكن محتواهم، املستخدمون يمتلك
ال ولكن خاصتك، أيًضا و«املتابعون» الستخدامه. محدود غري

أخرى. قنواٍت إىل مبارشًة نقلهم يمكن

للبيانات املاِلكة الجهة

من (وأكثر شهريٍّا نِشط مستخدم مليون ٢٨٨ ب يُقدَّرون
نهاية يف العالم أنحاء كل يف حساب مليون ٤٨٥

†.(٢٠١٢ عام

النشطون املستخدمون
العالم) أنحاء (يف

‡.٢٠١٣ مارس يف تغريدة مليون ٤٠٠ من أكثر يوم لكل التغريدات
النرش. وعقلية التمييز، وُحسن الكتابة، املطلوبة املهارات

ومستخدموه. تويرت اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
«املتابعني» إىل للمحتوى العالم أنحاء كل يف لحظي توزيٌع

التغريدات يف وبحث twitter.com عرب و«الباحثني»
املفهرسة.

القوة نقاط

١٤٠ من تغريدة إلنشاء تكلفة بال الجهد من قليًال يتطلب
حرًفا.

 

املؤيدين سيَّما (ال «اْلُمَروِِّجني» جانب من للقناة كبري تبني
مجال. كل يف واملؤثرين)

 

«شارًة (@jkrohrs (مثًال تويرت حساب عنوان أصبح
حتى التليفزيونية الشخصيات من بدءًا للجميع، اجتماعية»

الصناعة. خرباء

 

الفيديو ومقاطع الروابط محتوى تجعل جديدة ميزاٌت
قدرات من ا حقٍّ ع يوسِّ وهذا قوة، أكثر الصوتية واملقاطع

حرًفا. ١٤٠ عىل املقصورة التغريدة متجاوًزا توتري

 

للعالمات توفر تويرت» «بطاقات مثل جديدة إعالنية خياراٌت
خالل من املتالقية اإلعالم وسائل من خياراٍت التِّجارية
الربيد عناوين وجمع امُلحتَملني العمالء جذب تضمني
تغريداتهم. يف قيمة ذات أخرى وعنارص اإللكرتوني

 

أو التِّجارية العالمة مع السيئة التجارب عن للتنفيس منتًدى
السلبية القصص أن يعني وهذا العمالء، خدمة أو املنتج

الحتوائها. فرصة لك تتاح أن قبل تنترش أن يمكن

التحديات
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تويرت عن ملحة

لطرح كوسيلة متزايد نحو عىل القناة املستهلكون يستخدم
كوسيلة وكذلك العمالء، خدمة مشاكل من والتحقق األسئلة
أقسام جميع من استجاباٍت تتطلب بطرق الرشكات إلرشاك
من تويرت إدارة إىل الحاجة من يزيد وهذا بأكملها. املؤسسة

الوظائف. متعدد فريق خالل

 

عىل الرشكات حسابات عىل واالستيالء العلنية االخرتاقات
إىل الوصول إمكانية لحماية الرشكات حاجة إىل يشريان تويرت

الحساب.

 

* “Twitter Came to Life Five Years Ago This Week; Creator Jack Dorsey
Remembers,” L.A. Times, March 13, 2011, http://latimesblogs.latimes.com/
technology/2011/03/twitter-came-to-life-five-years-ago-thisweek-
founder-jack-dorsey-shares-history.html.

† “Twitter Now the Fastest Growing Social Platform in the World,”
GlobalWebIndex, January 28, 2013, www.globalwebindex.net/twitter-
now-the-fastest-growing-social-platform-in-the-world/.

‡ Hayley Tsukayama, “Twitter Turns 7: Users Send over 400 Million Tweets per
Day,” The Washington Post, March 21, 2013, http://articles.washingtonpost
.com/2013-03-21/business/37889387_1_tweets-jack-dorsey-twitter.
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عرش الثاني الفصل

آخر باسم إلكرتونية مواقع نات: املدوَّ

ينتقي أن املفيد من األحيان بعض يف أنه وجدُت لقد واحد. قارئ هو جمهورك
ويكتب — خياليٍّا شخًصا أو يعرفه، حقيقيٍّا شخًصا — واحًدا شخًصا املرءُ

له.
ستاينبيك جون

التي االقرتانية اللفظة ولكنها تماًما، بالثقة توحي ال نفسها (مدونات) Blogs كلمة إنَّ
كلمة هي االقرتانية (اللفظة .(log و(سجل (web (شبكة كلمتَي دمج من عليها تحصل
االسم ولعلَّ منهما.) بدًال تُستخَدم واحدة كلمة لتكوين كلمتني دمج خالل من تشكَّلت
التكلفة منخفضة رسيعة كوسيلة مبكر وقٍت يف املدونات تبني عن الرشكات أَبَْعَد ما هو

اإلنرتنت. عىل اللحظي للنرش
تعريفها: فإليك املدوَّنة، ماهية تماًما تدرك ال كنت إذا

اإللكرتونية. املواقع من نوٌع هي املدوَّنة •
االستخدام. سهل محتوى إدارة نظام لها •

الفور. عىل اإلنرتنت عىل «املنشورات» بنرش النظام هذا لك يسمح •
األقدم. إىل األحدث من ويعرضها •



الجمهور

محتًوى أيِّ أو نحن؟» «َمْن ل ثابتة صفحاٍت إنشاء من املدوَّنة برنامُج يمكِّنُك كما
البحث محركات مع للغاية جيدة تجعلها للمحتوى املدوَّنة ترتيب وطريقة آخر. مهم
املحتوى. أو الفئة أو التاريخ تبويب عالمات خالل من التصفح من املستخدمني وتمكِّن
تتيح التي املستخدم واجهة عنارص دمج سهولة أيًضا املدوَّنات برامج معظم وتتيح

والدعاية. الزيارات عدد وتحليالت االجتماعية املشاركة
مستغرب غري نحو وعىل — التدوين ثورة إىل انتقلوا الذين املهنيني أوائل من كان
بالقول األوائل املدونني من الكثريون َسِخَر البداية، يف والصحفيني. الكتَّاب — كثريًا
منزل يف السفيل الطابق يف يعيشون النوم مالبس يرتدون «رجال سوى ليسوا إنهم
أهمية ترسيخ يف املحرتفني املدونني من متزايدة مجموعة ساعدت ذلك، ومع والديهم.»

البقاء. عىل وقدرتها القناة
مدونته جعل الذي األوائل، املدونني هؤالء أحُد (@SullyDish) سوليفان أندرو
قراءة األكثر السياسية املدونات من واحدة ِدش») «ذا اآلن (املسماة ِدش» دييل «ذا
قال التدوين، حيال البداية يف حماسته أثار ما ل وبتأمُّ اإلنرتنت. شبكة عىل تقديًرا واألكثر

أندرو:

بمنزلة للُقرَّاء مبارشة كلماتي بث فيها استطعت التي البسيطة تجربتي كانت
الذين الُكتَّاب، من الحايل الجيل عكس وعىل السار. األدبي التحرُّر من نوع
كنت البديل. يعنيه ما كثٍب عن أعرف كنت قط، مدوَّنات عىل يكتبوا لم
سنوات، خمس ملدة — ريبابليك نيو ذا — مطبوعة أسبوعية مجلة يف محرًِّرا
النرش وسائل من متنوعة ملجموعة تحىص وال تعد ال ومقاالت أعمدة وكتبُت
الُكتَّاب معظم مع يحدث مثلما — انزعجت ما كثريًا كله، هذا ويف التقليدية.
ومعارك املكتبية والسياسات واملراجعات له نهاية ال الذي التأخري بسبب —
املنشورات تفرضها التي املساحة بسبب األخرية اللحظات يف والحذف التحرير
مئاٍت من املكوَّن لجمهوره حتى — التدوين كان بذلك، ومقارنًة املطبوعة.
الثمالة.1 حتى النفس له تنتيش الحرية من قدًرا يحقق — األوىل أيامه يف قليلة

يف النرش حيال أندرو آالم مع يتعاطفون ربما املسوقني معظم أنَّ لالهتمام املثري من
عن يَُعْرَقل كان األحيان من كثري يف إبداعهم أن بسبب والعرشين؛ الحادي القرن بدايات
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آخر باسم إلكرتونية مواقع املدوَّنات:

اإللكرتونية املواقع حماية تتوىل التي املعلومات تكنولوجيا بوابات حماية برامج طريق
املعلومات وتكنولوجيا التسويق بني الرصاع وهذا نوكس. فورت برنامج مثل للرشكات
يف خاص نحو عىل واضًحا كان لكنه املؤسسات، بعض يف أُشدِّه وعىل محتدًما يزال ال
اإللكرتونية. للمواقع االستخدام سهلة محتًوى إدارة نُظم وجود لعدم نظًرا الوقت ذلك
تسمح ما نادًرا إنسانية، وال ُمبْتَذَلة األحيان من كثري يف املواقع كانت لذلك، ونتيجًة

بالتألق. — فيها تحمًسا األكثر واملوظفني — الرشكة لشخصية
برس َووورد (@Blogger) بلوجر مثل التدوين منصات ظهور أتاَح
لتكثيف اإلمكانية الرشكات يف املتحمسة الخبرية األصوات لهذه (@WordPress)
ماكروميديا رشكة وكانت باملستهلكني. شخصيٍّا فيها يتصلون بطرق ونرشها أفكارهم
حيث النهج، هذا تَبَنَّت التي الرشكات أُوليات إحدى أدوبي) الحًقا اشرتتها (التي
مع الجديدة املنتجات ملناقشة املجموعة» «مديري ل منتًدى لتوفري مدوَّنتها استخدمت
عن املدونة استقالل وساعد األسئلة. عن واإلجابة الجديدة امليزات وعرض رين املطوِّ
وأكثر بالرشكة ارتباًطا وأقل استقاللية أكثر تبدو جعلها يف Macromedia.com موقع

بكثري.2 إنسانية
هو اآلن وحتى الحني ذلك يف املدونة تخدمه الذي األسايس الجمهور وكان
وخدماتك. ومنتجاتك رشكتك عن معلوماٍت عن يبحثون الذين األشخاص «الباحثون»؛
من الزيارات توجيه عىل فقط االعتماد فإن ن، مدوِّ شخص أي سيخربك كما ولكن،
تتالىش موقعك ذكرى إن حيث ًقا؛ محقَّ فشًال يَُمثِّل مدونتك عىل للحفاظ البحث محركات

جوجل. لدى الرتتيب خوارزميات وتتغريَّ
عرب «مشرتكني» ليصبحوا الطويل املدى عىل املتحمسني «للباحثني» املدونات أُنِشئَت
«الباحثني» عىل االعتماد إىل االضطرار من فبدًال إس، إس آر وخدمة اإللكرتوني الربيد
آلية إشعاراٍت خالل من هناك إىل «املشرتكني» دفع يمكنك مدونتك، زيارة تذكر يف
فتَُحوِّل نفسه، الغرَض االجتماعي التواصل قنوات اآلن وتخدم الجديدة. باملنشورات
«تعليق» أو «مشاركة» أو «إعجاب» زر عىل النقر خالل من «ُمَروِّجني» إىل «الباحثني»
بناء أيًضا للمدونات ويمكن «ستامبل». أو بَلس» «جوجل أو «تثبيت» أو «تغريد» أو
مدونة تمتلك هذا، أكتب بينما الواقع، ويف و«املتابعني». «املعجبني» من مبارش جمهور
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فيسبوك، عىل «معجبًا» و٢٠٩١١ تويرت عىل «متابًعا» ٩٧٣٧٩ سوليفان ألندرو ِدش» «ذا
مدونته زيارة إعادة إىل دفعهم أندرو يستطيع «املنتسبني» من خاصة جماهري وكالهما

جيد. توقيٍت يف تغريدة أو للحالة رسيع تحديٍث خالل من

دوالر مليار يساوي الذي الهجني االجتماعية املدونات تطبيق تمبلر:

لك تتيح اجتماعية وشبكة سحابي، مدونات تطبيق فهو ماهيتها؛ تحديد يصعب خدمٌة تمبلر إنَّ
٢٠١٣ مايو يف عليه استحوذت ياهو أن كما اآلخرين. ِتمبلر مستخدمي مع والتفاعل التواصل

تقريبًا. دوالر مليار ١٫١ مقابل

١١٢٫٤ من أكثر أنشئوا مستخدميه ألن ٢٠١٣ عام أوائل يف جذابًا استحواٍذ هدَف تمبلر كان
املوقع.3 عىل شهريٍّا دقيقة مليار ٢٤ من أكثر قضوا حني يف منشور، مليار و٥٢ مدونة مليون
تبحث كنت إذا الخاصة» جماهريك «تنمية اسرتاتيجية إىل جذَّابة إضافة تمبلر يكون أن ويمكن
تمبلر يشري فكما االجتماعي، التواصل ووسائل املدوَّنات من األفضل: من مزيًجا يقدم يشءٍ عن

نفسه:

وروابط، واقتباساٍت، وصوًرا، نصوًصا، انرش جهد. دون يشءٍ أي مشاركة من تمبلر يمكِّنُك
الربيد من أو مكتبي، كمبيوتر أو الصور، مجلد أو متصفحك، من فيديو ومقاطع وموسيقى،

فيه. وجودك يتصادف مكان أي من أو اإللكرتوني

واألجهزة الذكية الهواتف تطبيقات تطوير خالل من املحمولة األجهزة عرص يف التدوين تمبلر قدَّم
للزمالء السماح طريق وعن مكان، أي من التدوين من تمكِّنك التي االستخدام سهلة اللوحية
محتوى نرش عىل القدرة مع جنب إىل جنبًا وهذا، بعًضا. بعضهم بمتابعة تمبلر عىل لني املسجَّ
تمبلر إىل محتًوى وسحب األخرى) املشاركة وقنوات وتويرت فيسبوك (عرب أخرى قنواٍت عىل تمبلر
شكل بأي مدوناتهم وترويج للتدوين املبدعني حرَّر وإنستجرام)، تويرت (مثل أخرى قنواٍت من

مناسبًا. يرونه األشكال من

للرتبُّح ياهو! جهود تجاه مستخدميه فعل رد سيكون كيف هو تمبلر حيال للغاية املجهول األمُر
و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» لبناء متكاملة بيئة إىل تمبلر ل يتحوَّ فربما ذلك، تقبَّلوا إذا الخدمة. من
فيمكن ذلك، يتقبلوا لم إذا أما سواء. حدٍّ عىل واملدفوعة املجانية الدعاية طريق عن و«املنتسبني»
مليارات ٣٫٥٧ مقابل ياهو! عليه استحوذت الذي ،GeoCities بموقع شبيًها تمبلر يصبح أن
األمور. إليه ستئول بما يخربنا ألن كفيٌل وحده والوقت 4.٢٠٠٩ عام أغلقته ثم ،١٩٩٩ عام دوالر
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آخر باسم إلكرتونية مواقع املدوَّنات:

«الطريقة حيال مخاوف أيُّ التنفيذيني املديرين لدى أو زمالئك لدى أو لديك كان إذا
رسيعة نظرة ألِق صحيحة. بعينها طريقة توجد ال أنه إىل فاطمنئ للتدوين»، الصحيحة

االختالف: كلَّ مختلفة أنها وسرتى املدونات هذه عىل فحسب

االستهالكية السلع

.http://www.fiskateers.com/blog/ بلوج فيسكاتريز فيسكارز
.http://www.teslamotors.com/blog بلوج تسال

املايل القطاع

.(www.openforum.com) فورام أوبن إكسربيس أمريكان
.https://www.mint.com/blog/ اليف مينت

األغذية قطاع

.(http://butterballblog.wordpress.com/) بلوج باتربول
.(http://community.aboutmcdonalds.com/) توك ليتس ماكدونالدز

الصناعي القطاع

.https://caterpillar.lithium.com/caterpillar/ كاتربيالر
.http://www.gereports.com/ ريبورتس إي جي

النرش قطاع

.www.bbc.co.uk/news/blogs/the_editors/ بلوج إديتورز نيوز يس بي بي
.www.boingboing.net بوينج بوينج
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العقاري القطاع

.www.realtor.com/blogs/ بلوج كوم دوت ريلتور
.www.zillowblog.com بلوج ذيلو ذا

بالتجزئة البيع قطاع

.http://ext.homedepot.com/community/blog/ ديبوت هوم فروم أبرون ذي
.http://blogs.basspro.com/ بلوج شوبس برو باس ذا

الربمجيات قطاع

.http://googleblog.blogspot.com/ بلوج أوفيشيال جوجل
.www.exacttarget.com/blog بلوج تارجت إجزاكت ذي

السفر قطاع

.http://disneyparks.disney.go.com/blog/ بلوج باركس ديزني ذا
.http://www.blogsouthwest.com/ ويست ساوث أَبوت نَتس

و«املنتسبني» و«اْلُمَروِِّجني»، «الباحثني»، لبناء رائعة طريقة املدونات تكون أن يمكن
امتالك فعدم التزاًما؛ تتطلب فهي احذر؛ ولكن فيه. وتتحكَّم تصنعه الذي املحتوى عرب
يف هذا يتسبَّب فقد سنوات؛ منذ تُحدَّث لم مدونة امتالك من أفضل اإلطالق عىل مدونة

تقادمها. خشية الحالية املعلومات عن «الباحثني» َصدِّ
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آخر باسم إلكرتونية مواقع املدوَّنات:

املدونات عن ملحة

عام (Links.net) مدونة أوِل إنشاءُ (@jah) هول جاستن إىل يُنَسب
يُختَرص أو ١٩٩٧ عام حتى web log ى مسمَّ يَُصْغ لم ذلك، ومع ،١٩٩٣

.١٩٩٩ عام إال blog إىل

ظهور أول

يف للغاية الة فعَّ وسيلة و«املنتسبون». «اْلُمَروِِّجون» وكذلك «الباحثون»
و«املتابعني». و«املعجبني» «املشرتكني» بناء

الخاصة الجماهري

املحتوى. إنتاج حجم عىل اعتماًدا كبري إىل متوسط املطلوب الجهد
برنامج ينص لم ما مدونتك عىل تنرشه الذي املحتوى كلَّ تملك َمْن أنت

ذلك. خالف عىل الخدمة
للبيانات املاِلكة الجهة

باد، وتايب جورنال، واليف وكومبينديوم، لجوجل)، (مملوكة بلوجر
وغريها. بِرس، َووورد وويبيل، لياهو!)، (مملوكة وتمبلر

التدوين خدمات

وُقرَّاء املدوِّنني عدد تحديد — مستحيًال يكن لم إْن — الصعب من
امُلحتَمل الوصول بمدى تحظى املدونات إن نقول أن ويكفي املدونات.

اإلنرتنت. مستخدمي لجميع أي إلكرتوني؛ موقع أيُّ به يحظى الذي نفسه

أنحاء يف املستخدمون
العالم

محركات وتحسني والتصميم والكتابة الربمجية النصوص كتابة أساسيات
البحث.

املطلوبة املهارات

األول). املقام يف (جوجل البحث محركات اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
ذلك يف بما محتًوى، ألي العالم أنحاء كل يف لحظيٍّا توزيًعا املدونات توفر

والفيديو. الصوت ومقاطع والصور النصوص
القوة نقاط

سواء — شخص ألي املمكن من تجعل االستخدام سهلة املدوَّنات برامج
مدونة. يُنشئ أن — ال أم تقنيٍّا كان

 

عنوان ظهور مع حداثة األقل إىل (األحدث للمنشورات الخطية البنية
البحث. ملحركات للغاية مالئًما املحتوى تجعل والروابط) والوسوم املنشور

 

آر وخدمات اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك نماذج دمج السهل من
التواصل وسائل يف االستخدام واجهة عنارص عن فضًال إس إس

واملشاركة. والتغريد اإلعجاب لتمكني االجتماعي

 

ينرشون كثريون يوجد فال مدونة، إنشاء شخص ألي يمكن حني يف
«الباحثني». جمهور لتنمية الالزمتني والجودة بالوترية تدويناٍت

التحديات
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املدونات عن ملحة

مشرتكي (خاصًة مدونتك يف «املنتسبني» من جمهور تنمية عدم حالة يف
أهواء عىل تعتمد مدونتك فإن إس)، إس آر وخدمة اإللكرتوني الربيد
البحث محركات ومن مبارشًة إليها القادمني «الباحثني» واهتمامات

االجتماعي. التواصل ووسائل
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عرش الثالث الفصل

املحمولة: تطبيقاتاألجهزة
املتنقلة اجلامهري

بسبب التغيري هذا ويحدث املستهلكني. سلوك يف ُمزلزًال ًا تغريُّ نشهد نحن
املعلومات.1 إىل األشخاص وصول وإمكانية التكنولوجيا

شولتز هوارد

رشكته تطوير عىل شولتز هوارد يعمل ،(@Starbucks) لستاربكس تنفيذي كرئيٍس
املتصلة املحمولة األجهزة أصحاب املستهلكون يفِرضها التي امُلزلزلة ات التغريُّ الستيعاب
األجهزة لتطبيقات أفكاٍر بوضع منشغلون فاملسوقون ذلك؛ يف وحده ليس وهو باإلنرتنت.
من العالم أنحاء كل يف املستهلكني النتقال الكبرية باملعدالت ذلك يف مدفوعني املحمولة،
سيستوحون وربما باإلنرتنت. االتصال تدعم التي الذكية الهواتف إىل الغبية» «الهواتف

… من األفكار تلك

ضوئيٍّا الشيكات بمسح للعمالء تطبيقه يسمح الذي ،(@Chase) تشيس بنك •
وقت. أي ويف مكان أي يف وإيداعها

بمشاهدة «املشرتكني» ل تطبيقها يتيح التي ،(@HBOGO) جو أوه بي إتش •
واألجهزة املكتبية الكمبيوتر أجهزة عىل بأكملها أو» بي «إتش محتوى مكتبة

املحمولة.
أسورة مع مزامنة تطبيقه يجري الذي ،(@NikeFuel) فيول نايك سوار •

األصدقاء. مع ومشاركتها التمرينات إنجازات لتتبع «العمالء»



الجمهور

الدفع خدمة «العمالء» ل تطبيقها يتيح التي ،(@Starbucks) ستاربكس رشكة •
املعامالت من باملائة ١٠ من أكثر تمثل التي املحمولة األجهزة تطبيق طريق عن

املتحدة.2 الواليات يف
تطبيقه يتيح الذي ،(@WalkingDead_AMC) السائرون» «املوتى مسلسل •
صور إنشاء خالل من «ُمَروِّجني» يصبحوا أن «املعجبني» ل يورسيلف» «ديد
املسلسل بقاء عىل يحافظ وهذا السائرين، املوتى هيئة يف ومشاركتها شخصية

إذاعته. عدم فرتات يف حتى األذهان، يف
املحمولة لألجهزة تطبيقها يتيح التي ،(@Walgreens) والجرينز رشكة •
صور وطلب طلبها، وإعادة ضوئيٍّا الطبية الوصفات مسح «العمالء» ل

املطبوعة. إنستجرام
من «العمالء» والءَ تطبيقها يبني التي ،(@WeberGrills) جريلز ويرب رشكة •
اختيار بشأن النصائح وتقديم التعليمية والدروس املجانية الوصفات خالل

اللحوم. قطع

تطوير عند تطرحه أن عليك الذي الرئييس السؤال فإن اإللهام، مصدر كان أيٍّا
«ملاذا؟» هو: املحمولة لألجهزة رشكتك تطبيق اسرتاتيجية

«ملاذا؟» عىل اإلجابة (1)

لألجهزة تطبيق تصميم قبل األسايس السؤال هذا عن تجيب رشكة أيَّ أن تفرتض ربما
السوق طلب تَُحدِّد ثم أوًال، التطبيق م تَُصمِّ الرشكات من ا جدٍّ كبري عدٌد لألسف، املحمولة.
تكون ال قد مبادرة عىل الثمينة التسويق موارد إهدار عىل القدرة لديه النهج وهذا الحًقا.
جماهريك «تنمية جهود من مفيًدا جزءًا تكون أن من بدًال للتباهي مرشوع من أكثر

الخاصة».
ماذا املحمولة؛ لألجهزة تطبيقات لتطوير الوجيهة األسباب بعض نناقش دعنا إذن،

عن:

ف. وُمثَقِّ مسلٍّ محتًوى يف «اْلُمَروِِّجني»/«املعجبني» إرشاك •
قنوات عرب توفريه يمكنك ما يتجاوز «العمالء» ل الطلب عند عرض توفري •

التقليدية. الكابالت
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«العمالء». حسابات إىل اتصال ودون آمن وصول توفري •
التطبيق. داخل والرسائل اإلشعارات عرب «املشرتكني» مع التواصل •

«ُمَروِّجني»/«معجبني». إىل «العمالء» تحويل •
موقٌع يوفرها أن يمكن ال بأدواٍت الحاليني «العمالء» ل أفضل خدمة تقديم •

املحمولة. األجهزة يدعم بما ن ُمحسَّ إلكرتوني
و/أو «ُمَروِّجني» إىل أيًضا «الباحثني» بعض تحويل مع «العمالء» والء زيادة •

«عمالء».

الشائعة: السمات بعض يف املحمولة األجهزة تطبيقات أفضل تشرتك

يدعم بما ن ُمحسَّ إلكرتوني ملوقع يمكن ال للمستهلكني خدمة» أو قيمة «تقدِّم (١)
يقدِّمها. أن املحمولة األجهزة

األجهزة لدعم اإللكرتونية مواقعها بالفعل نت «حسَّ قد تصنعها التي الرشكات (٢)
«الباحثني» ل اإلنرتنت عرب والخدمات األساسية املعلومات توفري لضمان املحمولة»

محمولة. أجهزة لديهم ليست الذين و«العمالء»
املدفوعة اإلعالم وسائل طريق عن تطبيقاتها ج «تروِّ تصنعها التي الرشكات (٣)
مستخدمي إىل أشريُ رسيع: (تذكري امُلحتَملني. «املشرتكني» ل واملكتسبة» واململوكة
اتصال قناة يفتح التطبيق تثبيت ألن «مشرتكون»؛ بأنهم املحمولة األجهزة تطبيقات

واحدة.) زر ضغطة بُعد عىل اإلذن عىل معتمدة مبارشة

نًا محسَّ ليس أو اإللكرتوني، موقعك يفعله مما أكثر شيئًا يفعل ال التطبيق كان إذا
فربما املستهدف، الجمهور إىل بفعالية ترويجه يمكن ال أو املحمولة األجهزة يدعم بما
هذه يلبي تطبيقك كان إذا ولكن، آخر. نطاق يف التسويق أموال باستثمار أنصحك
ضمن وضعه يعني وهذا املدى، طويل نجاًحا له يحقق بما لبنائه بحاجة فإنك املعايري،

الخاصة». الجماهري «تنمية اسرتاتيجية

املحمولة األجهزة تطبيقات «مشرتكي» بناء (2)

وهذا «املشرتكني». من قاعدة هو املحمولة لألجهزة تطبيق أي يحتاجه يشءٍ أول إنَّ
التطبيقات متاجر طريق عن تطبيقك ع تَُوزِّ أن يكفي فال تسويقك.» «تسويق منك يتطلب
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عىل املرتقبني» و«العمالء «العمالء» ل وقيمته» وجوده «ترويج عليك يتعنيَّ بل املختلفة.
خالل ومن واملكتسبة، واململوكة املدفوعة إعالمك وسائل خالل من تفعله ما وهو الدوام،
تفعل كما و«املتابعني». و«املعجبني» «املشرتكني» مثل الخاصة جماهريك من االستفادة
تطبيقات مستخدمي اهتمام عىل االستحواذ حول املنافسة من الكثري ثمة ألنه أيًضا؛ ذلك

يأتي: ما ل تأمَّ املحمولة. األجهزة

تطبيقات ٧ من أكثر يمتلك املتحدة الواليات يف العادي الذكي الهاتف مستخدم •
امُلجَمل. يف هاتفه عىل مثبتًا تطبيًقا و٤٠ اتصاالت

(من العمل أيام من يوم كل يف دقيقة ٨٧ يقضون أنفسهم املستخدمون هؤالء •
األسبوع نهاية عطلة أيام من يوم كل يف دقيقة و١٦٣ الخميس) إىل االثنني

التطبيقات.3 استخدام يف األحد) إىل الجمعة (من

التي التِّجارية للعالمة رائًعا مثاًال (@VegasCom) كوم دوت فيجاس موقع يَُعدُّ
الغالف صورة فيستخدم املحمولة؛ لألجهزة تطبيقها تسويق حيال مسئولياتها تفهم
االعتبار يف نضع عندما ذكي أسلوٌب وهو «املعجبني»، إىل تطبيقه لرتويج فيسبوك عىل
والتجارب العطالت أفكار ملشاركة فيسبوك يستخدمون «املعجبني» من العديد أن حقيقة

.1-13 شكل انظر والصور.

.(٢٠١٣ (يوليو فيسبوك عىل كوم دوت فيجاس لصفحة الغالف صورة :1-13 شكل
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التفاعل إعادة ودفع اإللكرتوني الربيد َقناتَي بناء (3)

به القيام عليك الذي التايل اليشء فإنَّ التطبيق، تنزيل من انتهيت أنك افرتاض عىل
تمكني و/أو اإللكرتوني الربيد عرب رسائل إلرسال «املشرتكني» إذن عىل الحصول هو
اكتشافه، التطبيقات مطوِّري من للغاية كبري عدٌد يواصل وكما املبارشة. اآللية اإلشعارات
خارجية وسائل إىل أيًضا بحاجة فأنت كافيًا؛ ليس التطبيق تنزيل عملية تحقيق فإنَّ
اآللية واإلشعارات اإللكرتوني الربيد يظهر وهنا تطبيقك. مع «املشرتك» تفاعل لزيادة
استخدام ن تَُحسِّ مراسلة اسرتاتيجيات ببناء لك يسمح فكالهما الصورة؛ يف املبارشة

الحاجة. حسب الرشكة مع اإلنرتنت خارج والتفاعل تطبيقك

املحمولة األجهزة تطبيق مع الجمهور تجربة تحسني (4)

وفق ر تتطوَّ أن يجب بل جامدة، كائناٍت املحمولة األجهزة تطبيقات تكون أال يجب
مساهمة لزيادة ُسبُل عن البحث من تأكَّد ر، تتطوَّ وبينما «مشرتكيك». احتياجات

نفسك: اسأل الخاصة». جماهريك «تنمية أهداف إىل املحمولة لألجهزة تطبيقك

وسعنا؟ يف ما بأفضل «العمالء» نخدم هل •
«داخل الخربات أو املحتوى ملشاركة سانحة فرًصا «املشرتكني» نمنح هل •

التطبيق»؟ «خارج الجمهور مع التطبيق»
بالقدر «املشرتكني» ل األخرى الخاصة جماهرينا قنوات ترويج نتبادل هل •

الكايف؟
داخل كامل نحو عىل الخربات لتخصيص «املشرتك» بيانات من نستفيد هل •

أفضل؟ نحو عىل التطبيق خارج املراسالت وتخصيص التطبيق

مراقبة الناجح املحمولة األجهزة تطبيق يتطلب بالضبط، اإللكرتوني املوقع غرار عىل
نحو «املشرتكني» تدفع أو فرص أية تهدر ال أنك من للتأكُّد التحسني أجل من شديدة
رشكتك يف املحمولة األجهزة تطبيق تطوير أيًضا ويستحق التطبيق. إزالة زر عىل الضغط

هدرها. عدم يجب التي الرشكة أصول من املحمولة األجهزة جمهور أن يدرك بطًال
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املتجاوب والتصميم أوًال املحمولة األجهزة

مؤلِّف وهو — (@LukeW) روبلوسكي لوك أَيَّدها تطوير فلسفة هي أوًال» املحمولة «األجهزة
لوك يرى باي. إي وموقع ياهو! يف السابقة املهمة الشخصيات ومن مغامر أعمال ورجل م ومصمِّ
مع توفيقها ثم أوًال املحمولة لألجهزة والتطبيقات املواقع تصميم التِّجارية العالمات عىل يجب أنه
(إنفوجرافيك) تفاعلية تصويرية بياناٍت مخطط نرش ،٢٠١٢ فرباير يف املكتبية. الكمبيوتر أجهزة
مقابل يوم كل العالم أنحاء جميع يف والدة حالة ٣١٧١٢٤ بني قارن والذي فلسفته لدعم بسيط
محمولة أجهزة خمسة من يقرب ما صحيح، هذا يوم.4 كل يُباع محمول جهاز مليون ١٫٤٥

إنسان. والدة مقابل يوم كل «تُوَلد»

مجموعة وألهم املتجاوب» «التصميم حركة إنتاج عىل لوك عمل ساعد النسبة، تلك تزايد ومع
أفضل من وفاين إنستجرام وتَُعدُّ املواقع. من بدًال تطبيقاٍت أطلقت التي الناشئة الرشكات من
وأورتِرن مشرتك، متحركة صور دفرت تطبيق وهو ،(@Everlapse) إيفرالبس وكذلك األمثلة،
هي التطبيقات تكون الحاالت، هذه ويف اجتماعية. تعبرياٍت منصة وهي ،(@UrturnOfficial)
التوظيف الحتياجات األويل الدعم تخدم املتواضعة اإللكرتونية مواقعهم فإن ثَمَّ، ومن املنتج؛

«العمالء». من أكثر واالستثمار

األجهزة مع متوافق إلكرتوني موقع إىل الحاجة فإن الرشكات، معظم إىل بالنسبة ذلك، ومع
ذكي هاتف كل يف مثبَّتَة املحمولة لألجهزة الويب فمتصفحات وضوًحا؛ أكثر تصبح املحمولة

لذلك. وفًقا أولوياتك حدِّد لذا جميًعا؛ عليها مثبتًا فليس تطبيقك أما لوحي، وجهاز

املحمولة األجهزة تطبيقات عن ملحة

يف املحمولة لألجهزة ستور آب تطبيقات متجر أبل رشكة أطلقت
املحمولة األجهزة تطبيقات عهد بداية ُمْعِلنًة ،٢٠٠٨ يوليو ١٠

تطبيق.* ٥٠٠ من بأكثر الحديث

األصل

فيديو، مقاطع صوتية، مقاطع (نصوص، املحتوى من نوع أي
واحتياجات واالتصاالت، الحساب، لخدمة تفاعيل) محتًوى

والخدمات، واملدفوعات، واأللعاب، واملالية، الرتفيهية، املستخدمني
وغريها. االجتماعية، والحاجات والتسوق

األسايس املحتوى

تطبيقات أيًضا تستطيع التطبيق). (مستخدمو «املشرتكون»
و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» جماهري زيادة تحفيز املحمولة األجهزة

أخرى. قنواٍت أجل من و«املنتسبني»

الخاصة الجماهري
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املحمولة األجهزة تطبيقات عن ملحة

وتطويره. وصيانته التطبيق إلنشاء كبري جهد املطلوب الجهد
األجهزة تطبيق بواسطة أُنِْشئَت التي البيانات تملك َمْن أنت

تشغيل نظام ملقدِّم مشرتكة/معروفة ولكنها لك، اململوك املحمولة
الخدمة وملقدِّم أندرويد) جوجل أو (أبل املحمولة األجهزة

نحو عىل ذلك) إىل وما فرييزون، أو تي آند تي (إيه الالسلكية
ُمحتَمل.

للبيانات املاِلكة الجهة

مستخدم مليار ١٫٥ ب يقدر ما يوجد كان ،٢٠١٢ ديسمرب يف
مستخدم مليارات ٥ (يوجد العالم أنحاء كل يف الذكية للهواتف

،٢٠١٢ سبتمرب وبحلول العالم).† أنحاء كل يف املحمولة للهواتف
وحدها.‡ آبل رشكة من باد آي جهاز ماليني ٣٠٦ من أكثر بيعت

ما وجود امُلحتَمل من األخرى، امُلصنِّعة الرشكات وبحساب
قبل االستخدام قيد لوحي جهاز مليون ٦٠٠ من أكثر مجموعه

.٢٠١٢ عام نهاية

امُلحتَملة الوصول إمكانية

و١٤ ذكي هاتف تطبيق مليار ٥٦ من أكثر أن إىل التقديرات تشري
مايو§ ويف .٢٠١٣ عام تنزيلها جرى لوحي جهاز تطبيق مليار
أبل.|| رشكة من ملياًرا خمسني رقم التطبيق َي اْشُرتِ ،٢٠١٣

تنزيلها تم التي التطبيقات

والكتابة والتصميم والربمجة املحمولة األجهزة تطبيقات تطوير
املقدَّم. التطبيق نوع وفق تتحدَّد إضافية ومهارات

املطلوبة املهارات

بريي وبالك وميكروسوفت وجوجل (أبل التطبيقات متجر لو ُمشغِّ
وغريهم).

اإلعالمية البوابة ُحرَّاس

القدرة لزيادة الخربات تحسني مع التامة للسيطرة خاضعة بيئة
اللوحية). األجهزة أو الذكية (الهواتف املتنقلة البيئة استخدام عىل

القوة نقاط

املشورة لتقديم استخدامها يمكن كبري نحو عىل مرنة وسيلة
والبيع. والرتويج واإلعالم والرتفيه

 

لالستخدام إنرتنت ودون اإلنرتنت عرب محتًوى تقديم عىل القدرة
معلومات تقديم أيًضا ويمكنها باإلنرتنت. اتصال يوجد ال عندما

املوقع. عىل بناءً والتفاعل

 

وعرب التطبيق عرب املشرتكني مع مبارشًة التواصل عىل القدرة
بإذن). (وكالهما اإللكرتوني الربيد وعرب املبارشة اآللية اإلشعارات
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املحمولة األجهزة تطبيقات عن ملحة

التطبيقات داخل واألنشطة التطبيقات من ماديٍّا االستفادة يمكن
سواء. حدٍّ عىل

 

حجم يتسبَّب أن ويمكن عليه. واملحافظة جمهور عىل الحصول
الُجدد. املنتِسبني تشتيت يف شهريٍّا تُنتَج التي التطبيقات

التحديات

وتسويقهما املتفاعلني و«املشرتكني» التطبيق تطوير تكلفة
املختلفة. املحمولة األجهزة تشغيل أنظمة عرب عليهما والحفاظ

 

والتحديث للنرش موافقة عىل الحصول عملية تكون أن املحتَمل من
شاقة. مسألًة

 

* Margaret Kane, “Apple Launches New iTunes with App Store,” CNET, July 10, 2008,
http://news.cnet.com/8301–1023_3–9987100–93.html.

† Ryan Lawler, “Mary Meeker’s 2013 Internet Trends: Mobile Makes Up 15% of All
Internet Traffic, With 1.5B Users Worldwide,” TechCrunch, May 29, 2013, http://
techcrunch.com/2013/05/29/mary-meeker-2013-internet-trends/.

‡ Sam Costello, “What Are iPad Sales All Time?,” About.com, last modified April
25, 2012, http://ipod.about.com/od/ipadmodelsandterms/f/ipad-sales-to-date
.htm.

§ ABI Research, “Android Will Account for 58% of Smartphone App Down-
loads in 2013, with iOS Commanding a Market Share of 75% in Tablet Apps,”
March 4, 2013, www.abiresearch.com/press/android-will-account-for-58-of-
smartphone-app-down.

|| Lavey-Heaton, Megan, “App Store Hits 50 Billion Apps Downloaded,” TUAW.com,
May 15, 2013, www.tuaw.com/2013/05/15/app-store-hits-50-billion-apps-
downloaded/.
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املهني اجلمهور إن: لينكد

طريقة تغيري يف الرشكات مساعدة خالل من قيمة خلق عىل نركِّز نحن
عىل القضاء من أيًضا الرشكات نمكِّن بينما والبيع، والتسويق التوظيف

املتحمسني.1 امُلحتَملني العمالء لصالح مسبق موعد دون الزيارات
وينر جيف

تعرف أن منك (@JeffWeiner) وينر جيف إن لينكد لرشكة التنفيذي الرئيس يريد
األمور: بعض

للوظائف. موقع مجرد من بكثري أكثر إن لينكد (١)
رقمية. مهنية بطاقات حافظة مجرد من بكثري أكثر إن لينكد (٢)

العالم. يف مهنية تواصل شبكة أكرب إن لينكد (٣)

يشءٍ، كل فرغم األمور؛ هذه من أمرين أو أمًرا تعرف ال كنت إذا مستاءً تكن ال
السنوات يف وتويرت فيسبوك مثل االجتماعية الشبكات عىل تركيزه جل ُمركًِّزا العالم كان
مستخدميه قاعدة ى نمَّ فقد الضوء، دائرة خارج إن لينكد ظلَّ وبينما املاضية. القليلة
املجموعات. وتنمية الجودة عايل املحتوى عىل الرتكيز من مزيد لوضع أعماله نموذج َع ونَوَّ
اإلنرتنت عىل الذاتية سريهم األفراد فيه ينرش مكان من الخدمة تطوَّرت بذلك، وبقيامه

املهنية. ُهويَّاتهم والرشكات األفراد فيها يرعى خدمة إىل



الجمهور

والتأثري املحتوى (1)

«تنمية جهود يف أهمية أكثر دوًرا إن لينكد يلعب أن املرجح من أنه ر التطوُّ هذا يعني
كنت إذا الواقع، يف سنوات. بضع قبل يلعبه كان ما يفوق نحو عىل الخاصة» جماهريك
األكثر القنوات من واحدة إن لينكد تبدو فقد املؤسسات، بني التسويق نظام تتبع رشكة

لك. أهمية
،(@MedCityNews) ميديا سيتي ميد رشكة إىل بالنسبة حتًما الحال هي هذه
قطاَعي يف للعاملني واملعلومات واألخبار األحداث لتقديم ٢٠٠٩ عام ست تأسَّ رشكة وهي
املشاِرك س واملؤسِّ التنفيذي للرئيس ووفًقا املتناميني. الحياة وعلوم الصحية الرعاية
«املوظفني» ل مصدر مجرد البداية يف إن لينكد كان ،(@ChrisSeper) سيرب كريس
www.medcitynews للرشكة األسايس النرش موقع لصالح الكتابة يف الراغبني امُلحتَملني

يأتي: ما الراهن الوقت يف للرشكة إن لينكد يقدم ذلك، ومع ..com

الصحية. الرعاية قطاع يف املؤثرين» «األعضاء إىل الوصول إمكانية •
امُلحتَملني. وامُلْعِلنني التوزيع «رشكاء» ل مقدِّمات •

و«اْلُمَروِِّجني». «الباحثني» ل اإلخباري سيتي ميد محتوى توزيع •
«متابعني». لكسب وسيلة •

جزءٌ كريس إن حيث خاص؛ نحو عىل لالهتمام مثرية األخرية النقطة هذه إنَّ
LinkedIn إنفليونرس» إن «لينكد ى يُسمَّ دعوة بتوجيه مرشوط محتًوى برنامج من
قطاعاٍت يف املختارين الِفكر، قادة ويمنح ٢٠١٢ أكتوبر يف أُطلق الذي ،Influencers
لهذا مبارشًة «متابعني» وبناء إن لينكد عىل مبارشًة املحتوى نرش عىل القدرة معينة،

املحتوى.2
ريتشارد السري مثل القطاعات عمالقة إنفليونرس إن لينكد برنامج لصالح يكتب
ويلش وجاك ،(@BillGates) جيتس وبيل ،(@SirRichardBranson) برانسون
٢٠١٦٥ سيتي ميد من كريس لدى أصبح ،٢٠١٣ سبتمرب ويف .(@Jack_Welch)
يرتك عندما أفرح «ملاذا — شعبيًة األكثر منشوره مع إنفليونرس إن لينكد عرب «متابًعا»
أنه من الرغم وعىل مشاهدة.3 ألف ٤٠٠ من أكثر ق حقَّ الذي — رشكتي» موظفيَّ
إىل تشري املبادرة هذه فإن الحارض، الوقت يف فحسب املدعوون إال فيه يكتب ال برنامج
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األشخاص من املهني للمحتوى مركًزا يصبح ألن املدى الطويلة إن لينكد اسرتاتيجية
«املؤثرين».

والرتويج املتابعون (2)

الوقت يف مبارشًة «متابعيهم» مراسلة إن لينكد عىل املؤثرون األشخاص يستطيع ال بينما
يستطيع محتًوى نرش عىل القدرة عضو لكل طويلة فرتة منذ املوقع َر وفَّ فقد الحارض،
فيسبوك، غرار وعىل الرئيسية». «الصفحة تبويب عالمة ضمن قراءته رشكتك «متابعو»
فإن ذلك، ومع و«املشاركة». و«التعليق» «اإلعجاب» ب «متابعيك» ل يسمح منشور كلُّ
هم فحسب املهنيني إن حيث فيسبوك، من بكثري أفضل املنشور» من «االستفادة نسبة

منشوراتك. يرون َمْن
فهًما أعمالها إىل بالنسبة إن لينكد أهمية تفهم رشكة أول (@HP) بي إتش كانت
4.٢٠١٣ فرباير يف «متابع» مليون «متابعيها» عدد يتجاوز رشكة أول أصبحت حيث ا، تامٍّ
واحدة بدرجة أعىل مرتبة يف بي إتش رشكة املليون املتابعون هؤالء وضع الوقت، ذلك ويف
جهة مليون ١٣٨ عن بدرجتني وأعىل إن لينكد عىل أخرى اتصال جهة مليون ٤٣ عن
عىل وهكذا، بأكملها! إن لينكد عىل العضويات نصف من أكثر يمثل ما وهو اتصال،
يصبحوا أن «الباحثون» فيه يستطيع مكانًا اآلن إن لينكد أصبح وتويرت، فيسبوك غرار

لعملك. «ُمَروِّجني» إىل يتحوَّلون ما رسعان الذين «متابعني»

املجموعات (3)

بناء عىل قدرته هو الخاصة» جماهريك «تنمية خطط يف إن لينكد لتضمني األخري السبب
املوضوعات مناقشة التفكري يف املتماثلون املهنيون يستطيع حيث إن»، لينكد «مجموعات
كلمة يسمعون عندما املخرضمون إن لينكد مستخدمو يتفق ال وقد لديهم. االهتمام ذات
من بكثري أكثر صخب األحيان من كثري يف عليها َهيَْمَن قديمة ميزة ألنها «املجموعات»؛
أي أو فيسبوك أو إن لينكد عىل مجموعة أي مع الحال هي كما ذلك، ومع استفادة. أي

الناجحة: املجموعات تمتلك آخر، مكان

منفرًدا. تركيًزا •
نشطني. أعضاء •
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املجال. خرباء من قويٍّا اعتداًال •
املجموعة). لراعي الرتويج فقط (وليس األعضاء لكل ُمقدَّمة قيمة •

عىل مجموعة يُنشئ أن — رشكة أو كان فرًدا — إن لينكد عىل مستخدم أيُّ يستطيع
اإللكرتوني الربيد عرب إن لينكد ِقبل من آيل نحو عىل األعضاء تحديثات وتظهر إن، لينكد
الواسَع النطاَق إن لينكد مجموعات أمثلة وتشمل لألعضاء. الرئيسية الصفحة عىل وتَُوزَّع
األعضاءُ يشارك حيث الرشكات؛ بني التسويق برمجيات «مستخدمي» مجموعات من
لتكنولوجيا امُلصنِّعة الرشكة تأتي ثم د. محدَّ خدمة بمقدِّم املتعلقة واألفكار النصائح
مجال يف «االبتكارات ى تُسمَّ مجموعة ترعى التي ،(@Philips) فيليبس الصحية الرعاية
تخضع الحقيقة، ويف الصحي.5 القطاع تكنولوجيا مشاكل حول الحوار لتعزيز الصحة»
الجماهري «تنمية تحكم التي نفسها للمبادئ إن لينكد مجموعات تتيحها التي الفرُص
واملحافظة وإرشاكه بالحياة نابض جمهور جذب عىل رشكتك قدرة وهي: الخاصة»،

عليه.
شبكة «كونكت: مثل مموَّلة» «مجموعات إنشاء يف أيًضا إن لينكد بدأت ومؤخًرا،
أضحت ،٢٠١٣ يوليو يف عضوة ألف ١٥٠ من أكثر وجود ومع العامالت».6 النساء
النصائح مشاركة العامالت النساء عنده تستطيع افرتاضيٍّا مياه مربِّد تشبه املجموعة
— ملموِّلها وتتيح إن، لينكد موظفو يديرها املجموعة وهذه التوظيف. وفرص والرؤى

للغاية. الجذَّابة املتنقلة الجماهري إىل الوصول إمكانية — (@Citi) سيتي رشكة
آلة إن لينكد موقع يبني كذلك. يكون أن ينبغي فإنه مألوًفا، يبدو هذا كان إذا
واالستفادة املدفوعة، اإلعالم وسائل رشاء من الرشكات تمكِّن متالقية إعالم وسائل
وقابلة للغاية هة موجَّ بطرق مكتسبة إعالم وسائل وإنشاء اململوكة، اإلعالم وسائل من
عىل «متابعني» أنواعها اختالف عىل الرشكات تبني أن الحكمة من وسيكون للقياس.

يف: نتائج أفضل إىل تصل حتى إن لينكد

وتحويلهم. «الباحثني» اجتذاب •
عملها. مجال يف «املؤثرين» األشخاص إرشاك •

وإرشاكهم. و«الرشكاء» «املوظفني» إيجاد •
«ُمَروِّجني». ک و«الرشكاء» «املوظفني» من االستفادة •
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صلة. ذات معينة موضوعاٍت حول «األعضاء» من مجموعات إنشاء •
عرب اآلخرين و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» لجماهري املتبادل التسويق •

األخرى. القنوات

العام يف عليه كانت ا عمَّ تتغريَّ لم إن لينكد عىل رشكتك صفحة كانت إذا باختصار،
جماهريك «تنمية لخطط القناة هذه مالءمة مدى يف النظر إلعادة الوقت حان فقد املايض،

اليوم. الخاصة»

باوربوينت يف نقطة سحب شري: ساليد

شري ساليد املهني املحتوى مشاركة منصة عىل إن لينكد استحوذت ،٢٠١٢ مايو يف
ملفات لعرض «يوتيوب من نوًعا تشبه وهي دوالر.7 مليون ١١٩ مقابل (@SlideShare)
التقديمية العروض ملشاركة كمكان شري ساليد منصة ونشأت باوربوينت»، ورشائح إف دي بي
أكثر يولِّدون زائر مليون ٦٠ من يتألف الجمهور هذا كان ،٢٠١٢ يونيو ويف عاملي. جمهور مع

شهريٍّا.8 للصفحات مشاهدة مليون ١٣٠ من

وبناء «اْلُمَروِِّجني»، وإلهام «الباحثني»، جذب عىل القدرة يف األسايس شري ساليد إغراءُ يتمثل
ومشاركة الرشكات، أو األفراد من أعضاء متابعة يمكنك نفسه، إن لينكد غرار فعىل «املتابعني»؛
يمكن ذلك، عىل عالوًة التقديمية. العروض عىل والتعليق اجتماعية، شبكة أية عىل املحتوى
مقاطع مثل املدونات ومنشورات اإللكرتونية املواقع عىل التقديمية العروض تضمني للمستخدمني
طريق عن الجمهور إىل الوصول مدى بعيد حد إىل ع توسِّ ميزة وهي يوتيوب، موقع من الفيديو
تستقطب التي كاألمور تبدو ال التقديمية باوربوينت عروض أن من الرغم وعىل «اْلُمَروِِّجني».

املشاهدات.9 وماليني ماليني ق تحقِّ شري ساليد عىل العروض أفضل فإن الزيارات،

شري ساليد أصبحت التقديمية، العروض يف البيانات جمع نماذج لدمج الحديثة اإلمكانية بفضل
إىل وإضافًة ُمحتَملني». «عمالء إىل «الباحثني» بتحويل للرشكات تسمح التي القنوات إحدى اآلن
إىل التقديمية العروض تحويل اآلن يمكنك شري»، ساليد عىل «لإلعالنات إن لينكد إطالق مع ذلك،

إن.10 لينكد صفحات داخل تُْعَرض إعالناٍت

زمن ينتِه لم ربما باوربوينت! طريق عن الخاصة الجماهري تنمية ذلك؟ يف سيفكر كان َمن
العجائب.
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إن لينكد عن ملحة

٢٠٠٢ التأسيس سنة
و«املتابعون». «امُلَروِّجون» وكذلك «الباحثون» الخاصة الجماهري

املحتوى إنشاء يف االستثمار عىل اعتماًدا متوسط إىل منخفض
ومشاركته.

املطلوب الجهد

إن لينكد يمنحون ولكنهم محتواهم، املستخدمون يمتلك
خاصتك، و«املتابعون» الستخدامه. محدود غري ترخيًصا

بك.* الخاصة االتصال جهات بتصدير لك إن لينكد ويسمح

للبيانات املاِلكة الجهة

†.٢٠١٣ يوليو يف مستخدم مليون ٢٣٨ العالم أنحاء يف املستخدمون
الصفحة. وإدارة الكتابة املطلوبة املهارات
ومستخدموه. إن لينكد اإلعالمية البوابة ُحرَّاس

بني للتسويق الفعلية العاملية االجتماعية الشبكة هو إن لينكد
من غريهم مع مبارشًة املهنيون يتواصل حيث الرشكات

املهنيني.

القوة نقاط

من الفعلية االستفادة من أكرب قدًرا املهني الطابع يوفر
العامة. االجتماعية الشبكات عكس عىل املنشورات

 

التي فيها واملشاركة الخاصة املجموعات بناء عىل القدرة
املبارش. واالتصال واملحادثات، املجموعات، مشاركة تيرسِّ

 

تصبح أن يف املتزايدة املحتوى وتوزيع إنشاء خياراُت تساعد
اململوكة. اإلعالم وسائل من إن لينكد عىل الرشكة صفحة

 

ذاتية كسرية متزايد نحو عىل إن لينكد استخدام يسمح
االستهداف قدرات ط تُنَشِّ ُرًؤى بتقديم بالحياة نابضة

الدقة. بالغ نحو عىل اإلعالني

 

واألشخاص املبيعات أهداف بتحديد البحث إمكانات تسمح
التنافسية املعلومات من متنوعة ومجموعة املجال يف املؤثرين

الخاصة». الجماهري «تنمية بجهود الصلة ذات األخرى

 

لدى االرتباك بعض إحداث إىل الرسيع امليزات ع توسُّ أدى
املستخدمني.

التحديات
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املهني الجمهور إن: لينكد

إن لينكد عن ملحة

دون حائًال وظيفة عن والبحث التوظيف ميزتا تقف قد
السياق هذا يف يرونه الذين أولئك ِقبل من املوقع استخدام

وحسب.

 

إنفليونرس») إن «لينكد (مثل دعوة بتوجيه املرشوطة الربامج
ومزايا وتوزيعه املحتوى نرش مزايا املستخدمني لبعض تتيح

ترويجية.

 

* “Exporting Your Connections,” LinkedIn Help Center, http://help.linkedin
.com/app/utils/auth/callback/%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail% 2Fa_id%2F3.

† Sean Ludwig, “LinkedIn Reports Strong Q2 Results, Membership Grows to
238M Users,” VentureBeat, August 1, 2013, http://venturebeat.com/2013/
08/01/linkedin-reports-strong-q2-resultsmembership-grows-to-238m-
users/.
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عرش الخامس الفصل

الفيديو مقاطع نجم يوتيوب:
اإلنرتنت عىل

التفاعل.1 يعني ويوتيوب الوصول. يعني التليفزيون

كينِسل روبرت

العالم، مستوى عىل بحث محرك أكرب وثاني الفيديو مقاطع ملشاركة موقع أكرب أنه بما
اليوم. الكامل املسوقني بانتباه سيحظى (@YouTube) يوتيوب أن املرءُ ر يتصوَّ فربما
فوفًقا حقيقيٍّا؛ التصوُّر هذا يكون ربما املدفوعة، اإلعالم وسائل نظر وجهة من وبالتأكيد،
لجوجل؛ الكلية اإلعالنية العائدات من باملائة ١٠ نحو يوتيوب يمثل املحلِّلني، لتقديرات
يوتيوب ويغازل فقط.2 ٢٠١٣ عام من األول الرُّبع يف دوالر مليون ٣٥٠ من يقرب ما
للدعاية املسبق «الحجز املعروفة االحتفالية يف نيويورك مدينة يف ربيع كلَّ سنويٍّا امُلْعِلنني
كوسيلة يوتيوب قيمة أدركوا اليوم املسوقني أن الواضح ومن .upfronts التليفزيونية»

مدفوعة. إعالمية
أيًضا؛ ليوتيوب واملكتسبة اململوكة اإلعالم وسائل جوانب أدركوا أنهم يبدو كما
،(@OldSpice) سبايس وأولد (@Dove) دوف أمثال الُقدامى التليفزيون فُمْعِلنو
املحتوى من مزيًجا تقدِّم شهرية يوتيوب بقنوات منهم كلٌّ يفخر (@Nike) ونايكي
«الباحثني» جذب عىل التِّجارية العالمات قنوات تساعد امُلَطوَّلة. التليفزيونية واإلعالنات



الجمهور

خالل من «اْلُمَروِِّجني» تُِرشك كما األخرى. البحث ومحركات وجوجل يوتيوب عرب
يوتيوب وصول نطاق ع توسِّ ميزات عىل وتنطوي و«التعليقات»، و«املشاركة» «اإلعجاب»

االجتماعي. التواصل ووسائل «اْلُمَروِِّجني» مدونات إىل
بناء فرصة أيًضا لك يتيح يوتيوب أن يدركوا لم املسوقني معظم أن يبدو ذلك، ومع
والرسائل اإللكرتوني الربيد عرب يوتيوب طريق عن تلقائيٍّا إخطارهم يجري «مشرتكني»
املجموعات تلك إحصائيات ل تأمَّ جديًدا. فيديو مقطع نرشت كلما املوقع عىل املتبادلة

:٢٠١٣ سبتمرب يف املتنافسني من الثنائية

يوتيوب مشرتكو التِّجارية العالمة

٢٨٣٥٣٣٨ (@RedBull) بل ريد
٣٢١٢١٧ (@MonsterEnergy) إنرجي مونسرت
٣٧٠٨٦١ (@OldSpice) سبايس أولد
٢٣٣٨٤ (@AXE) آكس
١٩١٩١٩ (@Orabrush) أورابرش
١٣٧١ (@OralB) بي أورال

تكونه. أن تريد الذي املنافس بشأن غباَر فال فحسب، يوتيوب «مشرتكي» عىل قياًسا
الفيديو مقاطع من ملحتواها خاصة جماهري وأورابرش سبايس وأولد بول ريد اكتسبت
يصبحون قد «مشاهدين» الفور عىل يُنِْتجون فإنهم لذلك، ونتيجًة زر. ضغطة بُعد عىل
أن كيف أرأيت جديًدا. فيديو مقطع فيها ينرشون مرة كل يف املحتوى لهذا «ُمَروِّجني»

الثمينة؟! األصول من الجمهور

أساسية تسويق أداة يوتيوب: (1)

من الخاصة الجماهري بقوة االقتناع إىل حاجة يف تزال ال رشكتك إدارة كانت إذا
فرشاة أورابرش؛ قصة خالل من تقنعهم أن فيمكنك يوتيوب، و«مشرتكي» «مشاهدي»
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اإلنرتنت عىل الفيديو مقاطع نجم يوتيوب:

واجستاف بوب الدكتور ابتكرها التي أورابرش— فرشاة قدَّمت الصغرية. اللسان تنظيف
أن بعد مشكلته؟ كانت ماذا الكريهة. الفم رائحة ملحاربة مبتكرة طريقة للمستهلكني —
طلب ١٠٠ بوب الدكتور ى تلقَّ التليفزيونية، اإلعالنات عىل دوالر ألف ٤٠ من أكثر أنفق

أورابرش. لفرشاة فحسب رشاء
جامعيٍّا طالبًا كان الذي — (@JeffreyHarmon) هارمون جيفري استشارة بعد
يرشح فكاهي فيديو إلنشاء دوالر ٥٠٠ دفَع ثوريٍّا. شيئًا بوب الدكتور جرَّب — حينها
سبتمرب ١٠ يف يوتيوب عىل ونرشه الكريهة الفم لرائحة أورابرش فرشاة محاربة كيفية

معروفة: يقولون، كما والبقية، 3.٢٠٠٩

مليون ١٨ من أكثر األصيل الكريهة» الفم رائحة «اختبار الفيديو مقطع ق حقَّ •
اآلن. حتى مشاهدة

وكذلك (@Walmart) مارت وول أرفف عىل مساحًة أورابرش فرشاة احتلت •
الكربى. بالتجزئة البيع صيدليات

العالم. أنحاء جميع يف للعمالء الُفرش ماليني أورابرش باعت •
تسويق قسم رئيس منصب إىل هارمون جيفري الطالب بوب الدكتور ى َرقَّ •

أورابرش. فرشاة

الخاصة الفيديو مقاطع لكل مشاهدة مليون ٤٢ من أكثر أورابرش قت حقَّ واليوم،
الكالب لفرش إنتاج خط إطالق يف ملساعدتها املنصة هذه واستخدمت يوتيوب، عىل بها
منافسني ثالثة أكرب عىل و«مشرتكيها» «مشاهديها» عدد يف تتفوق تزال وال .(@Orapup)
ِفْكر يف يوتيوب موقع يكون أن يجب نعم، «مجتمعني». بالفم العناية مجال يف لها تالني

ق. مسوِّ كل

االشرتاك اطلب (2)

بني يوتيوب عىل «املشرتكني» عدد يف الكبري التفاوت إىل أدت التي األسباب من عدٌد ثمة
أكثر يوتيوب نمو عىل التِّجارية العالمات بعض ركَّزت أوًال: املتنافسة. التِّجارية العالمات
يوتيوب يكن لم قريب، وقٍت حتى ثانيًا: تويرت. أو فيسبوك مثل األخرى القنوات من
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الجمهور

كارلوس، ألليكس وفًقا الواقع، يف جيد. نحو عىل «املشاهدين» ل االشرتاك خيار يقدِّم
الحديث للتصميم قويٍّا سببًا «املشرتكون» كان يوتيوب، عىل الرتفيهية الرشاكات رئيس

للموقع.
قال ،٢٠١٣ مارس يف (@EW) ويكيل إنرتتينمنت مجلة مع حديثًا أجرى عندما

أليكس:

وقد يشاهدونه. ما ِضعف سيشاهدون الناُس، يشرتك عندما أنه نعلم نحن
قصرية فرتة يف االشرتاكات تضاُعف عن املوقع تصميم إعادة عملية أسفرت

ا.4 جدٍّ

يمكن فال االشرتاك، خيار بروز عزَّزت قد يوتيوب تصميم إعادة أن من الرغم عىل
تطلب أن عليك بل «املشرتكني»؛ كسب يف فقط األسايس األسلوب عىل رشكتك تعتمد أن

طريق: عن «مشرتكني» يصبحوا أن يوتيوب «مشاهدي» من استباقي نحو عىل

الفيديو. ضمن االشرتاك عىل الَحثِّ عبارات •
الفيديو. ضمن االشرتاك تطلب التي املركَّبة اإلعالنات •

لك. اململوكة اإلعالم وسائل يف يوتيوب عىل قناتك يف «االشرتاك» زر تضمني •
يوتيوب عىل قناتك يف االشرتاك لفوائد للرتويج ص مخصَّ فيديو وترويج إنشاء •
.Red Bull Subscribers Have Wings عن يوتيوب عىل ابحث املثال، سبيل عىل

للمسوقني. يوتيوب أهمية تزداد املحمولة، األجهزة عرب الفيديو مع التفاعل زاد كلما
ترصفك تحت و«املشرتكني» «املشاهدين» من خاص جمهور لديك يكون أن ل تفضِّ أال

ظننت. ما هذا منافسيك؟ لدى مما وأكرب

الخاصة الجماهري ر وتطوُّ اليبيل جودسون

واحد فيديو مقطع يوجد كان إصبعي»، َعضَّ و«تشاريل ستايل» و«جانجام شيك» «هارلم قبل
.(@JudsonLaipply) اليبيل» «جودسون ل The Evolution of Dance الهشيم: يف كالنار انترش
الفيديو مقطع أن فكرة أدنى لديه تكن ولم ُملِهًما، وكوميديانًا محرتًفا متحدثًا جودسون كان

األبد.5 إىل حياته يغريِّ سوف ٢٠٠٦ أبريل ٦ يف يوتيوب موقع عىل له َحمَّ الذي
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اإلنرتنت عىل الفيديو مقاطع نجم يوتيوب:

العالم، أنحاء امُلركَّب الفكاهي الراقصة الحركات فيديو مقطع َجاَب أيام، غضون يف ذلك، مع
املحلية الربامج من جودسون وانتقل مشاهدة. مليون ٧٠ من أكثر ق حقَّ أشهر، ثمانية وخالل
أوه، بوينت وتوش تالنت جوت وأمريكاز شو توداي وذا وأوبرا إلني مثل الوطنية الربامج إىل
مقطع ُشوِهَد واليوم، .(@Weezer) ويزر لِفرقة بينز» آند «بورك أغنية فيديو يف ظهر حتى بل

مرة. مليون ٣٠٠ من أكثر له التالية واألجزاء به الخاص الفيديو

جودسون ولكن ملكانته. بَخًسا سيكون جودسون إىل بالنسبة نعمة كان يوتيوب إن القول إنَّ
بناء يمكنه كان يوتيوب. عىل بشهرته ذلك من أكثر فعل بوسعه كان أنه يخربك َمْن أول سيكون
من مزيد وجذب فيسبوك، عىل «املعجبني» من املزيد واكتساب وإرشاكهم، «املشرتكني» من املزيد
يمكنه كان مما أكثر أعمال إنجاز يف مىض ألنه الجهود؛ هذه أهمَل جودسون لكنَّ «املتابعني».
لعبارة صياغة إعادة ويف القرار. هذا اتخاذ يستطيع فإنه ُحرٍّا، عمًال يمارس إنه فبما إنجازه؛

صالحياته.» من «هذا ،(@KingBobbyBrown) براون بوبي

ملاذا تُسأل عندما اإلجابة من للتهرُّب أمامك سبيَل فال العمل، يف نفسك ُحرَّ تكن لم إذا ذلك، ومع
منافسيك. جماهري من أقل الخاصة جماهريُك

يوتيوب عن ملحة

يف دوالر مليار ١٫٦٥ مقابل جوجل (اشرتته *٢٠٠٥ فرباير
†(٢٠٠٦ أكتوبر

التأسيس تاريخ

ويمكن و«املشرتكون». «امُلَروِّجون»، وكذلك «املشاهدون»
«الباحثني» جماهري نمو ز تحفِّ أن نفسها الفيديو ملقاطع

الطرق. من يحىص ال بعدد و«املنتسبني» و«اْلُمَروِِّجني»

الخاصة الجماهري

وتعقيده. الفيديو إنتاج حجم عىل اعتماًدا كبري إىل متوسط املطلوب الجهد
تمنح ولكنك بك، الخاصة الفيديو مقاطع تملك َمْن أنت
يريد ما لِفعل وعامليٍّا ودائًما حرصي غري ترخيًصا يوتيوب
ال ولكنك تك، خاصَّ أيًضا و«مشرتكوك» الفيديو. بمقاطع

أخرى. قنواٍت إىل نقلهم تستطيع

للبيانات املاِلكة الجهة

‡.(٢٠١٣ أغسطس (يف فريد/شهر مستخدم مليار العالم أنحاء يف املستخدمون
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الجمهور

يوتيوب عن ملحة

ساعة ١٠٠ من أكثر تحميل جرى ،٢٠١٣ أغسطس بحلول
٦ من أكثر وُشوِهَد دقيقة كلَّ يوتيوب عىل الفيديو من

شهر. كلَّ الفيديو من ساعة مليارات

مقاطع مشاهدة/تحميل
الفيديو

املحتوى. وإنشاء الفيديو، إنتاج املطلوبة املهارات
واملستخدمون. يوتيوب/جوجل اإلعالمية البوابة ُحرَّاس

كل يف الفيديو ملحتوى لحظي وتوزيع مجانية، استضافة
البحث (محرك جوجل من كجزءٍ يَُفْهَرس الذي العالم، أنحاء
الفيديو مشاهدة (موقع ويوتيوب العالم) يف استخداًما األكثر
االستخدام معدل حيث من بحث محرك وثاني ارتياًدا األكثر

العالم). يف

القوة نقاط

يُشاَهد أن يمكن بحيث الفيديو محتوى يوتيوب لك ينقل
أو ذكي هاتف أو محمول (كمبيوتر تقريبًا جهاز أي عرب
ذلك). إىل وما باإلنرتنت، متصل تليفزيون أو لوحي جهاز

 

الفيديو إنتاج كيفية رشوحات من مجانية كبرية مجموعة
الطلب.§ عند متاحة يوتيوب عىل املحتوى وتحسني

 

تجارية عالمة إىل الفيديو ومقاطع القناة تحويل عىل القدرة
أن يمكن نة ُمضمَّ بروابط الفيديو مقاطع تذييل وكذلك

التعليق. أو النقر أو االشرتاك عىل «املشاهدين» ز تُحفِّ

 

خالل من الفيديو محتوى من املادية االستفادة عىل القدرة
جوجل. إعالنات

 

االستخدام، وسهلة مجانية الفيديو إحصاءات تحليل برامج
متوسط وكذلك لديك و«املشرتكني» «املشاهدين» بعدد تخربك

الفيديو. محتوى مشاهدة وقت

 

منتجي أكرب فباستثناء ليوتيوب/جوجل؛ خاِضع يشءٍ كلُّ
كبرية. تفاوضية بقدرة شخص أيُّ يحظى ال الفيديو،

التحديات

لصالح بشدة يميل اإلعالنية العائدات تقسيم
امُلْعِلنني.|| مع مبارشة عالقات فال يوتيوب/جوجل؛
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اإلنرتنت عىل الفيديو مقاطع نجم يوتيوب:

يوتيوب عن ملحة

افرتاضية فوىض يصبح أن يمكن بالتعليقات الخاص الجزء
تخضع لم إْن والعنرصية، والجنسية امُلهينة بالعبارات مليئة

لإلرشاف.¶

 

* “About YouTube,” YouTube.com, accessed August 6, 2013, www.youtube
.com/yt/about/.

† Associated Press, “Google Buys YouTube for $1.65 billion,”NBCNews,Octo-
ber 10, 2006, www.nbcnews.com/id/15196982/ns/business-us_business/
t/google-buys-youtube-billion/#.UbByd5zNnE1.

‡ “Statistics,” YouTube.com, accessed August 6, 2013, www.youtube.com/yt/
press/statistics.html.

§ “Videos about Making Videos,” YouTube.com, accessed August 6, 2013,
www.youtube.com/user/videotoolbox.

|| Jason Calacanis, “I Ain’t Gonna Work on YouTube’s Farm No More,”
Launch Blog, June 2, 2013, http://blog.launch.co/blog/i-aint-gonnawork-
on-youtubes-farm-no-more.html.

¶ Pierce Sharpe, “Cheerios Ad Sparks Racist Comments on YouTube,” WTVR,
June 3, 2013, http://wtvr.com/2013/06/03/cheerios-ad-comments/.
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العظيم املغمور بَلس: جوجل

1… ذلك معرفة لنا يحقُّ هناك؟ يبنيه الذي ما هناك؟ يبنيه الذي ما
ويتس توم

قصيدته ويتس توم املوسيقي املؤلِّف ألقى ،١٩٩٩ لعام فارييشنز» «ميول ألبومه يف
الخلفية، يف معدن عىل َطْرٍق صوت بمصاحبة هناك؟» يبنيه الذي «ما بعنوان اآلِرسة
الغامض جاره حديقة يف يفكر الشك بجنون مصاب منزل صاحب شخصية ويتس يتخذ
الليل من متأخر وقٍت يف بها يقوم التي واألنشطة املتكررة، الطرود تسليم وعمليات امليتة،
السؤال ويتس طرح عندما ذروتها إىل املضطربة املالحظات وصلت السفيل. الطابق يف
الغضب من بجرعة األغنية إنهاء قبل — هناك؟» يبنيه الذي «ما — األخري قبل املقطع يف

ذلك!» معرفة لنا «يَحقُّ بقوله: املعرفة يف بحقه املربَّر
سياج فوق من للنظر املسرتقون املسوقون كان املاضية، القليلة السنوات مدى عىل
لعمالق املستوى رفيع املدخل بَلس؛ جوجل حول تماًما نفسه التساؤل يطرحون جوجل
هناك؟» يبنونه الذي «ما يفعلون؟ ماذا هذا؟ ما االجتماعي. التواصل فضاء يف البحث

جوجل خ يرسِّ لم العديدة، وجوده سنوات خالل أنه حقيقة من الحرية هذه تنبع
املستخدمني (أو املسوقني معظم يستطيع — ساحقة مقرتحة قيمة — واضحة هوية بَلس
من تتمكَّن أن للغاية الرائع ومن لطيف، تصميٌم له ا حقٍّ فهو فَهَمها. السياق) هذا يف
آوتس هانج جوجل خدمة أشخاصبفضل عدة مع تكلفة دون فيديو محادثات استضافة



الجمهور

املضاعفة األضعاف من فيسبوك يمتلكه ما برؤية ولكن فيه. املتاحة Google Hangouts
نسأل: لنا يحقُّ يفوقه، الذي املشاركة وحجم املستخدمني من

حياتنا؟ يف أخرى اجتماعية شبكة إىل نحتاج ملاذا

جندوترا فيك الهنديس للقطاع جوجل لرئيس األول النائُب السؤال هذا عن يجيب
بأن: ببساطة ،(@VicGundotra)
جوجل.»2 هو بَلس «جوجل

يمثل وإنما بذاتها، قائمة اجتماعية شبكة ليس بَلس جوجل أنَّ هو فيك يعنيه ما
هذا من األمر وبرؤية التعبري. صحَّ إذا ،٢٫٠ جوجل ككل؛ جوجل تطوُّر يف التالية املرحلة
فيسبوك: عن كثريًا املختلفة الطرق من بعدٍد للمسوقني مهم بَلس جوجل فإن املنظور،

سوليفان داني البحث مجال خبري يقول كما البحث»: «تأثري (١)
مكانًا تحتل سوف أنك يعني بَلس جوجل عىل «وجودك :(@DannySullivan)
جوجل لحساب الرمزية الصورة وتظهر جوجل.»3 عىل الصفحات ترتيب نظام يف أفضل
وهذا بَلس. جوجل عىل مرتبطة حساباٌت لديهم الذين للُكتَّاب البحث نتائج بجوار بَلس
دخولك ل تسجِّ عندما وكذلك الظهور. إىل النقر نسبة ويعزِّز أكرب نحو عىل النتيجة يربز
النتائج ترتيب عىل تؤثر بَلس جوجل عىل اتصالك جهات فإن جوجل، منتجات أحد إىل

املعروضة.
الدخول تسجيل يف رائًدا فيسبوك كان بَلس»: جوجل يف الدخول «تسجيل (٢)
كلمات تذكر َسِئموا الذين املستهلكني عىل التسهيل أشكال من شكًال بوصفه االجتماعي
التي املواقع يكافئ إذ ذلك؛ من ألبعد األمور فيأخذ بَلس، جوجل أما املختلفة. املرور

البحث.4 عمليات يف أفضل بظهور خالله من االجتماعي الدخول تسجيل خيار تقدم
لتحديد واملشاركات (١+ (إجراء التوصيات جوجل تستخدم املحتوى»: «توصيات (٣)
بَلس وجوجل (جوجل املتعددة واملنصات األجهزة عرب للمستخدمني املحتوى توصيات

ذلك).5 إىل وما ويوتيوب
يَُعدُّ املطورين، بني عليه القوي االعتماد مع بَلس»: جوجل منتدى «إنشاء (٤)
مقدم ينظر الواقع، يف التكنولوجيا. منتديات داخل للتفاعل قيًِّما مصدًرا بَلس جوجل
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باعتباره بَلس جوجل إىل (@RedHatNews) هات ريد املصدر املفتوحة التكنولوجيا
لها.6 أهمية األكثر االجتماعية الشبكة

التي الفيديو عرب للدردشة املجانية الخدمة اشتُهرت آوتس»: هانج بَلس «جوجل (٥)
املتحركة» «الدمى ضمَّ الذي إعالنها خالل من نفسه الوقت يف متعددين مستخدمني تضم
مقابالت إلجراء كوسيلة يستخدمونه املسوقني ولكنَّ ،(@MuppetsStudio) مابيتس، ذي

ذلك.7 من وأكثر التقديمية، العروض وإطالق اإلنرتنت، عرب والتدريب فيديو،

قوتها تستخدم جوجل وحدك. فلسَت هنا، املحاباة من شيئًا تستشعر كنت إذا
لزيادة (أندرويد) املحمولة واألجهزة (يوتيوب) والفيديو (جوجل) البحث يف السوقية
جوجل تجاهل تستطيع ال ربما رشكتك أن يف السبب هو وهذا بَلس. جوجل استخدام
«املتابعني» جماهري أن ورغم مسئولياتك. قائمة إىل آخر» «شيئًا يضيف كان لو حتى بَلس،
محدودة، قيمة ذوي يكونون قد اآلن بَلس جوجل عرب اكتسابهم يمكنك الذين الخاصة
إنكارها. يمكن ال «الباحثني» من املزيد جذب عىل يساعدونك «ُمَروِّجني» ک قيمتهم فإن
زيادة يف إسهامه احتمالية سوى بَلس جوجل من فائدة ثمة تكن لم إذا وحتى
إىل بالنسبة التقييم تستحق خاصة» جماهري «تنمية قناة يمثل فإنه «الباحثني»، عدد
مستخدميها قواعد تبني التي فيسبوك مثل األخرى للقنوات عادًال يبدو ال وقد رشكتك.
وأكرب الفيديو، مقاطع لبث موقع وأكرب العالم، يف بحث محرك أكرب من االستفادة دون
ولكن انتشاًرا، املحمولة لألجهزة تشغيل نظام وأكثر اإللكرتوني، الربيد لخدمات مقدِّم

والتسويق. الحب يف مباح يشء كلُّ

بَلس جوجل حول بحث خبري من نظر وجهة

ًسا ومؤسِّ تنفيذيٍّا رئيًسا وبوصفه جوجل، عن شيئني أو شيئًا (@randfish) فيشكني راند يعرف
املسوقني إىل املشورة تقديم أجل من لسنواٍت البحث عمالق يحلِّل كان فإنه ،(@Moz) موز لرشكة

عموًما. البحث محركات وتحسني والروابط، املحتوى تحسني كيفية حول

فيسبوك. من إن لينكد إىل أقرب بطريقة ولكن نشًطا، يكون فإنه بَلس، بجوجل األمر يتعلق عندما
رائًعا مكانًا فيه راند يرى التكنولوجية، النواحي يف البارعني جمهور يجذب بَلس جوجل وألن
«املؤثرين». األشخاص إىل املبارش الوصول إمكانية عن فضًال موز، ملحتوى «ُمَروِّجني» عىل للعثور
الظهور إىل النقر نسبة يرى فإنه املنشورات، من االستفادة نسبة ارتفاع بسبب ذلك، عىل وعالوًة

تويرت.8 عىل «متابعيه» عند نسبتها ِضعف بَلس جوجل عىل
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الجمهور

اإللكرتوني، املوقع يف: راندي لدى ملوز التسويق يف أساليب خمس أفضل تتمثل الحايل، الوقت يف
ذلك). من لنصيٍب بالكاد فيسبوك افتقاد (مع بَلس وجوجل وتويرت، اإللكرتوني، والربيد واملدونة،
راند فإنَّ املقبلة، السنوات يف أهمية سيكتسب بَلس جوجل كان إذا ا عمَّ بالتساؤل يتعلق فيما أما

جوجل. ضد يراهن أال األفضل من أنه يعلم هو باالبتسام. يكتفي

بَلس جوجل عن ملحة

.٢٠١١ يونيو ٢٨ اإلطالق تاريخ
و«امُلَروِّجون». «الباحثون» وكذلك «املتابعون» الخاصة الجماهري

املحتوى. إنتاج حجم عىل اعتماًدا كبري إىل متوسط املطلوب الجهد
غري ترخيًصا جوجل يمنحون ولكن محتواهم، املستخدمون يملك
يمكنك ال ولكن خاصتك، أيًضا و«متابعوك» الستخدامه. محدود

أخرى. قنوات إىل مبارشًة نقلهم

للبيانات املاِلكة الجهة

ومع *.٢٠١٢ ديسمرب يف نشط مستخدم مليون ٣٤٣ ب يقدرون
فقط نشط مستخدم مليون ١٣٥ إىل أخرى إحصائيات تشري ذلك،

حساب.† مليون ٥٠٠ أصل من

العالم أنحاء يف املستخدمون

كتابة يف متوسطة ومهارات واالستجابة، واملوثوقية، الكتابة،
الربمجية/التصميم. النصوص

املطلوبة املهارات

واملستخدمون. جوجل اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
اكتساب أو التحديثات نرش أو للرشكة صفحة إنشاء حرية
خالل من السلسة اآللية واملشاركة معهم. والتفاعل املستهلكني
جوجل منتجات داخل و«مشاركة» و«تعليق» «١+» أزرار انتشار
أرجاء يف اإللكرتونية املواقع عىل امُلثبَّتة االجتماعية الرموز وعرب

اإلنرتنت. شبكة

القوة نقاط

الصفحات ترتيب نظام عىل تؤثر بدأت بَلس جوجل عىل الشعبية
الشخصية ملفاتهم ربط املؤلِّفون يستطيع جوجل.‡ عىل والعرض
وهو محتواهم، بجانب الرمزية صورتهم تظهر بحيث محتواهم مع

الظهور. إىل النقر نسب من يعزِّز ما

 

أقل. جمهور مع فقط ولكن فيسبوك، مثل الرتويج فوائد من العديد  
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بَلس جوجل عن ملحة

العالمات من وغريها التكنولوجيا مجال يف التِّجارية للعالمات رائٌع
الجنسني بني التفاوت بسبب الذكور جمهور تستهدف التي التِّجارية
يونيو يف نساء و٣٠٪ رجال ٪٧٠ من املستخدمون ن (يتكوَّ

§.(٢٠١٣

 

عليه. الحقيقي املستخدمني اعتماد ومعدل الفوائد حول تساؤالٌت
أم فعليٍّا انضموا قد املستخدمون كان إذا ما حول عالقة تساؤالٌت
القنوات يف السوقية قوتها جوجل استخدام بسبب ذلك عىل أُْجِربوا

األخرى.

التحديات

جوجل عدا التفوق» شديَد «تطبيًقا أو جديدة ميزاٍت يتضمن ال
وراء السبب عن التساؤل املستهلكون يواصل لذا آوتس؛ هانج

استخدامه. وجوب

 

بينرتست). من النقيض (عىل النساء بني بكثري أقل تفاُعل  
(توصيات منشور لكل فيسبوك من بكثري أقل تفاُعل املتوسط، يف

ومشاركات). وتعليقات
 

وهو سوقية، حصة عىل الحصول له يتيح بما برسعة املوقع ر يتطوَّ
سواء. حدٍّ عىل ضدهم أو املسوقني صالح يف يكون أن يمكن ما

 

* “Social Platforms GWI.8 Update: Decline of Local Social Media Platforms,”
GlobalWebIndex, January 22, 2013, www.globalwebindex.net/social-platforms-
gwi-8-update-decline-of-local-social-media-platforms/.

† Jemima Kiss, “On Social Media Marketing: Plus Points,” The Guardian, June 2,
2013, www.guardian.co.uk/technology/2013/jun/03/google-plussocial-media-
jemima-kiss.

‡ Cyrus Shepard, “Amazing Correlation Between Google +1s and Higher Search
Rankings,” The Moz Blog, August 20, 2013, http://moz.com/blog/google-plus-
correlations.

§ “Welcome to Google+ Social Statistics,” accessed August 6, 2013, http://
socialstatistics.com/.
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الفاتنني املتابعني من جمموعة بينرتست:

اكتشاف عىل األشخاص مساعدة هو بينرتست وجود وراء الرئييس الهدف إنَّ
حيالها.1 إجراءٍ اتخاذ ثم يحبونها التي األشياء

سيلربمان بن

بينرتست موقع فإنه التسويق، مجال من خرَج االجتماعي للتواصل موقع ثمة كان إذا
،(@Ben) سيلربمان بن جوجل لدى السابق املوظف يد عىل املوقع س تأسَّ .(@Pinterest)
اإلناث.2 من منها باملائة ٧٠ من أكثر مستخدميه قاعدة ألن نوعه من فريد موقع وهو
فإنهم بينرتست، عن مرة ألول سمعوا أين الذكور املسوقني معظم سألت إذا الواقع، ويف
إىل هذا يف بالفضل (أديُن حياتهم. يف للغاية حكيمة امرأة من عنه سمعوا األرجح عىل

.(@CraftTestDummy زوجتي
املستخدمني مساعدة وهي: رسالته، إىل الغالب يف للنساء بينرتست جذب يُعزى
وتنظيمها تلهمهم التي األشياء أو األماكن أو األشخاص من رائعة مجموعاٍت انتقاء عىل
فإن مني، واملصمِّ الِحرف وأصحاب املعماريني واملهندسني الفنانني إىل وبالنسبة وتقديمها.
ومشاركتها. وتنظيمها االفرتايضللصور للتجميع اإلمكانية تتيح للغاية مفيدة أداة املوقع
رقمية الخشبية اللوحة هذه أن إال خشبية؛ لوحة عىل صورة تعليق يشبه «التثبيت» وفعل
املحمولة. لألجهزة وتطبيقه بينرتست موقع عرب شخص ألي ومتاحة فيها للبحث وقابلة

ثَمَّ: ومن بها الخاصة التثبيت لوحات إنشاء بينرتست داخل الرشكات تستطيع

لها). وصف (وإضافة «الباحثني» تجذب التي الصور «تثبيت» •



الجمهور

بهم الخاصة التثبيت لوحات عىل الصور تثبيت» «إعادة عىل «اْلُمَروِِّجني» حث •
عىل و«التعليق» «اإلعجاب» وكذلك فيسبوك)، عىل «مشاركة» ِزرَّ يشبه (ما

امُلثبَّتة. العنارص
جديًدا. عنًرصا «تثبِّت» عندما تحديثاٍت يتلقون الذين «املتابعني» جذب •

للرتويج رائعة قناٌة فإنه بينرتست، يف األسايس الرتكيز محور هي الصور أن بما
ذلك: يف بما الشكلية، الجاذبية من عالية درجة عىل يشءٍ ألي

السيارات. •
األزياء. •
الطعام. •

املنزل. ديكور •
السفر. •

زر إن إذ بينرتست؛ تبني يف القطاعات أرسع من التجزئة تجار أصبح ما رسعان
بمشاركة «اْلُمَروِِّجني» ل يسمح ثمَّ ومن املنتج؛ صفحات إىل إضافته يَسُهل «تثبيت»
عىل بينرتست تفوق الرسيع، التبني هذا وبسبب «متابعيهم». مع فيها املرغوب األشياء
ل تحوِّ الرشكات بعض إن حتى التجزئة.3 تجار من العديد لدى لإلحالة كمصدر تويرت
«الباحثني» من أكرب رشاءٍ وكميات عالية بمعدالٍت بينرتست من القادمني «الباحثني»

فيسبوك.4 من القادمني
كثريًا يهم ال إذ أخرى؛ اجتماعية قناة أي تماًما يشبه بينرتست فإن ذلك، ومع
بحاجة فأنت بك. الخاص املحتوى مع يتفاعلوا لم إذا تملكهم الذين «املتابعني» عدد
التثبيت». و«إعادة و«اإلعجاب» «التعليق» خالل من «ُمَروِّجني» يصبحون «متابعني» إىل
التِّجارية العالمات كربى من واحدة (@LLBean) بني إل إل رشكة تعد املثال، سبيل عىل
حديثة دراسة ثمة أن إال «املتابعني». من ماليني تضم والتي بينرتست، عىل املوجودة
برشكة مقارنًة بينرتست عىل بني إل إل لرشكة التِّجارية العالمة ِذكر مرات عدد أن وجدت
عدد يبلغ رشكة وهي عرشة، سبعة إىل واحًدا يبلغ (@Anthropologie) أنثروبولوجي
امتالك فإن ثمَّ، ومن بني.5 إل إل «متابعي» من جزءًا عرش سبعة من جزءًا «متابعيها»
يف يشبه أمٌر «ترويجي» نشاط بأي قيامهم دون بينرتست عىل «املتابعني» من كبري عدد

عنه). يسمع أحَد (ال الغابة يف شجرة سقوط تأثريه
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الفاتنني املتابعني من مجموعة بينرتست:

فحسب؛ الكربى التِّجارية للعالمات بينرتست أن تعتقد ال األشجار، عن وبالحديث
بينرتست (NickGardenGuy@عىل ماكولو نيك متابعًة األكثر بينرتست مستخدمي فأحُد
لتصميم صغرية رشكة س مؤسِّ وهو ،(1-17 (شكل تويرت) عىل @McGardensو
www.mccland) بأوهايو كولومبوس يف جوائز عىل حائزة الخارجية الخرضاء املساحات
عىل «متابع» ماليني ٣٫٧ من يقرب ما لديه كان السطور، هذه كتابة وحتى .(.com

بينرتست. عىل الرشكات كل من باملائة ٩٩٫٩ من أكثر هذا ويمثل بينرتست.

اآلخرين إللهام صوًرا نيك ينرش حيث بينرتست عىل الشخيص التعريف ملف :1-17 شكل
الخارجية. الخرضاء املساحات تصميم يف بجهوده

من متزوج (نيك زوجته. اختيار أحَسَن يشء: كل وقبل أوًال حسنًا، رسنيك؟ هو ما إذًا
مستخدمي أوائل من كان ثانيًا: الجيد.) ذوقه عىل أخرى عالمة وهي أليسون؛ عمي بنت
يلتزم تكراره: يمكنك الذي الجزء هو وهذا ثالثًا، تكراره. الصعب من أمٌر وهو بينرتست،
الراحة ووسائل الطبيعية، واملناظر الجميلة، النباتات تلهمه: التي األشياء بتثبيت نيك
فإنه اهتماماته، مختلف من األشياء من مزيج تثبيت من وبدًال نوع. كل من الخارجية
يلهمونه الذين واألشخاص واملنتجات النباتات وهو واحًدا، لوحته يف الرتكيز محور يجعل
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وأبقاهم «متابعيه» جذب ما هو املتناغم الفريد الرتكيز وهذا الطبيعية. للمناظر تصاميَمه
نيك. مع متفاعلني

نجاح عىل بادرة أول عند مجهوده استثمار يُِعد لم أنه هو نيك يفعله لم ما
مقابَل له تدفع ألْن تسعى تجارية عالمات من مرات عدة اتصاالٍت تلقى فقد بينرتست؛
بينرتست، عىل لوحته تركيز تقليل أو معينة، ملسابقاٍت الرتويج أو معينة، أشياء تثبيت
زادت جمهوره، عدد زاد بينما لذلك، ونتيجًة العروض. هذه يرفض دائًما كان لكنه

ذلك: يف بما بينرتست، عرب أمامه املتاحة العمل فرص

الوالية. خارج وظائف •
أعماله. لتوزيع يسعون الخارج يف رشكاء •

به. خاص إنتاج خط إنشاء فرصة •
به. خاص كتاب تأليف فرصة •

له لتتأتى يكن لم لنيك فرًصا بينرتست يقدم ألورابرش، يوتيوب فعله ما غرار عىل
«ملتابعيه»، قيمة وتقديم نفسه، مع الصدق تحري نجاحه مفتاح وكان آخر. مكان من
بتعلمه املسوقني من العديد يهتم أن ينبغي درٌس وهذا الدعاية. يف كثريًا اإلفراط وعدم
إليه، تحتاج ما حول يتمحور ال فاألمر االجتماعي؛ التواصل وسائل أنواع كل يخص فيما
سوى يريدون ال أحيانًا وهم و«املتابعون». «املعجبون» يريده ما حول يتمحور وإنما

جميلة. ألشياء جميلة صور

الرشكات؟ بني صللتسويق مخصَّ بينرتست هل

إليجاد إبداًعا أكثر تكون أن فقط عليك الرشكات؛ بني التسويق عىل بينرتست يساعد أن يمكن
بينرتست أن (@ExactTarget) تارجت إجزاكت يف لدينا املحتوى تسويق فريق اكتشف القيمة.
و«ملف لالهتمام. مثرية أو مبتكرة نجدها التي اإللكرتوني الربيد رسائل من لنرشصور رائع مكان
(@ChadSWhite) وايت تشاد ابتكره الذي — The Email Swipe File اإللكرتوني» الربيد تبادل
لدينا التصميم وفريق (@krudz) هوفمان وكريستينا (@DawnDeVirgilio) ديفريجيلو ودون
اإللكرتوني للربيد وتصميماٍت أفكاًرا تقدم بينرتست لوحة عن عبارة — بالكامل (@ETDesign)
ومندوبو ومستشارونا عمالؤنا يقصده مصدًرا اللوحة أصبحت ما ورسعان «تبادلها». يمكن
اإللكرتوني. الربيد عرب التسويق يف أفضل أداءً تلهمهم أفكار عن للبحث سواء حدٍّ عىل املبيعات
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الفاتنني املتابعني من مجموعة بينرتست:

الذين األشخاص صور تثبيت عن ماذا إذًا، عملك؟ يف املرئيات من النوع هذا لديك يتوفر أال
إذا لذا جديدة؛ أفكار تجربة عىل بينرتست يعاقبك لن موظفيك؟ صور أو منتجاتك؟ يستخدمون

ما. شيئًا فثبِّت اإلمكانية، لديك كانت

 

بينرتست عن ملحة

*.(٢٠١٠ يناير يف «تثبيت» عملية (أول ٢٠٠٩ التأسيس
و«امُلَروِّجون». «الباحثون» وكذلك «املتابعون» الخاصة الجماهري

األصول. إنشاء جهود عىل اعتماًدا معتدل إىل منخفض املطلوب الجهد
تمنح ولكنك والنرش، التأليف حقوق ألصحاب الفكرية امللكية تعود
الذي املحتوى يخصُّ فيما حرصي وغري مجانيٍّا ترخيًصا بينرتست
قنوات إىل نقلهم يمكن ال ولكن لك، ملك «متابعوك» ثَبَّتَّه. أو أنشأته

أخرى.

للبيانات املاِلكة الجهة

†.(٢٠١٣ يوليو (يف مستخدم مليون ٧٠ العالم أنحاء يف املستخدمون
ذات وعقلية «تثبيت»)، زر (لتضمني الربمجية النصوص كتابة
للتثبيت» «قابل محتًوى إلنشاء وبرصية وتأليفية إبداعية َملكاٍت

التفاعل. عىل ويحثُّ وجذَّاب

املطلوبة املهارات

املستخدمني. من ومجتمعه بينرتست اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
الجمالية والشخصية الطموحة الرغبات تناشد التي املرئية الوسيلة

للمستخدمني.
القوة نقاط

والتوضيحي. املرئي املحتوى يف التحكم عىل القدرة  
عدد النساء عدد فيها يفوق التي االجتماعية القنوات من واحدة

‡.١ إىل ٢ بنسبة الرجال
 

للعالمات اإلحالة مواقع أهم من واحًدا ليصبح برسعة تطوَّر
السلع. تبيع التي العالمات سيَّما ال التِّجارية،

 

أو طعام، وصفة أو (منتج، للمحتوى صة التثبيتاملخصَّ صيغ تسمح
التفاعل إمكانية من يزيد مما تحديًدا، أكثر معلوماٍت بإدراج فيلم)

أيًضا). منها يشِرت لم (إن املستخدم مع
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بينرتست عن ملحة

تحظى لذلك، ونتيجًة املستهلك؛ رغبات» «قائمة ل كأداة كبرية فائدة
املادية. السلع وبائعي التجزئة تجار لدى كبرية بجاذبية

 

للنمو، تسعى بينما مستمر تطور حالة يف ستكون ناشئة، قناة
من أرباح وتحقيق املستخدمني، خدمة تحسني عليها وسيتعنيَّ

املستثمرين. رضاء يحقق بما االستخدام نسبة

التحديات

من للكثري أفضل مرجًعا ويمثل برسعة، فيه ينمو الذي الوقت يف
ال استخدامه إجمايل فإن االستهالكية، للمنتجات التِّجارية العالمات
من وغريهما وتويرت فيسبوك استخدام من بسيط جزءٍ سوى يمثل

نضًجا. األكثر االجتماعي التواصل قنوات

 

التعليقات. إدارة رضورة إىل املستخدمني عدد نمو يؤدي قد  
فيما مهارة األقل أو إبداًعا األقل املستهلكني لدى منخفضة جاذبية

املرئيات. يخصُّ
 

* Nicholas Carlson, “Pinterest CEO: Here’s How We Became the Web’s Next Big
Thing,” Business Insider, April 24, 2012, www.businessinsider.com/pinterest-
founding-story-2012-4?op=1.

† Josh Horwitz, “Semiocast: Pinterest Now Has 70 Million Users and Is
Steadily Gaining Momentum Outside the US,” The Next Web, July 10, 2013,
http://thenextweb.com/socialmedia/2013/07/10/semiocast-pinterest-now-
has-70-million-users-and-is-steadily-gainingmomentum-outside-the-us/.

‡ Reuters, “Pinterest Is Worth $2 Billion Because Its 25 Million Users Are
Rich, Female, and Like to Spend,” Business Insider, February 28, 2013,
www.businessinsider.com/pinterest-is-worth-2-billion-becauseits-25-
million-users-are-rich-female-and-like-to-spend-2013-2.

214



عرش الثامن الفصل

األكيد الوصول القصرية: النصية الرسائل

التكلفة حيث من فعالية األكثر الطريقة ا حقٍّ القصرية النصية الرسائل تَُعدُّ
إىل وتصل التنفيذ وسهلة التكلفة منخفضة فهي املستهلكني؛ إىل الوصول يف

األشخاص.1 من كبرية مجموعة
سانتانا إيفر

أقوالهم من اقتبست الذين اآلخرين األشخاص معظم عن قليًال سانتانا إيفر يختلف
تسجيل مليون يبيع أو االجتماعي، التواصل لوسائل رشكة يُنشئ لم إنه اآلن. حتى
ذلك، من بدًال ولكنه، ِمن). (ماد الرجال» «جنون مسلسل يف بطولة دور يلعب أو صوتي،
مدينة يف (@IHOP) «آيهوب» امتياز ماِلكة جروب، ريستورانت هريتيدج س ومؤسِّ رئيس
املسوقني. من ا جدٍّ الكثري عنه يغفل شيئًا الدور بهذا قيامه أثناء اكتشف وقد نيويورك.

ناجحة. أداٌة القصرية النصية الرسائل
نصية رسالة بإرسال مبارشاملتلقني بريد رسالة أخربت إليفر، اململوك آيهوب حالة يف
من صغرية ملجموعة قسيمة عىل للحصول مجاني) (آيهوب IHOPFREE كلمة محتواها
قسائم؛ ١٠٥ من أكثر املشاركون استبدَل الربنامج، من األول الشهر ويف مجانًا. الفطائر
من االمتياز صاحب أيًضا الربنامج َمكََّن آخر. تسويقي ترويج أي من بكثري أكرب رقم وهو
إجراء ت يرسَّ التي القصرية»، النصية الرسائل «مشرتكي من خاصة بيانات قاعدة بناء
باملائة.2 ١٠ من أقل تقلص معدل مع املستقبل يف القصرية النصية الرسائل عرب تواصل
أكثر أن حني ففي انتشارها؛ يف القصرية النصية الرسائل قناة نجاح مفتاح يتمثل
ذكية، هواتف لديهم املتحدة الواليات يف املحمولة الهواتف أصحاب من باملائة ٥٠ من
إرسال إمكانية لديهم هؤالء املحمولة الهواتف أصحاب من باملائة ١٠٠ من يقرب ما فإن
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جعلت املحدودة غري القصرية النصية الرسائل خطط زيادة إن واستقبالها. نصية رسائل
القصرية النصية الرسائل عرب التِّجارية العالمات مع للتفاعل استعداًدا أكثر املستهلكني

قليلة. سنوات قبل عليه كانوا ما فاَق نحو عىل
النصية الرسائل برامج إلنشاء الالزمني والجهد التكلفة انخفضت نفسه، الوقت يف
(بفضل إلنشائها أسابيع أو أياًما تستغرق كانت التي فالحمالت حاد؛ نحو عىل القصرية
إنشائها يف دقائق مجرد اآلن تستغرق املتنقلة) االتصاالت رشكات من املعقدة الشبكة
القصرية النصية الرسائل تعد لم لذلك، ونتيجًة اإلرسال. بطرق املتعلقة لالبتكارات نظًرا
بغض — رشكة أي تستطيع قناة أصبحت بل فحسب، الغنية التِّجارية للعالمات قناًة
وضع يف ترغب وقد التسويقية. عملياتها ضمن االعتبار يف وضعها — حجمها عن النظر

كنت: إذا اعتبارك يف القصرية النصية الرسائل

املحمولة. األجهزة عرب «مشرتكني» لكسب وسيلة تريد •
ذكية. هواتف يمتلكون ال أو يمتلكون قد ْن ممَّ •

باإلنرتنت. اتصال لديهم يتوفر ال قد ْن ممَّ •

يصعب أمر أنه أعلم أنني رغم باإلنرتنت، اتصال بها يتوفر ال أماكن توجد تزال ال
فيها القصرية النصية الرسائل تصبح التي األماكن هي وهذه تصديقه. البعض عىل

أجل: من مبتكًرا خياًرا

الجوية. واألحوال األعمال جدول بتغيريات الحدث يف الحارضين تنبيه •
ما. معرض زوار مع التواصل •

املحمولة الهواتف أصحاب و«الزوار» و«املتسوقني» «املتصفحني» تحويل •
عرب إلكرتوني بريد «مشرتكي» و/أو قصرية نصية رسائل «مشرتكي» إىل
اإللكرتوني الربيد نرشات يف (االشرتاك القصرية. النصية الرسائل يف االشرتاك
عنوان املستهلك يرسل حيث القصرية؛ النصية الرسائل عرب املحمولة لألجهزة
النصية الرسائل خدمة مقدم يضيف ثم معني، رقم إىل اإللكرتوني بريده
يرد بينما «للمشرتك» اإللكرتوني الربيد املتكامل اإللكرتوني القصرية/الربيد

االشرتاك.) لتأكيد إلكرتوني وبريد نصية برسالة تلقائيٍّا
عىل القصرية النصية الرسائل طريق عن «املعجبني»/«الحارضين» مع التفاعل •

اإلستاد/امللعب. شاشات
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املجتمع. بحاجات و«املتطوعني» املانحة» «الجهات إعالم •
الطوارئ. وحاالت اإللغاء بحاالت األمور» و«أولياء «الطالب» إعالم •

املباراة. أثناء «املعجبني» ل تحديثات تقديم •

اإلعالم بوسائل مقرتنًة تستخدم عندما للغاية القصرية النصية الرسائل تفيد كما
مثل: األخرى

املدفوعة). اإلعالم (وسائل املبارش الربيد •
اململوكة). اإلعالم (وسائل فيسبوك صفحات •
اململوكة). اإلعالم (وسائل املتجر يف الالفتات •

اإلعالنية). والالفتات اللوحات مثل املدفوعة اإلعالم (وسائل الخارجية اإلعالنات •
املدفوعة). اإلعالم (وسائل التليفزيونية اإلعالنات •

يأتي: ما املجموعات هذه أمثلة تتضمن

غرفة الفتة عىل طلبات (@MensWarehouse) ويرهاوس مينز متاجر تضع •
بتشجيع وذلك القصرية؛ الرسائل عرب التِّجارية العالمة مع للتفاعل املالبس تغيري
نصية رسائل إرسال طريق عن مشرتياتهم من دوالرات ٥ توفري عىل «املتسوقني»

القصرية. النصية الرسائل خدمة يف «مشرتكي» يصبحوا وأن قصرية
والرتويج املتجر يف الالفتات (@PeiWei) داينرز آيشن واي باي مطعم يستخدم •
رسائل إرسال عىل و«املعجبني» «الزوار» لتحفيز االجتماعي التواصل وسائل عرب
عىل والحصول اإللكرتوني الربيد رسائل يف «مشرتكني» ليصبحوا قصرية نصية

مجانًا».3 أخرى عىل واحصل وجبة «اشِرت عرض
النصية الرسائل خدمة يف لالشرتاك (@Redbox) بوكس ريد رشكة ج تَُروِّ •
لكسب الرقمية قنواتها كل عرب وكذلك املنترشة، توزيعها منافذ عىل القصرية
يف إليهم الوصول يمكن الذين القصرية النصية الرسائل خدمة يف «مشرتكني»

مكان.4 أي
التليفزيون مشاهدي من (@WWPInc) بروجيكت وورير وونديد مؤسسة تطلب •
واألربعني السابعة بول السوبر بطولة خالل إعالنهم عرب دوالراٍت بعرشة التربُّع

املخترص. رقمها إىل قصرية نصية رسائل إرسال طريق عن
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يستخدم تقريبًا مستهلك كلَّ أن إىل القصرية النصية الرسائل نجاح سبب يرجع
املستلمة؛ الرسائل من ٪٩٨ املستلمون ويقرأ إليها، وصول إمكانية لديه أو القناة هذه
أخرى قناة أي أو تويرت أو فيسبوك أو اإللكرتوني للربيد يمكن ال الذي األمر وهو
التِّجارية العالمات حيال حذًرا أكثر يكونون املستهلكني أن بالطبع والفارق ادعاءه.5
رشكات عن ويُعَرف القصرية، النصية الرسائل عرب معها التواصل عىل سيوافقون التي
مرغوب غري رسائل ترسل تجارية عالمة أي مع برصامة تتعامل أنها املتنقلة االتصاالت
القصرية النصية الرسائل دمج بالفعل تريد كنت إذا ذلك، عىل وبناءً للمستهلكني. فيها
أبًدا ترسل وال مرموق، رشيك مع العمل من فتأكَّد الخاصة»، جماهريك «تنمية جهود يف
لتحويل طريقة أضمن هي فهذه للمستهلكني؛ فيها مرغوب غري قصرية نصية رسائل

عائق. إىل قوة مصدر من القصرية النصية الرسائل قناة

اإلنرتنت؟ عرب املجاني الرتاسل تطبيقات تعرف هل

تطبيقات وهي القصرية، النصية الرسائل قناة عىل مهمة انعكاسات لها جديدة تطبيقات ظهرت
تي (إيه املتنقلة االتصاالت خدمات مقدمي الخدمة هذه تتجاوز اإلنرتنت. عرب املجاني الرتاسل
باإلنرتنت. اتصال عرب األفراد بني التفاعل خدمة تقديم أجل من إلخ) فرييزون، سربينت، تي،
من فبدًال .(@Skype) سكايب تطبيق اإلنرتنت عرب املجاني الرتاسل خدمة عىل األمثلة أبرز ومن
مكاملة إجراء يمكنك هاتفية، مكاملة إلجراء بك الخاص املتنقلة االتصاالت خدمات ملقدم املال دفع

املحمولة. لألجهزة سكايب تطبيق عرب مجانية فيديو

الرسائل خدمات حول اليوم نموٍّا اإلنرتنت عرب املجاني الرتاسل خدمات أرسع تتمحور ذلك، ومع
آب وواتس (@Snapchat) شات سناب تطبيقات فتتيح املتعددة؛ الوسائط ورسائل النصية
بني املجانية الرسائل إرسال اإلنرتنت عرب املجاني الرتاسل تطبيقات من وغريها (@WhatsApp)
الرتاسل خدمات اآلن تنقل لذلك، ونتيجة بهم). الخاصة اإلنرتنت اشرتاك رسوم (باستثناء األفراد
النصية للرسائل صة املخصَّ األساسية البنية تنقل مما أكثر تراسل كمية اإلنرتنت عرب املجاني

املتنقلة.6 االتصاالت خدمات مقدمي لدى القصرية

عىل كثريًا يعتمدون الذين للمسوقني الحكمة من فإنه الرتاسل، طرق يف التغريُّ هذا ضوء يف
الطريقة ملعرفة اإلنرتنت عرب املجاني الرتاسل تطبيقات عىل يتعرفوا أن القصرية النصية الرسائل

القادمة. السنوات يف واملستهلكني التِّجارية العالمة بني الرتاسل بها ر سيتطوَّ التي
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جهاز من ١٩٩٢ ديسمرب ٣ يف قصرية نصية رسالة أول أُرسلت
اململكة فودافون شبكة عرب محمول جهاز إىل شخيص كمبيوتر

سعيد».* «كريسماس نصها: وكان املتحدة.

قصرية نصية رسالة أول

بريد «مشرتكي» لكسب تُستخَدم أن أيًضا ويمكن «املشرتكون»،
االشرتاك. رسائل خالل من إلكرتوني

الخاصة الجماهري

منخفض. املطلوب الجهد
قاعدة تمتلك وأنت كافة، البيانات املتنقلة االتصاالت رشكات تمتلك

«املشرتكني». بيانات
للبيانات املاِلكة الجهة

١٩٫٥ يرسلون (٢٠١٢) مستخدم مليارات ٣٫٥ بنحو يقدَّرون
السنة).† يف رسالة تريليونات ٧ من (أكثر يوم كل رسالة مليار

العالم أنحاء يف املستخدمون

والتنفيذ. الرسالة وإعداد الكتابة املطلوبة املهارات
القصرية. النصية الرسائل خدمة ومقدمو املتنقلة، االتصاالت رشكات اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
الهواتف كل عىل القصرية النصية للرسائل عاملي شبه توافر

العالم. أنحاء جميع يف املحمولة
القوة نقاط

(نص الرتاسل متطلبات لبساطة نظًرا منخفضة نسبية تكلفة
تصميم). أيَّ تحتاج ال فقط، ورابط

 

لطبيعة نظًرا أكثر) أو باملائة ٩٥) الرسائل فتح يف عالية معدالت
إىل وما الرسالة، استقبال عند فوضوية غري فورية (تنبيهات القناة

ذلك).

 

القصرية النصية الرسائل خدمات مقدمي عرب إعدادها يسهل
الرسائل جدولة أيًضا ويسهل والعروض. االختبارية الرسائل وكذلك

املستقبل. يف إلرسالها

 

اإلعالم وسائل إىل «الباحثني» لتوجيه الروابط استخدام يمكن
اململوكة.

 

«مشرتكي» لكسب اإللكرتوني الربيد عناوين جمع استخدام يمكن
اإلذن. أساس عىل إلكرتوني بريد
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الرسائل إرسال عملية بتحفيز الجغرايف الظاهري املحيط لك يسمح
منطقة املحمول هاتفهم يدخل الذين «املشرتكني» ل املوقع وفق

سلًفا. محددة
طريق عن الرشكات مع التواصل بشأن حذًرا أكثر املستهلكون
وفيسبوك اإللكرتوني الربيد عكس (عىل القصرية النصية الرسائل

ذلك). إىل وما وتويرت،

التحديات

عىل فيها املرغوب غري القصرية النصية الرسائل شكاوى تُعاَمل
لعدم جسيمة عقوباٍت فرض مع املتنقلة، االتصاالت رشكة مستوى
الرسائل. وقف طلبات َقبول أو لإلرسال رصيح إذن عىل الحصول

 

إىل بالنسبة فقط نصوص الواردة القصرية الرسائل صندوق
التأكد يجب رسائلك. لتمييز تصميم عنارص توجد فال املسوقني؛
خطر ستواجه وإال املرسل، هي التِّجارية عالمتك أن توضيح من

فيها. مرغوب غري رسائل بأنها مقصودة غري شكاوى تلقي

 

* Lance Whitney, “Father of SMS Reflects on 20th Anniversary of First Text Mes-
sage,” CNET, December 3, 2012, http://news.cnet.com/8301-1035_3-57556747-
94/father-of-sms-reflects-on-20th-anniversary-of-first-text-message/.

† Pamela Clark-Dickson, “OTT Messaging Traffic Will Be Twice the Volume of
P2P SMS Traffic by End of 2013,” Informa Telecoms & Media (blog), April
29, 2013, http://blogs.informatandm.com/12861/news-release-ott-messaging-
traffic-will-be-twice-the-volume-of-p2psms-traffic-by-end-2013/.
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عرش التاسع الفصل

املتحركة الصور إنستجرام:

للتذكر. أداة إنستجرام األبد. إىل وتسجيلها لحظة لعيش نسعى ما دائًما
ومشاركتها.1 العاَلم لحظات التقاط هي ومهمتنا

سيسرتوم كيفني

بعض عىل يحتوي وأنيًقا بسيًطا صور «تطبيق سابًقا (@Instagram) إنستجرام كان
كيفن اآلن ويعمل بكثري. أكرب شيئًا ليصبح نما ثم الرائعة»، الصور تصفية عوامل
من كجزء زوكرِبرج مارك لدى — إلنستجرام التنفيذي الرئيس — (@Kevin) سيسرتوم
واعتباًرا بفيسبوك. الخاصة املحمولة واألجهزة االجتماعي التواصل وسائل إمرباطورية
للمستخدمني يتيح أصبح بل فحسب، الصور يقبل إنستجرام يعد لم ،٢٠١٣ يونيو من
عىل الفيديو مقاطع من ثواٍن بتسع أطول أي ثانية؛ ١٥ ُمدتها فيديو مقاطع إنشاء

.(@VineApp) لتويرت اململوك فاين تطبيق
الفيديو، ومقاطع الصور تداول يف التفوق بشأن وتويرت فيسبوك معركة يف نعم؛
الثواني تلك تُحِدثه الذي الفرق أهمية ستتحدَّد ولكن فرًقا. تُحِدث البسيطة الثواني
عرش اعتالء عىل وفاين إنستجرام بني قائًما الرصاع يزال ال بينما للمستهلكني بالنسبة
متفوًقا؛ إنستجرام يزال ال السطور، هذه كتابة وحتى املحمولة. األجهزة تطبيقات
واملشاركة الصور إلنشاء العاَلم يف استخداًما األكثر املحمولة األجهزة تطبيق ر طوَّ حيث

الراهن. الوقت يف أكثر تجارية عالماٌت تستخدمه الذي والتطبيق االجتماعية،
أوًال عليك عدمها، من لرشكتك القناة هذه تقدمها أن يمكن التي املساعدة مدى لتقييم
وسائل من واحدة وباعتبارها واستخدامه. املحمولة لألجهزة إنستجرام تطبيق تحميل
إنستجرام قناة مت ُصمِّ أوًال»، املحمولة «األجهزة مجال يف الرائدة االجتماعي التواصل
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تستخدم لم كنت إن اإللكرتوني. موقعها وليس املحمولة األجهزة تطبيق تجربة عىل بناءً
إضافة يمكنك بالصور. خاص تويرت أنه عىل فيه التفكري فيمكنك قبل، من إنستجرام
الصور. أحدث تبويب عالمة يف صورهم تظهر بحيث آخرين أشخاص ومتابعة صورك

أيًضا: يمكنك إنستجرام، وداخل

عليها. الفنية التصفية عوامل وتطبيق صورة/فيديو التقاط •
بك. الخاص صورتك/الفيديو يف األشخاص إىل اإلشارة •
بك. الخاص لصورتك/الفيديو الجغرايف املوقع تحديد •

وصف. إضافة •
(هاشتاج). َوْسم إضافة •

«املتابعني» من وغريهم إنستجرام عىل أصدقائك مع الصور/الفيديو مشاركة •
اآلخرين.

فيسبوك. عىل «معجبيك» مع الصور/الفيديو مشاركة •
وتصفحها. اآلخرين فيديو صور/مقاطع يف البحث •

فيديو ومقاطع صور «مشاركة» أو «تعليق» كتابة أو «إعجابك» تسجيل •
اآلخرين.

عن الخاصة» الجماهري «تنمية جهود بإثراء إلنستجرام القدرات هذه كلُّ تسمح
توفري: طريق

ويتصفحونها. الفيديو الصور/مقاطع يف يبحثون الذين «الباحثني» •
وخارج داخل الصور و«يشاركون» و«يُعلِّقون» «يُعَجبون» الذين «اْلُمَروِِّجني» •
وفليكر فيسبوك عىل واحدة بنقرة املشاركة (بفضل سواء حدٍّ عىل إنستجرام

وتمبلر). وتويرت وفورسكوير
الصور. أحدث تبويب عالمة يف صورك تحديثات ْوَن يَتََلقَّ الذين «املتابعني» •

هي السطور هذه كتابة حتى إنستجرام عىل منازع بال اْلُمهيمنة التِّجارية العالمة
فيكتوريا بعد الثالثة املرتبة مليون) ١٫٧) متابعيها عدد يحتل فبينما .(#Nike) نايكي
عىل ذكرت فإنها ،(@NatGeo) جيوجرافيك وناشيونال (@VictoriasSecret) سيكريت
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أخرى.2 تجارية عالمة أي ذكر مرات مليون) ١٣٫٣) ِضعف من يقرب بما يوًما ٣٠ مدى
ييل: ما نايكي نجاح عوامل تتضمن

كواليس عىل «متابعيها» إلطالع إنستجرام نايكي تستخدم الوصول»: «إمكانيات •
الدولية. الرياضية األحداث

صورهم وسم يف «اْلُمَروِِّجني» عادة من نايكي تستفيد التِّجارية»: «العالمة •
لزيادة (#Nike (مثل التِّجارية العالمة بهاشتاج بهم الخاصة الفيديو ومقاطع
الفيديو مقاطع عىل نفسه اليشء ويحدث إنستجرام. عىل البحث يف ظهورها

فاين. عىل
املشاهري من ملؤيديها فيديو ومقاطع صور بانتظام نايكي تنرش «املشاهري»: •
وهذا التعليقات. يف تويرت عىل املشاهري حسابات عنوان وتضع إنستجرام، عىل
«املشاهري» يشارك حيث مكتَسبة إعالم وسائل عىل للحصول فرًصا يصنع

و«املتابعني». «املعجبني» مع الصور هذه و«امُلَروِّجون»
والرياضات املنتجات أنواع مختلف لتمثيل إنستجرام نايكي تستخدم «التنوع»: •

و«العمالء».
من العمل عىل «املتابعني» لتحفيز نايكي صور تسعى ما غالبًا «اإللهام»: •
حلمك» ق «حقِّ أو ،#justdoit وحسب» «افعلها مثل الشهرية شعاراتها خالل

األخرى. شعاراتها من ذلك غري أو ،#makeithappen
بلغة الصور/الفيديو تعليقات نايكي تصوغ عاملية، تجارية كعالمة «اللغة»: •

«متابعيها». من أهمية األكثر الجزء
الجديدة؛ املنتجات حول والتشويق اإلثارة من جوٍّا نايكي تخلق «املنتجات»: •
فرصة و«اْلُمَروِِّجني» املنتجات عىل األوىل النظرة إلقاء فرصة «املتابعني» فتعطي

الجديدة. نايكي أخبار مصدر يكونوا أن

رشكتك: لدى كان إذا نفسك اسأل ولكن نايكي، تكون ال ربما

مشاركتها. يمكن الكواليس وراء ملا صور •
(هاشتاج). َوْسم إىل تحويلها يمكن التفاصيل واضحة تجارية عالمة •

منها. االستفادة يمكن املحيل) أو الدويل املستوى (عىل املشاهري مع عالقات •
«موظفيك». أو ثقافتك أو التِّجارية لعالمتك ملهمة عنارص •
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لالهتمام. مثرية لصور كمصدر تُستخَدم أن يمكن منتجات •
شعارك. أو منتجاتك مع صورهم يشاركون متحمسون «عمالء» •

بعض تواجه كنت وإذا إنستجرام. الستخدام يدعوك ما فثمة كذلك، األمر كان إذا
العالمات هذه ِقبل من إنستجرام استخدام تجربة عىل االطالع فيمكنك داخليٍّا، الشكوك
«امُلَروِّجون». يطالعه مرئي محتًوى وإنشاء «متابعني» لكسب للغاية املختلفة التِّجارية

فاجأت التي االجتماعي التواصل وسائل أبرز من واحدة :(@Oreo) «أوريو» •
بَحثٍّ انتهى واألربعني السابعة بول السوبر مباراة خالل بإعالن الجميع
«املتابعني» عدد وارتفع إنستجرام. عىل أوريو بمتابعة إجراء اتخاذ عىل
وأصبحوا «متابع»، ألف ثمانني من أكثر إىل «متابع» ألفي حوايل من
الجديدة والوصفات ألوريو الفكاهية املرئية للمواد رئيسيني «ُمَروِّجني»

واملسابقات. ،(www.snackworks.com)
العمالق تويرت): عىل @Maersk إنستجرام، عىل @MaerskLine) «مريسك» •
تجدها أن يمكن رشكة كآخر يبدو قد الذي والشحن الطاقة مجايل يف العاملي
يفعلونه ما بغاية «املتابعني» لربط القناة هذه تستخدم ولكنها إنستجرام، عىل

يفعلونه.3 الذين األشخاص وقيمة
لوكوس «دوريتوس منتِجها إطالق الرشكة دعمت :(@TacoBell) بيل» «تاكو •
أن لالهتمام واملثري إنستجرام. عىل «ملتابعيها» واربح» «قرمش بمسابقة تاكو»
واإلعالن املسابقة فكرة أنتَج الذي هو إنستجرام عىل لصورهم «العمالء» نرش

إنستجرام.4 من املستوحى التليفزيوني
«املتابعني» املضارب صاِنعة تمنح :(@TaylorMadeGolf) جولف» ميد «تايلور •
يُولِّد مما العالم، أنحاء كل يف البطوالت يف الكواليس وراء ما عىل حقيقية نظرة

«اْلُمَروِِّجني». خالل من مكتسبة إعالم وسائل

عملك طبيعة أو كبري نحو عىل مرئية التِّجارية عالمتك كانت إذا باختصار،
«الباحثني» لجذب تسعى أن إذن فعليك الصور، من الكثري يلتقطون «عمالءك» تجعل
الصحفيني املصورين من جيًشا يمثلون فهم إنستجرام؛ عىل و«املتابعني» و«اْلُمَروِِّجني»
بكثري أكثر نظر وجهات من قصتك رواية عىل قادًرا الفيديو) مقاطع مصوري (واآلن،

لديك. الداخيل التسويق لفريق يتأتى مما
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اختفائه يف (وفيسبوك) إنستجرام يأمل الذي فاين

تحذيًرا إنستجرام ه وجَّ ثانية، ١٥ مدتها تبلغ التي الفيديو مقاطع إىل الصور تخطي خالل من
مقاطع تطبيق أُطِلق فقد للغاية؛ قديًما ليس فاين وتطبيق لتويرت. التابع فاين لتطبيق واضًحا
أن يمكن التي القيمة عن للتساؤل العديد ودفع ،٢٠١٣ يناير ٢٤ يف املصغر األصيل الفيديو

فاين).5 عىل للفيديو زمني طول أقىص (وهو ثواٍن ٦ مدته فيديو مقطع يمثلها

اتخذ عندما الالئق املكان لنفسه َوَجَد فاين، إطالق من فقط أسابيع بضعة بعد ذلك، ومع
تويرت عىل الفوري التوزيع وساعد قيًدا. وليس كتحدٍّ الست الثواني حد الفيديو مقاطع صانعو

نفسه. التطبيق حيز تتخطى لنطاقات الفيديو مقاطع مشاركة عىل «اْلُمَروِِّجني»

التطبيق — فاين مستخدمي أوائل من وهو — (@WillSasso) ساسو ويل الكوميدي املمثل اعتنَق
خالل من «متابع» مليون يفوق فاين عىل جمهوًرا فبنى آخر. شخص أيُّ يفعله لم نحو عىل
املستمرة معركته وكذلك باتشينو، وآل شوارزنيجر وأرنولد هوجان هالك لشخصية املرح تقليده
الكبرية مساعدته ولكن وسرتى). فاين عىل به الخاصة الفيديو مقاطع (شاِهْد الليمون مع
«املتابعني». عدد لزيادة رائعة وسيلة املضحك القصري املحتوى أن إثبات كانت فاين إىل بالنسبة
اإلطارات بتقنية رة املصوَّ الفيديو مقاطع أن (@Lowes) لوز مثل تجارية عالمات كذلك وأثبتت
مفيًدا فاين تجعل أن أيًضا يمكن التعليمية الفيديو ومقاطع الكواليس، وراء ما ولقطات الثابتة،

الخاصة. الجماهري أنواع لكل أيًضا ولكن وحسب، «للمتابعني» ليس للغاية

أحدهما يلحقها قد التي الهزيمة انتظار من وبدًال الخاص. جمهوره وإنستجرام فاين من لكل
«كوكاكوال التنافسية املعركة من املحمولة األجهزة لتطبيقات نسخة هو نراه ما ربما باآلخر،

شخيص. تفضيل مسألة مجرد فائز، يوجد ال حيث بيبيس» مقابل

إنستجرام عن ملحة

يف فيسبوك (اشرتته آيفون ألجهزة كتطبيق ٢٠١٠ أكتوبر ٦
صورة يف دوالر بمليار يقدَّر مزعوم مبلغ مقابل ٢٠١٢ أبريل

وأسهم).* نقد

اإلطالق

و«امُلَروِّجون». «الباحثون» وكذلك «املتابعون» الخاصة الجماهري
امُلشاَركة. الصور تكوين عىل اعتماًدا معتدل إىل منخفض املطلوب الجهد

225



الجمهور

إنستجرام عن ملحة

ولكنك والنرش، التأليف حقوق ألصحاب الفكرية امللكية تعود
فيما حرصي وغري مجانيٍّا ترخيًصا (فيسبوك) إنستجرام تمنح
خاصتك، فهم «متابعوك» أما أنشأته. الذي املحتوى يخص

أخرى. قنواٍت إىل نقلهم يمكنك ال ولكن

للبيانات املاِلكة الجهة

مستخدم مليون ١٣٠ اإلحصاءات سجلت ،٢٠١٣ يوليو يف
تحميل عملية مليون و٤٥ العالم أنحاء جميع من شهريَّا نشط
وألف يوميٍّا «إعجاب» مليار تحقق التي الواحد، اليوم يف صور

الواحدة.† الثانية يف تعليق

املستخدمني/التحميالت إجمايل

التفاعل إدارة عليها. تعليق وإضافة صورة التقاط عىل القدرة
االجتماعي.

املطلوبة املهارات

واملستخدمون. (فيسبوك) إنستجرام اإلعالمية البوابة ُحرَّاس
الخام صورتها يف املحمولة األجهزة صور استخدام سهولة
السهلة صور تصفية بعوامل عليها تعديالٍت وإدخال
عىل والقدرة سلسة، اجتماعية مشاركة وميزات االستخدام،

اإللكرتونية. املواقع يف املحتوى تضمني

القوة نقاط

نوعه. من صور/فيديو لتطبيق مستخدمني قاعدة أكرب  
— العالم يف اجتماعية شبكة أكرب — لفيسبوك امللكية تئول

التطبيق. مع والتكامل الدعم يتوفر حيث
 

عالمة باستخدام والعناوين (الهاشتاج) الَوْسم عالمات دعم
تويرت). حساب مثل (تماًما @

 

الثابتة الصور يف متخصص فوتوغرايف ر مصوِّ عقلية يتطلب
والقيمة. التفاعل من قدر أقىص لتوليد فيديو ر مصوِّ أو

التحديات

يكون ال التي الرشكات إىل بالنسبة محدودة قيمة يمثل ربما
بطبيعتها. مرئيٍّا محتواها

 

* Dan Primack, “Breaking: Facebook Buying Instagram for $1 billion,” CNNMoney,
April 9, 2012, http://finance.fortune.cnn.com/2012/04/09/breaking-facebook-
buying-instagram-for-1-billion/.

† “Stats,” Instagram Press Center, accessed August 6, 2013, http://instagram.com/
press/#.
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العرشون الفصل

اإلنصاتجيًدا املدوناتالصوتية:

أفعل فإنني اآلن أما مرآبي، يف نفيس لقتل أخطط كنت سنواٍت بضع قبل
ما تعرف هل صوتية. مدونة بثُّ نفسه؛ املرآب يف حياتي يف فعلته يشءٍ أفضل

الصوتية؟1 املدونات
مارون مارك

أوه دابليو محطة يف يعمل كان (إذ اإلذاعة عرب سابق أسطواناٍت ل ُمشغِّ لكوني
الصوتية املدونات حيال ضعيًفا دائًما كنت أغلقت)، التي العزيزة @WOXY واي إكس
(ملفات الصوتية امللفات َرْقَمنَة قوى نتيجة الصوتية املدونات ظهرت (البودكاست).
الصوتي املحتوى ونرشت بود، آي ألجهزة أبل وإطالق إس، إس آر وتوزيع ثري)، بي إم
إذاعية محطة يف وظيفة عىل الحصول إىل الحاجة من فبدًال مثيل، له يسبق لم نحو عىل
مجانًا وتوزعه الخاص مرآبك يف برنامًجا ل تسجِّ أن فعليٍّا يمكنك الجماهري، إىل للوصول

تيونز. آي عرب «املستمعني» ماليني عىل
خاصة: جماهري أي مع تواجهها التي نفسها هي هنا املشكلة فإن الحال، بطبيعة
تستثمر لم إذا طويًال. وقتًا الصوتية املدونات يف و«املشرتكني» «املستمعني» بناء يستغرق
وهذا أحد، يسمعها ال صوتية مدونة أنشأت قد فإنك الجهد، هذا يف املال) (وأحيانًا الوقت

رشكتك. إىل بالنسبة له قيمة ال
القناة ولكن ،١٫٠ ويب من باليًا قديًما أثًرا الصوتية املدونات البعُض يرى قد
مارك الكوميدي املمثل نجاح من يتضح كما األخرية اآلونة يف تامة نهضة شهدت
يف املحنَّك — مارك كان الصوتية. املدونات بث إىل ل تحوَّ الذي (@MarcMaron) مارون
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مدونته أطلق عندما عمله تتخلَّل التي التوقف فرتات إحدى يف — االرتجالية الكوميديا
خطة، لديه تكن لم .٢٠٠٩ سبتمرب يف مرآبه من (@WTFpod) إف تي دابليو الصوتية

فحسب.2 يشءٍ فعل يف يرغب كان ولكنه
مارك حياة يف فاِرقة لحظة إىل «اليشء» هذا تحوَّل حلقة، ٤٠٠ من أكثر وبعد
مارك اختار االجتماعي، التواصل وسائل إىل اآلخرون فيه ُهِرَع الذي الوقت يف املهنية.
ومهاراته الفكاهي حسه فيها يسطع أن يمكن حيث — الصوتي التدوين — الوسيلة هذه
أيًضا زادت املخلص، جمهوره زاَد وبينما املشاهري. مع وصداقاته املقابالت إجراء يف
إف آي قناة عىل «مارون» األول التليفزيوني برنامجه يف ذروتها وبلغت املهنية، فرصه

.٢٠١٣ عام ربيع يف عاديٍّا» تكون أن «محاولة الذاتية سريته ونرش ،(@IFC) يس
الجماهري وراء السعي يف كلَّها املهنية حياته قىض أنه هو مارك نجاح يف أبهرني ما
هذه من بأي يحَظ لم ولكن والتليفزيون. اإلذاعة ويف املهرجانات ويف الكوميديا نوادي يف
غرار فعىل الصوتية؛ مدونته يف و«املشرتكني» «املستمعني» بناء يف بدأ حتى الجماهري،
واآلن، مغامًرا، أعمال رجل ا حقٍّ مارك كان االرتجالية، الكوميديا مجال يف العاملني جميع

املرسح. عن ينزل عندما تختفي ال خاصة جماهري يبني فإنه اإلنرتنت، وبفضل
جماهري بناء خاللها من تستطيع للغاية نشطة قناة الصوتية املدونات تزال ال لذا،

عىل: لك مالءمتها مدى ويعتمد خاصة.

الجودة. عايل َقيِّم صوتي محتًوى إنتاج عىل قدرتك •
ثابت. زمني لجدول وفًقا تنرشه •
املستمعني. احتياجات ويخدم •

إليه. واالستماع تحميله يف والرغبة الوقت لديهم الذين •

القنوات من العديد يف عما الصوتية املدونات يف أكرب رضورًة املتطلبات هذه تمثل
يستغرق وإنما زر، بضغطة تُنشأ ال الصوتية املدونات ألن وهذا ناقشناها؛ التي األخرى
فإنها ذلك، ومع تسويقيٍّا. ودهاءً موهبة ويتطلب وقتًا وتوزيعها الصوتية املدونة إنتاج

يف: تساعدك أن يمكن

الطلب. عند باملحتوى اْلُمحتَملني» و«العمالء الحاليني» «العمالء إعالم •
للموظفني. ميداني تدريب تجهيز •

املقابالت. خالل من مجالك يف «املؤثرين» من االستفادة •
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الفكرية) (القيادة معني اختصاص يف رشكتك بها تتمتع التي الخربة توصيل •
«الباحثني». إىل

لطبيعته نظًرا الرشكات بني التسويق قطاعات يف خاصة جاذبية الصوتي للتدوين
يف مشاركتي بفضل مبارش نحو عىل هذا رأيت ولقد الطلب. عند وتقديمه املتنقلة
3.(@JayBaer) باير جاي مع الصوتية بودكاست بروس سوشيال مدونة عىل االستضافة
من حقيقية «ُرًؤى لتقديم كوسيلة ٢٠١٢ عام األسبوعية الصوتية التدوينات جاي بدأ
مدونة بثَّ ينوي كان إذا املرءَ أن واكتشَف الفعليني.» االجتماعي التواصل وسائل خرباء

عليه: فيتعنيَّ صوتية،

تيونز آي إن حيث و«املشرتكني»؛ «املستمعني» ل متعددة توزيع قنوات عن البحث •
الصوتية. املدونات سوق يحتكر ال

كتابة خالل من «الباحثني» إىل الطويل املدى عىل الصوتية املدونة وصول زيادة •
عادية. مدونة عىل منشور إىل وتحويلها صوتية تدوينة كل

يضخمون إنهم حيث املؤثرين» «األشخاص مع عالقات لبناء املقابالت استخدام •
مكتسبة). إعالم (وسائل الخاصة جماهريهم لدى الصوتية مدونتك قيمة

الخاصة. جماهريك جميع لدى الصوتية املدونة ترويج •
يصبحوا أن (بمعنى الصوتية املدونة يف املشاركني عىل نفسه اليشء عرض •

«ُمَروِّجني»).

عرب للعمل تؤهلك التي باملهارات تتمتع كنت أو رائًعا» «صوتًا تمتلك كنت إذا لذلك،
تأكَّد اعتبارك. يف الصوتي التدوين تضع أن منك األمر يستحق فربما اإلذاعة، محطات
مسافرين أو (سائقني ناحية من الوقت لديه يتوفر مستهدًفا جمهوًرا لديك أن فحسب
ناحية يف لالستماع محمول وجهاز واالنتظار)، الجلوس عليهم يتعنيَّ أشخاص أي أو

شابه). ما أو ذكيٍّا هاتًفا أو بود آي (جهاز أخرى

واحرتام تقدير موضع الصوتية املدونات كل

التدوين ماهية املتحدة الواليات يف البالغني من باملائة ٤٦ نحو يعرف لألبحاث، بيو ملركز وفًقا
ويف األقل.4 عىل األحيان بعض يف الصوتية، املدونات أخبار إىل يستمعون باملائة و١٨ الصوتي،
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موجوًدا كان ا عمَّ باملائة ٣١ حوايل بزيادة صوتية؛ مدونة ٩١٧٠٠ يوجد كان ،٢٠١٢ ديسمرب
نسبة وتبلغ ثابتًا، منحنًى ومعرفتها الصوتية باملدونات الوعي يأخذ إذن، 5.٢٠٠٩ نهاية يف

يوم. كلَّ الصوتية املدونات من مزيد إنتاج ويجري باملائة، ٢٠ من أقل املستمعني

قناة تظل ربما ولكن كذلك، إنها حسنًا كذلك؟ أليس صعبة، قناة وكأنها الصوتية املدونات تبدو
خالل فمن .(@NPR) العامة الوطنية اإلذاعة تفعله ما فحسب ل تأمَّ رشكتك. إىل بالنسبة رائعة
الصوتية ملدونتها الشهرية التنزيالت عدد إجمايل زاد الجيد، للمحتوى املستمر واإلنتاج الرتويج
و٢٣٫٣ ٢٠١١ عام شهريٍّا مليون ٢٨ عن بذلك مرتفًعا تنزيل، عملية مليون ٢٩٫٣ إىل ٢٠١٢ يف

.٢٠١٠ عام مليون

جماهري أن حقيقة إىل يشري «مستمعيها» نمو ولكن إذاعية، شبكة العامة الوطنية اإلذاعة تعترب
يجب الذي والسؤال له. وروَّجْت قيمة ذا محتًوى أنتجْت إذا موجودين يزالون ال الصوتية املدونات
صوتية مدونة إلنشاء الالزمة وااللتزام واملوهبة الوقت رشكتك لدى كان إذا ما هو عنه تجيب أن

ال. أم ويستهلكونها الناُس يريدها

الصوتية املدونات عن ملحة

ثري، بي إم مللفات التلقيم عىل يعتمد بثٍّ ترخيص أول ٢٠٠٣ عام َشِهَد
*.٢٠٠٤ عام حتى الصوتي» «التدوين مصطلح يَُصْغ لم ولكن

األول الظهور

ز تَُحفِّ أن نفسها الصوتية للمدونات ويمكن و«املشرتكون». «املستمعون»
من كبري بعدٍد و«املنتِسبني»، و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» جماهري نمو

الطرق.

الخاصة الجماهري

املحتوى. إنتاج حجم عىل اعتماًدا عاٍل إىل متوسط املطلوب الجهد
معلومات تيونز) آي (مثل الصوتية املدونات تقديم خدمات تمتلك
الصوتية املدونات ألصحاب تُتاح وربما االستماع. وبيانات املستمعني
ومع الخدمة. مُلقدِّم وفًقا املعلومات تلك إىل متفاوتة وصول مستويات
نشاط بتتبع الصوتي التدوين ملفات ل ُمشغِّ تضمني لك يسمح ذلك،

التحليالت. خدمة مقدِّم عرب االستماع

للبيانات املاِلكة الجهة

املدونات أصحاب عدد تحديد املستحيل، من يكن لم إن الصعب، من
املدونات إن نقول أن ويكفي العالم. أنحاء كل يف واملستمعني الصوتية
إلكرتوني؛ موقع أي مثل نفسه اْلُمحتَمل الوصول بمدى تحظى الصوتية

ِحَدة. عىل منهم وأي اإلنرتنت مستخدمي جميع إىل الوصول وهو

مستوى عىل املستخدمون
العالم
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الصوتية املدونات عن ملحة

وتحرير الصوتية امللفات وتسجيل املحتوى وإنتاج اإلذاعي اإللقاء موهبة
ألغراض الربمجية النصوص كتابة أو التحميل ومهارة الصوتية امللفات

اإلنرتنت. عىل النرش

املطلوبة املهارات

املستضاَفة الصوتية التدوينات حالة يف اإلعالمية للبوابة ُحرَّاس يوجد ال
التوزيع شبكات فإن بثُّها، جرى إذا إلكرتونية. مواقع أو مدوناٍت عىل
أو تيونز آي أبل املثال، سبيل (عىل اإلعالمية البوابة ُحرَّاس بمنزلة تكون

.(Stitcher.com

اإلعالمية البوابة ُحرَّاس

الصوتي. للمحتوى العالم أنحاء كل يف فوري توزيع القوة نقاط
«املستِمعني» مع بالتواصل حلقاٍت يف ل امُلسجَّ الصوتي املحتوى لك يسمح
املحتوى تواصل طريقة من أكرب وبرشي شخيص طابع ذات بطريقة

وحده. املكتوب

 

اإلنرتنت. نطاق خارج «امُلستِمع» ِقبل من واستهالكها تحميلها يمكن
بحث محركات طريق عن إليها الوصول «الباحثني» جمهور يستطيع

تيونز. آي مثل التوزيع شبكات عرب وكذلك جوجل مثل صة مخصَّ
 

املكتوبة. الكلمات توفره ا عمَّ املحتوى ُمنِتج مع األُلفة من أكرب صلة توفر  

نفسه. املحتوى قراءة من أكرب التزاًما صوتي محتًوى إىل االستماع يتطلب التحديات
الصوتية املدونات أفضل تتطلب املكتوبة، املدونات مع الحال هي كما
يمتلكون ال الذين وأولئك منتظم. أساٍس عىل املحتوى بإنتاج التزاًما
«املشرتكني» عدد زيادة يخص فيما صعوباٍت سيواجهون الرتكيز هذا

البحث. نتائج يف الظهور وفرص

 

* Stephanie Ciccarelli, “History of Podcasting,” Voices.com, accessed August 6, 2013,
http://www.voices.com/resources/articles/podcasting/history-of-podcasting.
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التي القنوات من فحسب الخارجية للقرشة إال أتطرق لم إنني تُصدِّق، ال أو ْق َصدِّ
الحايل. العرص يف معها تفاعلهم وتنمية خاصة جماهري بناء خاللها من رشكتك تستطيع
املنطقة أو اللغة املحددة القنوات من متزايد عدد يوجد فإنه عامليٍّا، اإلنرتنت انتشار ومع
مع تتواصل أن تأمل كنت إذا الخاصة» جماهريك «تنمية جهود يف عاِمًال تكون قد

املحليني. املستهلكني
العاملية الطبيعة عىل مبنية عاملية توصية الجمهور» «حتمية أن هو السارُّ والخربُ
بلد من واألطراف القنوات أسماء تختلف وقد و«املنتِسبني». و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» ل
حجًما أكرب خاصة جماهري لبناء «السعي واحدة: واألهداف املبادئ تظل ولكن آخر، إىل

منافسيك.» جماهري من قيمة وأكثر تفاعًال وأكثر
الجماهري قنوات من قناة عرشين حول جدٍّا الرسيعة اللمحات بعض إليك ، ثمَّ ومن

. َقطُّ اعتبارك يف تضعها لم ربما الخاصة

الصني يف بحث محرك أكرب Baidu.com كوم دوت بايدو موقع يعد «بايدو»: (١)
األخرى الرئيسية الصينية البحث محركات تتضمن السوق. من باملائة ٧٠ حوايل ويمثل
دوت وكيهو ،Sogou.com كوم دوت وسوجو ،Soso.com كوم دوت سوسو مواقع
إىل وتوجيههم «الباحثني» اللتقاط أماكن وجميعها تشاينا.1 وجوجل ،Qihoo.com كوم
يتمتع األماكن هذه من والكثري واملدفوعة. العادية الطرق خالل من اإللكرتوني موقعك

«اْلُمَروِِّجني». إىل بالنسبة إغراءٍ مصدر تكون قد اجتماعية بسماٍت أيًضا
عليها استحوذت اجتماعية شبكة هو Bebo.com كوم دوت بيبو موقع «بيبو»: (٢)
مرًة مؤسسيها إىل بيعها لتعيد دوالر؛ مليون ٨٥٠ مقابل ٢٠٠٨ يف الين أون أمريكا
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االجتماعية الشبكة وظيفتي بني املوقع يجمع دوالر.2 مليون مقابل ٢٠١٣ عام أخرى
لتنمية مكانًا يكون أن يمكن ثمَّ ومن اإللكرتوني؛ الربيد خدمة يف الوارد الربيد وصندوق
ومستقبله الصغري حجمه فإن ذلك، ومع و«املنتِسبني». و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» تفاعل

صعبًا. أمًرا بفائدته التنبؤ يجعالن املجهول
تملكه الذي البحث محرك هو Bing.com كوم دوت بينج موقع «بينج»: (٣)
تكامله ويجعله املتحدة. الواليات سوق يف الثاني املركز يحتل والذي ميكروسوفت

جوجل. خارج «الباحثني» لتقديم ا مهمٍّ مكانًا مايكروسوفت منتجات مع القوي
املوقع عىل يعتمد املحمولة لألجهزة رائد تطبيق هو فورسكوير «فورسكوير»: (٤)
العالم.3 يف مستخدم مليون ٣٣ بحوايل مستخدميه عدد ويُقدَّر املتحدة الواليات يف منترش
ويرون وآراءً، ونصائح تعليقاٍت ويرتكون املواقع، يف الدخول» املستخدمون ل «يسجِّ
لإلعالنات مختلفة نماذج اختبار يف الخدمة بدأت قريب. مكان يف املوجودين األصدقاء
مقابل خصوماٍت تقديم عىل القدرة املتاجر عىل طويلة فرتة منذ وعرضت املدفوعة،
«عمالء» إىل «الباحثني» لتحويل جيًدا مكانًا فورسكوير يعد لذا، فيها؛ الدخول تسجيل

الفور. عىل
«واتس (الصني)، «ويشات» (اليابان)، «الين» الجنوبية)، (كوريا توك» «كاكو (٥)
األربعة اإلنرتنت عرب املجاني الرتاسل تطبيقات تتيح األمريكية): املتحدة (الواليات آب»
رسوم دون — الفيديو مكاملات الحاالت، بعض ويف — األفراد بني الدردشة إمكانية هذه
توك كاكو تطبيق مستخدمي عدد بلغ ،٢٠١٣ يوليو ويف الخلوية. االتصاالت لشبكة
مستخدم، مليون ١٥٠ من أكثر الين وتطبيق ل، ُمسجَّ مستخدم مليون ١٠٠ من أكثر
مليون ٢٥٠ من أكثر آب واتس وتطبيق مستخدم، مليون ٣٠٠ من أكثر ويشات وتطبيق
ومن ُمحتَملني. «مشرتكني» لبناء وسيلة منها تطبيق كل يمثل النحو، هذا وعىل مستخدم.
منها تطبيق كل أيًضا يصبح ربما االجتماعية، الخربات من مزيد لتطوير خططها خالل

و«املتابعني».4 «املعجبني» لبناء مكانًا
منصة هو (@Medium) Medium.com كوم دوت ميديوم موقع «ميديوم»: (٦)
بأنه املوقع يوصف .(@ev) ويليامز إيفان لتويرت املؤسس والرشيك ن املدوِّ أطلقها نرش
جديدة تعاوني نرش منصة األمر واقع يف وهو املدونات، عاَلم يف القادمة التطور صيحة

كتاباتك.5 إىل «الباحثني» جذب عىل القدرة لديها
Myspace.com (@Myspace) كوم سبيسدوت ماي إطالق أُعيَد سبيس»: «ماي (٧)
بالكامل بناؤه املعاد املوقع ويركِّز تيمربليك. جاستن من استثمار بفضل وذلك ٢٠١٣ عام
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النحو، هذا وعىل يحبونهم.6 الذين املبدعني من وغريهم باملوسيقيني الناس ربط عىل اآلن
القطاعات يف العاملني األشخاص أجل من و«املعجبني» «الباحثني» لجذب مكانًا يعد
أن يمكن التي والطريقة ال أم سيتوسع كان إذا ما رؤية انتظار يف زلنا وال اإلبداعية.

ذلك. بها يحدث
وتبادل اإلنرتنت عرب املجاني للرتاسل خاصة خدمة هي (@Path) باث «باث»: (٨)
يف مستخدم مليون ١٠ من أكثر الخدمة مستخدمي عدد بلغ املحمولة. لألجهزة الصور
للمستخدمني يمكن ال أنه يف نوعها من الفريدة التسويقية ميزتها وتتمثل ،٢٠١٣ أبريل
نحو املستهلكني الحقيقة يف باث خدمة تدفع لذلك، صديًقا. ١٥٠ من بأكثر االحتفاظ

«ُمَروِّجني».7 لكسب جيد مكان فإنها ذلك، ومع للعالقات. أكرب تعزيز
العالمات مجالت تشهد املحتوى»، «تسويق ظهور مع املطبوعة»: «املجالت (٩)
www) بولتني» «ريد الخاصة مجلتها بول ريد لدى توجد انتعاًشا. التِّجارية
www) مجازين» فورد «ماي مجلتها فورد لدى وتوجد ،(.RedBulletin.com
املستهلكني آلراء (@AngiesList) ليست أنجي موقع وينرش ،(.MyFordMag.com
تخفيضاٍت. وقسائم مفيدة منزلية ونصائح أفكار عىل تحتوي لألعضاء شهرية مجلًة
وبناء الفوىض الخرتاق رائعة طريقة تكون أن يمكن املطبوعات أن عىل كلُّه ذلك ويدل

و«عمالئها». املطبوعات «مشرتكي» مع امللموسة العالقات من مزيد
عندما ٢٠١٢ عام الصحف عناوين جاجا ليدي احتلت الخاصة»: «املنتديات (١٠)
يقدم .www.LittleMonsters.com لها: مملوك خاص منتدى يف شهرتها استثمرت
مبارشة وسيلة للمعجبني — (@backplane) بالن باك رشكة من املدعوم — املوقع
من املال كسب جاجا لليدي ويتيح فيسبوك، يقدمه مما املطربة مع للتواصل ألفة وأكثر

قربًا. أكثر نحو عىل «معجبيها» مع عالقاتها
أُطِلَق آيديا». ستاربكس الخاص«ماي منتداها مع مختلًفا طريًقا ستاربكس سلكت
ستاربكس «معجبي» ل ويتيح ،(@ForceDotCom) كوم دوت فورس منصة عىل املوقع
وارتباطهم املنتجات تلك مع وتجربتهم املنتجات يخص فيما أفكار تقديم و«عمالئها»
شغف تسخري خاللها من يمكن التي الطريقة عىل بارز مثاٌل إنه التِّجارية. بالعالمة

الجميع. منه ليستفيد «املعجبني»
يف بدأت اجتماعية شبكات خدمة هي (qzone.qq.com) كيوزون «كيوزون»: (١١)
ماليني ٦٠٣ من يقرب ما لديها الخدمة كانت ،٢٠١٢ عام نهاية ويف .٢٠٠٥ عام الصني
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لخدمات تينسنت األم الرشكة مجموعة من جزءًا كونها من وتستفيد شهريٍّا، نِشط عضو
و«املنتسبني» و«اْلُمَروِِّجني» «الباحثني» لتفاعل مكانًا تعد حجمها، ضوء ويف اإلنرتنت.8

األنواع. جميع من
وهي اإلنرتنت»، لشبكة األوىل «الصفحة نفسها بت نصَّ خدمة هي رديت «رديت»: (١٢)
يصوِّتون أو مشاهدتها نسبة فرتتفع لها ويصوِّتون أخباًرا املستخدمون فيه ينرش مكان
٦ حوايل الخدمة هذه يستخدم لألبحاث، بيو ملركز وفًقا أحد. إليها يلتفت فال ضدها
يساعدون املستخدمون أولئك ولكن املتحدة، الواليات يف اإلنرتنت مستخدمي من باملائة
يعد وبذلك، بأكملها.9 الشبكة عرب لألخبار بكثري أعىل مشاهداٍت نسبة تحقيق يف رديت
يكون ال الرتويج حذًرا: ُكْن ولكن «اْلُمَروِِّجني». وإلهام «الباحثني» اللتقاط مكانًا رديت

بطبيعته. دائًما إيجابيٍّا
ثَمَّ ومن الصني»؛ «فيسبوك هو (renren.com) كوم دوت رين رين رين»: «رين (١٣)
،٢٠١٣ مايو ويف «املعجبني». وبناء «اْلُمَروِِّجني»، وإلهام «الباحثني» لجذب مكانًا يعترب

مستخدم.10 مليون ٢٠٠ من يقرب ما يضم كان
عام مطلع ومنذ وتويرت. فيسبوك من صيني مزيٌج هو ويبو سينا ويبو»: «سينا (١٤)
االستخدام، معدل حيث من العالم مستوى عىل الخامسة االجتماعية الشبكة يَُعدُّ ،٢٠١٣
الهجينة، لطبيعته ونظًرا مستخدم.11 ماليني ٥٠٣ من أكثر مستخدميه عدد يبلغ حيث

األنواع. جميع من و«املنتسبني» و«اْلُمَروِِّجني»، «الباحثني»، إلرشاك مكان فإنه
سبوتيفاي إم»: إف دوت والست إم، إف دوت تيبل وترين «سبوتيفاي، (١٥)
بعض ويف «املستِمعني»، إىل بالوصول لك تسمح موسيقى تشغيل (@Spotify)
ويمكن للدعاية، فرًصا بعُضها ويوفر تنظِّمها. التي للموسيقى «مشرتكني» بناء الحاالت،
يف الراغبة التِّجارية العالمات نمط عن للتعبري لالهتمام مثرية بطرٍق أيًضا استخدامها

بها. خاصة قنواٍت إنشاء
محتًوى اكتشاف خدمة هي (@StumbleUpon) أبون ستامبل أبون»: «ستامبل (١٦)
اهتماماتهم ضمن تقع قد التي املواد من وغريها الفيديو ومقاطع الصور «للباحثني» تقدِّم
املوقع ويتيح فقط. باملصادفة أو بهم الخاص الشخيص التعريف ملف عىل بناءً
واملشاركة. التعليق عن فضًال باملحتوى اإلعجاب عدم أو اإلعجاب إبداءَ للمستخدمني

و«اْلُمَروِِّجني». «الباحثني» لجذب مكانًا يكون أن يمكن وبذلك،
الشبكة هي VKontakte.ru يو آر دوت فكونتاكتي (روسيا): «فكونتاكتي» (١٧)
يف يوميٍّا مستخدم مليون ٤٧ حوايل تضم وكانت روسيا، يف الرائدة االجتماعية
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فرًصا تخلق فهي ثمَّ ومن فيسبوك؛ من بعيد حدٍّ إىل ُمستنَسخة وهي .٢٠١٣ مايو
«اْلُمَروِِّجني».12 وإلهام «املعجبني» وبناء «الباحثني» إلرشاك

بموقع الشبيه الفيديو ملفات تبادل موقع هو (@Vimeo) فيميو «فيميو»: (١٨)
،٢٠١٣ مايو ويف اإلعالنية. الكثافة يف وأقل مهنيًة أكثر محتواه أن عدا يوتيوب،
تكون أن يمكن قناة وهو شهر.13 كلَّ مختلف شخص مليون ٧٠ نحو يزوره كان
«الباحثني» إىل الفيديو ملحتوى أوسع توزيع عن تبحث التي التِّجارية للعالمات مفيدة

و«املشرتكني». و«اْلُمَروِِّجني»
ثواني ستة بطول فيديو مقاطع إلنشاء تويرت تطبيق هو فاين «فاين»: (١٩)
أصبحت بأن إنستجرام عىل وتفوَّقت ،٢٠١٣ يناير يف الخدمة أُطِلَقت ومشاركتها.
عليها ق تفوَّ إنستجرام أن إال … ٢٠١٣ يونيو يف تويرت عىل مشاركة األكثر الفيديو تطبيق
فاين لك يتيح ثانية.14 ١٥ بطول فيديو مقاطع إنشاء خدمة أضاَف عندما أخرى مرة
الفيديو مقاطع يرون الذين «الباحثني» التقاط عن فضًال و«ُمَروِّجني» «مشرتكني» بناءَ
يعترب إنستجرام، مع الحال هي وكما تُدَمج. أو فيه تُشاَرك مكان أي يف بك الخاصة
الفريد القصري املحتوى من غريه أو الكواليس وراء ملا محتوى لتقديم رائعة وسيلًة فاين

الخاصة. لجماهريك نوعه من
وتوصياتهم املستهلكني آلراء موقع أكرب الواقع يف هو (@Yelp) يلب «يلب»: (٢٠)
«الباحثني» يجذب وهو الرتفيه. وأماكن الليلية والنوادي التِّجارية واملحالت املطاعم بشأن
تتمثل لجذبهم الوحيدة الطريقة فإن ذلك، ومع بها. يقومون أشياء عن يبحثون الذين
موقع عىل عروضك حول آراءٍ تقديم عىل العمالءَ ز تحفِّ رائعة وخدماٍت منتجاٍت تقديم يف
فينبغي وخدماتك، منتجاتك يف واثًقا كنت إذا ثَمَّ، ومن املحمولة. األجهزة تطبيق أو يلب
يجب حقيقة السلبية التعليقات حذًرا: ُكْن ولكن يلب. استخدام عىل العمالءَ ع تَُشجِّ أن

القصوى. الظروف يف إال تُلطَّف أو تُعدَّل وال يلب عىل تقبُّلها

www موقع ُزْر لرشكتك، مفيدة تكون قد التي الخاصة الجماهري قنوات من ملزيد
الجماهري تنظيم عىل اهتمامنا لرتكيز الوقت حان فقد اآلن، أما ..AudiencePro.com

الخاصة.
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اجلامهرياخلاصة تنمية طريق خارطة

يمكن التي القنوات وكذلك الجمهور»، «حتمية بمبدأ تامة دراية عىل اآلن أنت
«اسرتاتيجية لتطوير الوقت حان ثَمَّ، ومن وإرشاكها. خاصة جماهري لبناء استخدامها
وعمًال وتفانيًا جهًدا بهذا القيام يتطلب سوف ذلك، ومع الخاصة». الجماهري تنمية
من مًعا العمل حيال ضئيلة تنظيمية حوافز لديهم تكون قد الذين الزمالء بني جماعيٍّا

واحد: شخص أجل

أساسية. تسويقية مسئوليٌة اآلن الخاصة الجماهري تنمية إنَّ

حيث من ال فعَّ تسويق إىل للوصول أمامك مفتوح فالطريُق العمل؛ وابدأ انهض لذا،
للقياس. قابلة تنافسية ميزة وإىل تخصيًصا وأكثر التكلفة





والعرشون الثاني الفصل
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شجاعة. يتطلب أمٌر نهايته حتى واتباعه عمٍل مسار تخطيط إنَّ

إمرسون والدو رالف

األجل طويل التزاًما تتطلب الخاصة» الجماهري «تنمية فإن األول، الجزء يف ناقشنا كما
جيدة: بداية لتحقيق اتخاذها عليك يتعنيَّ التي األربع الخطوات وإليك رشكتك. من

فريق. تجميع (١)
الحايل. للمشهد خريطة رسم (٢)

األهداف. تحديد (٣)
واضحة. اسرتاتيجية وضع (٤)

تعقيد مدى عىل بعيد حدٍّ إىل خطوة كل إلكمال تستغرقه الذي الوقت يعتمد سوف
خياراٍت اتخاذ عىل القدرة تكتسب سوف ذلك، من االنتهاء بمجرد ولكن مؤسستك.
النتائج من قدر أكرب تحقيق أجل من العمل موارد استثمار مكان حيال بكثري أذكى

النهائية.

الفريق تجميع (1)

يمكنك ال ولكن رشكتك. لصالح وتفعيلها الجمهور» «حتمية العتناق اآلن مستعدٌّ أنت
تتمكن حتى والدعم والتشجيع الُحلفاء بعض إىل تحتاج سوف بمفردك. ذلك خوض
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«تنمية اسرتاتيجية إىل الخاصة للجماهري العشوائية التنمية من فعليٍّا رشكتك نقل من
إىل تحتاج سوف الهجني». التسويق «عرص تماًما تتبنى لة مفصَّ خاصة» جماهري
الذين األشخاص من الوظائف متعددة مجموعة وهو الخاصة»؛ الجماهري تنمية «فريق
ورعايتها بناؤها بأكملها رشكتك عىل يجب التي الرشكة أصول من الجماهري أن يدركون

وتقديرها.
يمتلك َمْن معرفة خالل من األشخاص هؤالء ستجد لألحداث، األمثل السيناريو يف
فالسيناريو ذلك، ومع املؤلِّف). به يحلم ما (هذا مكتبه عىل الكتاب هذا من نسخة منهم
الجماهري مع بالفعل يتعاملون الذين أولئك تأييد كسب إىل ستحتاج أنك هو احتماًال األكثر

مثل: مسئولياٍت يتولون الذين األشخاص هم وهؤالء رشكتك. يف الخاصة

الدعاية. •
املحتوى. تسويق •

العمالء. عالقات إدارة •
الرقمي. التسويق •
املبارش. التسويق •

اإللكرتوني. الربيد عرب التسويق •
األحداث. إقامة •

الهاتف. عرب التسويق •
التسويقية. الرشاكة •

االجتماعي. التواصل وسائل •
اإللكرتونية. املواقع تطوير •

بد ال أنه هو القطاعات هذه من قطاٍع كل من الزمالء بشأن الرائع اليشء إنَّ
القنوات ضمن ذلك كان وإْن الجمهور، بقيمة قوي إحساٌس بالفعل لديهم يكون أن
كل قيمة يدركون تجعلهم أن هو تواجهه الذي والتحدي حاليٍّا. يستخدمونها التي
لفريق فقط أشخاص خمسة أو أربعة باختيار وأُويص لرشكتك. الخاصة الجماهري
أعضاء عرِّف وكبداية، اإلدارة. وسهلة ُمركَّزة الجهود إلبقاء الخاصة الجماهري تنمية
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موقع زيارة أو الكتاب هذا مشاركتهم طريق عن الجمهور» «حتمية عىل فريقك
.www.AudiencePro.com

األفراد متعدد واحد فريٌق (1-1)

كيف تتساءل فربما صغريًا، تسويق فريق أو واحد شخص من مكوَّنًا فريًقا كنت إذا
يكمن الجواب جهودك. يف يساعدك الخاصة الجماهري لتنمية فريق بناء يف تأمل أن يمكن

يف:

يعرفون اإلبداعيون والرشكاء الوكاالت حالية»: رشيكٍة وكالة من «االستفادة •
اهم تحدَّ املختلفة. النظر وجهات من قيَّمة ثروة أمامك ويضعون رشكتك

املدى. القصرية الحملة عقلية يتجاوز فيما للتفكري
الجماهري تنمية فريق يكون أال يجب عملك»: مجال يف املعارف «شبكات •
التنافسية غري القطاعات يف لألقران يمكن رشكتك. داخل موجوًدا لديك الخاصة
لدراسة رائعة لجنة بمنزلة ويكونوا لبعض، بعضهم كبريًا عونًا يكونوا أن

الخاصة. جماهريك لتنمية الجديدة األفكار
مثلك بأشخاص املحلية التسويق منظمات تعجُّ مجتمعك»: يف املعارف «شبكات •
أجل من منها االنطالق يمكنهم التي البدء نقطة يف التفكري عليهم يستحوذُ تماًما،
مثل ملنظماٍت املحلية املراكز أحداث يف عنهم ابحث الخاصة. الجماهري تنمية
األعمال تسويق وجمعية ،(@AMA_Marketing) األمريكية التسويق جمعية
وسوشيال ،(@DMA_USA) املبارش التسويق وجمعية ،(@BMANational)
ال ربما املهنية. األحداث من ذلك وغري ،(@socialmediaclub) كلوب ميديا
متبادلة منفعة وذي تنافيس غري محيل خاصة جماهري تنمية فريق بناء يؤدي

مهمة. مهنية عالقاٍت إىل أيًضا ولكن وحسب، أفكار إىل

من أكرب قدًرا يتطلب ربما خاصة جماهري تنمية فريق تجميع أن من الرغم عىل
طويلة فوائد من ذلك عىل يرتتب ما فإن الصغرية، الرشكات جانب من واإلبداع املغامرة

الجهد. هذا يستحق األجل
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حقيقي تفاعل وجود احرصعىل :٧ تمرين

الجميع من اطلب الخاصة، الجماهري تنمية فريق ضمن املشرتك والهدف باألُلفة الشعور لبناء
أو تجاري مركز غرار عىل الحقيقيون املستهلكون فيها يتفاعل بيئة إىل مكاتبهم من الخروج

قدم. كرة مباراة حتى أو مطعم

جماهري أي توثيق منهم واطلب املتنقلة. أجهزتهم خالل من البيئة مع التفاعل عىل الفريق ع شجِّ
لتبادل عشاءٍ أو بغداءٍ الرحلة اختتم وأخريًا، يرونها. خاصة» جماهري «تنمية محاوالت أو خاصة
املشاركة النهاية، يف الخاص. جمهورك بناء يف تساعد أن شأنها من التي واألفكار املالحظات

فحسب. «امُلَروِّجني» ل ليست

يف ليس للرشكة، التنظيمي املخطط يتضمنه فريق إنشاء أقرتُح ال أني الحظت ربما
ألفراد حرٍّا تجمًعا الخاصة الجماهري تنمية فريق يكون أن األفضل فمن األقل؛ عىل البداية
شغفهم وراءَ الدافُع يكون وال املؤسسة. داخل مختلفني قادة إمرة تحت يعملون ربما
لتحقيق سعيهم أيًضا ولكن فحسب، الرشكة أهداف لتحقيق سعيهم معك بالتعاون
فريق نجح إذا ثَمَّ، ومن الخاصة. الجماهري بأداء منها كثريٌ يرتبط التي الفردية، أهدافهم

ينجحون. فإنهم الخاصة، الجماهري تنمية

التقليدية النرشوالبث جهات محاكاة (2-1)

الخاصة الجماهري تنمية فريق يبدأ أن ح امُلرجَّ فمن صغرية، أو كبرية رشكتك كانت سواء
واملسئوليات األدوار من مزيًدا سنرى أننا وأعتقُد رسمية. غري تعاونية كوحدة لديك
الجماهري «تنمية قيمة اعتناق املسوقون يبدأ بينما تظهر الرسمية الوظيفية يات وامُلسمَّ
املحتوى تسويق من كلٌّ صيغ ولقد املحتوى. تسويق مع حدث ما غرار عىل الخاصة»،
التقليدي، النرش/البث مجال يف العمل جاِنبَي غرار عىل الخاصة» الجماهري و«تنمية
الُكتَّاب مع التحريري الجانَب املحتوى تسويق يحاكي فكما والتوزيع. التحرير وهما:
تُحاكي الخاصة» الجماهري «تنمية فإن الفيديو، ري ومصوِّ واملواهب والباحثني امني والرسَّ

مثل: مفاهيم تتضمن مستقبلية وظيفية يات ُمسمَّ مع التوزيع جانَب

الجمهور. اكتساب •
الجمهور. تنمية •
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الجمهور. إدارة •

يات امُلسمَّ بهذه شخص أيُّ الرسمي غري الخاصة الجماهري تنمية فريق يف يوجد لن
وظائف إنشاء الرشكات عىل يتعنيَّ سوف الوقت، مرور مع ولكن البداية. يف الوظيفية
الجماهري تنمية فريق لجهود محددة مسئولياٍت إيجاد أجل من مماثلة مسئوليات لها

الخاصة.
رشكتك يف الخاصة الجماهري تنمية فريق يف عضًوا تكون أن إىل تطمح كنت إذا
الذين األشخاص من تستطيع ما قدر تتعلَّم أن الحكمة من فسيكون الطويل، املدى عىل
فقد التقليدية؛ والبث النرش رشكات يف الجماهري وتنمية التوزيع وظائف يف يعملون
للطبيعة تقديًرا أكثر وهم أقل بجمهور فنشئوا اإلنرتنت، خربة األشخاص هؤالء استقى
أفضل: نحو عىل يأتي ما فهم عىل فريقك تساعد أن لتجاربهم يمكن للجماهري. املؤقتة

ولكن األول، الفصل يف بروس من هذا َسِمعنا صعب»: أمٌر الجمهور «بناء •
الصحيفة توزيع مدير إىل فتحدَّث هذا، يعنيه ما ا حقٍّ تعرف أن تريد كنت إذا
التِّجارية للعالمة الوالءَ أن كيف حول بحكاياٍت يُْمِتُعك سوف مدينتك. يف املحلية
الخاصة الجماهري تدمر سوف الجديدة والتكنولوجيات االستهالكية والعادات

ة. املتغريِّ الحتياجاتهم اهتماًما تُوِل لم إذا
أغنية تذيع ال اإلذاعة محطات أن يف سبب ثمة تنسيًقا»: يتطلب الجمهور «بناء •
فهاتان مبارشًة؛ الدم» «مطر سالير فرقة أغنية عقب مثلك» «شخص أديل
صو متخصِّ ويدرك الجماهري. من للغاية مختلفني نوعني تجذبان األغنيتان
املحتوى ألنواع مناسبة جماهري تنمية يف يساعدون ثَمَّ ومن هذا؛ الجمهور

املختلفة.
(الهاشتاج) الَوْسم عالمات التليفزيونية الربامج تدمج مكان»: كل يف «املنافسة •
مىض؛ وقٍت أي من أكثر الشاشة عىل واملعلومات الرتويجية والربوموهات
االجتماعي املركز السابق يف التليفزيون وكان انتباهك. تفقد أن تريد ال ألنها
جزءٍ عىل للحصول يتنافس آخر جهاز مجرد اآلن أصبح ولكنه للمنزل،
وسيأتيك املنتج «اصنع اسرتاتيجية تمثل ال لذلك، ونتيجًة وانتباهك. وقتك من
منعزلة كارثة محققة؛ كارثة هي إنما محتًوى، تسويق اسرتاتيجية املستهلكون»

للمراقبة. تخضع ال
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أخريًا اإلعالم وسائل حصلت ولكن سنوات، األمُر استغرَق لقد مهم»: «القياس •
املطبوعة)، اإلعالم (وسائل ميديا أوديتيد فور إليانس ذي — تقدير مكاتب عىل
اإلنرتنت، عىل الُقرَّاء عدد لحساب — (التليفزيون) ونيلسن (اإلذاعة)، وأربيرتون
كنت إذا تقديراتها.1 يف الطلب حسب واملشاهدين اإلنرتنت، عرب البث ومستمعي

النجاح. يف لديك أمَل فال اآلخرين، إىل أدائك إيصال تستطيع ال

إنك تماًما. هذا لك يقدمها التي الفرصة تغتنم كيف هو الوحيد الحقيقي السؤاُل
وسائل جميع تواجهها التي التحديات لتخطي خاصة جماهري تنمية فريق إىل تحتاج ال
جراءَ برشكتك لحقت التي األمراض معالجة إىل أيًضا تحتاج ولكنك فحسب، اليوم اإلعالم
هذه أمثلة ومن التسويق. قسم يف الزمن عليها عفى التي الجمهور إدارة جهود من جيل

األمراض:

املستهلكني إن حتى مغلقة مخازن يف مكتنزة بيانات األعراض: البيانات»: «تضُخم (١)
القنوات يف املوجودين أولئك من أسوأ) (ربما مختلف نحو عىل يُعاَملون القنوات إحدى يف

الرسائل. لتخصيص فيها البيانات هذه تستخدم التي
أي دون تديرها التي القناة أداء لتعزيز السعي األعراض: األنانية»: من «طفح (٢)

التسويقية. األهداف بقية عىل ذلك لتأثري اعتبار
القنوات عرب الرتويج استخدام يف الفشل األعراض: املشرتكة»: القنوات رؤية «عدم (٣)

وأفضل. أكرب ومشاركة جمهور لبناء
االعتبار يف التنقل عىل القدرة وضع يف الفشل األعراض: اإللكرتوني»: «الشلل (٤)
هواتف مدمني كونهم من بدًال ثابتني أجهزة مستخدمي كانوا لو كما املستهلكني ومعاملة

متنقلني. ذكية
لدفع فقط املدى قصرية النتائج تعزيز األعراض: الحادة»: العائدات «متالزمة (٥)

الطويل. املدى عىل للهبوط — الدائمة العميل وقيمة — الخاصة الجماهري

∗∗∗

اإلعالم. وسائل رشكات من رشكًة اليوم رشكة كل أصبحت اإلنرتنت، بفضل

∗∗∗

246



الجهود وتنظيم االسرتاتيجي التخطيط

قد ولكن تعانيه. ما عالج يمكنك الخاصة، جماهريك تنمية فريق تجميع خالل من
«املراجعة». معينة: كلمة تجاه حساسيتك تجاوز إىل تضطر

للغاية ضخمة بأعداٍد خاصة جماهري بناء هاوس: ميديا بول ريد

عىل مًعا يعمال أن الخاصة» الجماهري و«تنمية املحتوى لتسويق يمكن كيف ترى أن تريد كنت إذا
.(@RedBull) هاوس ميديا بول ريد ل فتأمَّ إعالم، وسائل رشكات إىل التِّجارية العالمات تحويل
إنتاج — ٢٠٠٧ عام أُنِْشئَ الذي — بول ريد املرشوبات رشكة من باملحتوى املختص القسم بدأ
التِّجارية. بالعالمة الوعي لزيادة كوسيلة بولتني) ريد (ذا ومجلة وثائقية وأفالم رياضية أحداٍث

— الوحدة هذه اآلن وتحوَّلت بكثري. وأكثر ذلك الحايل الوقت يف تفعل الوحدة فإنَّ ذلك، ومع
آي عىل الوثائقية األفالم مبيعات بفضل لألرباح مصدر إىل — تكلفة مركز السابق يف كانت التي
تبِن لم وهكذا، مجلتها. يف اإلعالنات ومبيعات يس، بي إن شبكة مع الرتخيص وصفقات تيونز،
و«امُلَروِّجني» «الباحثني» جماهري من مملكة بَنَْت إنما فحسب، للغاية كبرية إعالمية قوة بول ريد
وكذلك املحتوى، من التايل الرائع الجزء عىل للحصول جميًعا املتعطشني الخاصة و«املنتِسبني»

اْلُمذهلة. الطاقة ذو املرشوب

الحالية الجهود مراجعة (2)

هذا تجنب يمكنك بتكراره. عليهم محكوٌم تاريخهم يعرفون ال الذين أولئك إنَّ يُقال
رشكتك بناء كيفية لتوثيق الخاصة الجماهري تنمية فريق جمع طريق عن املصري
األمور تلك توضيح يمكنه أحَد ال الحايل. الوقت يف وإدارتها وإرشاكها الخاصة للجماهري
إىل الخاصة الجماهري تنمية فريق يحتاج سوف ذلك، من بدًال جوجل. حتى وال لك،

الخاصة. الجماهري تنمية جهود ملراجعة املؤسسة قلب يف ق التعمُّ
تأمل أن يمكن ال ذلك، ومع الكثريين. قلوب يف الرعَب تُلقي «املراجعة» كلمة أن أعلُم
الحايل. موقفك تعرف كنت إذا إال املستقبلية الخاصة الجماهري تنمية جهود تحسني يف

لديك: املوجودة التالية األشياء توثيق الخاصة الجماهري تنمية مراجعة منك وتتطلب

املدفوعة. اإلعالم وسائل •
اململوكة. اإلعالم وسائل •

الخاصة. الجماهري •
الخاصة. وجماهريهم والرشكاء باملوظفني الخاصة اململوكة اإلعالم وسائل •
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وإذا البنود. هذه من بنٍد كلَّ نستكشف سوف املقبلة، القليلة الصفحات مدى عىل
للمساعدة املجانية املوارد من متنوعة مجموعة فستجد ،www.AudiencePro.com ُزرَت
أعضاء تدْع ال تتابع: بينما واحد تحذير ثم لديك. الخاصة الجماهري تنمية مراجعة يف
الجديدة فالعنُي حاليٍّا؛ يديرونها التي القنوات يراجعون الخاصة الجماهري تنمية فريق
الراهن. الوضع يف شخصية مصلحة لها التي العني من بكثري أفضل مالحظاٍت تُقدِّم

املدفوعة اإلعالم وسائل استكشاف (1-2)

اإلعالم لوسائل التام الفهم هي لديك الخاصة الجماهري تنمية مراجعة يف األوىل الخطوة
إبداعية تحلِّل وأن الزمالء مع مقابالٍت تُجري أن يتطلب وهذا رشكتك. لدى املدفوعة

توثيق: أجل من فيها الرشكة واستثمار اإلعالنات

وسائل يف اإلعالنات املثال، سبيل (عىل املستخدمة اإلعالنية والوحدات القنوات •
عىل واإلعالنات الخارجية، واإلعالنات والتليفزيون، اإلذاعة ويف املطبوعة اإلعالم

ذلك). إىل وما اإلنرتنت، شبكة
والثانوية. الرئيسية الرشاء عىل الَحثِّ عبارات •

الرشاء. عىل الَحثِّ عبارات لدعم امُلستخَدمة اململوكة اإلعالم وسائل •
الَوْسم وعالمات االجتماعية الرموز املثال: سبيل (عىل الخاصة الجماهري تفاُعل •

ذلك). إىل وما (الهاشتاج)،

اإلعالنات أحد تُوثِّق فربما املثال، سبيل عىل التأمني مجال يف تعمل كنت إذا لذلك،
اآلتي: النحو عىل اإللكرتوني موقعك عىل املوجودة الرتويجية

ترويجي. إعالن اإلعالن: ووحدة القناة •
َحثٌّ يوجد (ال مجانًا» التأمني لسعر تقييم عىل «احصل الرشاء»: عىل «الَحثُّ •

الرشاء). عىل ثانوي
املقصودة. الصفحة املستخدمة»: اململوكة اإلعالم «وسائل •

مقصودة صفحة تظهر ثم النقر، يتم حتى يشءَ ال الخاصة»: الجماهري «تفاُعل •
اإللكرتوني. الربيد رسائل يف اشرتاك نموذج مع
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عىل الَحثِّ عبارات تهجني فرص برسعة فسرتى مًعا، بياناتك جدول تجمع عندما
الخاصة جماهريك بناء يف وتساعد املبيعات ق تحقِّ لكي املدفوعة اإلعالم وسائل يف الرشاء
تزال ال بينما منفصلة ورقة يف األفكار هذه جمع يف ابدأ سواء. حدٍّ عىل إرشاكها أو
التي املراجعة من الكثريُ فلدينا بعد؛ بشأنها إجراءاٍت تتخذ ال ولكن عقلك، يف واضحة

أوًال. بها القيام يجب

اململوكة اإلعالم وسائل استكشاف (2-2)

تنمية جهود من العظمى الغالبية إىل بالنسبة األساَس اململوكة اإلعالم وسائل موارد توفر
توثيق: إىل تحتاج جماهريك، بناء إمكانية لتحسني ثَمَّ، ومن الخاصة؛ الجماهري

اململوكة. اإلعالم وسائل أصول كلِّ •
األسماء ن (دوِّ منها أصل كلَّ يدير الذي مؤسستك يف (األفراد) الفريق/الفرد •

الحًقا). العالقات بناء جهود أجل من واملناصب
أصل. كل ضمن الحالية الخاصة الجماهري تنمية جهود •

اململوكة. اإلعالم وسائل أصول من أصل كل تحديث مرات عدد •

اآلتي: النحو عىل النتائج تظهر قد

التحديثات الخاصة الجماهري تنمية جهود
الحالية

املنوطة الجهة
بإدارتها

األصول

الحاجة، حسب
األولويات ترتيب

األول املدير يحدده
املواقع. لتطوير

للموقع البحث محركات تحسني
رسائل يف االشرتاك نموذج (الباحثني).

الصفحة عىل اإللكرتوني الربيد
االشرتاك إنهاء ونموذج الرئيسية

التواصل وسائل رموز (املشرتكني).
(امُلَروِّجني الصفحات يف االجتماعي

واملتابعني). واملعجبني

املحتوى فريق
(دانيال الرقمي

ولينديس وجوشوا
وبرنت)

اإللكرتوني املوقع
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التحديثات الخاصة الجماهري تنمية جهود
الحالية

املنوطة الجهة
بإدارتها

األصول

الحاجة، حسب
مدير ويحدده

التواصل وسائل
االجتماعي.

«الباحثني» الصفحة تجذب
الربيد تبويب عالمة و«امُلَروِّجني».

َحثٍّ عبارات (مشرتكني). اإللكرتوني
لالشرتاك/للمتابعة َعَرضية الرشاء عىل

متابعني). (مشرتكني،

وسائل مدير
التواصل

(دون) االجتماعي

فيسبوك صفحة

شهريٍّا. تتم توجد. ال العالمة مدير
وتجِربة التِّجارية،

داخل التسوق
إم) (كاتي املتجر

املتجر يف الالفتات

من تأكَّد بالفعل، لديك املوجودة اململوكة اإلعالم وسائل أصول توثيق إىل باإلضافة
يف به تقوم ما حول تَتََمْحَور الخاصة الجماهري تنمية فمراجعة أيًضا؛ ينقُصك ما معرفة

املستقبل. يف به تقوم أن يجب ما حول تََمْحُوِرها مثل نفسه بالقدر الحايل الوقت

الخاصة الجماهري استكشاف (3-2)

لتحليل ا مستعدٍّ تكون فإنك لديك، اململوكة اإلعالم وسائل أصول توثيق من االنتهاء بمجرد
و«املنتِسبني» و«امُلَروِّجني» «الباحثني» أي لديك؛ املوجودة الخاصة الجماهري أصول
للجماهري قائمتنا عىل أخرى نظرة نُْلِق دعنا تحليلك، يف للمساعدة لديك. املوجودين

الخاصة:

املنتِسبون املروِّجون الباحثون

عمالء ُدعاة متصفحون
مستهلكون محلِّلون مستِمعون
متربعون معلِّقون ُمحتَملون مرشحون
موظفون مبِدعون ُقرَّاء
عون مشجِّ مؤثِّرون فاحصون
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املنتِسبون املروِّجون الباحثون

متاِبعون مراسلون متسوقون
رشكاء مراِجعون مشاهدون

مشرتكون مشاركون زوَّار

يأتي: بما أُويص فإنني يديك، بني القائمة هذه وبوجود

و/أو تنميتها و/أو جذبها عىل رشكتك تعمل التي الخاصة الجماهري نوع تحديد (١)
حاليٍّا. إرشاكها

الخاصة: جماهريك من نوع لكلِّ ييل ما تدوين (٢)

فيها. املوجودون القنوات (أ)
األسماء/املناصب). ن (دوِّ اكتسابهم جهود إدارة عىل القائمون (ب)
األسماء/املناصب). ن (دوِّ معهم الرتاسل إدارة عىل القائمون (ج)

األسماء/املناصب). ن (دوِّ إرشاكهم عملية عىل القائمون (د)
الحالية. واإلرشاك االكتساب جهود أنواع (ه)

إلخ). ترويجية، (معلوماتية، الرسائل أنواع (و)
اْلُمستخَدمة. الجمهور وتخصيص تقسيم أنواع (ز)

الرتاسل. عملية تكرار مدى (ح)
اململوكة. اإلعالم وسائل استغالل (ط)

الشبكة اإللكرتوني، الربيد خدمات مقدِّم (اسم للرتاسل اْلُمستخَدمة التكنولوجيا (ي)
االجتماعية).

ترويج املثال: سبيل (عىل املختلفة القنوات عرب الخاصة الجماهري تنمية جهود (ك)
«املعجبني»). ل اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك

العنوان، اإللكرتوني، الربيد املثال: سبيل (عىل الناتجة املستهلكني بيانات (ل)
إلخ). املشرتيات،

إدارته). فريق طريق عن محددة هي (كما الخاص الجمهور قيمة (م)
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جماهري من قليل لعدٍد بالتجزئة بيع متجر مراجعة تبدو قد املثال: سبيل عىل
اآلتي: النحو عىل «الباحثني»

املتسوقون الباحثون املستمعون الجمهور

واملتاجر العادية املتاجر
اإللكرتونية.

(جوجل البحث محركات
األجهزة تطبيقات وبينج).
أخرى أطراف من املحمولة

وجوجل مي، (أروند
ويلب). مابس،

(إعالنات اإلذاعة
مدفوعة).

القنوات:

العمالء تجربة فريقا
وسكوت) (أماندا واملتاجر

عالقات إدارة فريق
(تشيب). العمالء

مع الرقمي التسويق فريق
إعالنية. وكالة من مساعدة

العالمة دعاية فريق
التِّجارية.

االكتساب إدارة
والرتاسل
واإلرشاك:

التسويقية. الجهود كل البحث محركات تحسني
جوجل). تركيز (محور
املدفوعة البحث إعالنات
آدووردس). (جوجل عىل
التعريف ملفات حفظ
لألجهزة الشخصية

التطبيقات عىل املحمولة
أعاله. املذكورة

يوجد. ال االكتساب أنواع
واملشاركة:

يف والفتات دوري منشور
ترويجية إعالنات املتجر.

عىل ه موجَّ وتسوق
اإلنرتنت.

= البحث محركات تحسني
عناوين/قصاصات

الدفع خدمات الصفحات.
= بالنقرة

(ال العناوين/نسخة
إضافات أي تُستخَدم

إعالنية).

٣٠ مدتها إعالنات
(ترويجية). ثانية

الرسائل: أنواع
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املتسوقون الباحثون املستمعون الجمهور

أقسام حسب املتجر: يف
اإلنرتنت: عىل املنتجات.
املنتجات أقسام حسب

املنتج وتوصيات
الشخصية.

محركات تحسني يف
الكلمات حسب البحث:

الدفع خدمات يف الرئيسية.
الكلمات حسب بالنقرة:

والجمهور الرئيسية
واالهتمامات والجهاز

خيارات (راِجع واملكان
تطبيق يف آدووردس).

مكان حسب فورسكوير:
املتجر.

اإلذاعية املحطة حسب
اليوم خالل والتوقيت
الرجال (استهداف
عاًما). ١٨–٣٤

أو الرسائل تقسيم
االستهداف:

الرسائل تظهر
زيارة أثناء «الباحث» ل

فقط. املتجر

«الباحث». عنها بحث كلما كل يف إعالناٍت ثالثة
األسبوع. أيام من يوم

عملية تكرار
الرتاسل:

واملوقع املتاجر
اإللكرتوني.

اإللكرتوني/املدونة املوقع
تحسني إىل بالنسبة
البحث. محركات

املقصودة الصفحات
الدفع خدمات إىل بالنسبة
ملف صفحات بالنقرة.
إىل بالنسبة التعريف

مابس جوجل
وفورسكوير.

اإللكرتوني املوقع
املذكور.

وسائل استغالل
اململوكة: اإلعالم

اإلعالم وسائل يف
الفتات توجد ال املطبوعة،
محرك املتجر. يف رقمية
اإلنرتنت. عىل التخصيص

والخريطة البحث محركات
واملراجعات املفردة

االجتماعية. والشبكات

املحطات عنوان
اإلذاعية.

التكنولوجيا
امُلستخَدمة
للرتاسل:

تنمية جهود توجد ال
املتجر. يف خاصة جماهري
الرشاء عىل َحث عبارات
اإللكرتوني الربيد عرب
االجتماعية. والشبكات

اإللكرتوني املوقع عىل فقط
املقصودة والصفحات

بالنقرة. الدفع لخدمات

يوجد. ال تنمية جهود
الخاصة الجماهري

القناة: عرب
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املتسوقون الباحثون املستمعون الجمهور

ملف الرشاء، عند
والسجل التعريف

الكاملني.

إال البيانات تلك توجد ال
املوقع إىل ل التحوُّ عند
الصفحة أو اإللكرتوني

املقصودة.

يوجد. ال املستهلكني بيانات
الناتجة:

يف الدائمة العميل قيمة
٥٠٠ = املتجر

العميل قيمة دوالر/سنة
= اإلنرتنت عىل الدائمة
قيمة دوالر/سنة ٧٠٠

عرب الدائمة العميل
= املتعددة القنوات
دوالر/سنة. ١٠٠٠

يقدم ولكن تتفاوت،
البحث محركات تحسني

عىل عائًدا ٪٢٠٠
خدمات وتقدم االستثمار.
عائًدا ٪١٥٠ بالنقرة الدفع

يوجد ال االستثمار. عىل
املحمولة. لألجهزة تتبع

للعائد تتبع يوجد ال
يف حاليٍّا االستثمار عىل

املكان.

الجمهور: قيمة

بالنسبة حتى للغاية، لة ُمفصَّ الخاصة الجماهري مراجعة تصبح أن يمكن ترى، كما
البيع ملتجر «ُمَروِّجني» جماهري ثالثة عىل اآلن نظرة نُْلِق دعنا «الباحثني». جماهري إىل

الوهمي: بالتجزئة

املشاركون املؤثرون املحلِّلون الجمهور

اإللكرتونية املواقع
والربيد واملدونات

وفيسبوك اإللكرتوني
ويلب. وبينرتست وتويرت

اإللكرتونية املواقع
والربيد واملدونات

وفيسبوك اإللكرتوني
ويلب. وبينرتست وتويرت

اإللكرتونية املواقع
ووسائل واملدونات

اململوكة اإلعالم
األخرى.

القنوات:

فريق = اإللكرتوني املوقع
(دانيال). الرقمي املحتوى

التواصل وسائل فريق
(دون). االجتماعي

توجد. ال استباقية،
فريق ِقبَل من تفاعلية

االجتماعي التواصل وسائل
العالقات فريق (دون)

(ميتش). والرتويج العامة

العالقات فريق
والرتويج العامة

(ميتش).

االكتساب إدارة
والرتاسل
والتفاعل:
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املشاركون املؤثرون املحلِّلون الجمهور

اإللكرتوني/املدونة: املوقع
عىل االجتماعية الرموز
واملنتجات. الصفحات
لتشجيع علنية جهود

القنوات جميع عرب املشاركة
االجتماعية.

أشكال كل توجد. ال
بدأها العادية التفاعل

«املؤثرون».

توجد. ال االكتساب أنواع
والتفاعل:

محدد يشءَ ال
ما يشاركون «املشرتكني». ل

مثل مشاركته يقررون
«املنتِسبني». أو «الباحثني»

يحصلون محدد، يشءَ ال
أيًضا كانوا إذا عليها

«منتِسبني». أو «باحثني»

صحفية بَيَانات
وملخصات

موجزة. تحليلية

الرسائل: أنواع

الحارض. الوقت يف يوجد ال يوجد. ال الربيد عرب نعم،
اإللكرتوني
والتواصل
الشخيص.

أو الرسائل تقسيم
االستهداف:

لهم. محدد يشءَ ال لهم. محدد يشءَ ال تحليلية ملخصات
ربع موجزة

تواصل سنوية.
العالقات مع

مرات عدة العامة
شهريٍّا.

عملية تكرار
الرتاسل:

واملدونة اإللكرتوني املوقع
اإللكرتوني والربيد
وتويرت وفيسبوك

وبينرتست.

اإللكرتونية املواقع
وفيسبوك واملدونات
وبينرتست. وتويرت

اإللكرتوني املوقع
والربيد

اإللكرتوني.

وسائل استغالل
اململوكة: اإلعالم

نقطة حسب يختلف
التفاعل.

نقطة حسب يختلف
التفاعل.

والنرشات املوقع،
من اإلخبارية

العامة، العالقات
واملكاملات
امُلَجْدَوَلة.

التكنولوجيا
امُلستخَدمة
للرتاسل:
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املشاركون املؤثرون املحلِّلون الجمهور

املوقع عىل املشاركة
كل تُستخَدم االجتماعي.

لتشجيع االجتماعية القنوات
املنتج. مشاركة

توجد. ال توجد. ال تنمية جهود
الخاصة الجماهري

القناة: عرب

وسائل عىل املشاركات عدد
االجتماعي. التواصل

توجد. ال توجد. ال املستهلكني بيانات
الناتجة:

الكمية. محددة غري الكمية. محددة غري محددة غري
الكمية.

الجمهور: قيمة

للبيع املتجر هذا إىل «املنتِسبني» بعض عليه يبدو قد ما عىل نظرة نُْلِق دعنا وأخريًا،
بالتجزئة:

املتابعون املعجبون املشرتكون الجمهور

وبينرتست. تويرت فيسبوك. اإللكرتوني الربيد
ويوتيوب.

القنوات:

التواصل وسائل فريق
(دون). االجتماعي

وسائل فريق
االجتماعي التواصل

(دون).

اإللكرتوني الربيد فريق
املحتوى فريق (أليسون)

(توم). ر امُلصوَّ

االكتساب إدارة
والتفاعل: والرتاسل

وأزرار اإلنرتنت، رموز
عىل و«تثبيت»، «تغريد»

اإللكرتوني املوقع
املنتج. ومستوى

اإلنرتنت، رموز
وأزرار واملشاركة
عىل «اإلعجاب»

اإللكرتوني املوقع
املنتج. ومستوى

االشرتاك نماذج
اإلعالنات اإللكرتونية.
يوتيوب. عىل املركَّبة

االكتساب أنواع
والتفاعل:

وبينرتست تويرت يبدو
بنسبة ترويجي كالهما
من مزيج والباقي .٪٨٠
العمالء. وخدمة التفاعل

بنسبة ترويجي
إىل بالنسبة ٧٠/٣٠
«املعجبني». تفاعل
أو الصور تمثل

٪٥٠ فيديو مقاطع
املنشورات. من

يف ترويجي يوتيوب
والربيد األول. املقام
معلوماتي اإللكرتوني
ز ومحفِّ وترويجي،
باملعامالت ومرتبط

التِّجارية.

الرسائل: أنواع
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املتابعون املعجبون املشرتكون الجمهور

أو التغريدات يف ليس
العادية. املثبتات

املنشورات يف ليس
العادية.

حالة يف يوجد ال
الربيد تقسيم يوتيوب.

كثريًا يختلف اإللكرتوني
للرسالة. وفًقا

أو الرسائل تقسيم
االستهداف:

تغريدات ستة تويرت، عىل
الواحد. اليوم يف

اليوم يف منشوران
متوسط الواحد.
من تفاعالت ستة

«املعجبني».

الربيد شهريٍّا. يوتيوب
كثريًا. يختلف اإللكرتوني

الرتاسل: عملية تكرار

إىل باإلضافة نفسها هي
التِّجارية العالمة تسويق
من ومساعدة (أماندا)
العامة العالقات فريق
(ميتش). والرتويج

باإلضافة نفسها هي
العالمة تسويق إىل
(أماندا) التِّجارية

فريق من ومساعدة
العامة العالقات

(ميتش). والرتويج

إىل باإلضافة نفسها هي
التِّجارية العالمة تسويق

(أماندا).

للرتاسل الحالية اإلدارة
والتفاعل:

واملوقع وبينرتست تويرت
واملدونة اإللكرتوني

ويوتيوب.

واملوقع فيسبوك
واملدونة اإللكرتوني

ويوتيوب.

واملوقع اإللكرتوني الربيد
والصفحات اإللكرتوني

ووسائل املقصودة
االجتماعي التواصل

يوتيوب. وقناة

وسائل استغالل
اململوكة: اإلعالم

تفاعل نظام تويرت، عىل
استخدام آخر. طرٍف من

أجل من بينرتست
فقط. بينرتست

باإلضافة فيسبوك
إدارة نظام إىل

ِقبل من الصفحة
آخر. طرف

بريد خدمة مقدِّم
للربيد إلكرتوني

يوتيوب اإللكرتوني.
للفيديو.

التكنولوجيا
للرتاسل: امُلستخَدمة

ج تروِّ َعَرضية تغريدات
واملدونة. لبينرتست

تبويب عالمات
اإللكرتوني للموقع
اإللكرتوني. والربيد
َعَرضية منشورات
لبينرتست. ج تروِّ

للرتويج إلكرتوني بريد
االجتماعية. للقنوات

الجماهري تنمية جهود
القناة: عرب الخاصة
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املتابعون املعجبون املشرتكون الجمهور

االستفادة يمكن بعضها
الدعاية خالل من منه
تويرت مع للعالقات

وبينرتست.

يمكن كثرية
من منها االستفادة
عرب اإلعالنات خالل

فيسبوك.

الربيد عرب كبرية
عىل بعضها اإللكرتوني.

يتم يوتيوب موقع
طريق عن إليه الوصول

الدعاية.

املستهلكني بيانات
الناتجة:

اآلن حتى محسوبة غري
«املتاِبع». مستوى عىل

حتى محسوبة غري
مستوى عىل اآلن

«امُلعَجب».

للعميل الدائمة القيمة
رسائل يف «املشرتك»
= اإللكرتوني الربيد
غري دوالر. ١٣٠٠

إىل بالنسبة معروفة
يوتيوب.

الجمهور: قيمة

الخاصة، جماهريك اكتشاف جهود اختصار يف بالرغبة تشعر قد أنك من الرغم عىل
تحديد عىل قدرًة أكثر كنَت تقديمها، يمكنك التي التفاصيل زادت فكلما تفعل؛ أال فعليك
من التدريجي والتخلص وترتيبها الخاصة الجماهري لتنمية الجديدة الجهود أولويات

واملال. الوقت تكلِّفك التي تلك

والرشكاء املوظفني لدى الخاصة الجماهري استكشاف (4-2)

املوجودة الخاصة الجماهري تقييم هي الخاصة اكتشافجماهريك عملية يف التالية الخطوة
وهذا تلك، «املنتِسبني» جماهري الرشكات من العديُد تغفل و«رشكائك». «موظفيك» لدى
إن و«املتابعني». و«املعجبني» «امُلَروِّجني» أفضل من العديد تتضمن ألنها ُمخِجل؛ خطأ
الخاصة الجماهري تحديد منهم تطلب أن ببساطة عليك للغاية، سهل «الرشكاء» تقييم

يشمل: قد الذي املشرتك، املحتوى لها يروجون التي

اإللكرتوني. املوقع •
املدونة. •

اإللكرتوني. الربيد •
الصوتية. املدونة •
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إن ولينكد وإنستجرام بَلس وجوجل (فيسبوك، االجتماعي التواصل وسائل •
ذلك). إىل وما وتويرت،
اإلنرتنت. عرب املنتديات •

مع الحال هي كما التفاصيل من نفسه املستوى إىل تحتاج ال الصدد، هذا ويف
الوضع: لفهم يكفي ما فقط الخاصة، جماهريك

قناة. كل بإدارة مؤسستهم يف املعني الشخص •
قناة. كل عرب املشرتك املحتوى يروجون كانوا إذا ما •

ترويجه. يفضلون الذي املحتوى •
ُوجد). (إن لديهم وقواعده النرش جدول •

املحتوى. ترويج أجل من مطلوبنْي مقابل أو تكلفة توجد كانت ما إذا •

الوقت تملك ال ربما أوًال: «املوظفني»؛ مع ا جدٍّ مختلًفا أسلوبك يكون أن ينبغي
عىل وجود لديه منهم وَمْن مدونة لديه منهم َمْن ملعرفة «موظفيك» كل إىل للتحدُّث
للعالمة ومناوئة مروعة تبدو قد الطبيعة بهذه معرفة أي ثانيًا: اجتماعية. شبكة أي

تعزيزها. إىل تسعى التي وبيئتها التِّجارية
الخاصة الجماهري اكتشاف يف التدخل عدم نهج باتباع كثريًا أُويص فإنني لذلك،

توثيق: خالل من ابدأ «موظفيك». لدى

األخرى الرسمية والحسابات تويرت، وحسابات فيسبوك، عىل الرشكات صفحات •
ترويج وكيفية «املوظفني» ل حاليٍّا تروِّجها التي االجتماعي التواصل وسائل عىل

ذلك.
الرتاسل). وتكرار والرسائل (القنوات «املوظف» لتواُصل الحالية األشكال •

التي (@MarketingCloud) سيكس وراديان ألريتس جوجل مثل الرصد أدوات •
واملواقع املدونات عرب وتعقبه ج» «املوظف»/«املروِّ لتحديد حاليٍّا تستخدمها

االجتماعي. التواصل ووسائل اإللكرتونية
تويرت عىل حسابات تقديم الجدد املوظفني من تطلب مؤسستك كانت إذا ما •

تأهيلهم. عملية من كجزءٍ األخرى االجتماعي التواصل ووسائل

فريق لدى يكون أن ينبغي و«املوظفني»، «الرشكاء» عن املعلومات هذه امتالك مع
الجماهري لتنمية املبذولة بالجهود املتعلقة املعلومات من كنٌز الخاصة الجماهري تنمية
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لذا، واملكتسبة. واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل جميع عرب الرشكة يف الحالية الخاصة
اختيارهم. أجل من جدارة عن ُمستَحق مرشوب لتناول فريقك الصطحاب الوقت حان
فسيكون مبكر؛ وقٍت يف التايل اليوم يف املجيء عىل سيقدرون الجميع أن من فحسب تأكَّد

للغاية. املهمة األهداف بعض تحديد عليك

مسئولية؟ أم أصول الجماهري هل املوظف: معضلة

من االستفادة جدوى تقيِّم أن يجب لديك الخاصة الجماهري تنمية مراجعة أن من الرغم عىل
أسباب لديها الرشكات من فالعديد ذلك؛ لفعل باالضطرار تشعَر أال ينبغي «ُمَروِّجني»، ک موظفيك
ذلك: عىل ومثاٌل «املوظفني». ِقبل من االجتماعي التواصل وسائل استخدام لتقييد للغاية مرشوعة

املطاعم.

سياسات لديه منها العديد فإن ثَمَّ، ومن االهتمام، بكامل «العمالء» لخدمة موجودة املطاعم
َحَظَر مطعم صاحب إىل مؤخًرا تحدَّثُت العمل. أثناء املحمولة للهواتف «املوظفني» استخدام تقييد
هذا يبدو قد حني يف االجتماعي. التواصل وسائل يف املطعم أمور مناقشة «موظفيه» عىل أيًضا
مع يتفق نحو عىل اإلنرتنت عىل املطعم تمثيل من التأكُّد يريد إنه بسيط: دافعه فإن دكتاتوريٍّا،
تعالوا خالية؛ طاوالت «خمس تقول: تغريدة املوظفني أحد يكتب أن مضحًكا يكون وربما رؤيته.

ملطعمه. يريدها التي الصورة يعرض ال هذا ولكن املال.» وتنفقوا لتسمنوا

خاصة جماهري أي أو «املوظفني» لدى الخاصة الجماهري من ستستفيد كنت إذا ما تقييم عند لذا،
التِّجارية عالمتك يخدم ذلك كان إذا التيار ضد السباحة من تخْف فال املسألة، هذه يف أخرى

املبيعات. عىل سلبًا يؤثر أن دون

الضعف مواطن توثيق (5-2)

مواطن توثيق من تأكَّد حديثة، لديك الخاصة الجماهري تنمية مراجعة نتائج تكون بينما
من تعاني التي أو املتطورة، غري أو الناقصة، القنوات ما الحالية. جهودك يف الضعف
من الكايف بالقدر املدفوعة اإلعالم وسائل فيه تعمل ال الذي النطاق أين املوظفني؟ نقص

عليها؟ السيطرة أو القناة ملكية حول رصاع أو التباٌس يوجد أين الجدية؟
الحالية الخاصة» الجماهري «تنمية جهود يف الضعف مواطن قائمة تمثل سوف
وتحديد اسرتاتيجيتك، مخطط ووضع أهدافك، لتحديد تتطلع عندما عنه غنًى ال أصًال

املستقبلية. األساليب أولويات
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الخاصة الجماهري تنمية أهداف وضع (3)

املخطط يف وجوده عدم حالة من الخاصة الجماهري تنمية فريق ر يتطوَّ أن أجل من
أن يمكن أنه نعلم التي األصول تبني الوظائف متعددة كبرية قوة إىل للمؤسسة الرسمي
األول هدفك فإن الحال، وبطبيعة األهداف. بعض وضع إىل بحاجة فإنك عليها، يصبح
لتنمية تَْسَعْوَن وفريقك فأنت الخاصة». الجماهري «تنمية نفسه الفريق اسم يف مشموٌل

رشكتك. أصول يف الخاصة الجماهري
تحديًدا؟ األمر بهذا االهتمام ملاذا أخرى، مرًة ولكن،

سيطرحه السؤال هذا ولكن املرحلة، هذه يف طرحه سخيف سؤال وكأنه يبدو قد
ملاذا الخاصة. جماهريك تنمية فريق جهود عىل تطلعهم عندما رشكتك قادة عليك
فريقك؟ عىل ذلك ينبغي ملاذا الخاصة»؟ الجماهري «تنمية يف وقتك تستثمر بالتحديد
التنفيذي الرئيس يريض نحو عىل األسئلة هذه عن أجب رشكتك؟ عىل ذلك ينبغي وملاذا
جماهريك تنمية أهداَف أرسيت قد ستكون وحينها املايل، واملدير التسويق قسم ورئيس

الخاصة.
التي الخاصة الجماهري تنمية أهداف بعض إليك اإلسهاب، من مزيٍد ودون لذلك،
تلك تحقيق عىل تعمل تجارية عالماٍت من املستقاة الرؤى بعض وكذلك التأمل، تستحق

األهداف:

هذا املديرين، من كثري إىل بالنسبة التسويق»: عن الناتجة املبيعات «زيادة (١)
الجماهري لتنمية جهودك عن مبيعاٌت ستتولَّد هل املهم: الوحيد التسويقي السؤال هو
بد فال للرشكة، ثمينة أصوًال تمثل الخاصة جماهريك أن تثبت أن تريد كنت إذا الخاصة؟

لديك. الخاصة الجماهري تنمية لجهود الرئييس الهدف هو هذا يكون أن
باملائة ٩٠٠ (@Restaurant_com) كوم دوت ريستورانت ق تحقِّ املستقاة: الرؤى

«املشرتكني».2 ل اآللية الرسائل بفضل وذلك إلكرتوني بريد لكل أكثر إيرادات
الهدف هذا يتطلب املدفوعة»: اإلعالم وسائل من االستثمار عىل العائد «زيادة (٢)
الرشاء عىل الَحثِّ عبارات إلضافة املدفوعة اإلعالم بوسائل املختصني زمالئكم مع تعاونًا
فحسب، املبيعات زيادة قياس من فبدًال الدعائية. لحمالتهم الخاصة الجماهري لتنمية
حلقة إىل مدفوعة و«املتابعني» و«املعجبني»، «املشرتكني»، عرب قيمة توليد أيًضا يمكنهم

باإلذن. التسويق
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خالل (@PapaJohns) جونز ببابا الخاصة العملة إلقاء حملة املستقاة: الرؤى
و«معجبني» «مشرتكني» وبَنَْت البيتزا باعت التي واألربعني السابعة بول السوبر مباراة

و«متابعني».
يف أصدقائك غضب يثري قد هذا املدفوعة»: اإلعالم وسائل عىل االعتماد «تقليل (٣)
الخاصة الجماهري تمدُّكم سوف عموًما، السعي. يستحق هدٌف ولكنه املدفوعة، الدعاية
اإلعالم وسائل مواضع من التخلص يف تساعدكم التي والوسيلة باإلرادة استجابًة األكثر

إنتاجية. األقل املدفوعة
ميزانية (@ProcterGamble) جامبل آند بروكرت رشكة نقلت املستقاة: الرؤى

كفاءة.3 األكثر الرقمية اإلعالم وسائل إىل املدفوعة اإلعالم وسائل
مستوى يف زياداٍت لتحقيق تسعى فإنك الهدف، هذا مع التسويق»: كفاءة «زيادة (٤)
هذا أن أدرُك التسويق. يف املستغرق والوقت املبذول الجهد خفض مع التسويقي األداء
ذلك، ومع أقل». بجهد املزيد «إنجاز باستمرار منهم يُطَلب الذين املسوِّقني يخيف قد
أن من كثريًا أفضُل الخاصة» الجماهري «تنمية خالل من كفاءتك معايري عىل فالسيطرة

واقعي. غري زمني إطار يف عليك تُفَرض
باملائة ٤٠ بنسبة الدعاية تكاليف ضت خفَّ التي (@Nike) نايكي املستقاة: الرؤى

اململوكة.4 اإلعالم وسائل يف االستثمارات زيادة مع
الخاصة الجماهري اململوكة»: اإلعالم وسائل من االستثمار عىل العائد «زيادة (٥)
نتائج رؤية عىل حريصة مؤسستك كانت إذا ثَمَّ، ومن واحدة. لعملة وجهان واملحتوى
تنمية أهداف مواءمة الحكمة من يكون فقد (املحتوى)، اململوكة إعالمها لوسائل رائعة
أن يجب املحتوى. تسويق اململوكة/فريق اإلعالم وسائل أهداف مع الخاصة الجماهري

متبادلة. منفعًة الرشاكة هذه تُظِهر
إجمايل من دوالر ماليني ١٠ من أكثر (@PetFlow) ِبتفلو ق تحقِّ املستقاة: الرؤى

االجتماعي.5 التواصل وسائل من ٢٠١٢ عام دوالر مليون ٣٠ البالغة إيراداتها
فرتة منذ العامة العالقات متخصصو َفِهَم املكتسبة»: اإلعالم وسائل «زيادة (٦)
رشكتك كانت إذا للقياس. قابلة قيمًة لها يقدم اإلعالم وسائل يف الرشكات ذكر أن طويلة
يف االجتماعي التواصل ووسائل الصحفية واملنشورات املدونات عناوين عىل تهيمن ال
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رشكتك ذكر عىل قادرين «ُمَروِّجني» تنمية عىل للرتكيز الوقت حان قد فربما عملك، مجال
أجلك. من أكرب بمعدالت املكتسبة اإلعالم وسائل يف

مباراة خالل األنوار إطفاء فرتة يف (@Oreo) أوريو تغريدة املستقاة»: «الرؤى
من أكثر املكتسبة اإلعالم وسائل يف ضجة أَْحَدثَت التي واألربعني السابعة بول السوبر

املدفوع.6 أوريو إعالن
٨٧ يعتقد ،(@JDPower) باور دي جيه لرشكة وفًقا العمالء»: رضا «زيادة (٧)
وسائل عىل التِّجارية العالمات مع التفاعل أن للغاية الراضني املستهلكني من باملائة
العمالء رضا نتائج كانت إذا الرشاء. احتمالية عىل إيجابيٍّا» ََّر «أَث االجتماعي التواصل
عينيك نصب الخاصة الجماهري تنمية تضع أن املفيد من يكون فربما سيئة، لديك

األفضل. إىل النتائج تلك لتحسني كوسيلة
التواصل وسائل يف استثماراتها (@United) يونايتد رشكة زادت املستقاة: الرؤى

معهم.7 والتواصل العمالء خدمة لتحسني االجتماعي
أحيانًا والرابع، الثالث الفصلنْي يف ناقشنا كما العمالء: خدمة تكاليف تقليل (٨)
والقنوات فيسبوك عىل فيُْهَرعون العمالء؛ لخدمة خطٍّ أول هم «املعجبون» يكون ما
من تتمكَّن أن قبل الشكاوى ومعالجة «العمالء» أسئلة عىل للرد األخرى االجتماعية
مكلِّفة املبارش باألسلوب االجتماعي التواصل وسائل إدارة أن اتضح إذا إليها. الوصول
تقديم خالل من املساعدة عىل قادرة الخاصة» الجماهري «تنمية تكون فربما لرشكتك،
أو التكاليف تلك من للحد تفاعًال وأكثر عدًدا أكثر و«متابعني» و«معجبني» «ُمَروِّجني»

خفضها. حتى
«املعجبني» من قاعدة (@HealthyPasta) باستا دريمفيلدز بَنَْت املستقاة: الرؤى
وأسعاره املنتج بتوفر املتعلقة األسئلة عن يجيبون الذين فيسبوك عىل املخلصني

الرشكة. عىل إضافية تكلفة أي ودون برسعة واستخدامه
يكمن التواصل ولكن غريب، هدٌف وكأنه هذا يبدو قد «املوظفني»: رضا زيادة (٩)
رضا يف انخفاض من تعاني كنت إذا لذلك، الخاصة». الجماهري «تنمية صميم يف
عىل االهتمام من بمزيد الرتكيز أن كيف دراسة املفيد من يكون فربما «املوظفني»،
هذا يكون األحيان، بعض يف املعنوية. الروح عىل إيجابيٍّا يؤثر أن يمكن احتياجاتهم
أو امليالد بأعياد اآللية التهاني أو «املوظفني» مع اليومي التواصل طريق عن ببساطة

الخاصة. املناسبات أو الزواج أعياد
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العمالء خدمة خارج موظفيها (@Bonobos) بونوبوس تَُدرِّب املستقاة: الرؤى
الزمنية الفرتة يقلِّل وهذا االجتماعي، التواصل وسائل عىل االستفسارات مع التعامل عىل

«املوظفني».8 لدى الوظيفي الرضا ويعزِّز لإلجابة
«الرشكاء» رضا من كثريٌ «املوظفني»، مع الحال هي كما الرشكاء: رضا زيادة (١٠)
«الرشكاء» مع التواصل تحسني يف املساعدة فإن ذلك، عىل وبناءً التواصل. حول يَتََمْحَور
فرًصا أيًضا يوفر ولكنه فحسب، أكرب رًضا يحقق ال هدًفا تكون أن يمكن لهم والرتويج

املبيعات. يف رشاكاٍت عىل للحصول أكرب
أكثر ليصبحوا التوزيع قنوات رشكاء (@Cisco) سيسكو ز تحفِّ املستقاة: الرؤى

املشرتكة.9 املنفعة لتحقيق االجتماعي التواصل وسائل عىل نشاًطا

مثل تفكر أن من تأكَّد تختارها، التي الخاصة» الجماهري «تنمية أهداف كانت أيٍّا
تكون أن يجب ثَمَّ ومن اإلدارة؛ مجلس اجتماع يف األهم هي فالنتائُج العمل؛ يف رئيسك

أهدافك. لدعم ذكية» «اسرتاتيجية لديك

الخاصة الجماهري لتنمية واضحة اسرتاتيجية وضع (4)

تكون: الذكية االسرتاتيجية
النتائج ق تحقِّ – باملوضوع صلة ذات – تحقيقها يمكن – للقياس قابلة – محددة

املتاح. الزمني اإلطار يف
يف لُها أَُفضِّ ولكني األهداف، بتحديد الكالسيكية الصفات هذه ترتبط ما غالبًا
طريقة إليك األهداف. من تحديًدا أكثر «تفكريًا» تتطلب ألنها االسرتاتيجيات؛ تشكيل
وأساليبك واسرتاتيجيتك الخاصة الجماهري لتنمية أهدافك تالؤم كيفية يف للتفكري سهلة

مًعا:

يف تلوح التي (وجهتك رئيسية أهداف = الخاصة الجماهري تنمية أهداف
األفق).

أهدافك إىل الوصول خطة = الخاصة الجماهري تنمية اسرتاتيجية
(التفكري).

(العمل). الخطة تنفيذ وسائل = الخاصة الجماهري تنمية أساليب
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الجماهري تنمية أهداف ألحد خاصة جماهري تنمية اسرتاتيجية دعم طريقة إليك
الفصل: هذا يف سابًقا ناقشناها التي الخاصة

اإلعالم وسائل من االستثمار عىل العائد زيادة = الخاصة الجماهري تنمية هدف
املدفوعة.

اإلعالم وسائل استخدام عدم = الخاصة الجماهري تنمية اسرتاتيجية
رسائل «مشرتكي» من الخاصة الجماهري لبناء أيًضا ولكن فقط للبيع املدفوعة

اإللكرتوني. الربيد
تحتوي التي اإلعالنات وتوزيع إنشاء = الخاصة الجماهري تنمية أساليب
اإللكرتوني. الربيد رسائل يف االشرتاك ز تحفِّ فريدة الرشاء عىل َحثٍّ عبارات عىل

والعرشين، الثالث الفصل يف وإرشاكها الخاصة جماهريك بناء أساليب سنناقش
التي الخاصة الجماهري تنمية اسرتاتيجية كانت إذا ما عىل نظرة نُْلِق اآلن دعنا لكن

ال. أم ذكية توٍّا وضعناها

املدفوعة اإلعالم وسائل استخدام عىل تنصبوضوح فهي نعم؛ محددة؟» هي «هل (١)
اإللكرتوني. الربيد رسائل يف «مشرتكني» بيانات قاعدة بناء يف والرغبة

أل آر يو عنوان يستخدم التنفيذي األسلوب دام ما نعم، للقياس؟» قابلة هي «هل (٢)
عن املكتسبني اإللكرتوني الربيد رسائل يف الُجدد «املشرتكني» لتتبع نوعه من فريًدا URL

املدفوعة. اإلعالم وسائل من الرشاء عىل َحثٍّ عبارات طريق
الدعاية. قسم يف الزمالء من بمساعدة نعم، تحقيقها؟» يمكن «هل (٣)

مقياس بإضافة الهدف االسرتاتيجية تحقق نعم. باملوضوع؟» صلة ذات هي «هل (٤)
اإللكرتوني الربيد رسائل «مشرتكي» عدد إجمايل املدفوعة: اإلعالم وسائل لقياسات جديد

املكتسبني.
معدالت اإللكرتوني الربيد ينتج نعم. املتاح؟» الزمني اإلطار يف النتائج تحقق «هل (٥)
البحث محركات بتحسني الدعاية عدا أخرى رقمية قناة أي من أعىل عمالء اكتساب

بالنقرة.10 الدفع وخدمات

التحليل هذا خالل َمرِّرها الخاصة، الجماهري لتنمية اسرتاتيجياتك ر تُطوِّ بينما
تنفيذها تستطيع وأنك الخاصة، الجماهري تنمية أهداف مع تتماىش أنها لضمان الذكي
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ولتوليد الخاصة. الجماهري لتنمية محددة أساليب خالل من للقياس قابلة بطريقة
نتائج يف ق تتعمَّ أن يجب وتحديدها، الخاصة الجماهري لتنمية اسرتاتيجياتك أولويات

يأتي: ما وتحديد الخاصة جماهريك تنمية مراجعة

الوقت يف رشكتك فيها تعاني التي األماكن ما فرصك؟» كربى تكمن «أين (١)
تنمية جهود عىل فحسب الرتكيز عدم أو املوظفني نقص أو االستثمارات قلة من الراهن
التوفري أو اإليرادات حيث من رسيعة مكاسب عن تسفر أن يمكن التي الخاصة الجماهري
خاصة جماهري تنمية اسرتاتيجيات إىل بوضوح تحتاج التي األماكن هي تلك التكلفة؟ يف

لرشكتك. جديدة قيمة تولِّد أن شأنها من
و«املعجبني» «املشرتكني» عن أبحاثنا سلسلة َقدَّمُت ببعيد، ليس وقٍت منذ
بناء يف بكثافة تستثمر كانت ضخمة معبأة استهالكية سلع لرشكة و«املتابعني»
جاءتهم التقديمي، العرض نهاية ويف تويرت. عىل و«املتابعني» فيسبوك عىل «املعجبني»
«مشرتكي» أهملوا االجتماعي، التواصل وسائل تبني نحو اندفاعهم خالل الفكرة: هذه
«مشرتكي» إرشاك إعادة كانت جديد، منتج إطالق اقرتاب ومع اإللكرتوني. الربيد رسائل
فرصة — «املشرتكني» تنمية يف االستثمار وإعادة — الحاليني اإللكرتوني الربيد رسائل

ضخمة. ذكية
عىل واإلخالص الثقة تبني الرسيعة املكاسب املنال؟» سهلة مكاسبك تقع «أين (٢)
من ُمحبَّبًا اهتماًما أيًضا تجذب كما الخاصة. الجماهري لتنمية فريقك داخل سواء حدٍّ

الرشكة. يف التسويق قيادة
«مشرتكي» من املزيد تكتسب أن تقريبًا أعرفها رشكة كل تستطيع املثال، سبيل عىل
القيام ويتطلب صحيح. والعكس فيسبوك عىل «معجبيها» من اإللكرتوني الربيد رسائل
عىل لها ج مروَّ الرشاء عىل حث عبارات فقط اإلضايف؛ الجهد من للغاية قليًال قدًرا بذلك
ستتأتى والنتائج فيسبوك. عىل وتُنَرش اإللكرتوني الربيد عرب تُرَسل وبانتظام، ل ُمكمِّ نحو

منعدمة. بتكلفة و«املعجبني» «املشرتكني» أعداد زيادة نفسها؛ تلقاء من
أن ينبغي جماهريك؟» مجموعة من الناقصة الحيوية الخاصة الجماهري نوع «ما (٣)
لتنمية الحالية جهودك يف الثغرات عىل الضوءَ الخاصة جماهريك تنمية مراجعُة تسلِّط
ربما «متابعني». تبني ال ولكنك تغريداٍت تنرش ربما املثال، سبيل عىل الخاصة. الجماهري
يمكن واحدة. بنقرة املشاركة أزرار خالل من «امُلَروِّجني» تمكِّن ال ولكنك محتًوى تصنع
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يف النجاح مفتاح وترتيبها الناقصة الخاصة الجماهري تطوير أولويات تحديد يكون أن
ملموسة. فورية نتائج عن تسفر أن شأنها من اسرتاتيجية تطوير

طريقة أرسُع دعمها؟» الحاليني ملوظفيك يمكن التي االسرتاتيجية املبادرات «ما (٤)
عىل الحصول عىل آمالك كلَّ تعلِّق أن هي الخاصة الجماهري تنمية اسرتاتيجية لفشل
عن تسفر أن ينبغي الخاصة جماهريك تنمية مراجعة متفانني. موظفني أو أكرب ميزانية
معهم تتعاون أن يمكنك الذين املجال هذا يف بالفعل العاملني املوظفني عن واضحة فكرة
يشءَ فال للبدء؛ «مثاليٍّا» يشء كلُّ يكون أن تنتظر وال الفورية. النتائج بعض وتحقق

مطلًقا. هكذا يكون
املستوى إىل أداؤها يرتقي ال التي بالفعل القائمة التسويقية املبادرات «ما (٥)
الجهود بعض عن أيًضا الخاصة جماهريك تنمية مراجعة تكشف أن يجب املطلوب؟»
االسرتاتيجي، تخطيطك من وكجزءٍ تكاليفها. مع تتناسب لنتائج تؤدي ال التي التسويقية
جهود لدعم كلها) (أو املبادرات هذه ميزانية بعض تحويل تستطيع كنت إذا مما ْق تََحقَّ
من العديد يف صعب سيايس عمل هذا بالتأكيد، الخاصة. الجماهري لتنمية فريقك
املعنية؛ األطراف كلُّ فيه تفوز موقف عىل العثور هو الهدف ولكن الكبرية، املؤسسات

الخاِرس. الفريق يف يكون أن يريد أحَد فال
فعال؟» غري نحو عىل تُجَمع أو استغاللها يف قصوًرا تعاني التي البيانات «ما (٦)
لديهم املستهلكني بيانات أن األخرية اآلونة يف بالتجزئة البيع تجار كبار أحُد أخربني
الضوء تسليط تستطيع كنت إذا وعرشون! مائة مختلفة. بيانات قاعدة ١٢٠ عرب مبعثرة
إنجاٌز هذا فإن عليها، يقيض الذي الفريق من جزءًا وتكون هذه الضعف مواطن عىل
ذات الرسائل من املزيد إلرسال تلك البيانات مصادر دمج أيًضا استطعت إذا كبري.
من واحدة قت حقَّ قد فإنك الخاصة، لجماهريك املناسب الوقت ويف والشخصية الصلة

الحقيقي. الشخيص التسويق الخاصة». الجماهري «لتنمية الرئيسية الفرص
وجود فكرة تقبل أستطيع ال بالكامل؟» امُلستَغلة غري التسويق فريق مهارات «ما (٧)
معظم فإن بطبيعتهم، كساىل الناس من قليًال عدًدا أن حني يف يعملون. ال أشخاص
وإمكاناتهم املوظفني مهارات استغالل سوء فإن لذا التحدي؛ أمام ينشطون األشخاص
«تنمية جهود يف للمساهمة اهم وتحدَّ امُلستَغلة غري املوظفني مهارات قيِّم إدارية. مشكلٌة
إىل والوصول — الخاصة الجماهري تنمية فريق لبناء وسيلة إنها الخاصة». الجماهري

املالية. األعباء زيادة دون — الخاصة الجماهري قيمة بشأن اآلراء يف توافق
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امليزانية يخص (فيما إضافية استثماراٍت طلب فيها الجائز من التي املواضع «ما (٨)
الرشكة قيادة من تطلب أن فيمكنك األمور، هذه كل فعلت قد كنت إذا املوظفني)؟» أو
إىل الخاصة الجماهري تنمية بجهود االنتقال أجل من املوظفني أو امليزانية من مزيًدا
بالنجاح حافل سجلٌّ لديك يكون عندما لإلقناع أقوى ُحجة وستكتسب التايل. املستوى
قائمة ز تَُجهِّ أن عليك ولكن املنال، بعيد الطلب هذا يكون ربما صحته. عىل ُمَربَْهن

ستفقدها. وإال تستخدمها أن يجب ميزانية تأتيك متى تعرف فال مسبًقا؛ طلباتك

تنمية اسرتاتيجية لصياغة مثايل موقف يف فإنك الرئيسية، األسئلة هذه عن باإلجابة
الخاصة الجماهري تنمية اسرتاتيجية تكون أن يجب أنه: تَذَكَّْر األولية. الخاصة الجماهري
لتنمية فريقك دَْع الخاصة. الجماهري لتنمية أهدافك تحقيق كيفية حول ذكيٍّا بيانًا
تنمية أهداف أولويات د حدِّ ثم ويناقشها، املختلفة األفكار يتشارك الخاصة الجماهري
وقدرتك لرشكتك ستقدِّمها التي القيمة عىل اعتماًدا واسرتاتيجياتك الخاصة الجماهري
الخاصة الجماهري لتنمية أهدافك راِجع وأخريًا، وموظفيك. الحالية بميزانيتك دعمها عىل
حتى الفرعية التسويق أقسام مديري من مدير كل مع واالسرتاتيجيات األولوية ذات
يف ستساعد التي الخاصة الجماهري تنمية أساليب مسئولية ل تحمُّ يف البدء من يتمكَّنوا

واقعة. حقيقًة هدف كلُّ يصبح أن
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اجلامهريوإرشاكها بناء

جمهور.1 دون الهستريية الِفعل ردود تستحيل
بوالنيك تشاك

تنفيذك كيفية حيال عمًال تتطلب جهود هي الخاصة الجماهري تنمية أساليب
املبادرات: هذه تشمل أن يمكن الخاصة. الجماهري تنمية السرتاتيجيات

الجمهور. اكتساب مبادرات •
تفاعلهم. وتنمية الجمهور إرشاك جهود •

امليزانية. تخصيص إعادة •
متعددة. قنواٍت عرب التسويق •

البيانات. تكامل مبادرات •
األحداث. •

التسويق. أتمتة •
أفراده. وتعيني التسويق فريق تنظيم •

األمثل. للوضع اإلرسال معدالت أو تصميمها أو الرسائل محتوى تحسني •
واملكتسبة. واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تطوير •

الربمجيات. تنفيذ •

املختلفة األساليب هذه كلُّ بها تخدم التي الكيفية أتناول أن أحبُّ أني رغم
خالل فقط منها اثنني تغطية إال يسعني فال الخاصة، الجماهري تنمية اسرتاتيجيات



الجمهور

أسلوبني أهم فإنهما ذلك، ومع الكتب. نرش بسياسات تتعلق ألمور الصفحات هذه
الخاصة جماهريك «بناء» يمكنك كيف اإلطالق: عىل الخاصة الجماهري تنمية يف

و«إرشاكها».
شديد نحو عىل وإرشاكها الخاصة الجماهري لبناء األهمية البالغة املهام ترتبط
حني يف أنه هذا ويعني الهجني». التسويق «عرص ل واضح انعكاٌس هذا ويف التعقيد،
إرشاك أساليب أفضل من العديد فإن التفاعل، يعزِّز الجماهري بناء أساليب أفضل أن

ُجدد. و«منتِسبني» و«ُمَروِّجني» «باحثني» اكتساب عىل أيًضا تساعد سوف الجماهري
الجماهري لبناء خاصة جماهري تنمية أساليب من أسلوبًا ٢٧ ييل فيما ونورد
سوف إضافية مصادر إىل إشاراٍت نُت ضمَّ فقد أغلبها، يخص وفيما وإرشاكها. الخاصة
األساليب هذه اعترب أفضل. نحو عىل وقيمته أسلوب كل استخدام فهم عىل تساعدك
تنمية أساليب من وملزيد عمليٍّا». الخاصة الجماهري «تنمية إىل رحلتك بداية مجرد
موقع عىل مصادرنا استكشاف عىل ُعَك أُشجِّ أعمق، وإلهام وتحليل الخاصة الجماهري

.www.AudiencePro.com

الناس إىل تحدَّث األول: األسلوب (1)

يشءٍ أي نرش أردت إذا شبابي، يف الواقع، يف نتائج. ق يحقِّ الشفوي التسويق تنخدْع: ال
َت (ُغريِّ بوني. ة العمَّ به أخرب أن وقتها عيلَّ يتعنيَّ كان ما كل فإن العائلة، أفراد بني
من أتأكَُّد عندها، فمن العائلة.) شمل جمع حفالت يف سيَّما ال األبرياء؛ لحماية األسماء

العائلة. أفراد بقية إىل الرسالة نرش
التحدُّث يف و«املنتسبني» و«امُلَروِّجني» «الباحثني» لبناء الطرق أفضل إحدى تتمثل
بموقعك «العمالء» إخبار عىل املوظفني فدرِّب متجر، لديك كان إذا فحسب. الناس إىل
مطعم، صاحب كنت وإذا اإللكرتوني. بريدك وبرنامج االجتماعية، وقنواتك اإللكرتوني،
عرب تجربتهم عىل والتعليق إنستجرام عىل صورهم نرش عىل املطعم» «مرتادي ع فشجِّ
املرتقبني» «العمالء ل فارشح الرشكات، بني املبيعات مجال يف تعمل كنت وإذا اإلنرتنت.
ننىس اإللكرتوني، بالرتاسل املثقل عاملنا يف ذلك. وسبب اإلنرتنت عىل رشكتك تشارك أين

فعالية. أكثر يكون ما غالبًا لوجه وجًها الشخيص التفاعل أن أحيانًا
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إضافية ملصادر ترشيحات

سرينوفيتز آندي بقلم يتحدثون» الناَس الذكية الرشكات تجعل كيف الشفوي: «التسويق
.(@sernovitz)

.(@FrankEliason) إلياسون فرانك بقلم خدمتك» «يف

واملدونات اإللكرتونية املواقع الثاني: األسلوب (2)

الخاصة. جماهريك تنمية جهود كل تركيز بؤرة هما ومدونتك اإللكرتوني موقعك
التِّجارية لعالمتك و«املتابعة» و«اإلعجاب» «االشرتاك» وسائل لكل رابًطا توفر أن يجب
نرشة «مشرتكي» ل كبريًا نموٍّا يحفزان فإنهما بذلك، وبالقيام الوسائل. لتلك ج وتَُروِّ
جماهري نمو عن فضًال تويرت، و«متابعي» فيسبوك، و«معجبي» اإللكرتوني، بريدك
التفاعل نقاط كل ج تروِّ أنك لضمان سنويٍّا اإللكرتوني موقعك راجع أيًضا. «املنتسبني»

الرشكة. مع
يعمالن ومدونتك اإللكرتوني موقعك أن «تأكَّد اليوم: مهمة واحدة تركيز نقطة ثمة
اكتساب جهود قتل يف أثًرا أرسع يشءَ فال املحمولة.» األجهزة عىل صحيح نحو عىل

املحمولة. األجهزة عىل السيئة التجربة من اإللكرتوني املوقع عرب الخاصة الجماهري

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@MarketingProfs)—www.marketingprofs.com بروفس ماركتينج

.(@WebsiteMagazine)—www.websitemagazine.com ماجازين ويبسايت موقع

املحتوى تسويق الثالث: األسلوب (3)

الخاصة الجماهري وتنمية املحتوى تسويق فإن الخامس، الفصل يف سابًقا ناقشنا كما
جمهور. إىل يحتاج فإنه تأثريٌ، بك الخاص للمحتوى يكون فلكي واحدة؛ لعملة وجهان
ذي محتًوى إىل تحتاج فإنك بها، وتحتفظ وتُِرشكها الخاصة الجماهري تجذب ولكي
فبفضل ذلك، ومع املحتوى. لتسويق جهودك محور هو اإللكرتوني وموقعك معنى.

271



الجمهور

الذي العالم أنحاء جميع يف اللحظي والتوزيع لإلنتاج الدوام عىل املتقلصة التكاليف
ذلك: يف بما املحتوى من واسعة مجموعة نرش يمكنك اإلنرتنت، شبكة توفره

املقاالت. •

األلعاب. •
املوسيقى. •

البيانية. الرسوم •
املقابالت. •

الصوتية. املدونات •
التقديمية. العروض •

لألحداث. حية فيديو مقاطع •
فيديو. مقاطع •

اإلنرتنت. عرب منتديات •
املنتجات. عن معلومات •

وهذا الخاصة. جماهريك نمو يف يساهم أن ينبغي تنشئه الذي املحتوى من جزء كل
بك الخاص املستقبيل املحتوى كل إن حيث ككل؛ والرشكة املحتوى تسويق فريق يفيد
تأكَّد تنتجه، املحتوى من نوع كل مع لذا، القادمة. املرة يف أكرب جمهور إىل يصل سوف

أنك:

«الباحثني». لجذب البحث محركات أجل من نه تُحسِّ •
«امُلَروِّجني». إىل بالنسبة سهلة االجتماعية املشاركة تجعل •

يوتيوب، قناة اإللكرتوني، الربيد (رسائل «مشرتًكا» تصبح أن لفوائد ج تروِّ •
إلخ).

و«املتابعني». «املعجبني» لبناء و«املتابعة» «اإلعجاب» عىل ع تَُشجِّ •

نََشاَطنْي الخاصة الجماهري وتنمية املحتوى تسويق يكون أن يجب باختصار،
اآلخر. نجاح منهما كلٌّ يدفع حيث مًعا ذَان يُنَفَّ
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إضافية ملصادر ترشيحات

.(@CMIContent)—www.contentmarketinginstitute.com املحتوى تسويق معهد

.(@cc_chapman) تشابمان يس ويس (@AnnHandley) هانديل آن بقلم املحتوى» «قواعد

البحث محركات تحسني الرابع: األسلوب (4)

(@Amazon) أمازون موقع عىل البحث» محركات «تحسني حول كتب عن البحث إنَّ
محركات «تحسني كتاب مثل حديث كتاب من وتعلَّم اقرأ نتيجة. ألف ١٢ حوايل يُنِتج
وسائل فيه تعد الذي الوقت يف .(@KrisJonesCom) جونز كريستوفر لصديقي البحث»
وسائل يمثلون الذين «امُلَروِّجني» وبناء «الباحثني» لجذب األهمية بالغة اململوكة اإلعالم
بك الخاص املحتوى تحسني لضمان وسعك يف ما كل فعل عليك املكتسبة، اإلعالم
أجل من ذلك) إىل وما والصور، الفيديو، ومقاطع مدونتك، إىل اإللكرتوني موقعك (من
البحث ومحركات وبينج جوجل عىل وضوًحا وأكثرها املواضع أفضل عىل الحصول

الجماهري. وتضيع املال تهدر فإنك بذلك، تَُقْم لم وإذا األخرى.

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@SEngineLand)—www.searchengineland.com البحث» محركات «عاَلم

.(@SEWatch)—www.searchenginewatch.com ووتش إنجني سريش موقع

الطبيعي النمو الخامس: األسلوب (5)

طبيعية نتيجة هو ما بقدر الخاصة الجماهري لتنمية أسلوبًا الطبيعي النمو يعد ال
التي االجتماعية الشبكات من وغريها إن ولينكد وتويرت فيسبوك عىل رشكتك لتواجد
بمجرد املثال، سبيل عىل معك. التفاعل أو لك لإلشارة استخدامها للمستهلكني يمكن
أسبوع، كل الُجدد «املتابعني» بعَض أكتسُب ،(@jkrohrs) تويرت عىل حسابًا امتالكي
طريق عن عيلَّ «الباحثني» عثور نتيجة أو تويرت يقدِّمها التي املتابعة اقرتاحات بسبب إما

البحث.
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يقول الواقع، يف أيًضا. املنوال هذا عىل فيسبوك عىل «املعجبون» ينمو أن يمكن
بوينت سيدار ِلُمتَنَزَّه الرقمية االتصاالت مدير — (@TonyClarkCP) كالرك توني
وضعهم. بالضبط هو هذا إن — العالم» يف املالهي قطار «عاصمة ،(@CedarPoint)
بوينت سيدار «معجبي» عدد زاد عام، كلَّ للُمتَنَزَّه زائر ماليني ٣ من أكثر وجود فمع
كتابة حتى معجب مليون ١٫٢ من أكثر إىل سنوات بضع قبل ألف ٣٠ من فيسبوك عىل
وصورهم قصصهم الزوار مشاركة خلفية عىل حدث الزيادة هذه من كثريٌ السطور؛ هذه

واألصدقاء. العائلة مع
النمو فإن أسبوع، كل املستهلكني ماليني يدخلها ال الرشكات معظم أن حني يف
دائًما: يقال كما ولكن، الخاصة. الجماهري لنمو قويٍّا مصدًرا يكون أن يمكن الطبيعي
وتويرت فيسبوك إىل الدخول تستطيع ال كنت إذا وحتى أوًال.» تلعب أن يجب تفوز «لكي
هذه لتسهيل رسمية حسابات لرشكتك تكون أن الحكمة من يزال ال فإنه باستمرار،

الطبيعية. االجتماعية التفاعالت من األنواع

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@j1berger) بريجر جونا بقلم واالنحسار» التألق بني األفكار تتأرجح ملاذا االنتشار: «أرسار

هوجزهيد سايل بقلم اآلخرين» عقول وأرس لإلقناع السبعة العوامل اإلعجاب: «إثارة
.(@SallyHogshead)

املنتجات تغليف السادس: األسلوب (6)

غالف يف ًقا ُمحدِّ سارًحا الوقت بعض يُْمِض لم طفل أو امرأة أو رجٌل اليوم بيننا يوجد ال
األحيان من كثري يف املسوقون يغفل يريده. منتج عبوة أو إفطار حبوب علبة أو كتاب
خام مادة هي تلك الثمينة الرئيسية اململوكة اإلعالم وسيلة ولكن املنتجات، تغليف عن

الخاصة. الجماهري تنمية لفرص حقيقية
أجل: من املتواضعة رشكتك منتجات عبوات استخدام يمكن

يف املتسوقني تحويل تطبيقك: أو اإللكرتوني موقعك إىل «الباحثني» إرسال •
معارض إىل املستهلكني دخول هو العرض قاعات يف (التسوق العرض صاالت
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مكان من املنتج هذا رشاء ثم األسعار أفضل عىل للعثور ما منتج ومسح املتاجر
رمز أو رشيطي كود توفري خالل من لصالحك اإلنرتنت).) عرب (عادًة آخر
وعروض لتعليمات (و«العمالء») «املتسوقني» ينقل الذي الرسيعة االستجابة

مفيدة. فيديو ومقاطع
«فتح عن فيديو ملقاطع «العمالء» تصميم مع املشاركة: عىل «امُلَروِّجني» تشجيع •
مقطع هو املنتج عبوة فتح (فيديو ترويجية فيديو ومقاطع املنتجات» عبوات
الفيديو محتوياته. وتفريغ جديد منتج عبوة العمالء أحد فتح يعرض فيديو
رشاؤه جرى ما كل يعرض العمالء أحد يظهر فيديو مقطع هو الرتويجي
إىل الوصول كيفية بوضوح املنتج تغليف يبني أن ينبغي تسوق.) رحلة خالل
املستهلكني تجعل ال األخرى. االجتماعية والقنوات وتويرت فيسبوك عىل رشكتك

العبوة. عىل اطبعه تويرت، عىل حسابك عنوان عن البحث يف يعانون
غالف يوفر اإللكرتوني: الربيد رسائل يف «مشرتكني» إىل «العمالء» تحويل •
الربيد رسائل يف «مشرتكني» الكتساب فرصة عليه املطبوعة والتعليمات املنتج
منتج ضمان عملية اليوم توجد ال االشرتاك. فوائد تعديد خالل من اإللكرتوني
توجد ال كما تماًما اإللكرتوني، الربيد رسائل يف االشرتاك نموذج من تستفيد ال
كل لتحويل والعبوات واألكواب األكياس تستخدم ال الرسيعة للوجبات رشكة

املدى. طويل تواصل فرصة إىل وجبة

لفرتة تدوم التي األكرب فاملنتجات نفسها؛ منتجاتك تنَس ال أخرية: فكرة ثمة
أو اإللكرتوني موقعك عنوان لطباعة مساحة ص تخصِّ واألجهزة السيارات مثل أطول
يستخدمها أن يمكن التي األشياء وهي عليها؛ رسيعة استجابة رمز أو رشيطي كود

املستقبل. يف مشاكل أية مواجهة حالة يف «العمالء»

اإلفطار حبوب علبة عىل املدوَّنة البيانات اقرأ :٨ تمرين

ميلز جنرال أتقنت املحيل. البقالة متجر يف اإلفطار حبوب ممر يف ساعة نصف واقِض اذهب
منذ (@PostCereals) سرييال براند وبوست ،(@Kelloggs_US) وكيلوج ،(@GeneralMills)
كيفية توثق أن أريدك ولكني التسويق. فنون من نوًعا بوصفها املنتج علبة استخدام طويلة فرتة
يف «القراء». من لها املنجذبني الصباحي اإلفطار جمهور اإلفطار حبوب من أنواع عرشة إرشاك
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و«املعجبني» «املشرتكني» من مزيد ولديها اإلفطار طاولة عن تُزال التِّجارية العالمات أي رأيك،
وملاذا؟ أفضل نحو عىل يفعلونه الذي ما «امُلَروِّجني»؟ من مزيًدا تصنع أيها و«املتابعني»؟

اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك نموذج السابع: األسلوب (7)

االشرتاك «الزوار» من يطلب الذي البسيط النموذج يظل وناجحة. ُمجرَّبة طريقة إنها
رسائل يف «املشرتكني» عدد لزيادة الطرق أفضل من واحدة اإللكرتوني الربيد رسائل يف

هو: — اشرتاك نموذج أي مع الحال هي كما — النجاح مفتاح اإللكرتوني. الربيد

«املشرتكني» عدد قلَّ ملؤها، ينبغي التي الحقول عدد زاد كلما بسيًطا»: «جعله •
الثامن، األسلوب (انظر تحتاجها التي البيانات فقط اطلب ستكسبهم. الذين

االجتماعي). التواصل وسائل عرب الدخول تسجيل
األسباب أحد هو فيه» نفسك تقحم «ما حيال اليقني عدم التوقعات»: «تحديد •
الرتاسل مرات عدد بوضوح حدِّد االشرتاك. عمليات «الزوار» لتجاهل الرئيسية

عليه. الحصول «املشرتكون» يتوقع أن يمكن الذي واملحتوى
منك». «يسمعوا أن الُجدد «املشرتكون» يريد ترحيبي»: إلكرتوني بريد «إرسال •
للدراسة أخضعناهم الذين بالتجزئة البيع تجار من فقط باملائة ٧٤ ذلك، ومع
اإللكرتوني بالربيد التفاعل يبدأ ترحيبيٍّا.2 إلكرتونيٍّا بريًدا يرسلون َمْن هم مؤخًرا
يتفاعلون وسوف مبكر، وقٍت يف الُجدد «املشرتكني» مع بوضوح تواصل األول.

املستقبل. يف أكثر

رسائل يف االشرتاك نموذج وضع يمكنك التي األماكن من متنوعة مجموعة ثمة
فيها: اإللكرتوني الربيد

مدونتك. أو اإللكرتوني ملوقعك الرئيسية الصفحة •
تصفًحا. األكثر الصفحات •

املدونة. عىل التدوينات نهاية •
نحن؟» «َمن صفحة يف •

فيسبوك. عىل التبويب عالمات إحدى يف •
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تويرت. بطاقات إحدى ضمن •
آدووردس. جوجل إعالنات أحد يف •

يف اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك عىل الحث عبارات َضْع القول: خالصة
مستمرة عالقة إقامة يف قيمة «الباحثون»/«الزوار» فيها يرى أن األرجح من التي األماكن

رشكتك. مع

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@SimmsJenkins) جنكينز سيمز بقلم الجديد» الوارد الربيد «صندوق

.(@MarketingSherpa)—www.marketingsherpa.com شريبا ماركتينج رشكة

االجتماعي التواصل وسائل عرب الدخول تسجيل الثامن: األسلوب (8)

«مشاعر هي تسجيل عملية أي يف تتواجد أن يمكن التي األمور أسوأ من واحدة
ال االشرتاك. نموذج عن ينرصفون األشخاص تجعل التي الضيق مشاعر االمتعاض»؛
إلكرتوني ملوقع «أخرى» مرور مستخدم/كلمة اسم تعيني يف «الزوار» من العديد يرغب
وسائل عرب الدخول تسجيل يعمل اإللكرتوني. الربيد رسائل يف تسجيل أو مسابقة أو
بالتسجيل للمستهلكني السماح طريق عن املشاعر هذه محو عىل االجتماعي التواصل
حسابات وتعد األخرى. االجتماعي التواصل وسائل إحدى عىل قائم حساب خالل من
التواصل وسائل عرب الدخول لتسجيل استخداًما األكثر الخيارات وجوجل فيسبوك

اليوم.3 االجتماعي
من أكثر بياناٍت االجتماعي التواصل وسائل عرب الدخول تسجيل لك يوفر كما
املستخدم يختار عندما املثال، سبيل عىل .(1-23 شكل (انظر التقليدي. االشرتاك نموذج
فيسبوك، عرب الدخول تسجيل باستخدام إلكرتوني بريد رسائل برنامج يف التسجيل

نقرتني: من أقل يف التالية املعلومات عىل الحصول يمكنك

االسم. •
الجنس. •

اإللكرتوني. الربيد عنوان •
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االجتماعية. الحالة •
امليالد. تاريخ •

املوقع. •

إىل ستؤدي إرهاًقا األكثر الطلبات أن اعلم ولكن املعلومات، من املزيد طلب يمكنك
«مشرتكني». إىل يتحوَّلون الذين «الزوار» عدد تراجع

تبدو رشكتك يجعل ال االجتماعي التواصل وسائل عرب الدخول تسجيل خيار إنَّ
«املشرتكني» من قاعدة أيًضا يوفر لكنه فحسب، «الزوار» إىل بالنسبة «حداثة» أكثر
طريق عن اشرتكوا الذين أولئك أن (@Samsung) سامسونج وجدت تفاعًال. األكثر
رسائل فتح احتمالية كانت لديها االجتماعي التواصل وسائل عرب الدخول تسجيل خيار
أعىل الروابط عىل النقر واحتمالية باملائة، ٣٤ بنسبة أعىل لديهم اإللكرتوني الربيد
٥٠٦ البالغة الهائلة بالنسبة أعىل املنتج عىل تعليقاٍت ترك واحتمالية باملائة، ٦٣ بنسبة
موقع أي سيرتكون أنهم إىل يشريون املستهلكني من باملائة ٩٢ وجود ومع باملائة.4
عرب الدخول تسجيل خيار تحوَّل بهم، الخاصة الدخول معلومات نسيان عند إلكرتوني
قصري وقت يف تواجدها» يجب «ميزة إىل رائعة» «ميزة من االجتماعي التواصل وسائل

ا.5 جدٍّ

تبنيِّ كيف الِحظ وينديز. موقع عىل فيسبوك عرب الدخول تسجيل تأكيد رسالة :1-23 شكل
وينديز. مع الشخصية البيانات من سيُشاَرك ما بوضوح
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إضافية ملصادر ترشيحات

.(@JayBaer)www.convinceandconvert.com كونفريت آند كونفينس

.(@SMExaminer)—www.socialmediaexaminer.com إكزامينر ميديا سوشيال

االجتماعية الرموز التاسع: األسلوب (9)

الرموز لصق محبي من لست أنني فستعلم الخامس، الفصل يف توبيخي تتذكر كنت إذا
من وغريها وتويرت فيسبوك رموز استخداُم يقترص أن يجب مكان. كل يف االجتماعية
النحو عىل التفاعل، «الباحثني» ستلهم التي األماكن تلك عىل االجتماعية الشبكات رموز
فيها تفيد التي األماكن بعض إليك محتواك. نطاق ع ويوسِّ «ُمَروًِّجا» يصبح بأن ل املفضَّ

االجتماعية: الرموز

املقاالت. أو التدوينات وبداية نهاية يف •
للمنتج. الفوتوغرافية والصور الرسومات بجوار •

الفيديو. ومقاطع الصوتية التدوينات بجوار •

سياق وجود عدم حالة (يف االجتماعية الرموز فيها تفيد ال التي األماكن وإليك
للتفاعل): محددة أسباب يعزِّز إضايف

إضايف. سياق أي دون تليفزيوني إعالن نهاية يف •
متجرك. نافذة عىل املوجودة امللصقات •

املحتوى. عن بعيًدا اإللكرتوني موقعك رأس عىل •

الرموز إزالة قرَّر بالتجزئة للبيع كبري متجر مع محادثة مؤخًرا أجريُت الواقع، يف
تحتل وكانت تُستخَدم تكن لم ألنها تماًما اإللكرتوني الربيد رسائل من االجتماعية
«امُلَروِّجني» أن وجدت إذا هو: املحادثة هذه من به خرجت ما وملخص كبرية. مساحة

فاحذفها. االجتماعية، الرموز يستخدمون ال و«املتابعني» و«املعجبني»
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إضافية ملصادر ترشيحات

.(@MarketingSherpa)—www.marketingsherpa.com شريبا ماركتينج رشكة

.(@SMExaminer)—www.socialmediaexaminer.com إكزامينر ميديا سوشيال

املنبثقة واإلعالنات املركَّبة اإلعالنات العارش: األسلوب (10)

.(@MotleyFool) فول موتيل رشكة ملوقع الرئيسية الصفحة عىل ُمركَّب إعالن :2-23 شكل

املستخدمة استقطابًا األكثر «املشرتكني» اكتساب طرق من واحدٌة املركَّبة» «اإلعالنات
مدونتك، أو اإللكرتوني موقعك عىل تلك االشرتاك عىل الحث عبارات تُنَرش الراهن. الوقت يف
التفاعل أو تطبيقك، تحميل أو اإللكرتوني، الربيد رسائل يف االشرتاك عىل «الزوار» ع وتشجِّ
مضايقات بمنزلة فإنها «الباحثني»، من كثري إىل وبالنسبة .(2-23 شكل (انظر معك.

التصفح. تجربة تقاطع
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اإلعالنات تستحق ما غالبًا التحويل، عقلية املتبنني املسوقني إىل بالنسبة ذلك، مع
واالختفاء الظهور يستطيعون (الذين «الباحثني» تحويل أجل من املخاطرة املركَّبة
ليست املركَّبة اإلعالنات أخرى. مرة إرشاكهم إعادة يمكنك «مشرتكني» إىل شاءوا) متى
تعوِّضها املبارشة التفاعل خسائر كانت إذا ما ملعرفة االختبار تستحق ولكنها للجميع،

الصفحة.6 زيارة إعادة مرات وعدد «املشرتكني» مكاسب جيًدا

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@ConversionTips)—www.conversionvoodoo.com/blog فودو كونفريجن

.(@WhichTestWon)—www.whichtestwon.com ُوون تيست ويتش

الخارجية واإلعالنات الالفتات عرش: الحادي األسلوب (11)

فريق منظور من استغاللها يف َفكِّْر ثم لرشكتك اململوكة اإلعالم وسائل الفتات أَْحِص
العالقات تعزِّز أن واملكاتب واملطاعم املتاجر يف لالفتات يمكن الخاصة. الجماهري تنمية
اإللكرتوني/الرسائل الربيد رسائل يف االشرتاك عىل الحث طريق عن «املشرتكني» مع
مثاليٍّا مكانًا االنتظار غرف تكون وربما املحمولة. األجهزة تطبيق تحميل أو القصرية
ويمثل «امُلَروِّجني». أو فيسبوك عىل «املعجبني» من تصبح أن فوائد عىل الضوء لتسليط
«املتابعني» تجذب التي الرشاء عىل الحث لعبارات متنقًال مثاليٍّا مكانًا املركبات أسطول

الرشكة. حول معلومات عن الباحثني
حلول تخترب عندما فقط الالفتات خالل من الخاصة الجماهري بناء خيارات تزيد
املوسيقية والحفالت الحافالت ومحطات اإلعالنية اللوحات وتمثل الخارجية. الدعاية
عدًدا األجرة وسيارات الرياضية واألحداث التسوق ومراكز املتحركة والساللم واملصاعد
التفاعل إللهام املدفوعة اإلعالم وسائل استخدام فيها يمكنك التي األماكن من قليًال
فحسب ْه تََوجَّ إلهام؟ إىل أتحتاج املحمولة. األجهزة عرب املستهلكني جانب من االجتماعي
تستفيد التي االجتماعية اإلعالمية الحمالت تقع حيث نيويورك، مدينة يف تايمز ميدان إىل

أسبوع. كلَّ الخارجية الالفتات من
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إضافية ملصادر ترشيحات

(@MediaPost)—www.mediapost.com/publications/digital-out أوتسايدر ديجيتال
.sider

.(@TheWebOutside)—www.theweboutside.com أوتسايد ويب ذي

متعددة قنواٍت عرب الرتويج عرش: الثاني األسلوب (12)

عىل القدرة اكتساب يمكنك و«متابعيك»، و«معجبيك» «مشرتكيك» جماهري ي تنمِّ بينما
لتشجيع فرصة اإللكرتوني الربيد رسائل فتصبح اآلخر؛ لبناء جمهور كل استخدام
القدرة فيسبوك وصفحات منشورات وتمنحك وتويرت. فيسبوك عىل االجتماعي التفاعل
تويرت عىل التغريدات لك وتتيح اإللكرتوني. الربيد رسائل يف االشرتاك نماذج دمج عىل

فيسبوك. عىل والتفاعل اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك نماذج من كلٍّ ترويج
فَضْع بالرسائل، الخاصة جماهريك إغراق تخىش ألنك الفكرة هذه تقاوم كنت إذا

ييل: ما اعتبارك يف

اإلعجاب إلغاء أو االشرتاك إلغاء ويمكنهم األمور زمام دائًما «املنتسبون» يمتلك •
مناسبًا. ذلك يرون حينما املتابعة إلغاء أو

الظروف يقدم اإللكرتوني الربيد تماًما: مختلفة ميزة قناة كل تقدِّم أن ينبغي •
ويقدم الشغوفني، «املعجبني» ل الحميمية فيسبوك ويوفر «املشرتكني»، ل املناسبة

و«املتابعني». و«امُلَروِّجني» «الباحثني» إىل لحظية معلومات تويرت

منطقيٍّا ليس اململوكة اإلعالم وسائل جميع خالل من املتعددة القنوات عرب الرتويج
شيئًا. يكلفك أن دون أيًضا ينجح ولكنه فحسب،

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@AltimeterGroup)—www.altimetergroup.com جروب ألتيميرت

.(@Forrester)—www.forrester.com ريسريش فورسرت
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اإللكرتوني الرشاء عملية إتمام عرش: الثالث األسلوب (13)

عنوان عىل الحصول البائع عىل يتعنيَّ اإلنرتنت، عرب الرشاء من تقريبًا نوع أي إىل بالنسبة
يصبحوا أن «العمالء» من تطلب كي املثايل الوقت هو وهذا للعميل. اإللكرتوني الربيد
«متابعني» أو فيسبوك، عىل «معجبني» أو اإللكرتوني، الربيد رسائل يف «مشرتكني» أيًضا
املشرتي إرهاق لتجنب محاولة يف ذلك، ومع «املنتسبني». من آخر نوع أي أو تويرت، عىل
اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك طلب البائعني معظم يختار البيع، صفقة وفقدان
بناء أجل من التحسني تستحق عملية الرشاء إتمام فإن اختيارك، كان وأيٍّا فحسب.

الخاصة. الجماهري

عدمه من مسبًقا املحدد االختيار مربع استخدام وجوب

مربع الرشكات من العديد تضع اإللكرتوني، الربيد رسائل «مشرتكي» لبناء مخترص كطريق
يف قانونيٍّا يعد ذلك أن من الرغم وعىل اإلنرتنت. عىل االشرتاك نماذج يف مسبًقا محدًدا اختيار
إذنًا يقدموا «لم الذين بياناتك قاعدة إىل «مشرتكني» تضيف املمارسة هذه فإن البلدان، بعض
عن النظر بغض «أرسى». هم إنما «مشرتكني»؛ ليسوا األشخاص وهؤالء ملراسلتهم». رصيًحا
معدالت عىل ذلك نتائج تظهر سوف مسبًقا. املحدد االختيار مربع عن للتخيل الوقت حان القانون،

الرسائل. فتح ونسبة واملشاركة اإللكرتوني الربيد أداء

الرشاء بعد ما واتصاالت تأكيد عرش: الرابع األسلوب (14)

التي املستهلك انتباه من أخرية واحدة لحظة لديك تكون الرشاء، عملية إتمام بعد
أندي الشفوي» «التسويق مؤلِّف يسمي الخاصة. الجماهري لتنمية منها االستفادة يمكنك
من الكثري يُِكنُّ ال قد «العميل» ألن الُحب»؛ «لحظة األمر هذا (@sernovitz) سرينوفيتز
هذا ولكن كذلك، األمر يكون أال بالتأكيد (نأمل أخرى مرة التِّجارية لعالمتك االنجذاب

ممكن).
«العميل» عن تعرفها التي البيانات استخدم اللحظة، هذه من الكاملة لالستفادة

الرشاء. بعد ما اتصاالت يف و«منتسب» ج» «ُمَروِّ إىل تحويله فرص لدمج
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عىل: َحثٍّ عباراِت األمور هذه تشمل وقد

القصرية النصية الرسائل أو اإللكرتوني الربيد رسائل يف «مشرتًكا» يصبح أن •
بالفعل). مشرتًكا يكن لم (إْن

«معجبًا»). يصبح ثمَّ، (ومن فيسبوك عىل رشكتك بصفحة «اإلعجاب» •
الشبكات من غريها أو إن، لينكد أو بَلس، جوجل أو تويرت، عىل رشكتك «متابعة» •

«متابًعا»). يصبح ثمَّ، (ومن املناسبة االجتماعية
أو عليها «التعليق» أو االجتماعية الشبكات عىل املنتجات ب «اإلعجاب» •

«ُمَروًِّجا»). يصبح ثَمَّ، (ومن «مراجعتها» أو «تثبيتها» أو «مشاركتها»
«مشرتًكا»). يصبح (وبذلك بك الخاص املحمولة األجهزة تطبيق «تحميل» •

أكرب يولِّد منها أيٍّا اخترب لذلك الخيارات، هذه بكل «العميل» ترهق أن تريد ال أنت
«منتسبني» عىل للحصول األخرى الرشاء بعد ما فرص تتضمن به. والتِزْم لعملك قيمة

ييل: ما ُجدد

والتفاعل. االشرتاك عىل الحث عبارات تتضمن التي املطبوعة» «اإليصاالت •
واإللكرتونية. الحقيقية املتاجر من اإللكرتوني» بالربيد امُلرَسلة «اإليصاالت •

واملراجعة. للتفاعل دعوات مع الشحنة» وصول «تأكيد •
األمر؛ هذا (@Amazon) أمازون متجر أتقن مراجعة»: تقديم عىل «الحث •

للمنتج). مراجعة مشاركة خالل (من «ُمَروِّجني» إىل «العمالء» تحويل

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@IR_Magazine)—www.internetretailer.com ريتيلر» «إنرتنت مجلة

.(@MktgExperiments)—www.marketingexperiments.com إكسِربْيمنتس ماركتينج موقع

البحث طريق عن الدعاية الخامسعرش: األسلوب (15)

بنى الذي الدعاية نوع هي بالنقرة الدفع خدمات خالل من البحث طريق عن الدعاية
الرئيسية)، الكلمات عىل (اعتماًدا نقرة لكل واحد بنس عن يزيد ال زهيد بمقابل جوجل.
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خدمة تمثل جوجل، إىل وبالنسبة موقعها. زيارة مقابل الدفَع الرشكات تستطيع
واألرباح. املكاسب من ينضب ال معينًا آدووردس

كل مع الحال هي كما — التأكُّد فعليك النقرات، مقابل ستدفع كنت إذا ذلك، مع
تأرس أن يمكن صفحة إىل هون سيتوجَّ «الباحثني» أن — اإلنرتنت عىل اآلخرين معِلنيك
يف لالشرتاك الرتويج يمثل «زبائن»). أو ُمحتَملني» «عمالءً يصبحوا أن (قبل انتباههم
الرشكات، بني التسويق مجال ويف بذلك، للقيام مثالية وسيلًة اإللكرتوني الربيد رسائل
«الباحثون» يقدِّم عندما التسويق». «أتمتة ل البدء نقطة بمنزلة األحيان من كثري يف يكون
يمكن «مشرتكني» يصبحون فإنهم دعائي، منشور لتحميل اإللكرتوني الربيد عناوين

املؤتمتة. التسويقية الحمالت عليهم تبني أن للرشكة
املتاحة الوحيدة األفعال هي ليست النقرات أن امُلْعِلنني من للعديد معروًفا ليس ما
البحث نتيجة إىل مثًال انظر بالنقرة. الدفع خدمات خالل من بالبحث الدعاية خالل من
براذرز بروكس رشكة عن أبحُث عندما تظهر التي 3-23 شكل يف امُلبيَّنة املدفوع

جوجل.7 عىل (@Brooks Brothers)

جوجل إضافة ن يتضمَّ بالنقرة الدفع خدمات عرب براذرز بروكس إعالن :3-23 شكل
اإللكرتوني. الربيد رسائل يف االشرتاك لنموذج

للُمْعِلنني تتيح والتي جوجل، تتيحها التي اإلعالنات» «إضافات اإلعالن هذا يستخدم
الروابط بهم.8 الخاصة املدفوعة البحث إعالنات يف الرشاء عىل َحثٍّ من أكثر تضمني
«مشرتكي» يبني االشرتاك نموذج أن حني يف «الباحثني»، ه توجِّ البيع وروابط الرئيسية

البحث. صفحة ترك دون اإللكرتوني الربيد رسائل
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أم املنشودة النتائج يحقق األسلوب هذا كان إذا ما سيحدِّد الذي هو فقط االختبار
امُلْعِلنني مساعدة أهمية تدرك نفسها جوجل أن يثبت فهو ذلك، عن النظر وبغض ال.

«املشرتكني». تنمية عىل

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@SEOBook)—www.seobook.com بوك أو إي يس

.(@WordTracker)—www.wordtracker.com/academy ووردتراكر

االجتماعية الدعاية السادسعرش: األسلوب (16)
وغريهما وتويرت فيسبوك عرب

الرتويج فرص كذلك ع تتوسَّ االجتماعي، التواصل وسائل استخدام يف الرسيع ع التوسُّ مع
و«املتابعني» «املعجبني» بناء يف ترغب كنت إذا االجتماعي. التواصل وسائل ملستخدمي
إعالم وسائل خيار تقدم كانت إذا ما ملعرفة أوًال فانظر محددة، اجتماعية شبكة عىل

ذلك: لفعل مدفوعة

ُجدد. «معجبني» لكسب للصفحات الرتويج فيسبوك لك يتيح •
ُجدد. «متابعني» لكسب حساباٍت ترويج تويرت لك يتيح •

ُجدد. «متابعني» لكسب إن لينكد إعالنات استخدام يمكن •

الربيد رسائل يف «مشرتكني» لبناء نفسها القنوات هذه استخدام أيًضا يمكنك
خالل من املحمولة األجهزة تطبيقات أو القصرية، النصية الرسائل أو اإللكرتوني،
يف تقليدية األكثر الجانبي اإلعالن أو البانر إعالن أو امُلموَّلة، املنشورات أو اإلعالنات

الحاالت. بعض
الطبيعية. املنشورات اإلبداع يستغل عندما ا حقٍّ االجتماعية اإلعالنات شمُس تسطع
النوع. هذا أمثلة من تويرت عىل املروََّجة واملنشورات فيسبوك عىل امُلموَّلة اإلعالنات وتَُعدُّ
إىل مسبًقا موجودة تغريدة أو منشور محتًوى برتويج للُمْعِلنني يسمح منها واحد فكلُّ
الجغرايف واملوقع واالهتمامات الديموجرافية السمات عىل اعتماًدا مقابله مدفوع جمهور
اإلعالنات توجيه يف منها االستفادة يمكنك التي البيانات عمق إنَّ ذلك. من وأكثر واملهنة،
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«الباحثني»، الكتساب هائلة فرًصا ويقدِّم للعقل، محريِّ الخصوص وجه عىل فيسبوك يف
«املنتسبني». وبناء «امُلَروِّجني»، وإنشاء

موقع يوجد فال املهنية؛ بالبيانات ثرائه بسبب أيًضا هنا الذكر إن لينكد يستحق
جماهريهم بناء عىل القدرة للمسوقني يتيح وهذا إن، لينكد مثل عملية روابط يتضمن آخر
التعليمي، املستوى أو املهنة أو الرشكة طريق عن هة املوجَّ اإلعالنات خالل من الخاصة
أنك تأكَّد املناسبة، جماهريها األخرى االجتماعية الشبكات تبني بينما ذلك. من وأكثر

وإرشاكهم. جماهريك لبناء الطرق من املزيد ستجد

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@AllFacebook)—www.allfacebook.com فيسبوك أُول

.(@WeAreSocial)—www.wearesocial.com سوشيال آر وي

املحمولة األجهزة تطبيقات يف الدعاية عرش: السابع األسلوب (17)

بالتجزئة البيع متاجر أحد يف التسويق قسم رئيس شاركني مؤخًرا، ُعِقَد مؤتمر يف
اسمه: ذكر عدم رشيطة التالية، العبارة هذه الكربى اإللكرتونية

لتعزيز محاولة يف الدوالرات من اآلالف مئات أنفقنا عامني، من أكثر مدار عىل
إعالنية حملة من فحسب شهرين وخالل املحمولة. لألجهزة تطبيقنا تحميل
التحميالت أضعاف عرشة قنا حقَّ املحمولة، لألجهزة فيسبوك تطبيق عىل

للغاية. قليلة بتكلفة

الوحدات من واحدة املحمولة األجهزة تطبيقات إعالنات إن كذلك؟ أليس باهر، نجاٌح
تطبيق يف األخبار آخر تبويب عالمة يف اإلعالنات وتظهر فيسبوك، لدى األحدث الدعائية
يف وأخرى اإلعالن، أجل من واحدة التحميل: عن فحسب نقرتني بُعد عىل وتضعك فيسبوك
مستهلكي أمام املثايل: اإلعالنات لوضع رائًعا نموذًجا وتعد هاتفك. عىل التطبيقات متجر

املحمولة. ألجهزتهم استخدامهم أثناء مبارشًة املحمولة األجهزة
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العديدة املحمولة األجهزة عرب اإلعالن خيارات من واحد خيار مجرد هذا ولكن
عرب اإلعالنية الوحدات األخرى اإلعالنية والشبكات وفيسبوك جوجل توفر اليوم. املتاحة
أخرى إعالنية ووحدات الفيديو، ومقاطع املركَّبة، واإلعالنات اإلعالنية، والرشائط البحث،
العثور فهو يواجهك، الذي التحدي أما املتنقلة. التجربة أجل من متزايد نحو عىل مة ُمصمَّ
و«امُلَروِّجني» «الباحثني» بناء يف للمساعدة بسالسة تعمل التي اإلعالنية الوحدات عىل

الرائعة: األمثلة ومن و«املنتسبني».

التي اإلعالنات املحمولة»: لألجهزة جوجل خرائط ضمن آدووردس «جوجل •
واحدة. بنقرة االتصال وتوفر موقعك إىل مبارشًة «الباحثني» تأخذ

الفيديو مقطع ج تروِّ إعالنات يوتيوب»: عىل TrueView فيو ترو «إعالنات •
«الباحثون» ينقر عندما إال تدفع وال آخر. فيديو محتًوى بجانب بك الخاص

«مشاهدين». ويصبحوا
رسائل يف االشرتاك بنماذج تغريداتك قوة بزيادة لك تسمح تويرت»: «بطاقات •
إىل العميقة والروابط املحمولة، األجهزة تطبيقات وتنزيل اإللكرتوني، الربيد
تجذب وهي ذلك. من وأكثر الفيديو، ومقاطع مسبًقا، امُلثبَّتة التطبيقات
و«املعجبني» «املشرتكني» تنمية يف وساعدت «امُلَروِّجني»، وتلهم «الباحثني»،

و«املتابعني».

تطبيقات عرب اإلعالن فعالية تزداد املتواصل، املحمولة األجهزة استخدام تزايد مع
وسائل أي مع الحال هي وكما الخاصة. الجماهري لتنمية كأسلوب املحمولة األجهزة
الجماهري إقناع أجل من مها تصمِّ أن يجب الهجني، التسويق عرص يف مدفوعة إعالم
ال األصغر املحمولة األجهزة عرب اإلعالنات تنسيق أن وبما التفاعل. أجل من أو وبنائهم
ما عملية أو املقصودة الصفحة أن من تأكَّد مزدوجة، الرشاء عىل حث بعبارات يسمح

الخاصة. جماهريك تنمية احتياجات تناسب النقر بعد

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@IAB)—www.iab.net التفاعلية اإلعالنات جمعية

.(@MMAGlobal)—www.mmaglobal.com املحمولة األجهزة عرب التسويق جمعية
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التليفزيون عرب الدعاية عرش: الثامن األسلوب (18)
الفيديو ومقاطع واإلذاعة

وبالتأكيد، األيام. هذه يف التليفزيونية باإلعالنات يستخفون املسوقني من الكثريَ تَسَمُع
البث وخدمات القنوات، تتخطى التي الرقمي الفيديو تسجيل خدمات مستخدمو يمثل
ذلك، ومع للقلق. مرشوًعا سببًا جميعها «املشاهد»، انتباه وتَشتت اإلعالنات، من الخالية
دقيقة ٢٧٨ العادي األمريكي الشخُص يقيض ،(@eMarketer) ماركرت إي ملوقع فوفًقا
ال 9.٢٠٠٩ عام منذ دقيقة ١١ ارتفع الذي املعدل وهو التليفزيون؛ مشاهدة يف يوميٍّا

ر. تتطوَّ التي فقط هي بها نستهلكه التي فالطريقة يحترض؛
عىل وبثه ر مصوَّ إعالن إلنتاج ثمينة دوالراٍت ستنفق كنت إذا ذلك، عىل وبناءً
الجماهري تنمية جهود يعزِّز أنه من تتأكَّد أن فعليك غريهما، أو يوتيوب، أو التليفزيون

األمور: هذه من بأي القيام طريق عن الخاصة

اإللكرتوني. موقعك زيارة إىل «الباحثني» توجيه •
«متابعني» أو «معجبني»، أو «مشرتكني»، يصبحوا أن عىل «املشاهدين» تشجيع •

ذلك. لفوائد وِذكر الرشاء عىل واضح َحثٍّ مع
َوْسم إدراج مع نأمل) كما (و«متابعني» «ُمَروِّجني» إىل املشاهدين تحويل •

مشاِهد؟)10 من هل ،#Sharknado) مثري (هاشتاج)
تجارب مشاركة خالل من «ُمَروِّجني» يصبحوا أن عىل «العمالء» تشجيع •

وغريهما. وتويرت فيسبوك عىل املنتجات
القصرية النصية الرسائل خالل من «مانحني» إىل «املشاهدين» تحويل •
بروجيكت وورير وونديد مؤسسة فعلته ما (هذا ذلك عىل تستحثهم التي
كلمة عىل تحتوي نصية رسالة إرسال «املشاهدين» من بطلبها (@WWPinc)
السوبر مباراة أثناء إعالنها خالل دوالرات بعرشة للتربع ٥٠٥٥٥ رقم إىل WWP

واألربعني). السابعة بول

تضع أو (هاشتاج)، َوْسًما تقدم أو اإللكرتوني، موقعك تعرضعنوان أن كافيًا ليس
الجماهري نمو حقيقيٍّا تحفيًزا ز تحفِّ لكي إعالناتك. يف االجتماعي التواصل وسائل رموز
لكي يكفي بما ومستمرة واضحة الرشاء عىل الحث عبارات تجعل أن يجب الخاصة،
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استعداده لديك اإلبداعي املدير يبدي تحديًا هذا يكن لم وإذا املستهلكون. معها يتفاعل
الخاصة. الجماهري وتنمية الدعاية يفهم آخر واحًدا فاستبِدله معه، للتعامل

شازام! عرب مهتم؛ «باحث» إىل «مشاهد» من

بني مذهًال نجاًحا حقق الذي املحمولة األجهزة تطبيق أنه عىل (@Shazam) شازام تعرف لعلك
املطرب واسم عنوانها وعرض ألغنية «االستماع» عىل بقدرته آيفون مستخدمي من األول الجيل
اإلعالنات ذلك يف بما يشء أي إىل االستماع شازام يستطيع واليوم، الرشاء. وخيارات األلبوم وعنوان
(@Pepsi) وبيبيس ،(@Toyota) وتويوتا ،(@OldNavy) نيفي أولد مثل وامُلْعِلنون التليفزيونية.
التطبيق استخدام من «املشاهدون» يتمكَّن بحيث إعالناتهم إىل «اإلشارة» أجل من لشازام يدفعون
الرتويجية. عروضها أو اإللكرتوني، التِّجارية العالمة بموقع متصًال يكون ثمَّ ومن لهم لالستماع
لذلك، نوع. أي من «منتسبني»، أو «ُمَروِّجني» أو «عمالءً»، «الزوار» هؤالء يصبح ربما هناك، ومن

شازام. إىل االستماع حاول القادمة، املرة يف وحسب التليفزيون إىل تستمع ال

القصرية النصية الرسائل عرش: التاسع األسلوب (19)

املكاملات إجراء إىل باإلضافة فعله العالم يف محمول هاتف كل يستطيع واحد يشءٌ ثمة
الربيد مع جنب إىل جنبًا — القصرية النصية الرسائل تعد نصية. رسائل إرسال وهو
الثامن الفصل يف ناقشنا وكما أصلية. اإلذن أساس عىل «مشرتكني» قناة — اإللكرتوني
التكلفة حيث من للغاية الة فعَّ تواصل وسيلة أيًضا القصرية النصية الرسائل تظل عرش،
حوايل أن االعتبار يف وبالوضع واسع. نطاق عىل املحمولة األجهزة عرب «املستهلكني» مع
الرسائل فإن استالمها، من دقيقة ١٥ خالل تُقرأ القصرية النصية الرسائل من باملائة ٩٥
املستهلكني تفاعل وتحفيز املتاحة القنوات وسط للتميُّز رائعة وسيلة القصرية النصية

الحقيقي.11 العاَلم يف
منها: الطرق، من بعدد وإرشاكهم القصرية النصية الرسائل «مشرتكي» بناء يمكنك

الرسائل «مشرتكي» تشجيع يف تساعد أن الخدمة لتنبيهات يمكن «التنبيهات»: •
«ُمَروِّجني» أو املعلومات من مزيد عن «باحثني» يصبحوا أن عىل القصرية النصية
الطقس أو األطفال) اختطاف تنبيهات املثال، سبيل (عىل العامة السالمة ملشاكل

املناسب. الوقت يف األعاصري) تنبيهات املثال، سبيل (عىل
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يمكنك القصرية، النصية الرسائل مع الرئيسية»: للكلمات اآللية «االستجابة •
(رقم)، بك خاص محدد قصري رمز إىل أُرِسَلْت إذا محددة رئيسية كلمات إعداد
عليها والرد الشائعة األسئلة إلدارة رائعة وسيلة وهي آلية، استجابة تولِّد فإنها

املحمولة. األجهزة إعدادات حالة يف
الرسائل «مشرتكي» تحوِّل أن النصية للرسائل يمكن ال القسائم»: «رموز •
بمشاركة ُسِمَح إذا «ُمَروِّجني» إىل أيًضا بل وحسب، «عمالء» إىل القصرية النصية

الرموز.
النصية الرسائل مستخدمو يرسل اإللكرتوني»: الربيد عناوين عىل «الحصول •
وبذلك، املخترص؛ رقمك إىل اإللكرتوني بريدهم وعنوان «اشرتاك» كلمة القصرية
«مشرتكني» إىل املحمولة األجهزة عرب املستهلكني واحدة لحظة يف حوَّلت قد تكون

اإللكرتوني. الربيد رسائل يف قيِّمني
النصية الرسائل بإرسال الخدمة هذه لك تسمح الجغرايف: الظاهري املحيط •
وهي محدد، محيط أو قريب مكان أو مدينة داخل «املشرتكني» إىل القصرية

القريبة. املتاجر نحو «املتسوقني» لتوجيه رائعة وسيلة
الذين القصرية النصية الرسائل مستخدمي إىل بالنسبة املحتوى»: «روابط •
يُعرف ما (أو املحتوى روابط تقديم يوفر لإلنرتنت، الوصول إمكانية لديهم
بكثري أكثر تفاصيل القصرية النصية الرسائل ضمن املرتبط) باملحتوى أيًضا
الرسائل «مشرتكي» تحويل عىل الروابط هذه تساعد قصرية. نصية رسالة من
واحدة. نقرة خالل من و«مشاهدين» و«مستمعني» «قراء» إىل القصرية النصية

بقليل القيمة كبرية تكون أن يمكن أنها إال قصرية، النصية الرسائل تكون قد
امُلحتَملني» و«العمالء املحمولة األجهزة «عمالء» إرشاك كيفية حول اإلبداعي التفكري من

معها. تفاُعلها وزيادة

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@MobileMktrDaily)—www.mobilemarketer.com ماركرت موبايل

.(@MMMagTweets)—www.mobilemarketingmagazine.com ماجازين ماركتينج موبايل
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املحمولة األجهزة تطبيقات العرشون: األسلوب (20)

جماهري قناة اآلن فلديك لك؛ فتهانينا املحمولة، لألجهزة تطبيًقا بنجاح أنشأت قد كنت إذا
عىل تطبيقك لنجاح املهم من وإرشاكها. الجماهري بناء خاللها من يمكنك أخرى خاصة
األويل التحميل عند «مشرتك» كل من إذن عىل تحصل أن معه) (التفاعل الطويل املدى
الجهاز داخل رسائل هي املبارشة التطبيق إشعارات لهم. مبارشة آلية إشعاراٍت إلرسال
أندرويد، بنظام تعمل التي األجهزة عىل الرسائل مركز وداخل اآليفون شاشة عىل تظهر

من: تمكنك وهي

التفاعل. تشجيع •
الجديدة. وامليزات التطبيق بتحديثات املستخدمني إعالم •
حساباتهم. أو ألعابهم داخل باألنشطة املستخدمني إعالم •

«مشرتكي» تشجيع إىل تسعى أن أيًضا يجب مرة، ألول التطبيق تشغيل وعند
عىل الحصول إن اإللكرتوني. الربيد رسائل يف االشرتاك عىل املحمولة لألجهزة تطبيقك
األشياء أهم من املحمولة لألجهزة تطبيقك «مشرتكي» مع للتواصل خارجية وسائل
إرسال عىل القدرة بدون تطبيقك. استخدام استمرار لضمان بها القيام يمكنك التي
خارجية اتصال قناة إىل تفتقر فإنك التطبيق، «مشرتكي» ل إلكرتوني بريد رسائل
ويف الخاملني. املستخدمني إرشاك إعادة خاللها من يمكنك التطبيق عىل معتِمدة غري
مع التواصل يستطيعون ال َمْن تطبيق، مليار ١٫٥ يضم الذي املتزايد التطبيقات عالم
برتدي يخاطرون وخارجها تطبيقاتهم داخل املحمولة األجهزة تطبيقات «مشرتكي»

الصفر. إىل تطبيقاتهم استخدام معدل
الخاصة الجماهري تنمية جهود حول األخرى الرسيعة املالحظات بعض يأتي فيما

التطبيق: داخل

— املحتوى إنشاء للمستخدمني يتيح تطبيقك كان إذا سهلة»: املشاركة «جعل •
تقدِّم أن فعليك — ما لعبة يف العالية نتائجهم مجرد حتى أو صورة كان سواء
«ُمَروِّجني» يصبحوا أن «املشرتكون» يستطيع حتى االجتماعية املشاركة روابط

بسهولة.
أو «معجبًا» الشخص كون لفوائد ْج َروِّ األخرى»: القنوات عرب التفاعل «تشجيع •

النشطة. االجتماعية الشبكات عرب لك «متابًعا»
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عندما فحسب»: للرتويج وليس للخدمة، املبارشة اإلشعارات «استخدام •
دابليو إس إكس إس مؤتمر خالل أوستن مدينة من العواصف اقرتبت
من اآلالف لتنبيه املبارشة اإلشعارات املؤتمر منظمو استخدم ،٢٠١٣ عام
الطقس قناة وتستفيد باملؤتمر. الخاص التطبيق يستخدمون ممن الحضور
(أي، املواقع تحديد نظام بيانات من مماثل نحو عىل (@WeatherChannel)
ملستخدمي املواقع املحددة الطقس تنبيهات لتقديم الجغرايف) الظاهري املحيط

كانوا. أينما بها الخاص التطبيق

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@JayBaer) باير جاي بقلم الرتويج» وليس املساعدة حول الذكي التسويق يَتََمْحَور ملاذا «اإلفادة:

.(@UrbanAirship)—http: //urbanairship.com/blog إيرشيب أربان

املبارش الربيد والعرشون: الحادي األسلوب (21)
الدورية واملنشورات املطبوعة واإلعالنات

تحتاج وال ومرئية ملموسة فهي وتوجيهه؛ انتباهنا أَْرسِ عىل فريدة قدرٌة املطبوعة للمواد
من التالية األنواع من عدد أيَّ تجد ربما نوع. أي من كهرباء أو بطارية أو مقبس إىل

الخاصة: الجماهري تنمية يف لجهودك مفيًدا املطبوعة املواد

العمل. بطاقات •
القسائم. •

املبارش. الربيد •
اإلعالنية. النرشات •

الدعائية. املنشورات •
املجالت. •
الصحف. •
الكتيبات. •

الربيدية. البطاقات •
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الدورية. املنشورات •

أحدهما، من تعاني تكن لم إذا والتوزيع. التكلفة يف املطبوعة املواد مشكلة تكمن
أجل: من املطبوعة املواد استخدام يمكنك

من تسعى أن يجب التليفزيونية، اإلعالنات غرار عىل «املشرتكني»: اكتساب •
من أكثر هو ما إىل بك الخاصة املطبوعة واإلعالنات املبارش الربيد خالل
ورموز صة املخصَّ اإللكرتونية املواقع عناوين استخِدْم مبيعات. تحقيق مجرد
الدخول فيها ل يَُسجَّ صفحات إىل مبارشًة «القراء» لتوجيه الرسيعة االستجابة
إليه التسويق أجل من تكلفة أقل مبارش جمهور لكسب االجتماعية بالحسابات

املستقبل. يف
نيابًة بريدية رسائل بإرسال «املتربعني» مطالبة من بدًال «امُلَروِّجني»: تحفيز •
املنشورات. ومشاركة تويرت عىل التغريد أو فيسبوك عىل النرش منهم اطلب عنك،
(مثلما القصرية النصية الرسائل طريق عن إجراء اتخاذ إىل دعوًة األمر ن َضمِّ
أداة املطبوعة املواد تصبح وسوف بروجيكت)، وورير وونديد مؤسسة فعلت

مبارش. نحو عىل «مانحني» اكتساب
تعليقاٍت املطبوعة املواد «قراء» يرى عندما و«املتابعني»: «املعجبني» آراء عرض •
ال فلماذا التِّجارية. لعالمتك االنجذاب من هذا يزيد مثلهم، حقيقيني أناس من
وأكثر حقيقية إنستجرام وصور تويرت وتغريدات فيسبوك منشورات تعرض

التِّجارية. عالمتك عىل إنسانية سمًة يضفي فهذا ذلك؟ من

املفرطة. الرقمية الطبيعة العرصذي هذا يف املطبوعة واملواد املبارش الربيد قناة تَربز
عىل منها االستفادة نطاق توسيع منك تستوجب القناة تلك إنتاج تكاليف فإن ذلك، ومع
أجل من أيًضا ولكن البيع أجل من فقط ليس التليفزيونية؛ اإلعالنات غرار عىل أكرب نحو

الخاصة. جماهريك بناء

عدمه من الرسيعة االستجابة رمز استخدام وجوب

إىل املحمولة األجهزة عرب «الباحثني» لتوصيل رسيعة طرًقا وأمثالها الرسيعة االستجابة رموز تعد
االستجابة رموز تقديم يجب املحمولة. لألجهزة تطبيًقا أو مقصودة صفحة أو إلكرتوني موقع
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إلكرتوني عنوان دون تظهر أال ينبغي ذلك، ومع مناسبة. فيها تكون التي األماكن يف الرسيعة
الوجهة إىل الوصول من رسيعة استجابة رموز قارئ يملكون ال الذين «الباحثني» يمكِّن مرافق
جمهورك من تقلِّل فإنك اإللكرتوني، العنوان خيار تضع لم إن نادرة. حاالٍت يف إال نفسها
عاًما ١٨–٣٤ بني أعمارهم ترتاوح الذين املستهلكني من باملائة ٤٠ من أقل إن حيث امُلحتَمل،

منتظم.12 نحو عىل الرسيعة االستجابة رموز يستخدمون

املشرتك التسويق والعرشون: الثاني األسلوب (22)

أو منتجاِتهما أو التِّجاريتني عالمتيهما رشكتان تستخدم املشرتك، التسويق خالل من
ودوريتوس (@TacoBell) بيل تاكو فعلت متبادلة. منفعة لتحقيق الخاصة جماهريَهما
يوًما ٧٠ وبعد تاكو.13 لوكوس دوريتوس لتطوير تشاركتا عندما ذلك (@Doritos)
غري نجاًحا يمثل ما وهو عبوة؛ مليون ١٠٠ بيل تاكو باعت السوق، يف طرحه من فقط

الرشكتني. بني مكتوب عقد دون أُطِلَق جديد منتج عن ناهيك جديد، ملنتج مسبوق
بقدر الخاصة الجماهري تنمية إىل بالنسبة ا مهمٍّ املشرتك التسويق يكون أن يمكن

رشيك: عن البحث هو النجاح ومفتاح املنتجات. تطوير إىل بالنسبة أهميته

خدماتك. أو ملنتجاتك لة ُمكمِّ لكنها مختلفة خدمات أو منتجات يعرض •
جذبهم. يف ترغب الذين العمالء انتباه عىل يهيمن •

بانتظام. عمالؤه يستخدمها مملوكة إعالم وسائل أصول يمتلك •
«امُلَروِّجني». طريق عن بانتظام مكتسبة إعالم وسائل يولِّد •

أصول من كليكما استفادة طريقة تحديد إىل تحتاج فإنك الرشيك، تحدِّد أن بمجرد
بالنسبة املتبادلة. للمنفعة تحقيًقا الخاصة والجماهري اململوكة/املكتسبة اإلعالم وسائل
يعني هذا ستورز، ستيشن وهوليداي (@CubFoods) فود كوب مينيسوتا رشكة إىل
اإللكرتوني والربيد اإللكرتوني املوقع عرب والبنزين الغذائية املواد عىل تخفيضاٍت ترويج
بريد رسالة ببساطة األمر يكون أن يمكن رشكتك، إىل وبالنسبة املتاجر.14 يف والالفتات
فإن الوضع، كان أيٍّا التغريدات. من سلسلة أو اإلنرتنت عرب ندوة أو تدوينة أو إلكرتوني

هي: املشرتك التسويق نجاح مفاتيح

الرشكاء. بني الواضح التواصل •
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للطرفني. املفيد الخاصة الجماهري نمو •
الخاصة. بجماهريك الرتويج أنواع كل مالءمة •

تكسبهم. لن الجمهور، أفراد تفقد فسوف — املالءمة — نقطة آخر يف أخفقت إذا
ذلك. رشيكك وال أنت تريد وال

إضافية ملصادر ترشيحات

.(EntMagazine) www.entrepreneur.com ماجازين إنرتبرينور

يوري. إل وويليام فيرش روجر بقلم تنازالت» دون االتفاقات عىل التفاوض املوافقة: عىل «الحصول

والهدايا املسابقات والعرشون: الثالث األسلوب (23)

يف برسعة. الخاصة الجماهري لبناء رائعة طريقًة والهدايا املسابقات تكون أن يمكن
الصفحات عىل دوالر ٥٠٠ بقيمة بهدايا حافز تضمني أن حديثة دراسة وجدت الواقع،
«املشرتكني» حجَم زادت اإللكرتوني الربيد رسائل يف االشرتاك لنماذج نة املتضمِّ املقصودة
املجانية. الهدايا يحبون الناس أن يف شك أدنى يوجد ال باملائة.15 ٧٠٠ بنسبة الُجدد

إىل: دائًما اسَع الهدايا، أو املسابقات تنفيذ إىل تتطلع بينما ذلك، ومع

أو املسابقة عن الناتجني الُجدد «املتابعني» أو «املعجبني» أو «املشرتكني» «فصل •
مقابل واالستجابة األداء بقياس لك يسمح فهذا ممكنًا»: ذلك كان كلما الهدايا

الحوافز. هذه لهم تُقدَّم لم الذين املماثلة الجماهري
مقابل جديد «متابع» أو «معجب» أو «مشرتك» عىل الحصول تكلفة «مقارنة •
فيه تزيد مقلوب، وضع يف نفسك تجد أن تريد ال أنت الدائمة»: العميل قيمة
التي امُلحتَملة القيمة عن جمهورك يف فرد عىل الحصول أجل من تدفعه ما قيمة

«عميل». ک الفرد هذا لك يقدِّمها سوف
النقدية الجوائز التِّجارية»: عالمتك مع والحوافز والهدايا الجوائز «مواءمة •
ومع شك. بال الُجدد الجمهور أفراد من الكثري تجذب سوف باد آي وأجهزة
مع املتوائمة والجوائز عمالء. إىل يتحوَّلون جيدون منتسبون هو تريده ما ذلك،
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والجوائز الحوافز من أفضل نحو عىل ذلك ق تحقِّ منتجاتك أو التِّجارية عالمتك
العامة.

أكرب بجائزة الوعُد يكون ما أحيانًا والحوافز»: والهدايا الجوائز مختلف «اختبار •
دوالرات. ٥ الجميع تلقي من تحفيًزا أكثر دوالر) ١٠٠٠ قيمتها واحدة (جائزة

و«متابعني»، و«معجبني» «مشرتكني» بك الخاصة والهدايا املسابقات تُولِّد حينما
مشاهدة من هدًرا أكثر يشءَ فال التسجيل. بعد وبانتظام مبارشًة معهم التواصل من تأكَّد
ببساطة لهم تسمح ثم الخاصة الجماهري بناء يف والوقت املال تنفق التِّجارية العالمة
يصبحوا أن عىل الُجدد األعضاء ع تشجِّ أن يجب معهم. التفاعل عدم جراء بالضمور
الرتويجي العرض أثناء «عمالءً» يصبحوا وأن مستمرة تزال ال بينما للمسابقة «ُمَروِّجني»

وبعده.

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@AboutDotCom) http://contests.about.com كوم دوت أباوت

.(@ePrize) www.eprize.com/engage/blog/ برايز إي

(الهاشتاجات) الوسوم والعرشون: الرابع األسلوب (24)

(@ChrisMessina) ميسينا كريس اقرتح مهده، يف تويرت كان بينما ،٢٠٠٧ أغسطس يف
(#) الرقم/التجزئة رمز الناُس يستخدم أن — املصدر املفتوحة للربمجيات املناِرص —
الَوْسم جعل الحني، ذلك منذ التالية السنوات يف تويرت.16 عىل املوضوعات لربط كاختصار
التواصل عرصوسائل يف بدونها العيش يمكن ال عالمًة @ عالمة من املتواضع (الهاشتاج)
ثقايف كاختصار اآلن وتتواجد فيسبوك، إىل إنستجرام إىل تويرت من قفزت فقد االجتماعي؛

العالم. أنحاء كل يف
طريق: عن الخاصة الجماهري تنمية جهود (الهاشتاجات) الوسوم تفيد أن يمكن

باألحداث الخاصة (الهاشتاجات) الوسوم تَُمكِّن أكرب»: لجمهور «إظهارك •
عىل والحصول املحادثات إىل االنضمام من سواء حدٍّ عىل والرعاة الحضوَر
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(عىل تقوله بما ويعجبون الوسم يتتبعون الذين أولئك من «املتابعني» بعض
.(#SXSW املثال، سبيل

شهرة زيادة و«املتابعون» «املعجبون» يستطيع املحادثات»: «ربط •
استخدام خالل من للغاية كبرية بدرجة لة املفضَّ التليفزيونية برامجهم
العروش» «رصاع مسلسل حلقة أحدثت لقد (الهاشتاجات). الوسوم
الشائن الدموي» «الزفاف مشهد نت تضمَّ التي (@GameOfThrones)
شبكة عىل ُمسجًال اجتماعي تفاعل أكرب (@HBO) أوه بي إتش قناة عىل
(هاشتاج) َوْسم تتبع إىل كبرية بدرجة ذلك يف الفضل ويرجع اإلنرتنت؛

17.#GoT
َوْسم خالل من ذلك (@JELLO) جيلو فعلت اإلبداعية: الرتويجية الحمالت دعم •
يستخدمون الذين املستهلكني الحملة فاجأت املثري. #JELLOfml (هاشتاج)
َوْسٌم وهو حياتي»، عىل «اللعنة (بمعنى تغريداتهم يف #fml (هاشتاج) َوْسم
عهم يُشجِّ بَردٍّ ا) حقٍّ سيئ بيوم يمرون الذين األشخاص بني عادًة يُستخَدم
هنا ومن ممتعة»، «حياتي (بمعنى fun my life بحياتهم االستمتاع عىل
الحملة لدعم إلكرتوني موقع وعرض .(#JELLOfml (هاشتاج) َوْسم نتج
االهتمام من كثريًا واكتسَب «امُلَروِّجني» جميع حاالت (www.jellofml.com)

اإلعالم.18 وسائل عىل

جوجل عىل ابحث عكسية. بنتائج (الهاشتاجات) الوسوم تأتي أن أيًضا يمكن
معرفته إىل تحتاج ما أعنيه. ما وستعرف العامة» للعالقات الوسوم «كوارث عن فحسب
كجزء — يمكنها ذلك، ومع الخاصة». الجماهري تصنع ال وحدها «الُوسوم أن هو
بني و«املنتسبني» و«امُلَروِّجني» «الباحثني» تضع أن — جيًدا ُمصاغة إبداعية حملة من

يديك.

إضافية ملصادر ترشيحات

.(@AllTWTR) www.alltwitter.com تويرت أول

.(@SocialFresh) www.socialfresh.com فريش سوشيال
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األحداث والعرشون: الخامس األسلوب (25)

تجتذب التي األحداث من وإرشاكهم الخاصة الجماهري لبناء أفضل وسيلة من هل
األحداث أنواع من أكثر أو واحد يف تشارك رشكتك أن امُلحتَمل من بإرادتهم؟ الجماهري

التالية:

املجتمع. أحداث •
املوسيقية. الحفالت •

املؤتمرات. •
التجمعات. أحداث •

املسريات. •
امُلموَّلة. األحداث •

الرياضية. األحداث •
التِّجارية. املعارض •
املغردين. عات تجمُّ •

اإلنرتنت. عرب املنتديات •

خالل: من األحداث يف الخاصة الجماهري بناء يمكنك

«الحارضين» تُِرشك تقريبًا املحرتفة الرياضية الِفرق كلُّ الرتفيه»: وسائل «توفري •
وتغريداتهم النصية رسائلهم لعرض فرًصا منحهم طريق عن الحايل الوقت يف
اللعب توقف فرتة يف الوقت لشغل وسائل ليست األمور وهذه امللعب. شاشة عىل
النصية الرسائل برنامج يف «مشرتكني» لخلق رائعة وسيلة إنها بل فحسب،

تويرت. عىل و«متابعني» القصرية
وسائل أشكال من شكٌل األحداث واضحة»: الرشاء عىل حث عبارات «تقديم •
عىل منها االستفادة تريد فإنك النحو، هذا وعىل اململوكة. أو املدفوعة اإلعالم
َحثٍّ عبارات خالل من اإللكرتوني؛ موقعك أو إعالناتك من استفادتك طرق غرار
اإللكرتوني، للموقع «زواًرا» يصبحوا أن عىل «الحارضين» ع تُشجِّ الرشاء عىل

و«متابعني». و«معجبني» «مشرتكني» وكذلك
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الرسمية (الهاشتاجات) الوسوم استخدم االجتماعية»: املحادثات يف «املشاركة •
لجذب وتغريداتك إنستجرام عىل وصورك فيسبوك عىل منشوراتك يف للحدث

امُلحتَملني. الُجدد و«املتابعني» «املعجبني» وكذلك «امُلَروِّجني»
من أفضل الكبرية األحداث يف املعلومات لنرش طريقة توجد ال خدمة»: «توفري •
محدود قصرية نصية رسائل برنامج تقديم يف َفكِّْر القصرية. النصية الرسائل
األعمال جدول التعرُّفعىل أجل من االشرتاك «الحارضون» يستطيع حيث الوقت
من الرغم وعىل القصرية. النصية الرسائل عرب والطقس السالمة وتحديثات
القصرية النصية الرسائل برنامج «مشرتكو» يستطيع للربنامج، القصري املدى

تقدمها. التي الخدمة قيمة بسبب «ُمَروِّجني» إىل رسيًعا يتحوَّلوا أن هؤالء

«باحثني» إىل «الحارضين» لتحويل فرصة كلَّ تغتنم أن األحداث يف عليك يتعنيَّ
تنمية أهداف تكن لم إذا به القيام يمكنك ال الذي األمر وهو و«منتِسبني»؛ و«ُمَروِّجني»

عينيك. نصب الخاصة الجماهري

الجماهري نظر وجهة من الحدث مع تعاَمل :٩ تمرين

حولك. فيما النظر أَْمِعن خارجي، حفل يف «الحارضين» أحُد فيها تكون التي القادمة املرة يف
ج تُروَّ املحمولة األجهزة تطبيقات أو اإللكرتونية املواقع عناوين أو القصرية النصية الرسائل هل
أو «مشرتًكا»، تصبح أن عىل الفتاٍت أي عك تُشجِّ هل الرعاة؟ مع للتفاعل وسيلة باعتبارها
نحو عىل ستفعله كنت الذي فما الحدث، عن املسئول أنت كنت لو «متابًعا»؟ أو «معجبًا»،
األسئلة، هذه اطرح لك؟ ستقدمه ما مقابل ستجريها التي التغيريات تكلفة ما وملاذا؟ مختلف،

أخرى. مرة نفسها بالطريقة حدث أي إىل أبًدا تنظر لن أنك يف وثِْق

والرموز األدوات السادسوالعرشون: األسلوب (26)
التفاعيل والتصميم االجتماعية

أو فيسبوك من املحتوى من محدد تدفق عرض االجتماعية والرموز األدوات لك تتيح
شاشاٍت عىل وضعها ويمكن تستخدمها. أخرى اجتماعية شبكة أي أو إنستجرام أو تويرت
اململوكة اإلعالم وسائل أو اإللكرتوني موقعك إىل مبارشًة دمجها أو أحداثك يف عمالقة
بحيث االجتماعي املحتوى مع التفاعل نحو «الباحثني» إغراء هي ذلك ونتيجَة األخرى.

و«متابعني». «معجبني» و/أو «ُمَروِّجني» يصبحون
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موقعك عىل االجتماعية الرموز دمج دفع عىل استطاعتك مدى عىل للتعرُّف
تخيلَّ .(@Interscope) www.Interscope.com التايل: العنوان عىل موقع ُزْر اإللكرتوني،
وإيماجن ،(@Eminem) وإيمينيم ،(@ladygaga) جاجا ليدي عالمات ترويج موقع
تفاعيل تصميم لصالح للصفحات الثابت التصميم عن (@ImagineDragons) دراجونز
إنَّ فنانيه. لكل الفيديو ومقاطع والصور والتغريدات املنشورات من باستمرار ُمحدَّث
إنرتسكوب فناني تستكشف أال «زائر» ک عليك الصعب من وسيكون مذهل، ذلك تأثري
الخاصة جماهريهم بناء عىل يساعدهم ألنه الفنانون؛ يحبه أن يجب أمٌر (وهو اآلخرين

أيًضا).

إضافية ملصادر ترشيحات

ريليفانس) ماس (سابًقا (@Spredfast)—www.spredfast.com فاست سربيد
.(@MassRelevance)

.(@SocialMediaOrg)—www.socialmedia.org أورج دوت ميديا سوشيال

اإللحاق والعرشون: السابع األسلوب (27)

وإرشاكهم الخاصة جماهريك لبناء السبل أفضل حول مناقشتنا أختتم أن اخرتت لقد
وهو: اليوم، واملستهلكني املسوقني بني والقلق االرتباك من الكثريَ يسبِّب الذي باألسلوب
اإللحاق جهود من مختلفة أنواع ثالثة ثمة أنه هو فهمه إىل تحتاج يشءٍ أوُل «اإللحاق».

للمسوقني:

مرتبطة أو ديموجرافية أو سلوكية معلوماٍت إضافة عملية البيانات»: «إلحاق (١)
حايل». «عميل أو ُمحتَمل» «عميل سجل إىل بالشخصية

«عميل سجل إىل إلكرتوني بريد عنوان إضافة عملية اإللكرتوني»: الربيد «إلحاق (٢)
موجود. حايل» «عميل أو ُمحتَمل»

الربيدي العنوان أو االسم مثل الشخصية املعلومات إضافة عملية عكيس»: «إلحاق (٣)
أو اإللكرتوني، الربيد (عرب معه للتواصل إذن عىل بالفعل حصلت قد «مشرتك» سجل إىل

ذلك). إىل ما أو القصرية، الرسائل
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التسويق اتصاالت بتنسيق للرشكات يسمح ألنه «اإللحاق»؛ من املستهلك يستفيد
وعود تحقيق يف يساعد وهذا عميل. كل احتياجات وفق أفضل نحو عىل العمالء وخدمة
(PeppersRogers@)؛ وروجرز بيربز طويلة فرتة منذ صاغها التي لألفراد التسويق

فرد. لكل مغزى وذات املناسب الوقت ويف صلة ذات االتصاالت تصبح عندما
واألمن. والخصوصية باإلذن يتعلق لإللحاق السلبي الجانب

أنه افرتاض فإن اإللكرتوني، الربيد مثل باإلذن التسويق قنوات يف «اإلذن»: •
أن أيًضا سرييد فإنه حاليٍّا» «عميًال أو ُمحتَمًال» «عميًال أحدهم كون ملجرد
إلحاق أن يف السبب هو وهذا ورشعيته. فعاليته يف مشكوك أمٌر «مشرتًكا» يكون

اإللكرتوني. الربيد خدمات مقدمي سياسات ضد اإللكرتوني الربيد
ساعدا القومي األمن ووكالة االجتماعي التواصل وسائل أن رغم «الخصوصية»: •
فإنها الحايل، الوقت يف الشخصية للخصوصية توقعاتنا اضمحالل عىل كالهما
املسوقون يسعى أن يجب لذا، املستهلكني. إىل بالنسبة ساخنة قضية تزال ال
البيانات حيازة بشأن السائدة والدولية املحلية للقوانني االمتثال إىل دائًما

واستخدامها. الشخصية
ملخاطر املستهلكني تعريض هو به القيام رشكة أيُّ تريد يشء آخر «األمن»: •
ومعلومات االئتمان بطاقات أرقام رسقة عن عام كلَّ نسمع ذلك، ومع شخصية.
«الرجل فيلم يف بن العم العظيم الراحل قال فكما الشخصية. الحساب
ستستخدم كانترشكتك إذا كبرية.» مسئولية تستتبع الكبرية «القوة العنكبوت»:

ضخًما». «أمنًا أيًضا تمتلك أن يجب فإنه الضخمة»، «البيانات

مليئًا طماطم صندوق أيًضا ويفتح التخصيص من عامًلا يفتح اإللحاق باختصار،
قبل محاميك تستشري بأن أنصحك الذي الوحيد األسلوب هو وهذا القانونية. باملشاكل
عىل تجربك كبرية برسعة تتطوَّر االجتماعية واألعراف فالقوانني حياله؛ يشءٍ بأي القيام

ذلك. فعل
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املزيد؟ عن تبحث هل (28)

يف املتاحة الخاصة الجماهري تنمية أساليب كلَّ يتضمن أن يمكن واحد كتاٌب يوجد ال
فأدعوك واإللهام، األفكار من مزيد عن تبحث كنت إذا السبب، ولهذا الحايل. الوقت

باآلتي: وزمالئي أنا قمت حيث ،www.AudiencePro.com موقع لزيارة

جماهريك بناء خاللها من يمكنك التي للطرق التزايد متواصلة قائمة عىل الحفاظ •
وإرشاكها. الخاصة

قطاعات مختلف من خرباء مع الخاصة الجماهري تنمية أساليب مزايا مناقشة •
اليوم. التسويق

من أسلوب كل تنفيذ عىل ملساعدتك فيديو ومقاطع وصور إرشادات توفري •
الخاصة. الجماهري تنمية أساليب

طريق خارطة عىل التالية املهمة النقطة فإن سبق، ما كلَّ تطبق أراَك أن آمل بينما
األلوان. من قليل إضافة تتطلب الخاصة الجماهري تنمية
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والعرشون الرابع الفصل

اجلامهريووالئهم كسبرضا

لنفسك. مديحك من َوقًعا أشدُّ لك اآلخرين مديُح
روجرز ويل

فورس سيلز رشكة استحوذت الفصل. هذا كتابة أثناء مضحك يشءٌ حدث
وهما بها، أعمل التي (@ExactTarget) تارجت إجزاكت رشكة عىل (@salesforce)
عام أطلقناها مبادرة يف أفكر هذا جعلني أوًال». «العميل عقلية عىل مبنيتان رشكتان
رئيس بني األفكار لتبادل جلسة نتاج املبادرة وكانت املشرتكني!» «قاعدة ى تَُسمَّ ٢٠٠٨
مورجان هما الذكاء شديدي زمالئي من واثنني (@TBKopp) كوب تيم التسويق قسم
املشرتكني!» «قاعدة أوضحت .(@CEHouse) هاوس وتشيب (@mostew) ستيوارت
األفراد «خدمة» مبادئ: ثالثة إىل تقسيمه يمكن باإلذن التسويق بأن املشرتك إيماننا
حياتهم يجعل حينه ويف صلة ذي محتًوى و«تقديم» الفريدة، اختياراتهم و«احرتام»

أفضل.
املقابل اإلشارة لغة رمز واحدة: بصورة بالكامل املبادرة لتمثيل فكرة لدينا كانت
وقد الحفالت. يف بفخر املوسيقيني املطربني «معجبو» أيًضا به يشري الذي «الحب»، لكلمة
«خدمة» هو كمسوقني واجبنا أن فكرة رءوسنا يف املزدوجة الرمزية الداللُة هذه َكرََّرْت
التسويق جهود من لكثري األكرب اإلثراء مصدر هو إذنهم ألن بهم؛ و«االحتفاء» املستهلكني
توزيع خالل من ذروتها املشرتكني!» «قاعدة مبادرة بلغت الحايل. الوقت يف فعالية األكثر
«قاعدة شعار تشبه التي الفوم من املصنوعة اللون الربتقالية اليد صورة من النسخ آالف
أو اليوم تارجت إجزاكت قاعات يف مشيت إذا الواقع، يف .(1-24 شكل (انظر املشرتكني!»



الجمهور

و«عمالئنا» «موظفينا» من بالقليل ليس عدًدا فسرتى إنستجرام، عىل صفحتنا حت تصفَّ
املشرتكني!» «قاعدة شعار بفخر يرفعون الذين و«رشكائنا»

املشرتكني!» «قاعدة شعار :1-24 شكل

الرشكة. ثقافة يف مبادئها ترسخت املشرتكني!» «قاعدة إطالق تلت التي السنوات يف
تَُركِّز مشابهة روح مع متماشني أنفسنا وجدنا رشكتنا، عىل فورس سيلز استحواذ وعند
حقيقة يف للغاية رائًعا قدًرا وكان العميل». عىل «الرتكيز يف رشكة كل مساعدة عىل
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ذهني عىل طرأت املحمولة، واألجهزة االجتماعي التواصل وسائل ظهور مع ولكن األمر،
تعكس لكي املشرتكني!» «قاعدة لفلسفة إضافيني مبدأين إضافة إىل بحاجة أننا فكرة
وصول بإمكانية الجماهري «مفاجأة» الحايل: الوقت يف العميل عىل الرتكيز إىل الحاجة
إضافية مزايا تقديم يف تتمثل التي للرشكة اإلنسانية بالسمات و«إسعادهم» متوقعة، غري

لعمالئها.
التواصل وسائل ومؤيدي العمالء لخدمة شعاًرا طويلة لفرتة املبدآن هذان ظلَّ
ذهني عىل طرأت ولكن «امُلَروِّجني». وبناء الوالء زيادة عىل يعمالن حيث االجتماعي،
حيوية أكثر أداًة إىل تطوَّرت املشرتكني!» «قاعدة أن تعني املبدأين هذين إضافة أن فكرة
يمكنك حيث املحمولة؛ واألجهزة اإللكرتوني والربيد االجتماعي التواصل وسائل عرص يف
أشمل. نطاقاٍت عىل لك ج يروِّ بُوًقا يجعلهم مما ووالئهم الجماهري رضا كسب خاللها من

مبدأ: كل وراء الكامنة األسباب ل تَأَمَّ واآلن،

وسائل نشاط فوسط العمالء؛ خدمة يف اآلن التسويق يصبُّ الفرد»: «خدمة (١)
حتى للمساعدة، طلبًا أيديهم يمدون عمالءٌ ثمة أنواعها، اختالف عىل االجتماعي التواصل
التكنولوجيا استخدام علينا يجب إذ فحسب؛ الجماهري خدمة كافيًا ليس اللحظة. هذه يف
فيما الجودة عالية متناغمة خدمة لتقديم نسعى أن يجب الفردية. االحتياجات لتوقع

به. نقوم
مفتاح عىل اآلن املستهلكون يسيطر نوعها»: من الفريدة التفضيالت «احرتام (٢)
قراراتهم، ونحرتم منهم، اإلذن نطلب أن يجب تقريبًا. رقمية قناة كل فتح/غلق
عىل يجلس ملك هو فاملستهلك لصالحهم؛ لدينا املتوفرة الضخمة البيانات ونستخدم

ناعم». أحمر مخميل «عرش
لدى األفضل»: إىل جمهورك حياة ر يَُطوِّ حينه ويف صلة ذي محتوى «تقديم (٣)
وقد والرتفيه. التثقيف منا يريدون إنهم محدود؛ وانتباه توقعاٌت الخاصة جماهرينا

به. وُِعدوا الذي املحتوى انتظار يف عملنا ساحة يف احتشدوا
اليوم املتحمسني «املعجبني» إمكان يف متوقعة»: غري وصول بإمكانية «مفاجأتهم (٤)
خدمة ملوظفي امتداًدا يصبحون ثم لحظة، يف التِّجارية لعالمتك «ُمَروِّجني» يكونوا أن
واْحتَِف هم»، مقابل «نحن عقلية تصنع التي الحدود أِزل التالية. اللحظة يف «العمالء»

وخارجها. املؤسسة داخل املتحمسني األشخاص بقيمة
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تبقى أن التِّجارية للعالمات يمكن يعد لم إضافية»: مزايا بتقديم «إسعادهم (٥)
العالمات عىل يتعنيَّ االجتماعي، التواصل وسائل وجود ففي جامدة؛ هياكل مجرد
يعني وهذا حقيقيني. أناس مع الحقيقي الوقت يف تربز أن إلنسانيتها تسمح أن التِّجارية
االستثمار عىل فوري عائد تحقيق عن النظر بغض املثل بها ب يُْرضَ التي الخدمة تقديم

.(#JustBecause) تحقيقه عدم أو

الوصول يف تساعد أدواٍت العمالء مع التعامل يف إليها املستنَد املبادئ تلك تكون ربما
نُْلِق دعنا جديدة. آفاٍق إىل الجماهري إرشاك يف الخاصة الجماهري تنمية فريق بجهود
الوقت يف املبادئ هذه تَُطبِّق التي الرشكات بعض إىل اإلشارة مع مبدأ كل عىل نظرة

الحايل.

الفرد خدمة (1)

بل فحسب، األدوات نبيع ال فنحن كخدمة»، «التسويق مع التعامل هو هنا نقصده ما
حيث االجتماعي العالم يف ألنه ذلك ونفعل حقيقية. احتياجاٍت تلبية عىل العمالء نساعد
ليصبح أساًسا تُْريس «العميل» إىل مقدَّمة خدمة كل املكتسبة، اإلعالم وسائل تنترش

«ُمَروًِّجا».
منح خالل من هذا أوًال» «الخدمة مبدأ تدعم الخاصة الجماهري تنمية يف وجهودنا
امُلحتَملني» و«العمالء الحاليني» «العمالء مع للتفاعل صة ومخصَّ مبارشة وسائل رشكتك
صاغه مصطلح وهو «اإلفادة»، ملبدأ األساس أيًضا خ تَُرسِّ أنها كما واسع. نطاق عىل
نفسه.1 العنوان يحمل الذي ٢٠١٣ عام الصادر كتابه وموضوع ٢٠١٢ عام باير جاي

للعمالء: خدمة يقدم ما هو التسويق أفضل أن «اإلفادة» مفهوم يعني

إذا مفيدة. تصبح أن رشكتك وعىل للغاية. كبريٌ والبيع املساعدة بني الفرُق
يظل عميًال تصنع فإنك شخًصا، ساعدت وإذا عميًال. تصنع فإنك شيئًا، بعت

الحياة.2 مدى لديك

رشسة منافسة ويف باستمرار ثًا محدَّ التِّجارية بالعالمات يتعلق ما كل يكون عندما
من عدًدا ضدنا ز سنَُحفِّ وإال األفراد» «خدمة علينا يتعنيَّ فإنه اجتماعيٍّا، له ومروًَّجا
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يمكن التي الكيفية عىل الحديثة األمثلة بعض ييل وفيما اللهجة. شديدي املنتقدين
الخاصة: جماهريها ضمن املوجودين األفراد» «خدمة خاللها من التِّجارية للعالمات

إلكرتيك»: جنرال إنتاج من «املتحدِّث» الهجني سربينج جيو املياه «سخان •
مالكيها إىل «التحدُّث» إمكانية منتجاتها إىل (@GE) إلكرتيك جنرال أضافت
سربينج، جيو املياه سخانات حالة يف الطاقة. إلدارة «نوكيلوس» نظام عرب
أحد أو النصية الرسائل طريق عن بالصيانة خاصة تنبيهاٍت السخان يرسل
«للعمالء» التخصيص شديدة خدمة هي والنتيجة الذكية. الهواتف تطبيقات

التِّجارية.3 للعالمة والوالء املبيعات وزيادة
الربازيل، يف الشمسية»: بالطاقة كشاحن يعمل الذي املطبوع نيفيا «إعالن •
يعمل للمجالت الخلفي الغالف عىل مطبوًعا إعالنًا (@Nivea) نيفيا قدَّمت
ملستهلكي كهذه خدمة يف رأيك ما الشمسية. بالطاقة املحمول للهاتف كشاحن
ألجهزتهم الكهرباء ملشكلة حالٍّ للمستهلكني اإلعالن قدَّم اليوم؟ املحمولة األجهزة

بهم.4 املحيط العالم يف «ُمَروِّجني» إىل أيًضا «الُقراء» ل حوَّ بينما املحمولة،
ساعد كوم»: دوت ميد كاستم موقع من للصانعني اإللكرتوني الربيد «رسائل •
(«الصانعني») امَلَهَرة الحرفيني ربط عىل (@CustomMade) ميد كاستم موقع
مقاطع استخدام إىل وباإلضافة نوعها. من فريدة إبداعاٍت لصنع «العمالء» مع
إطالع عىل ميد كاستم حرصت امُلذهلة، الصانعني قصص ملشاركة الفيديو
الصور طريق عن الصانع يحرزه الذي التقدم مدى عىل باستمرار «العمالء»
تحويل يف بالشفافية املتسمة العملية هذه وتسهم اإللكرتوني. الربيد وتحديثات
إىل والجميع «عمالء»، إىل و«املشرتكني» ُمحتَملني»، «عمالء إىل «الباحثني»
العالية اليدوية املصنوعات يف صة املتخصِّ الرشكة لهذه و«ُمَروِّجني» «معجبني»

الجودة.

وسائل وكذلك الخاصة الجماهري أطياف جميع عرب كخدمة التسويق مفهوم يرتدد
املبدأ مع للتعامل رائع موضع يف أيًضا يضعك كما واملكتسبة. واململوكة املدفوعة اإلعالم

نوعها. من الفريدة التفضيالت احرتام العمالء: مع التعامل مبادئ من الثاني
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الشخصية التفضيالت احرتام (2)

تاًجا رأسه عىل ومتقلًدا يده يف صولجانًا ممسًكا العرش عىل جالًسا ملكة أو ملًكا تخيَّل
فيه رشكتك تعمل الذي العالم هو هذا إشارته. رهن رعاياه كل بينما بالجواهر ًعا ُمرصَّ

العرش. هذا يعتيل الذي الشخص لست أنك إال اليوم،
املستهلكون اقتحم باإلنرتنت، املتصلة املحمولة واألجهزة االجتماعية القنوات بفضل
هاتف باستخدام اآلن يمكنهم فاملستهلكون طويلة؛ فرتة منذ العرش واعتلوا العالم هذا
أكثر بعملك تتعلق معلوماٍت إىل والوصول متجرك أو مطعمك أو مكتبك إىل الدخول ذكي

لديك. مبيعاٍت مندوب أذكى من
تفضيالتهم «احرتام خالل من املستهلكني من وامللكات امللوك سعادة تتحقق
رشكتك، إىل بالنسبة مجهولة أرقام مجرد بأنهم الشعور عىل يقيض وهذا الفردية».
االستفادة خالل من ذلك ويكون اإليجابي. الشفوي التسويق احتمالية من أيًضا ويزيد
اململوكة. اإلعالم وسائل قنوات كل يف شخصية خرباٍت لتقديم والبيانات» «التكنولوجيا من

يأتي: ما الراهن الوقت يف األمثلة تتضمن

يستخدم راك»: ذي بيوند موقع من املحمولة األجهزة لجماهري «التخصيص •
«املشرتكني» اهتمامات النمو الرسيع التخفيضات عرب بالتجزئة البيع متجر
عرب التسوق لتطبيق محتوى تقديم أجل من الفعيل واملخزون الرشاء وسلوكيات
فحسب، فرد لكل صة مخصَّ ليست إلكرتوني بريد ورسائل املحمولة األجهزة
واملبيعات املتسوقني، إرصار يَُعزِّز وهذا بالفعل. متوفر املنتج أن أيًضا تؤكِّد ولكن

كذلك.
يُعلِّمك أن يمكن العجوز «الكلب أنَّ بإثبات الدراسية»: املنتجات «توصيات •
ما املجال هذا يف عمله عىل مىض الذي الكتب لبائع يمكن فإنه جديدة»، حيًال
توصيات تخصيص يف للمساعدة توصياٍت محرك من يستفيد أن قرن من يقرب
إذا ما أساس عىل اإللكرتوني والربيد اإلنرتنت شبكة عىل للمتسوقني املنتجات

الطالب.5 أحد أمر ويل أو ُمعلًِّما «املستهلك» كان
أحدث خالل من «للمشرتكني» يتاح املحمولة»: لألجهزة الطقس قناة «تطبيق •
جوائز عىل الحائز (@WeatherChannel) الطقس قناة تطبيق من نسخة
الجوية األرصاد هيئة من تنبيهاٍت وعرض القيادة ملسارات خرائط رسم
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أساس عىل املحمول للجهاز الرئيسية الشاشة عىل (@usNWSgov) الوطنية
الفعيل. املكان

بيرب دون وضعتها التي الرؤية تحقيق الواقع يف هو «االحرتام» مبدأ إنَّ
يف عاًما ٢٠ من أكثر منذ (@Martha_Rogers) روجرز ومارثا (@DonPeppers)
قد املاضيان العقدان كان إذا ذلك، ومع املبارش». التسويق «مستقبل اإلبداعي كتابهما
وسائل عقليات تَُغريِّ أن يمكن ال وحدها التكنولوجيا أن فهو ما، شيئًا املسوقني َعلََّما

يمتلكون: أشخاًصا يتطلب وهذا العمالء. عىل املركِّز التفكري إىل الجماهريية اإلعالم

املبارش. التسويق برامج نحو مسار لرسم «رؤية» (١)
املناسب. الوقت يف تُستخَدم املستهلكني» عن دقيقة «بيانات (٢)

لتقديم ودمجها املناسبة التسويق برمجيات حلول الختيار تكنولوجيٍّا» «ذكاءً (٣)
صحيح. نحو عىل التِّجارية العالمة مع شخصية خرباٍت

أو خاطئة كانت إذا ضخامتها بلغت مهما البيانات من جدوى ال سابًقا، قلت كما
املبارش». «التسويق وعد تحقيق سهولة من القادمة السنوات وستزيد ُمستخَدمة. غري
والتفضيالت الرصيح اإلذن مع واحرتام بانضباٍط رشكتك تتعامل هل هو: الوحيد والسؤال

ملموًسا؟ واقًعا املستقبل ذلك تجعل حتى مستهلك لكل الشخصية

املناسب املحتوى تقديم (3)

الذهبية باملفروشات امليلء الكالسيكي املرسح صورة األذهان إىل الثالث املبدأ يستدعي
يف رأيس مسقط يف هنا ملحظوظ وإنني الحمراء. املخملية واملقاعد املزخرفة األنيقة
(@PlayhouseSquare) سكوير هاوس بالي مركز أزور أن أستطيع حيث كليفالند،
ذلك، ومع الفريدة. شخصيته منها لكلٍّ املسارح، هذه من خمسة عن يقل ال ما لرؤية
به. وُِعَد الذي العرض يرى أن دائًما يتوقع الجمهور فإن املرسح، عن النظر بغض
ذلك، من األفضل أو توقعاتهم، تحقيق يف بالرغبة ين َمْحُدوِّ الجماهري جميع يحرض

تجاوزها.
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∗∗∗

ذلك، من األفضل بل توقعاتهم، تحقيق يف الرغبة الجماهري جميع تحدو
تجاوزها.

∗∗∗

التوقعات تلبي أن رشكتك عىل يجب الخاصة، الجماهري يخصتنمية فيما أهدافك لتحقيق
نعيش فنحن الهني؛ باألمر ليس وهذا تتجاوزها. أو خاص جمهور كل مع حددتها التي
عن النظر بغض — العمالء خدمة من املحيل الغضُب يتصدر أن فيه يمكن عرص يف
الحكمة من سيكون ذلك، عىل وبناءً العالم.6 أنحاء جميع يف الصحف عناوين — رشعيته
تحسني عىل يعمل حينه ويف صلة ذا «محتًوى تقدم كنت إذا فيما بانتظام النظر إعادة

األفضل». إىل وتطويرها الناس حياة
ترويجية، نرشة أحدث أو تخفيض، قسيمة شكل يف «التحسني» هذا يأتي وقد
أو الجماهري توقعات يلبي أن هو التحسني هذا نجاح ومفتاح . ُمسلٍّ فيديو مقطع أو
و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» من كثريًا فستخرس ذلك، يحدث لم وإذا يتجاوزها.
إضافية خدماٍت تقدم التي الحالية التِّجارية للعالمات الرائعة األمثلة ومن الوقت. بمرور

يأتي: ما لجماهريها

كخدمة (@Amazon) أمازون رشكة من الخدمة هذه بدأت برايم»: «أمازون •
وبمرور لألعضاء. فقط يومني يستغرق محدود غري مجاني بشحن تَِعُد توصيل
«أمازون اإلضافية املزايا أمازون أضافت بذلك، للقيام التزام أي ودون الوقت،
«كيندل وخدمة مجانية) تليفزيونية وبرامج أفالم بث (خدمة فيديو» إنستانت
«تجاوز أصبح وبذلك، مجانية). رقمية (كتب املجانية اليرباري» ليندينج

برايم».7 «أمازون بشعار مقرتنًا التوقعات»
يف املالهي قطار «عاصمة تكون عندما بوينت»: سيدار تطبيق عرب «إشعارات •
أكرب. وتوقعات كبرية حشود وجود أمرين: من يقني عىل تكون أن يمكن العالم»،
رقمية الفتاٍت بوضع التوقعات هذه مع (@CedarPoint) بوينت سيدار تتعامل
تغريداٍت ونرش املحمولة، لألجهزة تطبيقها عرب إشعاراٍت وإرسال املنتزهات، يف
من وغريها األلعاب، وصيانة الطقس، بأحوال علم عىل الزوار إلبقاء تويرت عىل
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املتعددة االتصاالت اسرتاتيجية تساعد عمالئها. زيارة عىل تؤثر قد التي األمور
مشاعر يكوِّنون بوينت سيدار «ُمَروِّجي» إن حتى اإلحباط تقليل يف هذه النقاط

مشمسة. أو ممطرة األجواء كانت سواء تجربتهم، حيال إيجابية
أطلقت إن»: لينكد من العام نهاية يف الختامية اإللكرتوني الربيد «رسالة •
عرب التسويق عبقرية من املرئي غري الجزء هذا (@LinkedIn) إن لينكد
الربيد مساعدة كيفية عىل األمثلة أبرز من وهي .٢٠١١ عام اإللكرتوني الربيد
عرًضا «املشرتكني» ل الرسالة وتوضح االجتماعي، التواصل لوسائل اإللكرتوني
ال إنها املايض. العام يف وظائفهم وا غريَّ الذين لديهم االتصال لجهات تفاعليٍّا
أيًضا ق تحقِّ ولكنها فحسب، إن لينكد إىل «الزوار» من ضخًما عدًدا ترسل
املهنية حياتك يف يساعدونك قد الذين األشخاص مع تواصل عىل بإبقائك وعدها

املستقبل.8 يف

عمالئك حياة يطوِّر حينه ويف صلة ذي محتًوى «تقديم أجل من تناضل بينما
التواصل؛ افتقاد من تأتي الرشكات مشاكل من العظمى الغالبية أن اْعَلْم األفضل»، إىل
كل ولكن أيًضا، التواصل كثرية تكون ما عادًة إضافية خدماٍت تقدم التي فالرشكات
مليئًا املخميل األحمر مرسحك إبقاء يف ترغب كنت إذا املستهلك. توقعات حدود يف ذلك
الخاصة. لجماهريك قطعته وعٍد كل تحقيق من املرسح تعتيل عندما فتأكَّد آخره، عن

متوقعة غري وصول بإمكانية الجماهري مفاجأة (4)

الرشكات مداخل عىل املوضوعة املرور بحواجز حب/كراهية عالقة تربطهم الناس معظم
يكون الحاجز من الخارجي الجانب هذا عىل يقف الذي والشخص املختلفة. والهيئات
توجد الذي املكان إىل بالدخول له ويسمحوا له الحظ يبتسم أن ويدعو يأمل غريبًا،
املنظر يكون ال قد وبالطبع، موجودة. أنها بد ال التي املدهشة األشياء أنواع كل فيه
يكون الخيال ولكن بالخارج، املوجودون يتخيله كما «رائًعا» دخوله بمجرد الداخل من

الوصول. بإمكانية األمر يتعلق عندما واقًعا
عالماتها أمام تلك املرور بحواجز أشبه حدوًدا تضع الرشكات كانت املايض، يف
الرصامة الشديدة التِّجارية العالمة ومعايري والقواعد املحامني من حراسة تحت التِّجارية،
وتشكيلها. وملسها التِّجارية العالمة تعديل يمكنها التي الجهات بالضبط تحدد والتي
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للتعبري بالحياة نابًضا أسلوبًا الحايل الوقت يف التِّجارية العالمات أصبحت ذلك، ومع
العالمة ولكن الرشكة، إىل لة امُلسجَّ التِّجارية العالمة تنتمي فربما املستهلكني. خربات عن
التسويق فريق يشرتك ما بقدر املتحمسون «املعجبون» تشكيلها يف يشرتك التِّجارية

أكثر. وربما بها، املختص
تحمًسا املعجبني أكثر دعوة خالل من هم» مقابل «نحن عقلية عىل القضاء يمكنك
العملية هذه خالل تكتسب سوف وخدماتك. ومنتجاتك رسالتك تشكيل يف للمساعدة
عىل أيًضا تستحوذ بينما صاغية، أُذُنًا تَْلَقى أفكارهم أن تصديق يسعهم ال «ُمَروِّجني»
املبادرات أمثلة ومن مماثلة. وصول إمكانية يريدون الذين املهتمني «املعجبني» انتباه

يأتي: ما الراهن الوقت يف النوع هذا من وصول إمكانية تمنح التي

يف األنظار (@Beck) هانسن بيك جذب بيك»: للمطرب ريدر سونج «ألبوم •
«ألبوم» وهو ريدر)، (سونج األغاني» «قارئ إصدار طريق عن ٢٠١٢ ديسمرب
يسجلها. لم ولكن كتبها قد كان أغنية ٢٠ تتضمن موسيقية نوتة من يتألف
الخاص عزفهم العالم أنحاء جميع يف «املعجبون» ل يسجِّ أن يف يرغب كان
كل بيك وشارك لة. امُلسجَّ املقطوعات آالف عنه ونتجت فعلوه ما وهو لها؛
ل تحوَّ بذلك، وبالقيام ،www.SongReader.net موقع عىل «املعجبني» إبداعات

ج». و«مروِّ «معجب» إىل نفسه هو
أرسة تضم الرابع، الفصل يف أرشت كما جريلد»: آند بار ميلت وشم «نادي •
٥٠٠ من أكثر (@MeltBarGrilled) جريلد آند بار ميلت مطعم يف الوشم
أحداث حول تحديثاٍت أيًضا األرسة تتلقى التخفيضات، إىل باإلضافة عضو.
شاهدت إذا العاديني. اإللكرتوني الربيد رسائل «مشرتكي» قبل والشطائر املطعم
املطعم يف لت ُسجِّ التي والطعام) اإلنسان (تحدي فود» فريسيس «مان حلقة
أول كانوا ألنهم الحشود يف الوشم أرسة أعضاء من الكثري سرتى ،٢٠١٠ عام
إىل قادم (@AdamRichman) ريتشمان آدم أن يعرفون الذين األشخاص
تزن التي العمالقة املقيل الُجبن شطرية ميلت»؛ مطعم «تحدي أجل من املدينة
والءً.9 األكثر املطعم و«معجبو» آدم املطاف؟ نهاية يف الفائز َمِن أرطال. خمسة
تكون أن بالرضورة ليس بعضاألحيان، يف سامسونج»: من زي» «جاي «تطبيق •
(@SamsungMobileUS) سامسونج فاجأت صنعك. من تزيلها التي الحدود
األمريكي السلة كرة دوري نهائيات خالل (@S_C_) زي جاي «معجبي»
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هوب الهيب ألسطورة الجديد األلبوم أن عن باإلعالن ٢٠١٣ عام للمحرتفني
هواتف ملالكي وحرصيٍّا مجانًا يُقدَّم سوف جريل» هويل كارتا «ماجنا بعنوان
٧٢ قبل صباًحا؛ ١٢:٠١ الساعة ،٢٠١٣ يوليو ٤ يوم جاالكيس سامسونج
تطبيق تحميل املقابل يف منهم مطلوبًا وكان العالم. لبقية صدوره من ساعة
الكواليس. وراء ولقطات حرصيٍّا محتًوى أيًضا قدم والذي املحمولة، لألجهزة
حققت كما املتوقعة. غري الوصول بإمكانية املفاجأة مبدأ سامسونج حققت

و«املتابعني». و«املعجبني»، «املشرتكني» أعداد يف تُصدَّق ال زيادة أيًضا

معها، ويتواصلون يحبونها، التي التِّجارية العالمات من «املعجبون» يقرتب عندما
— األحيان بعض يف أَِزل األقل عىل أو — مزِّق ثَمَّ، ومن جيدة. أموٌر تحدث أن يمكن

«معجبيك». مع لوجه وجًها واختلط برشكتك املحيطة والحواجز الحدود

اإلضافية باملزايا الجماهري إسعاد (5)

صنف إىل تافهة خفيفة وجبة من األخرية اآلونة يف الكعك تحول إنَّ الكعك؟ يحب ال َمن
أعلم النتائج. أفضل تحقق أحيانًا األشياء أصغر أن عىل دليٌل الطعام من وراٍق لذيذ
الرواتب وتحقيق املطلوبة املبيعات أرقام تحقيق أن وأعلم العمل، من الكثري لديك أن
الشكر وتوجيه لربهة التوقف واآلخر الحني بني عليك يتعنيَّ ذلك، ومع األهمية. بالغ أمر
عليك «عمالؤك». وهم النتائج هذه إىل وصولك يف الفضل لهم كان الذين لألشخاص
بعض يأتي وفيما شهية. كعكاٍت بمنزلة لهم تكون إضافية مزايا بتقديم إسعادهم

هذا: فعلت التي التِّجارية العالمات

(@TheMeatPack) باك ميت باك»: ميت من املحمولة لألجهزة هايجاك «تطبيق •
الجديدة، التخفيضات ولرتويج جواتيماال. يف األحذية لبيع متاجر سلسلة هي
تحديد نظام يستخدم املحمولة لألجهزة تطبيٌق وهو «هايجاك»، تطبيق طوَّرت
املنافسني، متاجر أحد يف «املشرتك» تواجد ملعرفة إس) بي (جي العاملي املواقع
من يبدأ تنازيل زمني توقيٍت وفق ينتهي خصًما تنازليٍّا»؛ «خصًما يقدم ثم
يدفعني املتجر. إىل وصولك رسعة مدى عىل اعتماًدا صفر إىل باملائة ١٠٠
القانونية املسئولية قضايا حيال القلق من بقليل الشعور إىل القانوني حيس
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املراكز عىل بأقىصرسعة النادرة الرياضية األحذية جامعي تسابق يسبِّبها التي
من أكثر «تخطف» أن بنجاح استطاعت باك ميت ولكن جواتيماال. يف التِّجارية
أرسع من هذا وكان التطبيق. لهذا األويل التجريبي التشغيل خالل عميل ٦٠٠

«العمالء».10 إسعاد وسائل
جونرت روب املدوِّن نرش عندما فارم»: بيربيدج رشكة من واالهتمام العناية «طرد •
اعتقد فارم»، لبيربيدج قصيدة ميالنو: «بسكويت تدوينته (@Strictly_Rob_G)
أحد إليها يلتفت لن ولكن أصدقائه، لدى الضحك من لقليل مثاًرا ستكون أنها
أعجبت التي ،(@PepperidgeFarm) فارم بيربيدج انتباه التدوينة جذبت آخر.
ميالنو ببسكويت ميلء صندوق عن عبارة طرًدا له أرسلت إنها حتى كثريًا بها
ولكنها وحسب، الحياة مدى «معجبًا» فارم بيربيدج تصنع لم وبذلك، مجانًا.
(@Reddit) ريديت موقع مع قصته شارك العادة فوق ج» «ُمروِّ إىل روب حوَّلت
مكتسبة إعالم وسائل عىل ظهور مرات حقق ثَمَّ ومن ،(@AGBeat) وموقع

ميالنو.11 بسكويت من صندوق مجرد من بكثري قيمًة أكثر
العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف كاسل: وايت مطعم مشاهري قاعة •
«املعجبني» ملقابلة نفيس بطبيب (@WhiteCastle) كاسل وايت مطعم استعان
االشتهاء هي اإلجابة وكانت املحبوبة. املطعم لشطائر عشقهم ز حفَّ ما واكتشاف
هذا ويعترب الشطائر». «محبو برنامج فكرة نشأت وهكذا، ينتهي. ال الذي
«مشرتكني» برنامج اآلخر الجزء ويف «املعجبني»، ل ناديًا منه جزء يف الربنامج
إىل االنضمام هي الربنامج هذا يف اإلنجاز وذروة اإللكرتوني، الربيد رسائل يف
عن األعضاء ويُْختار الرتشيح باب يُفتَح كاسل». وايت مشاهري «قاعة أعضاء
أكتوبر شهر يف يُقام احتفال يف القاعة إىل وينضمون امُلحكِّمني من لجنة طريق
فيلم ونجوم ومخرجو ُكتَّاب امُلكرَّمني األعضاء بني من وكان عام. كل من
جو كومار آند (هارولد البيضاء» القلعة مطعم إىل يذهبان وكومار «هارولد
وايت مشاهري قاعة يف أعضاءً أصبحوا بأن — وسعدوا — كاسل) وايت تو

كاسل.12

الجماهري تنمية جهود به ج تُتوَّ الذي الجزء هو إضافية بمزايا العمالء إسعاد إنَّ
«املشرتكني» إرشاك عىل يعمل فإنه جيد، نحو عىل الجزء هذا أنِْجز وإذا الخاصة.
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عالمتك حيال اإليجابية املشاعر وتزيد «امُلَروِّجني» تصنع بطرق و«املتابعني» و«املعجبني»
وحده، الجانب هذا عىل املسوقون يعيش أن يمكن ال جميًعا، نعلم كما ولكن التِّجارية.
الخاصة الجماهري تنمية طريق خارطة رسم يف رحلتنا نختم أننا يف السبب هو وهذا
بناءً رها وتَُطوِّ باستمرار جهودك عندها تخترب التي املحطة وهي أخرية؛ وصول بمحطة

ذلك. عىل
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والعرشون الخامس الفصل

وتطويرها اجلهود اختبار

اإليمان عهد كان والحماقة. الحكمة عرص كان وأسوأها. األزمان أفضَل كان
فيه ُحْزنا اليأس. وشتاء األمل ربيَع كان والظالم. النور زمَن كان والتشكيك.
النار.1 إىل كانت كما الجنة إىل جميًعا وجهتنا كانت خاوية. وأيادينا يشءٍ كلَّ

ديكينز تشارلز

اإلطالق؛ عىل الروايات افتتاحيات أشهر من مدينتني» «قصة رواية من االقتباس هذا يعترب
التفاؤل فيه اجتمَع عٌرص عرصه: يف ة امُلحريِّ االزدواجية ديكنز ينقل واحدة، جملة ففي

وتعذيبها. الرجال قلوب إللهام مصدًرا ليكون واحد آٍن يف والتشاؤم
الراهن. الوقت يف التسويقية البيئة تماًما ُص يلخِّ أنه أشعر أن إال يسعني وال

الكثرية للطرق نظًرا رشكتك، إىل بالنسبة العصور» «أفضل يمثل الحايل الوقت إنَّ
وهو مكان. كل يف املستهلكني إىل الوصول خاللها من اآلن يمكنك التي املسبوقة غري

نفسه. للسبب العصور» «أسوأ أيًضا
— العالم يف األكرب التسويق قسم غري التسويق أقسام ما — الرشكات ما جديٍّا،
الدعاية وأشكال القنوات من املتنوعة املجموعة من كامل نحو عىل االستفادة يمكنها التي
مبهًرا نجاًحا ق تحقِّ لكي واحدة. ال هو الجواب الحايل؟ الوقت يف املوجودة والتكنولوجيا
جهدك توليها أن يجب التي باالعتبار الجديرة املواطن تعرف أن يجب اآلن، التسويق يف

بذلك. الجديرة غري واملواطن واهتمامك
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∗∗∗

الجديرة املواطن تعرف أن يجب اآلن، التسويق يف مبهًرا نجاًحا ق تحقِّ لكي
بذلك. الجديرة غري واملواطن واهتمامك جهدك تُولِيها أن يجب التي باالعتبار

∗∗∗

تستوجب الخاصة الجماهري تنمية طريق خارطة يف األخرية املحطة أن يف السبب هو وهذا
أول من األمثل وجهها عىل األمور تنجز فلن باستمرار، وتطويرها جهودك اختبار منك
ال أنك وبما للغاية. عليك صعبة بأمور القيام تحاول وربما أخطاء، يف تقع فسوف مرة؛
الحالية الخاصة الجماهري تنمية قنوات الختبار فستحتاج يشء، كلَّ تفعل أن تستطيع
ثم رشكتك إىل بالنسبة نجاًحا واألكثر األفضل سيكون أيها ملعرفة وتقييمها وقياسها

لذلك. وفًقا جهودك تنظيم تعيد

والتقييم والقياس االختبار (1)

وعىل اليوم. عمله يؤدي ق مسوِّ أي شعار الحقيقة يف هو والتقييم» والقياس «االختبار
حاليٍّا تقدم تقريبًا الرقمي التسويق قنوات كل فإن درابر، دون عرص من النقيض
استخدام يمكننا لذلك، ونتيجًة الكمبيوتر. أجهزة عىل ومبارشة فورية أداء مقاييس
األخرى املنهجيات من وغريها املتغريات املتعددة واملنهجيات أ/ب االختبار منهجيات
يأتي: بما يسمح هذا ويسمح نفسها. الحملة» سري «أثناء الدعائية الحملة أداء لتحسني

الرشاء عىل الحث عبارات نحو التلقائي ه التوجُّ خالل من التحويل معدل تعزيز •
أداءً. األعىل

السيئ. األداء ذات القنوات يف جهود بذل عن التوقف •
املرتفع التفاعل معدل ذات األداء العالية العادية والتغريدات املنشورات تحويل •

أكرب. وصول مدى ذات ُمموَّلة تغريداٍت أو منشوراٍت إىل
أساًسا. استجابة يبدون ال مَلْن والتفاعل اإلرشاك إعادة حمالت بدء •

يف مخزونها) نََفَد (التي املتوفرة غري العنارص محل املتوفرة العنارص إحالل •
الرشاء. عىل الحث عبارات

األعىل. االستجابة ذات الجمهور قطاعات نحو الدعائي اإلنفاق تحويل •
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األعىل. االستجابة معدالت ذات اليوم فرتات إىل الرتاسل عمليات تحويل •

واملال الوقت استثمار أولويات بتحديد الجهود هذه كلُّ لك تسمح املطاف، نهاية يف
عن تبحث أنك تذكَّر ملؤسستك. قيمة أكرب تقدم التي الخاصة الجماهري تنمية قنوات يف
حدٍّ إىل مختلًفا يكون قد وهذا لك، بالنسبة نحو أفضل عىل ينجح الذي التكتيكي املزيج

يف: االختالفات بسبب منافسيك مزيج عن بعيد

القدرات. •
التِّجارية. العالمة •

امليزانية. •
رشكتك. سياسات •
السوق. يف املكانة •

الخاصة. الجماهري تنمية أهداف •
املادية. املمتلكات •

الخاصة. الجماهري •
املوظفني. •

الخاصة). أو (العامة املكانة •

االختبار جهود ه توجِّ أن األخرى التِّجارية العالمات مع نجحت التي لألساليب يمكن
أن يجب ما هو — التِّجارية عالمتك — لرشكتك يصلح ما املطاف، نهاية يف ولكن لديك،
تكون أن أيًضا يجب القوانني، وتغريُّ القنوات ر تطوُّ ومع التكتيكية. استثماراتك ه يوجِّ
وسوف التايل. العام يف ينجح ال قد املايض العام نجح ما أن فكرة لَقبول استعداٍد عىل
— ُمؤكَّد نحو عىل ولكن ببطء — والتحليل والقياس االختبار عمليات خالل من يتضح
سوف الوقت، مرور ومع األكرب. بالقدر رشكتك تفيد التي الخاصة الجماهري تنمية قنوات
الخاصة جماهريك حجم لزيادة واملوظفني والرتاسل القنوات من مزيجك أيًضا ر» «تَُطوِّ

األمثل. الوجه عىل وقيمتها ومشاركتها
نحو عىل األمور استيضاح يف يساعدك جميًعا منا قريب أخري تشبيٌه لديَّ واآلن،

أفضل.
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القدم كرة يف سنة ٥٠٠٠ خربة من مستقاة التسويق يف دروٌس (2)

العالم، أنحاء جميع يف الجماهري إىل التحدث أستطيع أنني ق كمسوِّ عميل ميزات إحدى
املوضوعة. األهداف يحققون الذين التسويق موظفي إىل التنفيذيني الرؤساء من بدءًا
املطار إىل ذهبت بأن سعدُت سنوات، بضع قبل املتحدة اململكة يف ندواتي إحدى خالل

القدم. بكرة موسوعية معرفة لديه كانت أجرة سيارة سائق مع
مرِّ عىل بها االتصال فقدُت فقد شبابي، يف اللعبة مارسُت أنني من الرغم عىل
القدم بكرة املهووسة املتحدة الواليات يف الصعب باألمر اللعبة ممارسة تكن ولم السنني،
السائق هذا ولكن، األمريكي. البيسبول ودوري للمحرتفني السلة كرة ودوري األمريكية

واحدة: بعبارة اهتمامي أثار

وحدها. املتحدة اململكة يف قدم كرة نادي ٧٠٠٠ من أكثر يوجد صديقي، يا

املحرتفني أندية الرقم هذا يف ن يُضمِّ كان أنه شَك ال الرقم. استيعاب عقيل يستطع لم
فقاعة يف يعيش شخص إىل بالنسبة وجوده يستحيل رقم ولكنه والهواة، املحرتفني وشبه

الشمالية. أمريكا رياضات
القدم كرة نشأة عن فأخربني سؤال؛ تلو بسؤال إياه ممطًرا عليه، ضغطت ذلك، مع
فيها يتم التي العملية وهي «الهبوط»، مفهوم عىل أيًضا منه وتعرَّفت ،١٨٦٣ عام األوىل
من مساٍو عدد تصعيد أجل من عام كلَّ األعىل الدرجة من ذلك نحو أو فرق ثالثة هبوط

األدنى. الدرجة من الفرق
اآلن أستطيع أنني واكتشفُت الفور عىل التليفزيون لُت شغَّ املنزل، إىل عودتي وعند
وتسميه الرب» من «إشارة يه أُسمِّ ما هذا .(@FoxSoccer) سوكر فوكس قناة مشاهدة
املمتاز اإلنجليزي للدوري عاشًقا أصبحت لحظة، ويف الضائعة». سنواتي «بداية زوجتي
كلوب فوتبول هوتسبري توتنهام لنادي عشٌق لديَّ َن تََكوَّ حيث ،(@PremierLeague)
اللعبة هذه عن قراءته يمكنني يشء وكل أييشءٍ عن وبحثُت ،(@TottenhamHotspur)
وطريقة بأسمائهم، الفريد األمريكي افتناني إىل هوتسبري لتوتنهام حبي يف (أديُن الجميلة.
جايف جوزيف وضغوط ،(@GarethBale11) بايل جاريث السابق الفريق العب لعب
كاراملبوس مارك وزمييل املتفاني أرسنال ملشجع باالعتذار أديُن ولهذا، .(@JaffeJuice)
مباراة اإلنجليزي؛ الدوري يف أحرضها مباراة ألول اصطحبني الذي ،(@Mark_Chara)
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لقد .٣–٠ أرسنال بها فاز التي (@WBAFCofficial) ألبيون بروميتش وويست أرسنال
أرسنال.) ملداِفع مشجًعا ولست لتوتنهام ع مشجِّ ولكني مارك، يا بوسعك ما كل بذلت
بني املذهلة التشابه أوجه بعض اكتشفُت القدم، بكرة تام جنوٌن تملكني وبينما
عىل تهيمن التي باإلنرتنت العاملة والقنوات العالم أنحاء جميع يف القدم كرة انتشار

الحايل: الوقت يف التسويق محادثات

أن (@FIFA) الفيفا، القدم لكرة الدويل االتحاد يقرُّ جديدة»: ليست «اللعبة (١)
القدم كرة للعبة األول السلف كانت امليالد قبل الثالث القرن يف Cuju تشو تسو لعبة

الحديثة.2
يف أنها تدرك فإنك اليوم، لدينا املوجودة التسويق قنوات كلَّ تتأمل عندما وباملثل،
كان الشفوي التسويق وهذا مكثَّف، نحو عىل التكنولوجيا تُغذيه شفوي تسويٌق الحقيقة

اللغة. اإلنساُن تعلَّم منذ موجوًدا
القدم كرة من األوىل األشكاُل ُمورِست األوىل»: الفرتة خالل الفوىض «سيطرت (٢)
بنظام شبًها أكثر كانت املباريات تلك ولكن عرش. الحادي القرن منذ إنجلرتا يف والرَّجبي
املباريات هذه إحدى عىل فرنيس مشاِهد علَّق الواقع، ويف فعلية. برياضة منها غوغائي
ما معرفة املستحيل فمن «لعبًا»، اإلنجليز يه يَُسمِّ ما هو هذا كان «إن قائًال: ١٨٢٩ عام

«قتاًال».»3 يسمونه أن يمكن
العالمات تكن فلم املتوحش؛ الغرب فوىض تشبه اإلنرتنت عرب للتسويق األوىل الفرتة
وتال اإللكرتونية، املواقع عناوين حول وتقاتلت اللعبة ممارسة كيفية من متيقنة التِّجارية
اإللكرتونية املواقع فقاعة انفجار عند الناشئة الرشكات اندثار حاالت من كبري عدٌد ذلك

.٢٠٠٠ عام
والرَّجبي القدم كرة تكن لم وتوافًقا»: وخربة وقتًا القواعد إرساءُ «يتطلب (٣)
وقبل التوايل. عىل و١٨٧١ ١٨٦٣ عامي يف قوانينهما ُوِضَعْت حتى مختلفتني رياضتني
قواعد أن وتكتشف قدم» «كرة مباراة للعب تذهب أن املمكن من كان ،١٨٦٣ عام
باليدين العنيف بالرضب وتسمح الواحد للفريق العبًا ١٨ وجود تتطلب املضيف الفريق
أساليب وأصبحت ر. تطوُّ يف القدم كرة قواعد تزال ال الحايل، وقتنا وحتى والساقني.
القدم لكرة الدويل االتحاد أدخل ٢٠١٣ وعام أشد، والعقوبات عنًفا، أقل الَخْصم مهاجمة

بدقة. األهداف احتساب لضمان املرمى خط تكنولوجيا أخريًا

323



الجمهور

املعرفة بذلك وأعني تويرت، أو بينرتست أو فيسبوك عىل التسويق قواعد تعرف هل
قواعد كتاب بمنزلة تكون أن املقصود ليس ولكن ما، لحدٍّ تعرفها ربما الحقيقية؟
عرش الثامن القرن يف إنجلرتا كثريًا نشبه فإننا اإلنرتنت، عرب كمسوقني جهودك. ه يوجِّ
قدم كرة يسمونها كانوا الريف. يف املنترشة املختلفة األلعاب من الكثري ثمة كان عندما
الِفرق تتوىل الراهن، الوقت ويف االجتماعي. التواصل وسائل نسميها ونحن َرجبي، أو
عالماٍت من — املشاركني ولكن القواعد. إرساء وغريهما) وتويرت (فيسبوك امللعب صاحبة
هو ما لتحديد متزايد نحو عىل الشخصية خرباتهم يستخدمون — ومستهلكني تجارية
يمكن بعملية هذه وليست والخصوصية. والتوقيت الذوق حيث من خطأ أو صواب
أن علينا ولكن تتجىل، سوف اجتماعية قناة لكل املميزة فالقواعد إيقاعها؛ من الترسيع

لألسف. الرضبات وبعض وخربة، وقتًا يتطلب القواعد وضع أن نعرتف
القدم كرة تحوُّل يف السبُب يرجع الناس»: تحرِّك التي القوى مع اللعبة «تتحرَّك (٤)
وظهور الربيطاني االستعمار دافعتني: قوتني إىل العالم يف األوىل الشعبية اللعبة إىل
القوة وساعدت بعيدة، أماكن إىل القدم كرة األوىل القوة أوصلت البخارية. القاطرات
وليس إقليمية، منافساٍت إلقامة لندن إىل السفر عىل مانشسرت من املحرتفني ِفرق الثانية

فحسب. املحيل الصعيد عىل
هما التسويق عىل تؤثران اللتني املتالزمتني القوتني فإن التسويق، صعيد عىل أما
وتويرت وفيسبوك وجوجل اإللكرتوني الربيد اإلنرتنت قدَّمت التنقل. وإمكانية اإلنرتنت
املحمولة، األجهزة تطوَّرت ثم وإلهامه، العالم لربط األمريكية االبتكارات من وغريها
منافسني إىل نفسه الوقت يف وحوَّلتهم املكتبية، الكمبيوتر أجهزة من املستهلكني فحرَّرت

االنتباه. عىل لالستحواذ نفسها التِّجارية العالمات مع
عىل العائد بالرضورة ليس ولكن والتطبيق، االستخدام رسعة ز تحفِّ «البساطة (٥)
التايل: النحو عىل القدم لكرة العاملي االنتشار نوريدج جوليان الكاِتب يلخص االستثمار»:

كانت بها. اإلنجليزية العاملة الطبقة إعجاب مثل بها الناس إعجاُب كان
زهيدة كانت كما تقريبًا، مكان أي يف اللعب فيمكنك ومرنة؛ بسيطة القواعد
احتماالت تكن ولم املرمى، أبعاد لتحديد ويشءٌ كرة هو يلزم ما فكلُّ التكاليف؛
باملهارات مليئة كانت كله، هذا وفوق الرَّجبي، يف اإلصابة احتماالت مثل اإلصابة

واإلثارة.4
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كرة أندية من كبري عدٌد يعاني القدم، لكرة العاملي االنتشار هذا من الرغم عىل
«الحيتان تقلق ال ربما نفقاتهم. تغطية سبيل يف العالم أنحاء جميع يف القدم
(@RealMadrid) مدريد وريال (@ManUtd) يونايتد مانشسرت مثل الكبرية»
الصغرية» «األسماك إىل بالنسبة االستثمار عىل العائد ولكن املالية، األمور حيال

للبقاء. بالكاد يكفي ما غالبًا
دليٌل التسويق يف االجتماعي التواصل وسائل الستغالل الرسيع االنتشار إنَّ
إنشاء من بكثري أسهل تويرت أو فيسبوك عىل فالنرش استخدامها؛ سهولة عىل
االستثمار عىل العائد ذلك، ومع البيانات. عىل ُمعتِمد إلكرتوني بريد برنامج
كبريًا يكون ال قد التِّجارية عالمتك إىل بالنسبة «السهلة» القنوات هذه من
أنشطتك ع تُنَوِّ أن يجب لذلك، عملك. مجال يف «الحيتان» مع الحال هو مثلما

واالستمرارية. البقاء تضمن حتى وأدواتك

القدم كرة تكون ربما قدم: ككرة تُصنَّف التي األلعاب من الكثري ثمة الحظ، لُحسن
األيرلندية القدم وكرة الرَّجبي أيًضا يوجد ولكن العالم، يف األوىل الشعبية اللعبة هي
بكرات تُلَعب وهي األمريكية. القدم وكرة الكندية القدم وكرة األسرتالية القدم وكرة
من أكثر نقاط تسجيل واحد: هدفها ولكن مختلف، رسمي وزي مختلفة وقواعد مختلفة
فيها تربع التي اللعبة أن هو املسوِّقون يتعلمه أن ينبغي الذي والدرُس املنافس. الفريق
يف شعبية األكثر اللعبة تكون ال ربما االستثمار، عىل عائد أكرب تقدم التي التسويق، قناة

الربحية. هو األهم مهمة، غري الشعبية فإن ثمَّ، ومن العالم؛

الجمهور الستيعاب العديدة الطرق (3)

فعل عليك ليس القدم: كرة يف سنة ٥٠٠٠ خربة من تتعلمه أن يمكن أخري درٌس ثمة
الرياضية التِّجارية العالمات أصحاب سمعُت ما كثريًا كأمريكي، واحدة. دفعة يشءٍ كل
ذلك نحو أو عقود بضعة كل جديدة كبرية مالعب إىل بحاجتهم يتعلَّلون املحرتفة
— العالم يف القدم كرة قبلة إىل السفر عند ذلك، ومع التنافسية. قدرتهم عىل للحفاظ
نادي معقل ترافورد؛ أولد ملعب يف ا جدٍّ مختلًفا شيئًا رأيُت — بإنجلرتا مانشسرت مدينة

يونايتد. مانشسرت
وتعرَّض ،١٩١٠ عام امللعُب اْفتُِتَح فقد الزاهي؛ الجديد بامللعب ترافورد أولد ليس
لتجديداٍت وخضع ،١٩٤٩ عام افتتاحه أُعيد ثم الثانية، العاملية الحرب يف للقصف
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ويمثل آخره، عن مباراة كل يف ترافورد أولد يمتلئ واليوم، الحني.5 ذلك منذ تدريجية
يونايتد. مانشسرت نادي يف املتمثلة الساحقة العاملية التسويقية القوة أساَس

اختاروا لكنهم سنوات، منذ جديد ملعب بناء يونايتد مانشسرت نادي إمكان يف كان
النادي؛ «معجبي» شغف عىل يحافظ أيًضا وإنما فحسب ينجح ال الذي باليشء التمسك
بطرق الفريق استعان نفسه، الوقت ويف عام. مائة عمره بتاريخ يربطهم جرس فهو
أثناء التليفزيونية واإلعالنات الفريق، ألدوات رعاة إيجاد مثل — إيرادات لتحقيق أخرى
وفعَل األرباح. وتحقيق العاملي وجوده تنمية أجل من — اإللكرتوني واملوقع املباريات،

امللعب. أرض عىل نجاحه خلفية عىل تدريجيٍّا، األمور هذه كل
افتتح للمدينة، اآلخر الجانب فعىل النجاح؛ لتحقيق الوحيد الطريق هو هذا ليس
عام جديًدا ملعبًا — يونايتد مانشسرت نادي غريم — (@MCFC) سيتي مانشسرت نادي
استعاد ،٢٠١٣ وعام املمتاز. الدوري بلقب سيتي مانشسرت فاز ،٢٠١٢ وعام .٢٠٠٢
األندية بناء مسارات من العديد يوجد ثَمَّ، ومن أخرى. مرة اللقب يونايتد مانشسرت
يف ذلك نحو أو ٦٩٩٨ عددها البالغ الصغرية األندية يُبِْقي الذي اإليمان هو وهذا الفائزة،
ميزانياتها حدود به تسمح بما مكانتها معزِّزًة َحرفيٍّا، النجاح تبني إنجلرتا أنحاء جميع

«معجبيها». ونمو
ثمة ليس أنه اعلم الخاصة، الجماهري تنمية جهود تطوير طريقة يف تفكر بينما
ضخمة، مصادر تمتلك التِّجارية عالمتك كانت إذا فحسب. واحدة صحيحة طريقة
فريق تكوين خالل من الخاصة الجماهري تنمية جهود تطوير حينها يمكنك فربما
ذلك. غري أو ناشئة كانت سواء قناة، كل إلدارة أفراًدا يتضمن األمر، هذا إلنجاز كامل
امليزانية، بشأن صعبة قراراٍت اتخاذ عليك ويتعنيَّ الرشكات، معظم مثل كنت إذا ولكن،
تدريجيٍّا، فينمو أكثر، ببطء ر يتطوَّ أن يمكن الخاصة الجماهري تنمية «ملعب» أن فاعلم
عند و«املتابعني» و«املعجبني» «املشرتكني» بمساعدة ويستعني نجاح، بعد نجاًحا ويحرز

فحسب. زر ضغطة بُعد عىل هم األمر، نهاية ففي الرضورة؛

التايل الكبري النجاح (4)

لعبة ليست ألنها وذلك للغاية؛ معقدة بأنها الحايل الوقت يف التسويق «لعبة» تُوَصف
ر تتطوَّ التي القواعد من مجموعة يتضمن منها كلٌّ متعددة؛ ألعاب هي وإنما واحدة،
الوقت يف فعليٍّا ق نسوِّ إننا وإزعاجهم. املبتدئني إرباك يف وتتسبَّب الفعلية، املمارسة أثناء
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«موجهني» يوجد ال إنه حتى جديدة قنوات الرطب؛ اإلسمنت من أرضية عىل الراهن
كانوا إذا ما معرفة دون ُقُدًما يُْمضون مستخدمون فقط يوجد الطريق، إىل لريشدونا

للوقت. كبرية مضيعة كله األمر أن أم التايل الكبري النجاح سيحققون
عىل وأحثك ودائًما، اآلن مهمة أنها أعلم التي باألشياء أتمسُك اللحظات، هذه مثل يف
أشاركها التي اللحظات األشياء بتلك أعني الشخيص، املستوى عىل الحذو. هذا تحذو أن
التِّجارية العالمة بها أعني ق، كمسوِّ املهني، املستوى وعىل والعائلة. األصدقاء مع
تظهر ربما الخاصة». الجماهري «تنمية واآلن والخدمة، واملبيعات واملنتج واملحتوى
األصول دائًما سيظلون و«املنتسبون» و«امُلَروِّجون» «الباحثون» وَلِكِن وتختفي، القنوات

املنافسني. عىل التغلب أجل من قيمتها وتقدِّر وترعاها الرشكات أذكى تبنيها التي
عىل ملموًسا شيئًا التسويق مجال يف التايل الكبري النجاح يكون ال ربما لذلك،
الجماهري «تنمية تقدمه أن يجب ما كل العتناق الرضوري الشاق العمل إنه اإلطالق.

لرشكتك. الخاصة»
أبًدا. تنتهي ال التي اللعبة إنها
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خامتة

تنرشه الذي الحماس بسبب للغاية مثريًة املبارش البث حفالت أرى ما عادًة
العمل. يف ل امُلفضَّ جانبي هو وهذا املرسح، خشبة وعىل الجماهري بني

بريسيل إلفيس

أختمه أن األفضل من أن أظُن سربينجستني، بروس من بأفكار الكتاَب بدأُت أنني بما
توبيلو يف ُولَِد فقد جمهور؛ أيَّ بريسيل إلفيس يرث لم بريسيل. إلفيس من كلماٍت ببعض
الروك ملك وأصبح بريسيل إلفيس نجح مرسح. أي عن البعد كلَّ البعيدة بميسيسيبي،
شحناٍت له أظهرت التي الجماهري الوفية، وجماهريه وإرصاره موهبته بسبب رول آند

املرسح. فيها اعتىل مرة كل يف الحماس من هائلة
كل لتوليد مستعدون وهم الحايل، الوقت يف للحماس مصدًرا الجماهري تزال ال
مسوق كلَّ ويواجه — يواجهك الذي والتحدي لتزدهر. رشكتك تحتاجها التي الطاقة
و«ُمَروِّجني» «باحثني» مع ليلة كل املرسح عن النزول هو — الهجني التسويق عرص يف
يف وارد مبدأ كل تنفيذ طريق عن بذلك القيام ويمكنك بهم. بدأت مما أكثر و«منتسبني»

الجمهور». «حتمية

القصري املدى عىل للبيع واملكتَسبَة واململوكة املدفوعة اإلعالم وسائل تستخدم ال
وقيمته بك ارتباطه الخاصوزيادة جمهورك حجم لزيادة أيًضا ولكن وحسب،

الطويل. املدى عىل
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بجهد طبيعي نحو عىل بذلك القيام عىل قادرة التِّجارية العالمات بعض ستكون
بكثري األسهل من املثال، سبيل عىل وخدماتها. منتجاتها لطبيعة نظًرا للغاية قليل
بسبب (@RoyalCrownCola) كوال يس آر من «معجبني» اكتساب (@Coke) لكوكاكوال
ذلك، ومع كوكاكوال. لدى بكثري األكرب العاملية التوزيع وشبكة الضخمة التسويق ميزانية

التسويقي. الفقر يف تلقيك أن األخرى التِّجارية العالمات لثروات تسمح ال
يريدون وهم التِّجارية، عالمتك مع التواصل إىل اآلن تتطلع خاصة جماهري ثمة
تويرت. من املعرفة وَسبَْق لفيسبوك، الحميمة العاطفية والصداقة اإللكرتوني، الربيد راحة
وتفاجئهم يريدون، ما لهم وتقدِّم وتحرتمهم تخدمهم التي التِّجارية العالمات ويكافئون
هذا األحيان). بعض يف املنطق يتجاوز (وهذا األموال عليها يدر الذي بالوالء وتسعدهم
أهدافنا هيكلة إعادة وقت حان وقد نحن. عرصنا هو إنما درابر، دون عرصتسويق ليس
عىل دائًما املتواجد املستهلك الجديد: «َمِلِكنا» خدمة أجل من وتسويقنا واسرتاتيجياتنا
عىل الدائمة القدرة صاحب الدوام، عىل باإلنرتنت املتصل االجتماعي، التواصل وسائل

التنقل.
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