التسوٌق اإللكترونً
المصدر
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مهندس :إبراهٌم أحمد /كتاب :التجارة اإللٌكترونٌة /كتاب :كٌف تستخدم البرٌد اإللٌكترونً فً التسوٌق /إعداد  :اللجنة العلمٌة للتؤلٌف والتحرٌر والنشر /د.عماد
الحداد
إعداد وصٌاغة :وفاء فرج

أصبح التسوٌق االلكترونً أحد ضرورٌات الحٌاة فً مجتمعنا الٌوم ،فمبات المبلٌٌن من المستخدمٌن ٌتصلون بشبكة اإلنترنت ٌومٌا ً من جمٌع
أنحاء العالم ،ومن هذا المنطلق ٌمكننا استغبلل تلك الفرصة وتحوٌل االنترنت إلى سوق مفتوح متنوع الجمهور لتروٌج السلع والخدمات المختلفة،
وتحقٌق ربحٌة عالٌة من وراء ذلك .
ولكن كٌف ٌمكن البدء فً إنشاء موقع لتسوٌق السلع الكترونٌاً؟ الصفحات التالٌة تجٌب عن هذا التساإل ....

الخطوات الثبلث لنجاح التسوٌق اإللكترونً
تطوٌر المنتج
تطوٌر و تصمٌم موقعك اإللكترونً
أسالٌب التروٌج -1 -التروٌج من خبلل األشرطة اإلعبلنٌة
أسالٌب التروٌج -2 -تروٌج المنتجات من خبلل آلٌات البحث
أسالٌب التروٌج -3 -التروٌج من خبلل البرٌد اإللٌكترونً(الجزء األول)
أسالٌب التروٌج -3 -التروٌج من خبلل البرٌد اإللٌكترونً(الجزء الثانى)
أسالٌب التروٌج -4 -التروٌج من خبلل غرف الدردشة

الخطوات الثالث لنجاح التسوٌق اإللكترونً
نعلم أن شبكة االنترنت مصدر هام للمعلومات ،ولكن من منا ٌعلم بأنها ٌمكن أن تكون مصدراً للتربح بالنسبة للكثٌرٌن أٌضاً؟
ظهر ذلك من خبلل ما ٌطلق علٌه "التجارة االلكترونٌة" وهو مصطلح ٌطلق على عملٌات تنفٌذ و إدارة األنشطة التجارٌة المتعلقة بالسلع
والخدمات بواسطة تحوٌل المعطٌات عبر شبكة اإلنترنت ،وذلك من خبلل إنشاء موقع الكترونً لعرض السلع المراد تسوٌقها .

ولكن نعود إلى السإال األساسً ،وهو كٌف
ٌمكن التربح عبر اإلنترنت؟ وهل ٌتم عرض
السلع بشكل عشوابً؟
بالطبع ال فلتحقٌق ذلك ٌجب أن ٌكون لدٌك
خطة ،وهذه الخطة مكونة من ثبلثة أضبلع
تمثل مثلث النجاح ،وفشل أي من هذه النقاط
ٌإدي إلى ضعف فرص نجاح مشروع البٌع
عبر االنترنت ،أو ما سنطلق علٌه "التسوٌق
االلكترونً ".

أما نقاط الخطة الثالث
فهً:
 أوالً :تطوٌر منتج جٌد .
 ثانٌاً :موقع إلكترونً مخصص
للتسوٌق .
 ثالثاً :خطة تسوٌقٌة محكمة .

أوالً :تطوٌر منتج جٌد:
ٌعتقد الكثٌرون أن خلق منتج جٌد عملٌة صعبة التحقٌق ،ولكننا نقول إن ذلك لٌس صحٌحا ،فؤنجح المنتجات هً التً ٌمكن أن تصنعها بنفسك،
وكل منا ٌمتلك مهارات خاصة تمٌزه عن غٌره ،وهذه المهارات ،عادة لٌست متوفرة للجمٌع ،وفً أحٌان كثٌرة ٌكون لهذه المهارات سوق ،ومن
هنا ٌمكنك استخدام هذه المهارات لخلق منتج خاص بك ،وكلما كان هذا المنتج ممٌزاً وال ٌوجد الكثٌر من المنافسة فً مجاله ،زادت فرص نجاح
تسوٌقه على شبكة االنترنت .
إن شبكة االنترنت تجعل من موقعك نافذة مفتوحة على العالم ،فحاول أن تضع كافة اللغات والثقافات األخرى فً اعتبارك عند التسوٌق ،وال
تقصر منتجاتك على فبة أو سوق معٌن إذا كانت لدٌك الفرصة لعرض منتجك بصورة أوسع .
قبل أن تبدأٌ ،جب أن تقوم بالبحث عن المنافسٌن فً نفس المجال ،وتضع جدوالً لتقٌٌم أوجه المنافسة ،وتحدٌد القٌمة أو المٌزة النسبٌة التً ٌتمٌز
بها منتجك ،وباإلضافة إلى كل ذلك ٌجب أن ٌفوق مستوى منتجك توقعات العمٌل ،وهذه خطوة هامة لجعل هذا العمٌل نفسه ٌقوم بتسوٌق منتجك .

ثانٌاً :تطوٌر موقع إلكترونً:
نؤتً إلى الخطوة الثانٌة وهً تطوٌر موقع إلكترونً مخصص لتسوٌق المنتج ،وفٌه ٌجب مراعاة أن ٌكون كل ما فً الموقع ٌحث الزابر وٌحفزه
على شراء المنتج ،وصٌاغة الكلمات هً أهم أداة تسوٌقٌة لدٌك ،الكلمات المناسبة هً التً تحول الزابرٌن إلى عمبلء ،أو قد تجعلهم ٌذهبون إلى
مواقع أخرى وال ٌعودون أبداً إلى موقعك .
فصٌاغة الكلمات المناسبة هنا هً أساس عملك ،وطرٌقة تحوٌل الزابر إلى عمٌل تعتمد كلٌة على أسلوب إقناعك ،والصورة الذهنٌة التً ترسمها
له عن المنتج ،وٌجب أن ٌكون الموقع غٌر مبالغ فً تصمٌماته وزخارفه ،فكلما كان بسٌطا ً كان أفضل .
عند إنشاء الموقع خاطب الزابر مباشرة ،وقم بتحدٌد المشكلة وتحدث عنها واعرض منتجك كما لو كان هو الحل األمثل لهذه المشكلة .تكلم عن
المنتج بالتفصٌل ،وٌجب مراعاة أن كل كلمة أو عنوان ،أو جملة تكتبها فً الموقع ٌجب أن توحً بجودة المنتج ،وفوابده الكثٌرة و أفضلٌة هذا
المنتج عن باقً حلول المنافسٌنٌ ،جب أن ٌكون كبلمك واضح ،دقٌق ،غٌر مبالغ فٌه ،لكً ٌوحى بالمصداقٌة وحرفٌة المنتج .

ثالثاً :الخطة التسوٌقٌة:
والخطة التسوٌقٌة هنا تتكون من سٌاسات طوٌلة المدى وأخرى قصٌرة المدى .


السٌاسات قصٌرة المدى

:
ٌكون هدفها الربٌسً زٌادة فً اإلقبال على الموقع ،وهو أمر مطلوب ومهم فً بداٌة انطبلق الموقع ،ولكن ال ٌجب االكتفاء بهذه
السٌاسات وحدها لتؤمٌن إقبال جٌد على الموقع على المدى البعٌد ،حٌث ٌمكن اللجوء إلى اإلعبلن عن الموقع الخاص بمنتجك فً
مواقع أخرى أو وسابط أخرى ،كذلك ٌمكن استخدام منتدٌات النقاش ،أو محركات البحث فً اإلعبلن أٌضا ً .



السٌاسات طوٌلة المدى

:
وهً التً تمد الموقع بسٌل دابم من الزوار المهتمٌن بالمنتج ،هذه السٌاسات ال غنى عنها إذا كنت ترٌد مبٌعات حقٌقٌة لمنتجك،
وٌمكن تحقٌق ذلك من خبلل المحتوى الجٌد والمحدث بشكل مستمر للموقع ،تقدٌم عدد من الخدمات المجانٌة لزابري الموقع ،إعداد
قابمة بؤسماء الزوار إلرسال النشرات الدورٌة للموقع إلٌهم .

وٌجب أن ننبه هنا إلى أن احتواء خطة التسوٌق على مجموعة متنوعة من السٌاسات
قصٌرة وطوٌلة المدى سٌضمن للموقع إقبال مستمر ودابم ومتزاٌد من الزوار
المهتمٌن بالمنتج ،وذلك ٌسهل عملٌة تحوٌلهم إلى زبابن وبالتالً تزٌد المبٌعات .

تطوٌر المنتج
تطوٌر المنتج بهدف تسوٌقه على شبكة اإلنترنت لٌس أمر ًا صعبا كما ٌعتقد الكثٌرون ،فالتكنولوجٌا أتاحت عالم جدٌد ملًء بالفرص لٌس فقط
للشركات ولكن حتى للمشارٌع متناهٌة الصغر التً تقوم من المنزل ،وغالبا ما تكفى المعلومات والمهارات التً تملكها لكً تبدأ تطوٌر منتج
خاص بك .
قبل البدء فً تطوٌر المنتج قم بدراسة السوق ،لمعرفة مدى
احتٌاجه لهذا المنتج ،فمحاولة تسوٌق منتج لٌس له سوق هً
محاولة محكوم علٌها بالفشل ،فالمنتج ٌجب أن ٌكون مطلوبا ً و
ممٌزاً أٌضا عن المنتجات األخرى ،فؤنت إذا دخلت سوق به
مبات المنافسٌن فإن فرصة بٌعك لمنتجك تقل كثٌراً ،لذلك ٌجب
أن تطور منتجا ً ممٌزاً مطلوباً ،وٌلبى حاجة الزبون و ٌفوق
توقعاته أٌضا .

طرق التوصٌل:
طرٌقة توصٌل المنتج مهمة جداً ،فؤفضل وسٌلة هً التً تتمٌز
بالسرعة وال تعتمد على تدخل أشخاص إلتمامها ،ومثال لذلك
خدمة المواقع الخاصة التً ال ٌتم الدخول لها إال باشتراك ،فً
هذه الحالة تكون أفضل طرٌقة لتوصٌل الخدمة هً أن ٌتم
دراسة السوق جٌداً بداٌة النجاح
السماح أوتوماتٌكٌا للمشترك بالدخول إلى الموقع فً الحال بعد
إتمام عملٌة دفع ثمن االشتراك عبر اإلنترنت .ولكن بالطبع لٌس كل
المنتجات أو الخدمات ٌمكن توصٌلها بهذا الشكل ولكن ٌجب أن تكون عملٌة
التوصٌل سهلة وممتعة للزبون و ذلك لتمام إرضابه والحفاظ علٌه كزبون
دابم .
وهنا ٌجب علٌنا أن نذكر أن عملٌة أتمتة طرٌقة التوصٌل ال تفٌد فقط الزبون
ولكن تفٌدك أنت أٌضا ،ألن إعفابك من التدخل فً تلك العملٌة ٌتٌح لك
الفرصة لبلهتمام بمهام أخرى تحتاج لعناٌتك الخاصة ،وال داعً لتضٌٌع
وقتك فً عملٌات رتٌبة .

اختٌار فكرة المنتج:

أفضل طرق التوصٌل هً الطرق المباشرة

أصعب مرحلة فً تطوٌر المنتج هً تحدٌد نوعه ،ومن نوعٌات المنتجات الناجحة على شبكة االنترنت :المنتجات االستهبلكٌة ،الخدمات
اإللكترونٌة ،البرمجٌات ،والمعلومات .

المعلومات:
المعلومات بشكل خاص هً منتج رابج جدا على شبكة االنترنت فهً فً األساس مصدر معلوماتً فً المقام األول ،ومعظم مستخدمٌها ٌبحثون
عن معلومات ،لذلك فبٌع المعلومات ٌعتبر أكثر أمثلة التجارة االلكترونٌة رواجا ً وإن كان البٌع ٌتم بطرق غٌر مباشرة أحٌاناً ،وذلك ما سنراه
الحقا .
ومن أفضل أنواع المعلومات مبٌعا ً على شبكة االنترنت ،تلك المعلومات التعلٌمٌة ،التً تعلم كٌف تصنع األشٌاء ،أو التً تتكلم عن موضوع معٌن
بالتفصٌل .
كذلك ٌمكن أن تبٌع المعلومات على هٌبة كتاب ،حٌث ٌتم إرسال الكتاب إلى عنوان الزبون وٌتم الدفع عند االستبلم ،أو ٌتم توفٌر الكتاب على
اإلنترنت على هٌبة كتاب إلكترونً و ال تظهر الرابطة الخاصة بنزٌله إال بعد أن ٌدفع ثمنه عبر اإلنترنت .
وهناك عدة أمثلة أخرى لبٌع المعلومات عبر شبكة االنترنت نذكر منها :
 وصفات الطبخ والحلوٌات ،فنون الحٌاكة والتطرٌز ،زراعة الحدابق ،طرق التخسٌس ،تربٌة األطفال .
 نصابح وإجابة أسبلة خاصة بالطلب :أسبلة فنٌة ،استشارات قانونٌة ،نصابح طبٌة ...
 أدلة وفرص تجارٌة وعناوٌن لبعض األماكن والمزارات المختلفة .

خدمات اإلنترنت:
خدمات شبكة اإلنترنت مربحة جداً ،ومن البدٌهً أن هذه الخدمات ٌتم بٌعها على
الشبكة ،ومن أمثلة هذه الخدمات :





تصمٌم الجرافٌكس للمواقع اإللكترونٌة أو المواد اإلعبلنٌة .
تطوٌر المواقع اإللكترونٌة .
خدمات التسوٌق اإللكترونً .
خدمات الكتابة والترجمة .

لٌس لدي منتج خاص ،ما العمل؟!
بالطبع من األفضل أن تكون أنت نفسك منتجا للسلعة ،ولكن إذا لم ٌكن الوضع كذلك،
ال تحزن؛ فٌمكنك تسوٌق منتجات ٌقدمها أفراد آخرون ،و تقوم أنت باإلشراف على
الخدمة وتسوٌقها بشكل محترف ،حٌث ٌمكن أن تقوم بدور الوسٌط بٌن المنتجٌن
والعمبلء .والجدٌر بالذكر أن أشهر البابعٌن على اإلنترنت ال ٌنتجون السلع التً
ٌبٌعونها ،والحقٌقة أن هذا لٌس بغرٌب ألن فً األسواق الحقٌقٌة ٌندر أن ٌكون البابع
هو المنتج ولكن ٌوجد عادة أكثر من وسٌط ،لذلك إن كانت شبكة اإلنترنت تقطع
تتعدد الخدمات التً ٌمكن تسوٌقها عبر االنترنت
الوساطة وتزٌد من ربحٌة المنتجٌن وتخفض أسعار السلع فً بعض األحٌان ،فإن
ذلك ال ٌمنع فً أحٌان كثٌرة أخرى من وجود وسطاء ٌقدمون قٌمة إضافٌة على السلع وبٌعها ومنافسة منتجٌها األصلٌٌن !

تطوٌر و تصمٌم موقعك اإللكترونً
إن تصمٌم و تطوٌر موقع الكترونً هً خطوة هامة جداً فً طرٌقك إلى النجاح فً عملك على انترنت ،فٌجب التركٌز جٌدا فً محتوى هذا
الموقع ،وتذكر دائما ً أن المهمة الرئٌسٌة للموقع هً أن ٌتم تحوٌل أكبر عدد ممكن من زواره إلى زبائن .
وتطوٌر الموقع المخصص للتسوٌق و البٌع ٌحتاج إلى وقت ومجهود كبٌرٌن ،ألن عملٌة التطوٌر تلك أكبر بكثٌر من مجرد اختٌار التصمٌمات
والشكل الجمالً للموقع ،فهً تتضمن عمق أكثر لبناء تصور كامل تصور ٌشمل كل التفاصٌل و لٌس مجرد الشكل الخارجً فقط .

ٌجب أن ٌتم تصمٌم كل جزء من الموقع بعناٌة فابقة ،بدءاً من الشكل الخارجً إلى صٌغة اإلعبلن و صٌاغة وصف السلعة .كل جزء سٌلعب
دوراً كبٌراً فً المبٌعات .االنطباع األول للزابر مهم جدا و هو ما ٌقرر إذا كنت ستبٌع أم ال .

شروط و نصائح ٌجب إتباعها عند إنشاء الموقع:
 .1بداٌة فإن تصمٌم الموقع الناجح ٌجب أن ٌكون بسٌطاً ،وٌجب أن تكون قابمة تصفح
الموقع فً أعلى الصفحة ،على الٌمٌن أو الٌسار .
ٌ .2جب أن ٌكون الموقع منشؤ بلغة الـ  ، HTMLو ممنوع منعا باتا أن ٌكون الموقع
بالكامل مبنى على الـ ، Flashولكن ممكن أن ٌتضمن بعضا من رسوم الـ Flash.
ٌ .3جب الحذر أٌضا ً من استخدام أي عناصر أو برمجٌات غٌر متوفرة على أجهزة
الكمبٌوتر العادٌة ،وٌتطلب تنزٌلها من على انترنت وقتاً ،فمن سٌنتظر  5دقابق
لتنزٌل أي من هذه البرمجٌات؟ كما ذكرنا سابقا فالمهمة الربٌسٌة للموقع هً تحوٌل
أكبر عدد ممكن من الزوار إلى زبابن ،لهذا فإن أي تشتٌت أو تعطٌل للزابر سٌجعله
ٌمل و ٌذهب بعٌدا بغٌر رجعة و بالتالً تقل فرص المبٌعات .
 .4مما ٌشتت الزابر أٌضا ،و ضع إعبلنات لمواقع أخرى أو روابط غٌر مخصصة
لتسوٌق السلع المعروضة بالموقع .
 .5تصمٌمات الجرافٌك المستخدمة بالموقع كلما كانت أقل كلما كانت أفضل ،فبل مانع من
استخدامها إلعطاء انطباع جٌد ،بشرط أن تكون متفقة مع طبٌعة السلع المعروضة،
ولكن تذكر أنه كلما زادت كمٌة التصمٌمات كلما زاد وقت تحمٌل الموقع ،وذلك
بالطبع ٌزٌد من عدد الزوار الهاربٌن منه ،تذكر :من ٌرٌد االنتظار؟

بساطة الموقع تصنع نجاحه

إنشاء الموقع االلكترونً :
أوالً :عنوان الصفحة:
ٌجب مراعاة أن ٌكون لكل صفحة من صفحات الموقع عنوانها المختلف الذي ٌصف ما تحتوي علٌه ،فمن األخطاء الشابعة إعطاء عنوان واحد
لكل صفحات الموقع .
ومثال ،إذا كانت الصفحة تحتوى على أنواع ماكٌنات التطرٌز ،اجعل عنوان الصفحة" ماكٌنات التطرٌز" ألن غالبا تلك هً الكلمات التً ٌكتبها
الباحث عن ماكٌنات التطرٌز على محركات البحث .

ثانٌاً :وصف الصفحة:
كل صفحة على الموقع ٌوجد فً نصها عنصر ٌحتوى على وصف محتوى الصفحة ،وهذا الوصف ال ٌظهر فً الصفحة نفسها ،ولكن ٌظهر فً
محركات البحث ،اكتب وصفا وافٌا لمحتوى الصفحة على أال ٌزٌد عن  22كلمة .وٌجب أن ٌحتوى الوصف على أهم كلمات لوصف السلعة و
هً تسمى الكلمات الدالة ،وغالبا ما تكون هً نفسها الكلمات التً ٌستخدمها الباحث عن السلعة فً محركات البحث .

ثالثاً :الكلمات الدالة:
وٌطلق علٌها أحٌانا الكلمات المفتاحٌة ،وذلك ألنها أقرب الكلمات لوصف السلعة أو محتوى الصفحة المراد البحث عنها ،ودابما ً ما ٌوجد عنصر
فً نص الصفحة لوضع هذه الكلمات ،مع مراعاة أال تزٌد عدد حروف هذه الكلمات عن  255حرف ،حٌث أن أكثر من ذلك سٌتم تجاهله .
إساءة اختٌار هذه الكلمات تقلل من فرص ظهور الموقع على محركات البحث ،وألن التسوٌق عبر محركات البحث هو أحد سٌاسات التسوٌق
طوٌلة المدى كما ذكرنا ،فٌجب أن نضع تهٌبة الموقع لمحركات البحث فً مقدمة أولوٌاتنا عند تطوٌر الموقع ،والمقصود بالتهٌبة هنا هو إتباع كل
التعلٌمات التً تضمن إدراج الموقع فً فهرس محركات البحث .
تذكر أن الكلمات الدالة التً ٌكتبها الباحث فً محركات البحث تمثل الخطوة األولى التً تصلك بالزابر ،ألن وجودك فً قابمة الروابط التً
تظهر للباحث هً التً تحدد ما إذا كان سٌزور موقعك أم ال ،و اعلم أن ترتٌبك فً هذه القابمة ٌتؤثر بمدى تهٌبة موقعك لمحرك البحث .
إذا كان منافسوك قد هٌبوا مواقعهم بشكل أفضل منك فسٌعطٌهم ذلك فرصة أفضل للظهور فً أعلى القابمة وبالتالً فرصة أكبر لجذب الزوار ،و
بالتالً فرصة أكبر لتحوٌلهم إلى زبابن وزٌادة مبٌعاتهم ،أما إذا أسؤت اختٌار الكلمات الدالة فذلك ٌجعلك خارج السوق ألن موقعك لن ٌظهر فً
قابمة نتابج البحث من األساس .

رابعاً :نص محتوى الصفحة:










ٌوجد تعلٌمات و نصابح كثٌرة ٌجب مراعاتها فً نص الصفحة .
كل الكلمات المكتوبة داخل نص الصفحة فً عنصر "الكلمات الدالة" ٌجب تكرارها على األقل مرتٌن أو ثبلث فً محتوى الصفحة،
وفً ذات الوقت أٌضا ً علٌك أال تبالغ فً التكرار .
األهم من تكرار الكلمات الدالة فً نص المحتوى للصفحة هو وجود روابط تحمل نفس هذه الكلمات ،حٌث أنه إذا كانت الرابطة تحمل
كلمات معٌنة فهذا ٌعنى أن الصفحة المشار لها بالرابطة تتحدث بكاملها عن هذه الكلمات .
ٌجب وضع الكلمات الدالة فً وصف الصور أٌضا وعنصر النص البدٌل للصور ،وهو ما ٌكتب إذا ما قمت بوضع شارة الفؤرة على
الصورة .
ٌجدر اإلشارة أٌضا ً إلى أن عدم وجود الكلمات الدالة فً نص محتوى الصفحة ٌجعلها عدٌمة القٌمة وسٌتم تجاهلها من قبل محرك
البحث .
ضع دابما المحتوى األهم فً أعلى الصفحة ،حتى ال ٌضطر الزابر أن ٌحرك الصفحة لكً ٌرى أسفلها ،واهتم بتنسٌق هذا الجزء و
اجعله بسٌطا ً و واضحاً ،وال ٌحتاج إلى شرح الستخدامه واهتم بإقناع الزابر باتخاذ قرار الشراء ،و اجعل آلٌة الشراء بسٌطة وسهلة
بقدر اإلمكان ،تذكر أن عملٌة تحوٌل الزابر إلى زبون تعتمد على إزالة كل المعوقات فبل تجعل الزابر مثبل أن ٌحاول جاهدا العثور
على طرٌقة الشراء فً حالة اتخاذه هذا القرار .
تذكر أن الكلمات الدالة هً العنوان الذي تكتبه على مواد الدعاٌة و اإلعبلن ،فإذا أخطؤت العنوان وأرقام االتصال ال تتوقع أن ٌؤتٌك
زوار ،والموقع هو محل البٌع الخاص بك ،فإذا كان مغلقا ،أو غٌر نظٌف أو مظلم ،ال تتوقع أن ٌدخل لك الزوار ،و صفحات الموقع
هً نافذة العرض ،وطرٌقة وصف السلعة و الصور المعروضة لها هً البابع الذي ٌقنع الزابر بالشراء ،و آلٌة الشراء هً بمثابة
ماكٌنة المحاسبة ،لذا فإن أي إخفاق فً أي من هذه المكونات ٌعنى التقلٌل من فرص المبٌعات .

خامساً :كتابة محتوى الموقع:
شكل الموقع الجذاب األنٌق مهم جدا لنجاحه ،ولكن إن لم ٌقترن هذا بلغة مخاطبة جذابة واضحة ،توحً بالثقة وتغرى بالشراء ،لن ٌكون للشكل
أهمٌة ،فالمحتوى هو الذي ٌصنع المبٌعات .
تنسٌق المحتوى:
اكتب المحتوى على شكل فقرات قصٌرة بٌنها مسافات بٌضاء لتٌسٌر قراءتها ،استخدم بنط عادي سهل القراءة ،بمعنى أال ٌكون به زخارف أو
ٌوحى بشكل مواقع الهواة ،وممنوع منعا باتا أن تكون الكتابة المستخدمة على شكل صورة ،إنما ٌجب أن تكون كتابة عادٌة مكونة من نص
مكتوب بداخل الصفحة ،وٌفضل أن تكون الخلفٌة بلون فاتح و البنط مكتوب باللون األسود بحجم مناسب .
اكتب عنوان مناسب للصفحة ،على أن ٌكون واضحا وكبٌراً لٌجذب االنتباه ،بعد العنوان ٌجب أن تكتب فقرة صغٌرة و مختصرة – من ثبلثة إلى
خمسة أسطر على األكثر –تكتب فٌها وصف للسلعة أو الصفحة ،وإذا كان هناك المزٌد من المحتوى ٌجب أن ٌتم تقسٌمه إلى أقسام كل قسم له
عنوان فرعى ومكون من فقرات متوسطة الحجم إن لزم األمر .العناوٌن الفرعٌة مهمة ألن الزابر ٌقوم عادة باالضطبلع على محتوٌات الصفحة
سرٌعا وٌبدأ القراءة إذا الحظ ما ٌسترعى انتباهه .
أسلوب المحتوى:
أسلوب كتابة محتوى الصفحة هو أساس ،فٌجب أن تتم الكتابة بؤسلوب مقنع للزوار المهتمٌن بالسلعة ،وٌجب أن تعرف ما هً الكلمات التً ٌنتظر
الزابر سماعها ،الكلمات التً تجٌب عن أسبلته ،و تإكد له أن طلبه موجود لدى الموقع ،بالمواصفات التً ٌرٌدها ،وهذه الكلمات ٌجب أن توحً
بالثقة والحرفٌة ،وأفضل أسلوب هو الذي ٌشعر الزابر أنه جاء إلى الموقع الصحٌح وأنه سٌشعر بالرضا عند التعامل معك ،و أن رضاه كزبون
هدف أساسً لك و لكل من شارك فً إنتاج هذه السلعة ،وأن السلعة التً ٌبحث عنها موجودة على بعد خطوات بسٌطة منه ،و أنه سٌحظى حتما ً
على خدمة ما بعد البٌع على أفضل وجه ممكن .
أسلوب الكتابة ٌجب أن ٌكون بلغة المخاطب ،استخدم دابما كلمات مثل "أنت" "لك" و خاطب الزابر مباشرة كؤنك بابع تكلمه وهو أمامك تعرض
علٌه السلعة .
ال تكتفً فقط بشرح و صف السلعة و إمكانٌاتها ،و لكن قم أٌضا بكتابة أسبلة و إجاباتها كما لو كان الزابر ٌسؤل بنفسه ،وحاول أن تشعر بما ٌدور
فً عقل الزابر وما األسبلة التً ٌمكن أن ترد فً ذهنه ،فذلك لن ٌعطى الزابر فقط اإلحساس بحرفٌة الموقع ،ولكن سٌملإه أٌضا شعور بالطمؤنٌنة
و تذهب مخاوفه التً تجعله متردد فً شراء السلعة من موقعك .
ٌجب أن تتم صٌاغة المحتوى بهدف واحد هو تحوٌل أكبر عدد من زوار الموقع إلى زبائن ،و ذلك بمراعاة اآلتً :

 .1جذب االنتباه :استخدم عناوٌن ذات بنط عرٌض بها
كلمات مناسبة .
 .2إثارة الفضول :استخدم صور جذابة للسلعة وكلمات ٌرٌد
أن ٌقرأها ،أو قٌمة إضافٌة أو سعر مغرى .
 .3كتابة التفاصٌلٌ :جب أن تكتب كل التفاصٌل المتاحة
للسلعة أو الخدمة .
 .4الحث على الشراءٌ :جب أن تطلب من الزابر شراء
السلعة و إغراءه بسهولة العملٌة .
فً النهاٌة ،أنت ترٌد الزابر أن ٌقوم بطلب شراء السلعة أو الخدمة
التً تقدمها على موقعك ،لذلك ٌجب أن تقدم له كل اإلغراءات التً
تدعم إتمام عملٌة الشراء ،فمعظم المشترٌن من خبلل االنترنت
متشككٌن فً ما ٌشترون ألنهم ال ٌعاٌنون السلعة بؤٌدٌهم ،لذلك ٌجب
علٌك مراعاة اآلتً :

ٌجب التحفٌز على الشراء بشتى الطرق

 اكتب اسم الشركة و اسم مدٌر المبٌعات و عنوان المراسلة الخاص بشركتك بوضوح بجانب كل سلعة و ذلك لبلستعبلم عن أي
تفاصٌل أخرى و لكً تزٌد من ثقة الزابر .
 ضع فً كل صفحة من صفحات الموقع بعض الشهادات الممٌزة  -من زبابن جربوا التعامل معك – تشٌد بالمعاملة الحسنة معك ،و
اكتب اسم و عمل صاحب الشهادة إن أمكن .و إذا كانت السلعة أو الخدمة التً تنتجها قد حازت على أي من شهادات الجودة،
فبالطبع ٌجب أن تضعها فً كل الصفحات ،أو وضع رابطة تحمل على األقل اسم الشهادة و تشٌر إلى صفحة بها صورة منها .
 ضع رابطة طلب الشراء فً مكان واضح ،وٌمكن أن تكرر هذه الرابطة مرة فً أول الصفحة و أخرى فً آخرها إن قضت الحاجة
إلى ذلك .






ٌجب أن تشٌر إلى طرٌقة التوصٌل و طرٌقة الدفع ،و الوقت البلزم للتوصٌل .و أي
مصارٌف أخرى سٌدفعها الزبون ٌجب أن تكتب بوضوح و شرح كاف .
خطوات عملٌة طلب الشراء ال ٌجب أن تزٌد عن ثبلث خطوات على األكثر .
ٌجب أن تطمبن الزبون أنه ٌمكن استرداد نقوده إن لم ٌرضى بالخدمة أو السلعة نفسها،
كثٌر من البابعٌن ال ٌجد أن هذه فكرة صاببة ولكن عدد الزبابن الذٌن ٌمكن أن
ٌسٌبوا استخدام هذه الخدمة أقل بكثٌر من عدد الزوار الذٌن سٌجذبهم هذا العرض
لشراء السلعة .
توضٌح أسلوب الشراء وطرٌقة الدفع
دابما هناك شًء ٌمكن أن تقدمه بالمجان إلى المشترى ،أي شًء ٌؤخذه منك و ال ٌدفع
ثمنه ،إنها طبٌعة المشترى ٌجب أن ٌشعر أن "البٌعة مربحة" ،ال تقلل من أهمٌة الخدمات و العروض المجانٌة ،هذه الحٌل تعمل
معظم الوقت فً اجتذاب الزبابن و إقناعهم بالشراء .

بناء المصداقٌة:

المصداقٌة أو الثقة وحدها هً مورد الرزق
األساسً للبابع؛ فالبابع الموثوق به دابما
ٌشترى منه الناس حتى لو كان فً مكان بعٌد ،وأٌضا حتى لو كان على اإلنترنت !!
الزابر ٌحتاج إلى المصداقٌة

والمصداقٌة ال تكتسب بٌن ٌوم ولٌلة إنما ٌستحقها من دأب على بناءها ٌوما ً بعد ٌوم .أغلى ما ٌمتلكه البابع هو اسمه كذلك أغلى ما ٌمتلكه المنتج
هو العبلمة التجارٌة له ،ألنها تحمل ثقة المستهلك ،وهً وحدها كافٌة لبٌع المنتج أو الخدمة أٌا كانت ،و ذلك ألن المستهلك اعتاد الجودة و الصدق
و الوفاء بالوعود من صاحب العبلمة التجارٌة .
ولكن لؤلسف كما سهلت اإلنترنت للمنتج أو التاجر الصغٌر أن ٌنافس الشركات الكبرى وأن ٌغزو أسواق جدٌدة وبعٌدة عنه بسهولة ،فقد سهلت
أٌضا للنصابٌن و أصحاب السلع الردٌبة إمكانٌة االتجار بها من وراء موقعهم التجاري ،مما جعل المستهلك متشكك فً ما ٌراه من سلع على
اإلنترنت ،و لكن ثمة أمور ٌمكن مراعاتها لكسب ثقة الزابر للموقع ،من حٌث المعاملة الطٌبة للمستهلك ،وسرد تجربة جٌدة عن سلعتك وحسن
خدمتك .

كٌف أبنى مصداقٌة موقعً؟
ٌتم تحقٌق مصداقٌة الموقع من خالل عدة خطوات ،هً :
1اختٌار اسم الموقع الخاص على اإلنترنت:إن امتبلك اسم خاص لموقعك التجاريٌ ،زٌد من ثقة الزابر لموقعك ،وهنا ٌجب مبلحظة أن استخدام خدمة استضافة مجانٌة لموقعك لٌس سٌبا ً فً
البداٌة ،ولكن بقد اإلمكان حاول أن تستثمر بعض األموال القلٌلة المتبلك اسم خاص بكٌ ،بلغ ثمن االسم الواحد  12دوالرات تقرٌبا  -أو أقل -
فً السنة الواحدة .
2عنوان المراسلة و بٌانات االتصال:ٌجب أن تتم كتابة بٌانات االتصال وعنوان المراسلة و الرقم البرٌدي و السجل التجاري فً صفحة خاصة لهذا الغرض بقدر اإلمكان ،مع وضع
رابطة لهذه الصفحة مع كل صفحة من صفحات الموقع مع التنوٌه إلى هذه البٌانات بوضوح فً صفحات شرح تفاصٌل الخدمة أو السلعة
المعروضة ،و ذلك إلزالة أي شكوك من جهة الزابر بخصوص مصداقٌة الموقع التجاري ،فٌمكنه االتصال بالهاتف الخاص بك (أو بشركتك) أو
التحقق من صحة السجل التجاري إن أراد ذلك .
أطلق على هذه الصفحة اسم معبر ولٌكن "اتصل بنا" ،و اكتب فٌها البٌانات اآلتٌة :





عنوان المراسلة البرٌدي .
رقم الكود البرٌدي .
أرقام التلٌفونات :و ٌجب أن تذكر من القسم المقصود بالرقم ،مثل رقم تلٌفون االستعبلمات ،إدارة التسوٌق ،خدمة العمبلء ،حتى إن
كنت تعمل وحدك و لدٌك خط تلٌفون واحد .
عناوٌن البرٌد اإللكترونً (اإلٌمٌل) :مثل خطوط التلٌفونٌ ،جب تحدٌد هوٌة المرسل له ،و طبعا ٌفضل أن ٌكون اإلٌمٌل ٌحمل نفس
اسم الموقع ،وأن ٌكون المقطع األول منه معبر عن القسم المراد مراسلته ولٌس شخص أو موظف فً العمل .مثل
 http://info@mydomain.com/و هو برٌد ٌحمل اسم موقع تجارى خاص بمعنى أنه لٌس خدمة برٌد مجانٌة مثل
gmail ،Yahooأو  Hotmail.و أٌضا المقطع األول من اإلٌمٌل ٌحمل اسم  infoو هو عادة ما ٌستخدم إذا أراد أحد االستعبلم
عن شًء من شركة ما .وبالمثل  http://marketing@mydomain.com/لمراسلة إدارة التسوٌق و هكذا ،وٌمكن لهذه
العناوٌن أن تحول الرسابل إلى موظفٌن آخرٌن لٌقوموا بالرد عن الرسابل ،وهذا لٌضمن أن العنوان ٌظل ثابتا حتى إذا تغٌر
الشخص الذي ٌستقبل الرسابل .

3صفحة التعرٌف بالشركة:فً هذه الصفحة تقوم بكتابة سٌرة مختصرة للشركة ،أهدافها ،سبب وجودها ،وٌمكن أن تسترسل وتصف طرٌقة عملك بدقة أكثر ،كؤن تصف
كٌفٌة العناٌة بكل سلعة قبل بٌعها ،و مدى االعتناء بالتغلٌف و التعلٌمات المتبعة فً العمل أثناء توصٌل السلعة ،وكل ذلك بهدف توضٌح حرفٌة
الشركة و أنها تعتنً بكل صغٌرة وكبٌرة وهكذا .الغرض من هذا هو إعطاء انطباع طٌب عن عملك و كسب ثقة الزابر .
4-سرٌة المعلومات:

مواقع اإلنترنت و باألخص المواقع التجارٌة،
تطلب من الزابر معلومات شخصٌة أو سرٌة
أحٌانا ،وقد انتشر فً السنوات األخٌرة شكل
ٌسًء استخدام هذه المعلومات و خاصة استخدام
اإلٌمٌل؛ فقد ٌبٌع صاحب الموقع قابمة اإلٌمٌل
الخاصة بزبابنه لشركة أخرى تستخدمها إلرسال
إعبلنات لهذه القابمة ،و ٌجد الزبون صندوق
رسابله ملًء بالرسابل التً ال تعنٌه و أغلبها
من مواقع مشبوهة ،و تسمى هذه العملٌة
"سخام" بالعربً و  spamباللغة االنجلٌزٌة .
لذلك ٌتوجب على كل موقع أن ٌكون له بٌان
ٌوضح للزائر سٌاسات استخدام هذه
المعلومات ،وٌتضمن هذا البٌان :











كٌف ٌتم استخدام هذه المعلومات؟
هل هذه المعلومات ستستخدم من قبل
ضمان سرٌة المعلومات عنصر هام
شركتك فقط أم من قبل جهات
أخرى أٌضا؟
لماذا تقوم بجمع اإلٌمٌبلت الخاصة بالزابرٌن؟
هل تقوم بتجمٌع و تعقب أرقام اآلي بً الخاصة بالزابرٌن ،وماذا تنوى أن تفعل بها؟
ٌجب توضٌح أن موقعك غٌر مسبول عن سٌاسات الحفاظ على الخصوصٌة الخاص بالمواقع األخرى التً ورد ذكرها أو تم ربطها
بموقعك ،و أنه ٌتوجب على الزابر التؤكد بنفسه من هذه السٌاسات .
ماذا تفعل للحفاظ على سرٌة المعلومات المرسلة عند طلب الشراء كالعناوٌن و أرقام التلٌفونات؟
هل تجرى مسابقات على الموقع؟ و ماذا تفعل بهذه المعلومات؟
هل ٌوجد منتدى نقاش على موقعك؟ ٌجب التحذٌر من أن أي معلومات ٌتم كتابتها على المنتدى أنها تصبح متوفرة ألي شخص على
اإلنترنت ،و أنها مسبولٌة المرسل فقط .
هل لدٌك قابمة للنشرات الدورٌة؟ ٌجب أن توضح كٌف ٌقوم المشترك بإلغاء اشتراكه من هذه القابمة .
قم بكتابة البرٌد االلكترونً أو رقم التلٌفون لبلتصال بك لمزٌد من المعلومات بخصوص السرٌة .

5شهادة العمالء:إحدى أفضل الطرق لبناء المصداقٌة هً شهادة عمبلبك أنفسهم علٌك ،فبل ٌوجد أفضل من أن تقوم بنشر شهادة عمٌل راضى عن السلعة التً
تقدمها له وعن جودة خدمتك .غالبا ما ٌقوم العمٌل من تلقاء نفسه بكتابة رسالة ٌعبر لك فٌها عن مدى رضاه عن التعامل معك ،فإذا حدث ذلك،
أوالً ،اعلم أنك على الطرٌق الصحٌح للنجاح ،ثانٌا قم فورا بنشر هذه الشهادة على موقعك مصحوبة باسم العمٌل و أي طرٌقة اتصال به إن سمح
لك بذلك .
6ضمان استرداد ثمن السلعة:أحد األسباب التً تمنع الزابر من الشراء هً قلقه من أن تكون قٌمة السلعة أقل من سعرها ،أو أن ال تكون هً نفس السلعة التً ٌرٌدها ،لذلك
ٌجب أن تذهب قلقه بعٌدا لكً تتم عملٌة الشراء ،و ذلك بؤن تضمن له استرجاع السلعة و استرداد ثمنها فً حالة عدم رضاه .
ستعجب من تؤثٌر هذا العرض على عمبلبك ،و ستعجب حتى مِن مَن ٌقوم باسترجاع السلعة عندما ٌعود إلٌك لٌشترى سلعة أخرى ،حٌنبذ اعلم
إنك موثوق به ،وهو وحده نجاح رابع ألن هذا سٌعطٌك مٌزة نسبٌة عند مقارنتك بؤي بابع آخر و بالتالً ٌزٌد مبٌعاتك بمرور الوقت .
7رأى العمٌل:أنشا صفحة لتجمٌع آراء عمبلبك ،سٌقوم العمبلء أو زوار الموقع بكتابة رسابلهم من خبلل هذه الصفحة ،و هو ما ٌشجعهم على الكتابة ألنها
أسهل من كتابة رسالة من خبلل برامج اإلٌمٌل الخاصة ،وٌمكن للعمٌل أن ٌحتفظ بسرٌة هوٌته أو اإلٌمٌل الخاص إن أراد ،و تتٌح هذه الصفحة
لك أن تستقبل الكثٌر من آراء العمبلء ،سواء كانت سلبٌة أو إٌجابٌة ،و مقترحاتهم لتحسٌن السلعة أو الخدمة ،وغالبا ما ٌستخدم الزابر أو العمٌل
هذه الصفحة لئلشادة بحسن التعامل معك ومدى رضابهم عن جودة السلعة .

أسالٌب التروٌج -1 -التروٌج من خالل األشرطة اإلعالنٌة

 :ما هو التروٌج على اإلنترنت:

تتعدد أسالٌب التروٌج على االنترنت

ٌتٌح التروٌج على اإلنترنت وسابل جدٌدة ٌمكن بواسطتها التفاعل عن قرب وبصورة أكثر فاعلٌة منه مع العمبلء فً أسالٌب التروٌج التقلٌدٌة،
وعلى الرغم من أن ذلك قد ٌكون أمراً مثٌراً لك عند تخطٌطك لحملتك التروٌجٌة على اإلنترنت ،إال أن األمر ٌعنى فً الوقت نفسه أنه ٌجب علٌك
أن تكون حرٌصا ً للغاٌة فً كٌفٌة استخدام مثل هذه اإلمكانٌات؛ فعلى سبٌل المثال ،من الممكن أن ٌسمح لك التروٌج من خبلل رسابل البرٌد
اإللكترونً بإرسال رسالتك مباشر ًة إلى الجمهور الذي ٌقع علٌه اختٌارك .ومع هذا فإن إرسال رسابل البرٌد اإللكترونً إلى أشخاص لم ٌقوموا
بطلبها أو إرسال رسابل برٌد إلكترونً أكثر من البلزم إلى هإالء الذٌن قاموا بطلبها قد ٌإثر سلبا ً على سمعة شركتك .

تصنٌف مواقع الوٌب:
عند الحدٌث عن التروٌج والحمبلت اإلعبلنٌة من خبلل اإلنترنت ،فإنه من المفٌد تصنٌف مواقع الوٌب إلى فبتٌن :المواقع التً تبٌع الخدمات
اإلعبلنٌة والمواقع التً تشترى الخدمات اإلعبلنٌة ،وعلى الرغم من أن هاتٌن الفبتٌن تشتمبلن على بعض التداخل من الناحٌة العملٌة ،فإن كبلهما
منفصل عن اآلخر وٌتٌح وسابل مفٌدة لتحدٌد األدوار التً ٌنبغً أن تقوم بها مواقع الوٌب .

1مواقع النشر الصحفً:ٌمكن أن نطلق على مواقع تقدٌم الخدمات اإلعبلنٌة مواقع النشر الصحفً ،وتعتمد هذه المواقع على تقدٌم الخدمات اإلعبلنٌة فً مقابل بعض
المصارٌف .وعلى الرغم من أن اإلعبلنات التً تقدمها هذه المواقع تشتمل على رسابل تسوٌقٌة ،إال أنها ال تشكل الجزء األكبر واألساسً من
الموقع .
ومن أمثلة مواقع النشر الصحفً ما ٌلً :
أ -مواقع الدخول :
وهى عبارة عن مداخل وممرات للدخول إلى اإلنترنت ٌمكن للمستخدم العادي االستعانة بها .وتشكل هذه المواقع موقعا ً مركزٌا ً لتصفح الوٌب من
خبلل إتاحة خدمات مثل أحدث األخبار أو المعلومات التً تتعلق بالطقس أو آلٌة بحث أو سجل خاص بموقع الوٌب .وتشتمل مواقع الدخول

الناجحة – مثل  Yahooو –  Exciteعلى بعض من أعلى أرقام معدالت المرور على الوٌب ،وتتٌح هذه المواقع إعبلنات على درجة عالٌة من
الجودة ٌمكن ألي مستخدم مشاهدتها ،كما نجد أن اإلعبلنات المستهدفة مدرجة فً الفبات الموضوعٌة ألدلة الوٌب الخاصة بها .
ب -المواقع التً تعتمد على المحتوٌات:
على الرغم من أن هذه المواقع ال تحظى بحجم التحمٌل الذي تتمتع به المواقع السابقة ،فإن بعض المجبلت على اإلنترنت – مثل
– http:///article.php?id=www.salon.comتحظى بقاعدة عرٌضة من القراء .وتضم المواقع التً تقوم على المحتوٌات والتً تمتاز
بؤنها مستهدفة على نحو واسع مجبلت التقنٌة مثل  Webmonkeyو  Worldو  ، Internetوتجتذب هذه المواقع اإلعبلنات من الشركات
التً تستهدف محترفً اإلنترنت .

2مواقع التسوٌق:ال تعتمد هذه المواقع على اإلعبلنات للحصول على إٌرادات ،لكنها تسعى فً المقام األول إلى بٌع المنتج .فً واقع األمر ،قد ال ٌكون فً صالح
الموقع الخاص بالشركة المسوقة أن ٌكون مشتمبل ُ على أٌة إعبلنات على اإلطبلق .ومن عنوان هذه المواقع ٌتضح لنا أن الهدف منها تسوٌق
المنتجات الخاصة بالجهة المسوقة وال تهتم هذه المواقع بتسوٌق منتجات اآلخرٌن .وٌمكن القول أن معظم مواقع تجار التجزبة المتعاملة فً مجال
التجارة اإللٌكترونٌة تقع ضمن هذه الفبة .

3تداخل فئات مواقع الوٌب:تتداخل أنواع هذه المواقع مع بعضها البعض عندما ٌختار القابمون على أحد مواقع التسوٌق بٌع اإلعبلنات فً أضٌق الحدود ،فعلى سبٌل المثال
عندما ٌقرر المسبولون عن أحد مواقع التسوٌق ذات المٌزانٌة التسوٌقٌة المحدودة االنضمام إلى شبكة اتصال خاصة باألشرطة اإلعبلنٌة التجارٌة
على الوٌب ،فإنهم ٌجدون أنفسهم فً هذه الحالة مجبرٌن على عرض مثل هذه األشرطة اإلعبلنٌة على الموقع الخاص بهم لصالح أعضاء آخرٌن
فً شبكة االتصال ،وفً المقابل ،سٌتم عرض األشرطة اإلعبلنٌة الخاصة بهم على مواقع األعضاء اآلخرٌن .
ومن األمثلة األخرى للتداخل عندما ٌقوم مسبولو الموقع الذي ٌعتمد على المحتوٌات باإلعبلن فً موقع دخول أو موقع من المواقع ذات معدالت
الزٌارة العالٌة ،فعلى الرغم من أن المواقع التً تعتمد على المحتوٌات تعتمد على اإلعبلنات فً جنً اإلٌرادات ،فإنها فً حاجة إلى إعداد
اإلعبلنات الخاصة بها لتوسٌع قاعدتها الجماهٌرٌة من القراء .
وفً كبل الحالتٌن نجد أن الهدف األساسً لكبل الموقعٌن ٌبقى واحداً ،وهو صناعة اإلعبلن ،وٌمكن القول فً هذا الصدد أن موقع التجارة
اإللٌكترونٌة الذي ٌنخرط فً مجال األشرطة اإلعبلنٌة ال ٌزال موقعا ً تسوٌقٌا ً ٌشتغل على نحو طفٌف فً مجال النشر الصحفً .
وعلى الجانب اآلخر ،فإن المواقع التً تعتمد على المحتوٌات ال تزال مواقع خاصة بالنشر الصحفً تشتغل فً مجال التسوٌق بقدر قلٌل .

أسالٌب التروٌج:

1التروٌج من خالل األشرطة اإلعالنٌة:إن األشرطة اإلعبلنٌة هً أكثر أشكال إعبلنات الوٌب شٌوعا ً وانتشاراً الٌوم ،وبمعنى آخر نقول
أن مستخدمً االنترنت ٌرون مثل هذه اإلعبلنات فً كل مكان على الوٌب ،وٌستخدم البعض
مصطلح األشرطة اإلعبلنٌة فقط لئلشارة إلى اإلعبلنات األفقٌة العرٌضة التً ٌراها فً أسفل
وأعلى صفحات الوٌب ،بٌنما ٌستخدم البعض عبارة  catchallلوصف إعبلنات الوٌب المربٌة
من كل شكل وحجم .
وعلى أٌة حال فإن األشرطة اإلعبلنٌة هً الوسٌلة رقم واحد لتروٌج للمنتجات على اإلنترنت على
الرغم من الجدل المستمر المثار حول فاعلٌتها ،وٌزعم بعض خبراء الوٌب أن األشرطة اإلعبلنٌة
لٌست فعالة وأنها مضٌعة للوقت المخصص للحمبلت التسوٌقٌة حٌث أنها صارت شابعة بدرجة
جعلت مستخدمً الوٌب ال ٌتوقفون عند مبلحظتها ،ومن ناحٌة أخرىٌ ،وضح مإٌدو األشرطة
اإلعبلنٌة أن الدراسات تشٌر إلى أن األشرطة اإلعبلنٌة تزٌد من وعً الجمهور بالمنتج المعلن
عنه ،ومن ثم فهً وسٌلة ذات قٌمة فً أٌة حملة تروٌج على اإلنترنت .
على الرغم من هذا الجدل الدابر ،فإن األشرطة اإلعبلنٌة أداة إعبلنٌة شابعة ٌقبل علٌها الكثٌرون
باستمرار ،ولهذا السبب فمن المهم لمحترفً التجارة اإللٌكترونٌة أن ٌكونوا ملمٌن بالتقنٌات
والمصطلحات المتعلقة باألشرطة اإلعبلنٌة .

المفاهٌم والمصطلحات المتصلة باألشرطة اإلعالنٌة:

تختلف أحجام الشرٌط اإلعبلنً

للتعرف بشكل واضح على األشرطة اإلعبلنٌة والقضاٌا المتعلقة بهاٌ ،نبغً علٌك أن تكون على دراٌة بالمفاهٌم والمصطلحات التالٌة المتعلقة
األشرطة اإلعبلنٌة :
Ad click : 
ٌشٌر إلى النقر على األشرطة اإلعبلنٌة ،وهذا هو أحد وحدات القٌاس المستخدمة بواسطة خبراء إعبلنات الوٌب فً قٌاس فاعلٌة
الحملة التسوٌقٌة .
Banner : 
وٌعرف كذلك بـ  banneradوهو عبارة عن إعبلن مربً موجود على صفحة الوٌب وٌشتمل على رابط بؤحد صفحات موقع
الوٌب الخاص بالطرف المعلن ،وٌقدر حجم األشرطة اإلعبلنٌة بصفة عامة بــ  468بكسل عرضا ً×62بكسل طوالً ،ومع هذا فإنها
تتنوع فً أحجامها .وعادة ما ٌشار إلى األشرطة اإلعبلنٌة الصغٌرة بــ tiles .
CASIE : 
وٌشٌر هذا االختصار إلى ابتبلف إعبلنات المعلومات والتسلٌة المدعومة الذي تؤسس فً عام  1994من قبل اتحاد المعلنٌن
الوطنٌٌن واالتحاد األمرٌكً لوكالة الدعاٌة واإلعبلن بهدف تقدٌم اإلرشادات والتوجٌهات التً ٌمكن من خبللها االرتقاء بمستوى
حمبلت التسوٌق واإلعبلن .
 معدل النقر:
عبارة عن مقٌاس لعدد مرات النقر على العنوان اإلعبلنً فً مقابل معدل االستجابة لئلعبلن ،وٌكون هذا العدد تقرٌبا ً .
Clickthrough : 
وٌشٌر هذا المصطلح إلى قٌام المستخدم بالنقر على العنوان اإلعبلنً .وهو مرادف لمصطلح ad click .
CPC : 
وتشٌر هذه الحروف إلى (  cost-per-clickالتكلفة فً مقابل النقر) وهى صٌغة للتسوٌق على اإلنترنت تستخدم فً تحدٌد أسعار
األشرطة اإلعبلنٌة ،وٌتم الدفع لناشري اإلنترنت فً الغالب من قبل المعلنٌن على أساس عدد النقرات التً نقر بها على أحد
األشرطة اإلعبلنٌة ،وٌتراوح سعر النقرة فً العادة ما بٌن عشر إلى عشرٌن سنتا ً .
CPM : 
وتشٌر إلى cost-per-thousandوٌتم استخدام هذه الصٌغة من قبل مسوقً اإلنترنت فً تحدٌد سعر األشرطة اإلعبلنٌة ،وٌمكن
القول أن إعبلنات النشر الصحفً التً تستعٌن بهذه الصٌغة فً تحدٌد أسعار األشرطة اإلعبلنٌة تضمن للمعلن معدل استجابة
معٌن ،وعلى هذا فإن هذه المواقع تضع معدالً على أساس ذلك الضمان فً معدل  CPM.على سبٌل المثال نجد أن موقع الوٌب
الذي ٌبلغ معدل  CPMالخاص به ثبلثٌن دوالراً وٌضمن للمعلنٌن  922,222استجابة سٌطلب مبلغ  72,222دوالر لعرض
األشرطة اإلعبلنٌة على الموقع الخاص بالمعلنٌن .

األحجام القٌاسٌة لألشرطة اإلعالنٌة :
ٌتم قٌاس حجم األشرطة اإلعبلنٌة بالبكسل .ومصطلح بكسل )  ( pixelهو اختصار لعنصر الصورة )  ( picture elementوٌمثل البكسل
نقطة واحدة فً الصورة الرسومٌة ،والحجم القٌاسً للشرٌط اإلعبلنً هو  468فً  62بكسل ،ومع هذا فتتنوع أحجام وأشكال األشرطة
اإلعبلنٌة ،وتتمتع مواقع الوٌب التً تتٌح المساحات اإلعبلنٌة بصفة عامة بمجموعة متنوعة من المساحات المتاحة كما أنها تمد المعلنٌن بقابمة
باألحجام واألشكال المناسبة .
وفٌما ٌلً قائمة بأكثر أحجام وأشكال األشرطة اإلعالنٌة شٌوعا ً ( مقاسة جمٌعها بالبكسل ) :
468 فً :26
وهو الحجم والشكل التقلٌدي لؤلشرطة اإلعبلنٌة التً ٌتم عرضها فً أعلى وأسفل صفحات الوٌب .وهو أكثر أشكال األشرطة
اإلعبلنٌة شٌوعا ً فً الوقت الحالً .
120 فً :26
ً
وهو ثانً أكثر األشكال شٌوعا فٌما ٌتعلق باألشرطة اإلعبلنٌة ،وٌطلق على األشرطة اإلعبلنٌة التً تنتمً لهذا الشكل اسم tiles
وٌمكن وضعها على جانب األشرطة اإلعبلنٌة التً ٌتراوح حجمها بٌن  468فً  62أو فً العمود األٌمن أو األٌسر لموقع الوٌب .
234 فً :26
أحٌانا ً ٌطلق على األشرطة اإلعبلنٌة من هذا الحجم نصف عنوان إعبلنً ،وهذا الحجم ٌعادل االرتفاع نفسه للعنوان اإلعبلنً
التقلٌدي لكن عرضه نصف عرض األخٌر .ومن الممكن وضع اثنٌن من هذه األشرطة اإلعبلنٌة جانبا ً إلى جانب فً الجزء العلوي

أو السفلً من صفحة الوٌب .كما ٌمكن وضع أحدهما بجانب عنوان إعبلنً حجمه ٌتراوح بٌن  468فً  62وذلك إذا كان تصمٌم
الموقع عرٌضا ً بالقدر الكافً .
125 فً :521
وٌزداد اإلقبال على هذا الحجم من األشرطة اإلعبلنٌة وغالبا ً ما تشاهده فً الركن العلوي األٌمن من صفحات الوٌب أو فً الركن
العلوي األٌسر أو العمود األٌمن .
120 فً : 06
وتمتاز األشرطة اإلعبلنٌة من هذا الحجم بؤنها أطول بمقدار  32بكسل من األشرطة اإلعبلنٌة ذات حجم  122فً  .62وترى هذه
األشرطة اإلعبلنٌة فً الغالب فً العمود األٌمن أو األٌسر من صفحة الوٌب .
125 فً :066
وتمتاز هذه العناوٌن الرأسٌة التً تنتمً لهذا الحجم بؤنها غرٌبة على المستخدمٌن الذٌن لم ٌعهدوا إال األشرطة اإلعبلنٌة األفقٌة .
وتستحوذ هذه األشرطة اإلعبلنٌة على نسبة ضخمة من العمود على موقع الوٌب .
وإجماالً ٌمكن القول بؤن هناك المزٌد والمزٌد من األشكال واألحجام للعناوٌن اإلعبلنٌة التً ٌتم استخدامها حالٌا ً على مواقع الوٌب .وفٌما ٌتعلق
بالجانب األعظم منهاٌ ،مكن أن نقول أن شكل األشرطة اإلعبلنٌة الخاصة بك ٌتحدد من جانب المواقع التً ستقوم باإلعبلن من خبللها .وإن كانت
األشرطة اإلعبلنٌة ذات الحجم (  468فً  )62و ( 120فً  )62هً أكثر األنواع شٌوعا ً وٌنبغً علٌك االستعانة باألشرطة اإلعبلنٌة التً
تنتمً لهذٌن الحجمٌن فً حمبلتك التروٌجٌة على اإلنترنت .

أنواع األشرطة اإلعالنٌة:
ٌتم تنسٌق جمٌع األشرطة اإلعبلنٌة على هٌبة ملفات ذات تنسٌق ، GIFوهذا التنسٌق – بجانب تنسٌق – ٌ JPEGعد واحداً من أكثر أنواع ملفات
الصور شٌوعا ً وانتشاراً على الوٌب حالٌاً .وباإلضافة إلى ذلك تتم االستعانة بالوسابط الغنٌة فً تقنٌات األشرطة اإلعبلنٌة .
1تنسٌقات  GIFالثابتة والرسومٌة "animated" :من الممكن أن تكون األشرطة اإلعبلنٌة التً تم إعدادها باستخدام تنسٌق  GIFإما ثابتة أو رسومٌة ،و تنسٌق  GIFالثابت عبارة عن صورة
واحدة ال تتغٌر .وٌمكن القول فً هذا الصدد أن تنسٌقات  GIFالثابتة تتمتع بؤحجام ملفات أقل بكثٌر من تنسٌقات  GIFالرسومٌة .ولم تكن
األشرطة اإلعبلنٌة التً تعتمد على تنسٌق  GIFالثابتة شابعة لسنوات عدٌدة ،لكن بدأ اإلقبال على استخدامها مإخراً ألن الدراسات األخٌرة
توضح أن فاعلٌة اإلعبلنات الثابتة ال تقل عن تلك التً تمٌز اإلعبلنات الرسومٌة ،وأن بعض المستخدمٌن ٌفضلون النوع األول عن األخٌر .
وٌتم إنشاء تنسٌق  GIFالرسومٌة من سلسة من تنسٌقات  GIFالثابتة ٌتم تنظٌمها من خبلل برنامج مثل  GIF Builderأو Ulead GIF
Animatorإلنشاء صورة متحركة .
على الرغم من أنها تتمتع بؤحجام ملفات أكبر ،فإن األشرطة اإلعبلنٌة الرسومٌة تمتاز بالعدٌد من المزاٌا على األشرطة اإلعبلنٌة الثابتة .
وٌمكن تلخٌص هذه المزاٌا فً القائمة التالٌة :
أ -وضوح الرسالة التسوٌقٌة :
ٌمكن لتنسٌقات  GIFالرسومٌة عرض رسالة تسوٌقٌة غٌر واضحة بشكل أفضل من تنسٌقات  GIFالثابتة .وبٌنما نجد أن تنسٌقات  GIFالثابتة
ٌمكنها فقط عرض مجموعة واحدة من النصوص والصور الثابتة فً المساحة المتاحة ،فإن تنسٌقات  GIFالرسومٌة ٌمكنها عرض العدٌد من
الصور والعناصر النصٌة فً المساحة المتاحة نفسها على مدار فترات من الوقت .
ب -اإلثارة المرئٌة:
نظراً ألنها تتحرك وتغٌر من صورها ،فإن تنسٌقات  GIFالرسومٌة تبدو أكثر تمٌزاً من المحتوٌات الثابتة لموقع الوٌب ،وال تجعل هذه الحركة
العنوان اإلعبلنً أكثر وضوحا ً فقط ،لكنها تجذب انتباه المشاهد .
ج -خلق اإلثارة:
فً إمكان تنسٌق  GIFالرسومً المتقن اإلعداد أن ٌخلق جواً من اإلثارة فً نفس المشاهد ،فعلى سبٌل المثال  ،من الممكن أن تثٌر اللقطة األولى من اإلعبلن
السإال التالً فً ذهن المشاهد :أٌن ٌمكن العثور على هداٌا رابعة وبسعر معقول؟ وبعد منح المشاهد لحظات قبلبل للتفكٌر تؤتً اإلجابة على ذلك السإال متمثلة
فً ذكر اسم المتجر المعلن عنه .

2الوسائط الغنٌة :إن الوسابط الغنٌة هً وسٌلة فعالة ومثٌرة إلكساب األشرطة اإلعبلنٌة الحٌوٌة والجاذبٌة .وهناك تنسٌقان شابعان ٌتم استخدامهما فً إنشاء هذه
األشرطة اإلعبلنٌة هما : Shockwaveو CGI .
Macromedia Shockwave : 
وهو تنسٌق رسومً ٌسمح برسوم أكثر تعقٌداً وسبلسة مما هو ممكن مع تنسٌقات  GIFالرسومٌة .ومن الممكن استخدام األشرطة
اإلعبلنٌة التً استخدم معها تنسٌق  Shockwaveفً خلق التجارب التفاعلٌة المثٌرة – كاأللعاب – التً ٌمكن أن تجعل كبلً من
اإلعبلن والمنتج مثٌراً للمشاهد ،ولكن من مساوئ استخدام األشرطة اإلعبلنٌة التً تعتمد على تنسٌق  Shockwaveأن ملفات
Shockwaveتتطلب من المستخدم تنزٌل أحد البرامج المساعدة كً ٌتم عرض الملف ،وإذا لم ٌقم المستخدم بذلك فإنه ٌرى شكبلً
فارغا ً ٌشتمل على أٌقونة تشٌر إلى أنه من غٌر الممكن عرض المحتوى .
CGI : 
وٌمكن من خبلله تمكٌن األشرطة اإلعبلنٌة من عرض نماذج صغٌرة ،فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن للشرٌط اإلعبلنً أن ٌقدم للمشاهد
أربعة خٌارات وزر إرسال ،وعندما ٌختار المستخدم وٌرسل النموذج فإنه ٌنتقل إلى الموقع الخاص بالشركة المعلنة .وٌتم فً هذه
الحالة تسجٌل نتابج النموذج بل ومن الممكن استخدامها فً تقٌٌم تجربة الزابر والتعرف على حاجاته ورغباته .
وبشكل عام فهناك بعض المساوئ العامة الستخدام األشرطة اإلعالنٌة التً تقوم على الوسائط الغنٌة :
أولها :
أن أحجام الملفات الخاصة بهذه األشرطة اإلعبلنٌة تكون أكبر بكثٌر من تلك الخاصة بتنسٌقات  GIF.كما أن وقت التنزٌل من الممكن أن ٌكون
طوٌبلً بالنسبة للمستخدمٌن الذٌن ال تتاح لهم اتصاالت عالٌة السرعة باإلنترنت .
ثانٌا ً :
ال تقبل بعض مواقع الوٌب اإلعبلنات التً تشتمل على وسابط غنٌة لمتطلبات ترتبط بتردد النطاق .ومن ثم إذا كنت تخطط الستخدام األشرطة
اإلعبلنٌة التً تعتمد على الوسابط الغنٌة فً حملتك اإلعبلنٌة فعلٌك أن تتؤكد كذلك من توفٌر الكثٌر من تنسٌقات  GIFلدٌك .

إنشاء األشرطة اإلعالنٌة الفعالة:
هناك العدٌد من السبل التً ٌمكن من خبللها جعل المشاهد مهتما ً ومنجذبا ً للعنوان اإلعبلنً ،وٌمكن القول أن األشرطة اإلعبلنٌة أكثر فاعلٌة إذا تم
إنشاإها وإعدادها وفقا ً لؤلسالٌب واإلرشادات التالٌة :
 طرح التساؤالت:
علٌك أن تستخدم األشرطة اإلعبلنٌة فً طرح تساإل فً ذهن المشاهد ،فالكثٌر من مستخدمً اإلنترنت ٌجدون أنفسهم مضطرٌن
لئلجابة على مثل هذه التساإالت ،خاصة إذا طلب رأٌهم .على سبٌل المثال  ،إذا كنت تعلن عن أحد المتاجر التً تتعامل فً كل من
الكتب اإللٌكترونٌة والكتب الورقٌة التقلٌدٌة ،فعلٌك فً هذه الحالة أن تطرح على العمٌل السإال التالً :هل ستكون السٌادة للكتب
اإللٌكترونٌة فً المستقبل؟ ونظراً ألن الكثٌر من الناس لدٌها ارتباط قوي بالكتب اإللٌكترونٌة فإن هذا السإال سٌثٌر اهتمام الكثٌر
من المشاهدٌن .
 الدعوة إلى القٌام بإجراء ما علٌك:
أن تحدد من خبلل األشرطة اإلعبلنٌة ما ٌجب على المشاهد القٌام به من إجراءات ،كؤن تطلب منه أن ٌنقر فً ذلك الموضع .
 تجدٌد واستبدال األشرطة اإلعالنٌة :
علٌك استبدال األشرطة اإلعبلنٌة بشكل متكرر ،ووفقا ً لموقع  Yahooفإن المشاهدٌن ٌملون من العنوان اإلعبلنً خبلل أسبوعٌن
وهو األمر الذي ٌعنً أنك ٌجب أن تكون على استعداد لتجدٌد واستبدال األشرطة اإلعبلنٌة كل بضعة أسابٌع .وإذا كان لدٌك عدد
محدود من األشرطة اإلعبلنٌة وكنت تعلن فً العدٌد من المواقع فٌمكنك فً هذه الحالة عرض هذه اإلعبلنات بالتناوب بٌن المواقع .
 األحجام القٌاسٌة:
إذا كنت تقوم بإعداد مجموعة من األشرطة اإلعبلنٌة ،فعلٌك أن تجعلها ذات أحجام قٌاسٌة – ونعنً هنا أن تكون بحجم  468فى
 62بالنسبة لئلعبلنات األفقٌة و (  122فً ) 62و(  125فً  ) 125بالنسبة لئلعبلنات المتجاورة .
 صغر حجم الملف :
علٌك أن تتٌقن من أن حجم ملف العنوان اإلعبلنً صغٌر بقدر المستطاع .وٌوجد لدى معظم المواقع حدود لحجم هذه الملفات .إن
مصمم الوٌب الجٌد هو الذي ٌعرف كٌف ٌستخدم األلوان واألسالٌب الرسومٌة االستخدام األمثل لجعل الملفات صغٌرة بقدر
اإلمكان .

 الرسوم:
ٌمكن للرسوم الذكٌة أن تساعد فً إبراز وتوضٌح األشرطة اإلعبلنٌة من بٌن صفحة الوٌب بؤكملها ،كما أنها تكسبها مظهراً رابعا ً
جذابا ً .
 تجنب االدعاءات الكاذبة:
علٌك أن تتؤكد من أن العنوان اإلعبلنً ٌصف بدقة ما سٌجده المشاهد على الموقع .فإذا كنت تعلن عن خدمات سمسرة ووساطة
على اإلنترنت – على سبٌل المثال ،علٌك أن تستخدم عنوان إعبلنً ٌقول " إذا كنت ترٌد تحقٌق ثروة أكثر مما تحلم  ،أنقر هنا ".
ومع هذا فإن هذا األسلوب قد ٌساعد فً زٌادة عدد النقرات ولٌس عدد الزابرٌن المهتمٌن بالفعل بما ٌعرضه الموقع .
 الجاذبٌة البصرٌة:
ٌنبغً أن ٌكون العنوان اإلعبلنً جذابا ً ومشوقاً ،وعلٌك فً هذا الصدد أن تترك مهمة إعداد وإنشاء هذه األشرطة اإلعبلنٌة لمصمم
وٌب محترف ،وعلى الجانب اآلخر ،فإن ضعف التصمٌم وكذلك االستخدام المحدود لتقنٌات الوٌب ٌنعكس بالسلب على سمعة
شركتك ،فاالستخدام المحدود لؤللوان من الممكن أن ٌجعل العنوان اإلعبلنً ٌبدو غٌر متقن .وفً إمكان مصمم الوٌب الجٌد التعامل
مع عدد محدود من األلوان والرسوم اإلبداعٌة فى سبٌل خلق عنوان إعبلنً بدٌع وجذاب من الناحٌة المربٌة مع اإلبقاء على حجم
الملف صغٌراً .
 وضوح الروابط التشعبٌة:
علٌك أن توضح أن إعبلنك عبارة عن رابط تشعبً ،فهناك مستخدمون جدد لئلنترنت كل ٌوم وقد ال ٌكون ذلك واضحا ً للجمٌع،
فمن الصعب تمٌٌز اإلعبلن غٌر الرسومً عن بقٌة محتوٌات تصمٌم موقع الوٌب إذا لم تهتم بإبراز أن اإلعبلن ٌشتمل على رابط
تشعبً ،ومن الممكن تحقٌق ذلك بسهولة تامة من خبلل وضع حد أزرق اللون حول الصورة أو كتابة كلمات معٌنة باللون األزرق
ووضع خط تحتها .

مواضع الشرٌط اإلعالنً:
ال تقل أهمٌة موضع الشرٌط اإلعبلنً على صفحة الوٌب عن أهمٌة الرسالة التً تحاول توصٌلها للعمبلء .ومن ثم علٌك أن تتؤكد من تقٌٌم
المواضع التً ٌمكن اإلعبلن فٌها على الموقع الذي تعلن من خبلله وأن تختار الموضع الذي ٌخدم حملتك التسوٌقٌة بشكل مثالً .وٌمكنك فً هذا
الصدد تكٌٌف تصمٌم إعبلنك تبعا ً للموضع الذي سٌتم إدراجه فٌه .
ٌتم وضع الكثٌر من األشرطة اإلعبلنٌة فً الجزء العلوي من صفحة الوٌب ،وهو الموضع الذي قد ٌكون جٌداً ألن ذلك ٌعنً أن العنوان اإلعبلنً
سٌكون أول عنصر ٌتم تحمٌله وقد ٌكون الشًء الوحٌد الذي ٌشاهده العمٌل للحظات قلٌلة خبلل تنزٌل بقٌة محتوٌات الصفحة – خاصة إذا كان
اتصال العمٌل باإلنترنت بطٌباً .وعلى الجانب اآلخر ،من الممكن أن ٌكون لوضع اإلعبلن فً الجزء العلوي من الصفحة مساوئ وذلك ألن هذا
هو الوضع التقلٌدي الشابع فً جمٌع المواقع ،وهو األمر الذي ٌجعل العمٌل معتاداً على رإٌة األشرطة اإلعبلنٌة فً الجزء العلوي من صفحة
الوٌب دابما ً مما قد ٌإدي إلى تجاهلها ببساطة .
وعلى هذا ،نجد أن بعض اإلعبلنات التً ٌتم وضعها أسفل قلٌ ً
بل على صفحة الوٌب تحظى بجاذبٌة وإقبال من العمبلء بشكل أكبر .ومن المواضع
التً ٌتم إدراج األشرطة اإلعبلنٌة فٌها بشكل متكرر العمود األٌمن الذي ٌمكن أن ٌسع عناوٌن إعبلنٌة بحجم  (120فً  ) 62و(  125فً 125
) ،باإلضافة إلى العناوٌن اإلعبلنٌة الرأسٌة ذات الحجم المخصص .إن وضع األشرطة اإلعبلنٌة فً هذا الموضع ٌجعل مجال رإٌتها أوسع
باعتبارها جزء من محتوٌات الموقع ولٌس باعتبارها مجرد إعبلن إعبلنً .

تقٌٌم فاعلٌة اإلعالنات:
لتقٌٌم فاعلٌة الحملة التروٌجٌة التً تعتمد على األشرطة اإلعبلنٌة ،فإن األمر ٌتطلب منك أن تكون قادراً على اإلجابة على أسبلة معٌنة ،مثل :
 ما عدد األشخاص الذٌن قاموا بالنقر على اإلعبلن؟
 هل بقوا لفترة على موقعً؟
 هل قاموا بؤٌة عملٌات شرابٌة؟
وٌمكن للموقع الذي تقوم باإلعبلن من خبلله أن ٌخبرك بعدد المرات التً تم فٌها تنزٌل اإلعبلن إلى كمبٌوتر العمٌل خبلل فترة محدودة .ومع
هذا ،ولتجمٌع معلومات مفٌدة حول فاعلٌة وكفاءة األشرطة اإلعبلنٌة ،فؤنت بحاجة كذلك إلى إحصاءات توضح عدد مرات النقر التً قاموا بها
العمبلء على اإلعبلن واإلجراءات التً قاموا بها بعد ذلك .وهناك أداتان أساسٌتان لقٌاس فاعلٌة األشرطة اإلعبلنٌة  :تحلٌل ملفات المعامبلت
وخدمات التعقٌب .
1تحلٌل ملفات المعامالت:من الممكن أن ٌكشف تحلٌل ملفات المعامبلت التً تقوم برامج وحدة خدمة الوٌب بإنشابها عن الكثٌر من المعلومات المتعلقة بفاعلٌة العنوان
اإلعبلنً .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكن إعداد صفحة خاصة ٌرتبط بها أحد األشرطة اإلعبلنٌة من خبلل الروابط ،وٌمكن لهذه الصفحة أن توجٌه

المستخدم إلى الصفحة الربٌسٌة الخاصة بموقعك .ومن خبلل حساب عدد مرات الزٌارة إلى الصفحة إعادة التوجٌه هذهٌ ،مكن ألداة تحلٌل ملفات
المعامبلت التوصٌل لعدد المستخدمٌن الذٌن قاموا بالدخول إلى موقعك من خبلل النقر على إعبلن معٌن .
وال ٌتطلب منك األمر استخدام صفحة إعادة التوجٌه ،لكنها فً الكثٌر من الحاالت أبسط السبل التً ٌمكنك من خبللها قٌاس فاعلٌة اإلعبلن .ومن
الوسابل األخرى الممكنة تمرٌر قٌمة فرٌدة فً الـ  URLالمرتبط بكل إعبلن .ومن الممكن فً هذه الحالة تسجٌل هذه القٌمة فً إحدى قواعد
البٌانات أو فً ملفات المعامبلت والرجوع إلٌها للتعرف على عدد مرات النقر على كل عنوان إعبلنً .وٌمكن استخدامه مع المستخدمٌن الذٌن ال
تدعم أدوات التصفح الخاصة بهم عملٌات إعادة التوجٌه الخاصة بصفحة الوٌب .
توضح لك أدوات تحلٌل ملفات المعامبلت – مثل –  WebTrendsالبلدان التً ٌنتمً إلٌها العمبلء .ومن خبلل هذه المعلومات ٌمكنك تحدٌد ما
إذا كنت ستستمر فً اإلعبلن فً أحد المواقع أم ال ،فعلى سبٌل المثال ،إذا كنت تعلن على موقعً  Web Site Oneو، Two Web Site
وكنت تدفع المبلغ نفسه من المال للموقعٌن فً نظٌر اإلعبلن عن منتجاتك من خبللهما ،ولنفترض أن تحلٌل ملفات المعامبلت كشف لك عن أن
ٌTwo Web Siteرسل عملٌات تنزٌل إلى موقعك أكثر من أي موقع ٌشٌر إلى URL .
2خدمات التعقٌب:ٌمكنك الحصول على تحلٌل ملفات المعامبلت من خبلل شركات أخرى بدالً من االعتماد على برامج الكمبٌوتر .وتعمل هذه الخدمات من خبلل
إدراج الكود الخاص بــ  HTMLفً كل صفحة من صفحات موقع الوٌب الخاص بك ،ثم ٌقوم هذا الكود بإرسال المعلومات إلى وحدة خدمة
أخرى تقوم بتسجٌل بٌانات التحمٌل واإلرسال .وٌمكنك فً هذه الحالة االطبلع على البٌانات فً جزء آمن على موقع الوٌب الخاص بخدمة
التعقٌب .
ولهذا األسلوب بعض السلبٌات المتمثلة فٌما ٌلً :
ٌ تطلب األمر من موظفٌك البحث عبر موقع الوٌب بؤكمله من أجل إضافة كود  HTMLالمطلوب إلى كل صفحة .وإذا كان الموقع
الخاص بك ٌستخدم قاعدة بٌانات إلدارة المحتوٌات ،فقد ال تكون لهذه الخدمات القدرة على إتاحة المعلومات المتعلقة بتنزٌل
اإلعبلنات الخاصة بكل منتج على موقع الوٌب على جهاز المستخدم .
 نظراً ألن برامج وحدة خدمة الوٌب تقوم تلقابٌا ً بإنشاء ملفات المعامبلت ،فإن من الجدٌر استخدام هذه الملفات ،ولن تكون فً حاجة
إلى برامج كمبٌوتر لتحلٌل ملفات المعامبلت داخلٌاً ،وهذه البرامج فى متناول الجمٌع إال إذا كانت مٌزانٌة شركتك محدودة للغاٌة .
 إن االستعانة بهذا األسلوب ٌعنً أن طرفا ً آخر – هو خدمة التعقٌب – سٌتعرف على معدل زٌارة موقعك .وقد تعتبر بعض الشركات
هذه المعلومات إمتٌازٌة ،ومن ثم قد ال تود أن تطلع علٌها جهات أخرى .

شراء وبٌع األشرطة اإلعالنٌة:
ٌجب على شركتك أن تحدد ما إذا كانت ترٌد شراء الخدمات اإلعبلنٌة أو بٌع الخدمات اإلعبلنٌة كجزء من سٌاستها اإلٌرادٌة .فإذا كنت تشترى
الخدمات اإلعبلنٌة على المواقع األخرى لكنك ال تعرض اإلعبلنات على موقعك ،فستفوتك فً هذه الحالة فرصة تحقٌق بعض األرباح المحتملة،
ومن هنا ،قد ٌكون من األفضل لموقع التجارة اإللٌكترونٌة الخاص بك أال تقبل عرض إعبلنات علٌه .ومن ثم ٌمكن أن نقول انك تستهدف من
موقعك اإلعبلن عن منتجات شركتك أنت ولٌس منتجات الشركات األخرى .
وإذا كنت ال تقبل عرض إعبلنات اآلخرٌن على موقعك  ،فسٌكون عرضك هذه الخدمات اإلعبلنٌة على المواقع التً تبٌع خدمات ومنتجات
تكاملٌة ولٌس خدمات ومنتجات منافسة بالفكرة الجٌدة ،على سبٌل المثال ٌ ،مكن ألحد مواقع بٌع ملفات المقطوعات الصوتٌة على اإلنترنت
عرض اإلعبلنات الخاصة بؤحد المواقع التً تتٌح بٌع تذاكر الحفبلت ولٌس اإلعبلنات الخاصة بمواقع بٌع ملفات المقطوعات الصوتٌة األخرى،
وٌمكنك من خبلل عرض إعبلنات اآلخرٌن على موقعك استحداث مصدر آخر لئلٌرادات طالما أن هذه اإلعبلنات ال تإدي إلى سحب العمبلء من
موقعك إلى مواقع الغٌر .

استهداف األشرطة اإلعالنٌة :
إن تحدٌد الموقع الذي سٌقوم من خبلله بعرض إعبلناتك لهو أمر فى غاٌة األهمٌة كما أنه ٌشكل جزء من التحدي المتعلق بالتروٌج على
اإلنترنت ،وعلى الجانب اآلخر ،هناك مواقع دخول ذات درجة تحمٌل عالٌة مثل  Yahooو ٌ Exciteمكن اإلعبلن من خبللها فى مقابل مبالغ
تقوم بتحدٌدها .ولكن السإال الذي ٌطرح نفسه فى هذا الصدد هو :هل تتٌح مثل هذه المواقع نوعٌة االستهداف التً ترغب فٌها؟ وعلٌك فً هذا
السٌاق استهداف الموقع المبلبم لئلعبلن من خبلله .

التعامل مع مندوبً اإلعالنات:
للتغلب على التعقٌدات المتعلقة باختٌار أفضل السبل للتروٌج على اإلنترنت ،فقد ٌكون من مصلحتك االستعانة بخدمات مندوبً اإلعبلن من خبلل
الوٌب .وٌتمتع هإالء المندوبون المحترفون باتصاالت واسعة وكثٌرة كما ٌمكنهم الوصول إلى مزٌد من مواقع الوٌب التً تقبل عرض إعبلنات
اآلخرٌن علٌها بصورة أفضل منك .كما ٌمكن لشركات اإلعبلن من خبلل الوٌب مساعدتك فً الوصول إلى المواقع الممٌزة وكذا مساعدة موقعك
فً تقٌٌم أداء مندوبً اإلعبلنات ،وفوق كل ما سبقٌ ،مكنها مساعدتك فً العثور على مصمم جرافٌك خاص بالوٌب .إن التوصل إلى بدابل

للعناوٌن اإلعبلنٌة – مثل التروٌج من خبلل حمبلت الرعاٌة – قد ٌكون أكثر سهولة عند االستعانة بمندوبً اإلعبلنات ،وٌرجع ذلك التصاالتهم
الواسعة والكثٌفة .

شبكات االتصال الخاصة بمندوبً األشرطة اإلعالنٌة:
ومن الوسابل الفعالة التً ٌمكنك من خبللها توصٌل رسالتك على النحو األمثل استخدام شبكة االتصال الخاصة بمندوبً األشرطة اإلعبلنٌة .وٌتم
إنشاء شبكات االتصال هذه من خبلل تجمٌع عدد ضخم من المواقع التً تعرض الخدمات اإلعبلنٌة ثم تقسٌمها إلى فبات .
وٌتم بٌع خدمات هذه الشبكات االستشارٌة للمعلنٌن الذٌن ٌرغبون فى عرض إعبلناتهم على مجموعة من مواقع الوٌب ولٌس على موقع وٌب
منفرد .وبدالً من اختٌار موقع بعٌنه لوضع اإلعبلن علٌهٌ ،مكنك استخدام شبكة االتصال الخاصة بمندوبً األشرطة اإلعبلنٌة فً اختٌار فبة
ترغب فً عرض إعبلنك من خبللها ،وتساهم هذه الخدمة فً زٌادة عدد مرات تنزٌل إعبلناتك على أجهزة العمبلء خبلل فترة محدودة .كما لن
تحتاج فى هذه الحالة إلى االحتفاظ بعبلقات فردٌة بكل موقع من المواقع التً تعرض إعبلناتك من خبللها .على سبٌل المثال ،لنفترض أن موقعك
ٌبٌع أدوات الكمبٌوتر ،ففً هذه الحالة ٌمكن لشبكة االتصال اإلعبلن على موقعك من خبلل مجموعة متنوعة من المواقع التً تشتمل على
محتوٌات متعلقة بؤجهزة الكمبٌوتر الخاصة بالكثٌر من العمبلء – بداٌة من مدٌر أقسام تكنولوجٌا المعلومات إلى المستخدمٌن فً المنازل والهواة .

مقاٌضة األشرطة اإلعالنٌة:
إذا كانت مٌزانٌة الدعاٌة لدى شركتك محدودة ،فقد ال ٌكون فً استطاعتك االستعانة باألسلوب السالف ذكره فً التروٌج والدعاٌة لمنتجاتك .ومع
هذا ال ٌزال فً إمكانك القٌام بحمبلت التروٌج لمنتجاتك على اإلنترنت دون أن تضطر لدفع مبالغ نقدٌة – ونعنً هنا أنه فً إمكانك مقاٌضة أو
تبادل المساحات اإلعبلنٌة مع المواقع األخرى .وستحقق هذه الطرٌقة نتابج أكثر فاعلٌة ونجاحا ً إذا استعنت بشبكة اتصال خاصة بتبادل
اإلعبلنات .
وٌجب على أعضاء شبكة االتصال الخاصة بتبادل اإلعبلنات فً هذه الحالة إدراج كود على موقع الوٌب الخاص بهم ٌوضح األشرطة اإلعبلنٌة
الخاصة باألعضاء اآلخرٌن .وتتطلب بعض شبكات االتصال عرض هذه األشرطة اإلعبلنٌة فً الجزء العلوي من صفحات الوٌب .
وعلى الرغم من أن الموقع الخاص بك ٌقوم بعرض األشرطة اإلعبلنٌة الخاصة باألعضاء اآلخرٌن ،فإن األشرطة اإلعبلنٌة الخاصة بك ٌتم
عرضها على المواقع الخاصة باألعضاء المشاركٌن ،وٌتم تخصٌص عدد معٌن من مرات تنزٌل العناوٌن الخاصة بك إلى أجهزة الكمبٌوتر
الخاصة بالعمبلء على مواقع الوٌب الخاصة باألعضاء اآلخرٌن .وكلما زاد عدد مرات عملٌات التنزٌل هذه التً ٌسجلها موقعك للعناوٌن
اإلعبلنٌة الخاصة بشبكة االتصال ،زادت مرات التنزٌل التً ٌتم تخصٌصها لعناوٌنك اإلعبلنٌة .
وٌمكنك فً هذا الصدد زٌادة فاعلٌة حملتك اإلعبلنٌة عبر االستعانة بشبكات االتصال الخاصة بتبادل األشرطة اإلعبلنٌة كما هو الحال تماما ً مع
شبكات اتصال األشرطة اإلعبلنٌة المدفوعة مثل  Double Click.كما ٌمكنك كذلك تقٌٌم أداء عناوٌنك اإلعبلنٌة على اإلنترنت .

برامج المرجعٌة:
من األسالٌب األخرى لتوجٌه التحمٌل إلى الموقع الخاص بك استخدم برنامج المرجعٌة ،والذي ٌعرف كذلك بالبرنامج الفرعً .وال تتطلب مثل
هذه البرامج من الموقع الخاص بك أن ٌقوم بعرض األشرطة اإلعبلنٌة .كما أنها ال تتطلب نفقات نقدٌة ضخمة مثل تلك التً تتطلبها شبكات
االتصال الخاصة األشرطة اإلعبلنٌة أو وكاالت اإلعبلن .وتقوم برامج المرجعٌة هذه بجعل مواقع الشركات األخرى تعرض عناوٌنك اإلعبلنٌة
فً مقابل أن تدفع لهم عمولة لكل تحمٌل جدٌد .ومن الممكن أن تقوم عملٌة الدفع أو السداد هذه على أساس عدد النقرات أو الزابرٌن الجدد أو
العملٌات الشرابٌة التً تتم– ونعنً هنا الحصول على مبلغ فً مقابل كل عملٌة شرابٌة أو الحصول على نسبة من إجمالً مبلغ الشراء .
والبد لك أن تبلحظ عدم افتراض أن برامج المرجعٌة وسٌلة رخٌصة ٌمكن لشركتك من خبللها اإلعبلن عن منتجاتها ،فإذا أخفقت فً تقدٌر عدد
الشركات التً ستقوم بإدراج أو تسجٌل برنامج المرجعٌة الخاص بك بدقة أو كمٌة التحمٌل التً ستتولد عن برنامجك ،فقد ٌنتهً بك الحال إلى
دفع مبالغ نقدٌة إلى األعضاء فً هذا البرنامج أكثر مما حسبت فى األصل ،وعلى هذا علٌك أن تخطط لهٌكل عملٌة السداد التً تقوم على العمولة
على نحو مناسب .

أسالٌب التروٌج -2 -تروٌج المنتجات من خالل آلٌات البحث

على الرغم من قٌامك ببذل أفضل الجهود لخلق عناوٌن إعبلنٌة رابعة المظهر تشتمل على معلومات كافٌة عن منتجاتك ٌتم وضعها فً أفضل
المواضع ،فإن الكثٌر من مستخدمً الوٌب سٌغضون الطرف عن هذه اإلعبلنات ً
كلٌة .
فعند زٌارتهم ألحد مواقع الوٌبٌ ،نصب اهتمام معظم المستخدمٌن على المحتوٌات التً
ٌجدونها على الموقع إذ من الممكن أن ٌكون مستخدمً الوٌب قد اعتادوا على تجاهل العناصر
المربٌة وتفضٌل النصوص .ومع هذا فعند تخطٌط هإالء المستخدمٌن إلجراء عملٌة شرابٌة
على اإلنترنت ،فإنهم ٌلجبون فً الغالب إلى االستعانة بإحدى آلٌات البحث من أجل العثور على
البابع المناسب ،ومن أجل ذلك وإذا كنت تهدف إلى جذب نسبة كبٌرة من متسوقً اإلنترنت،
فمن المهم هنا أن تتؤكد من أن موقعك ممثل على نحو جٌد آللٌات البحث الربٌسٌة .

أدلة الوٌب:
هناك أسلوبان تقوم مواقع الدخول من خبللهما بعرض الروابط الخاصة بها إلى المواقع
األخرىٌ ،تمثل األسلوب األول فً استخدام إحدى آلٌات البحث ،بٌنما ٌتمثل األسلوب الثانً فً
إنشاء أحد أدلة الوٌب ،ودلٌل الوٌب عبارة عن قاعدة بٌانات خاصة بــ  URLsالتً تم فرزها
فً هٌكل تسلسلً ،ومن أفضل أمثلة أدلة الوٌب  Yahooو  Exciteو Look Smart.
آلٌات البحث أحد وسابل التروٌج على االنترنت
وعند إدخال المستخدم للكلمات األساسٌة فً نموذج آلٌة البحث على أي من هذه المواقع ،فإن
النتابج التً ٌتم عرضها تقوم فً واقع األمر على مواقع الوٌب الموجودة فً قاعدة البٌانات الخاصة بموقع الدخول فقط .وال تقوم هذه المجموعة
من  URLsعلى فهرسة أوتوماتٌكٌة للوٌب ،ولكنها تعتمد على اإلضافة الٌدوٌة لمواقع الوٌب لقاعدة البٌانات الخاصة بالدلٌل .

وتقوم برامج التحرٌر الخاصة بموقع –  Exciteعلى سبٌل المثال – بالبحث عن مواقع الوٌب المناسبة إلضافتها إلى األدلة الخاصة بها .كما أن
هذه البرامج تعتمد على مالكً مواقع الوٌب فً إدخال المعلومات الخاصة بهم فً نموذج على الموقع ثم تحدٌد كٌفٌة تصنٌف هذه المعلومات .تقوم
بعض األدلة مثل –  Yahooبإدراج الموقع الخاص بك مجانا ً عند الطلب .كما ٌتٌح الموقع نفسه إمكانٌة تم تعزٌزها إلدراج األدلة فً مقابل
أجر .وعلى العكس من ذلك نجد أن آلٌات البحث ال تتطلب أٌة نفقات .

كٌفٌة قٌام آلٌات البحث بفهرسة المواقع:
تمتاز آلٌات البحث بؤنها تعمل بطرٌقة أوتوماتٌكٌة ،بٌنما ال تمتاز أدلة الوٌب بهذه المٌزة ،وتقوم آلٌات البحث بجمع المعلومات المتعلقة بمحتوٌات
الوٌب من خبلل برامج ٌطلق علٌها  Spidersأو  Crawlers.وتقوم هذه البرامج بالبحث عبر الوٌب كل ٌوم إلٌجاد مواقع الوٌب الجدٌدة
وفهرسة صفحاتها ،ثم ٌتم إدراج هذه المعلومات بعد ذلك فً قاعدة البٌانات الخاصة بآلٌة البحث .
من خبلل األسلوب الذي تتبعه آلٌات البحث والمتمثل فً جمع المعلومات سٌتضح لنا أن نتابج آلٌات البحث أكثر دقة من أدلة الوٌب ،فً واقع
األمر إن عدد صفحات الوٌب الموجودة ٌتعدي بدرجة كبٌرة قدرة أي من برامج  Spiderعلى فهرستها ،ومن ثم فقد ال تتم فهرسة موقع الوٌب
الخاص بك دون قٌامك ببذل بعض الجهد من جانبك .
ولحسن الحظ هناك طرٌقتٌن للتدخل فً هذه العملٌة نٌابة عن الموقع الخاص بك ،هذا وتشتمل معظم المواقع الخاصة بآلٌات البحث على نموذج
إلرسال  URLللقٌام بعملٌة الفهرسة  ،ثم ٌتم بعد ذلك تنظٌم الـ  URLللقٌام بالفهرسة وذلك من خبلل برنامج ، Spiderومن الممكن أن ٌستغرق
األمر عدة أسابٌع إلى أن ٌصل هذا البرنامج إلى طلبك .

عملٌة التسجٌل:
إن القٌام بعملٌة التسجٌل من خبلل آلٌات البحث وأدلة الوٌب هو جزء أساسً من صفقات التجارة اإللٌكترونٌة ال ٌمكن إغفاله ،وإذا كان الموقع
الخاص بك لٌس ضمن النتابج الخاصة باالستعبلمات المناسبة على مواقع الدخول الربٌسٌة ،فؤنت تفوت على نفسك الكثٌر من الصفقات التً ٌمكن
إبرامها .

التسجٌل من خالل آلٌات البحث:

إن القٌام بعملٌة التسجٌل باستخدام آلٌات البحث
هو أمر بسٌط ،حٌث كل ما علٌك القٌام به هو
إدخال الـ  URLالخاص بموقعك فً حقل
النموذج والضغط على زر اإلرسال .وال
تتطلب نماذج التسجٌل الخاصة بآلٌة البحث
بصفة عامة أٌة معلومات حول موقعك ألن
برنامج ٌ Spiderقوم بجمع هذه المعلومات
من صفحات الوٌب نفسها .
وعلى الرغم من أن التسجٌل باستخدام مواقع
آلٌات البحث منفردة هو أمر بسٌط نسبٌاً ،إال
أنه قد ٌستغرق الكثٌر من الوقت وٌرجع ذلك
إلى الرقم المجرد آللٌات البحث الموجودة.
لمزٌد من المعلومات .

التسجٌل من خالل أدلة الوٌب:

ٌمكن تسجٌل موقعك على آلٌات البحث أو أدلة الوٌب

على عكس آلٌات البحث ،نجد أن أدلة الوٌب
تتطلب مزٌداً من المعلومات المتعلقة بموقعك عند القٌام بعملٌة التسجٌل .ومن المتطلبات الشابعة هذه الوصف المختصر للموقع والكلمات الربٌسٌة
وفبة هٌكل التصنٌف الخاص بها .وتقوم برامج التحرٌر الخاصة بؤدلة الوٌب فً جمٌع األحوال بالتحدٌد النهابً للفبة .
وعلى الرغم من أن الكثٌر من أدلة الوٌب تقوم بإدراج موقعك مجاناً ،فإن الكثٌر منها ٌقدم هذه الخدمة فً مقابل بعض المصروفات .عبلو ًة على
هذا  ،فإن األدلة الخالٌة تتٌح لك فً الغالب موضعا ً أفضل على الصفحة الخاصة بالفبة وذلك دون تحمل أٌة تكلفة .كما ٌمكن كذلك شراء بعض
اإلعبلنات على صفحات الفبة الخاصة بالكثٌر من أدلة الوٌب .وقد ٌستغرق األمر ستة أشهر بعد إرسال النموذج كً ٌتم إدراج موقعك على أحد
أدلة الوٌب .وعلى الجانب األخر ٌمكن االستعانة بالقوابم غٌر المجانٌة إذا كنت تطمح إلى نتابج أسرع وأضمن .

أتمتة عملٌة التسجٌل :
نظراً ألن تسجٌل الموقع الخاص بك من خبلل جمٌع آلٌات البحث وأدلة الوٌب واحداً تلو اآلخر هً عملٌة محٌرة وتستغرق الكثٌر من الوقت،
فهناك الكثٌر من األدوات والخدمات المتاحة والتً ٌمكن االستعانة بها ألتمتة عملٌة التسجٌل .وتتمثل هذه األدوات فً برامج كمبٌوتر أو خدمات
تعتمد على الوٌب ،وسنلقً فً األجزاء التالٌة النظر على هذٌن الخٌارٌن .
1خدمات التسجٌل التً تقوم على الوٌب:تتاح خدمات عملٌة التسجٌل المإتمتة من خبلل مجموعة متنوعة من مواقع الوٌب .وتقوم خدمات التسجٌل التً تقوم على الوٌب بنشر قابمة تضم
جمٌع أدلة الوٌب وآلٌات البحث التً تتعامل معها جمٌع المواقع .وعلٌك فً هذا الصدد أن تتؤكد من أن الخدمة التً قمت باختٌارها تغطً الغالبٌة
العظمى من معظم آلٌات البحث وأدلة الوٌب الشابعة .ومن خدمات التسجٌل هذه Submit.com
 http:///article.php?id=www.submit.comو  http://register-it.netscape.com/ Register-itهذا وتبلغ تكلفة هذه
الخدمات أقل مما قد تدفع بشكل عام فً مقابل االستعانة بؤحد أدلة الوٌب إذا اخترت القٌام بعملٌة التسجٌل من خبللها .وتتم هذه العملٌة من خبلل
جمع المعلومات منك من خبلل سلسلة من النماذج .وٌتم إرسال الـ  URLالخاص بموقعك ووصفه والكلمات األساسٌة الخاصة به إلى أدلة الوٌب.
أما فٌما ٌتعلق بآلٌات البحث فإنه ٌتم إرسال الـ  URLفقط .
وعبلوة على هذا تتٌح الكثٌر من خدمات التسجٌل لمشتركٌها تقارٌر تتعلق بنجاحهم فً التعامل مع آلٌات البحث واألدلة التً قامت الخدمة بإرسال
المعلومات إلٌها .ومن الممكن أن ٌكون هذا األمر أداة فعالة فً تقٌٌم نجاح حملتك للتروٌج لمنتجاتك من خبلل اإلنترنت .وعلى الرغم من أنه
سٌكون من الصعب على أي شخص جمع هذه المعلومات  ،فإن فً إمكان هذه الخدمات الوصول إلى هذه المعلومات تلقابٌا ً وعرضها فً أداة
التصفح الخاصة بك على الفور .
2البرامج الخاصة بالتسجٌل:تعمل برامج التسجٌل على الكمبٌوتر الخاص بك ،كما أنها توفر لك خدمات شبٌهة بخدمات التسجٌل التً تقوم على الوٌب .وتتمثل مزاٌا استخدام
مثل هذه البرامج فً أنها تتٌح القٌام بعملٌة التسجٌل دون الحاجة إلى االستعانة بؤطراف خارجٌة .كما أنها تمكنك من الحصول على خدمات
تفصٌلٌة ومخصصة أكثر مما تتٌحه تلك الخدمات التً تعتمد على الوٌب .ومن أشهر حزم برامج التسجٌل شهرة وشٌوعا ً  AddWebالمنتجة من
قبل شركة  http:///article.php?id=www.cyberspacehq.comو WebPositionGOL
http:///article.php?id=www.webpositiongold.com
هذا وتؤتً حزم البرامج الخاصة بعملٌة التسجٌل مع قاعدة بٌانات خاصة بآلٌة بحث ومواقع وٌب توجٌهٌة .وٌتم فً العادة الحفاظ على قواعد
البٌانات هذه وتحدٌثها من جانب موظفً شركة برامج الكمبٌوتر وفً إمكانك تنزٌل اإلصدارات الحدٌثة من هذه القواعد من خبلل الوٌب .ومن
الممكن دمج حزم البرامج هذه بشكل جٌد فً أثناء عملٌة تطوٌر الموقع الخاص بك وذلك الشتمالها على خصابص تقوم بتعدٌل الكود الموجود

على صفحات الوٌب الخاصة بك لتحسٌن أداء آلٌة البحث الخاصة بك .كما ٌمكن برمجة هذه الحزم من أجل إعادة إرسال المعلومات الخاصة
بموقعك إلى مواقع وٌب محددة وفقا ً لجدول زمنً .وتشتمل الكثٌر من هذه الحزم على برامج تحرٌر خاص بـ HTML.

التلمٌحات واألسالٌب التً ٌمكن من خاللها تحسٌن الفاعلٌة:
بطبٌعة الحال قد تكون جمٌع الجهود التً تقوم ببذلها من أجل تسجٌل موقعك ببل فابدة؛ إذا لم ٌنتج عنها إدراج موقعك ضمن القوابم العشر أو
الخمس عشرة الفضلى التً ٌتم عرضها لبلستعبلمات المناسبة ،وسنتعلم من األجزاء التالٌة كٌفٌة زٌادة الفرص المتاحة أمامك لجعل موقعك بٌن
أول وأفضل المواقع المدرجة .

1فاعلٌة أدلة الوٌب:عندما ٌتعلق األمر بؤدلة الوٌبٌ ،مكن لنا أن نقول أنك تحصل على الخدمة التً تتوقعها فً مقابل ما تدفع .فهذه األدلة تتٌح ألصحاب مواقع الوٌب
الذي قاموا بدفع الكثٌر من األموال فً مقابل إدراج مواقعهم فً أي فبة إدراج مواقعهم أوالً مع تمٌٌز الروابط الخاصة بمواقعهم فً أغلب
األحوال .وعند تصفح الدلٌل الخاص بـ –  LookSmartعلى سبٌل المثال – ستبلحظ أن المواقع األولى القلٌلة المدرجة فً كل صفحة من
صفحات الفبات ال تخضع للترتٌب األبجدي ،كما ستجد أن الترتٌب األبجدي ال ٌسود إال فً منتصف الصفحة ،ومن هنا ٌمكن أن تستنتج أن
المواقع المدرجة أوالً هً المواقع التً دفع أصحابها أكثر .
كما ٌمكنك كذلك شراء اإلعبلنات فً صفحات الفبات بعٌنها على مواقع الوٌب التوجٌهٌة ،وقد ٌشتمل الجزء  Literatureالخاص بدلٌل الوٌب
على عنوان إعبلنً فً األعلى أو فً أسفل الجانب األٌمن الذي ٌعلن عن متاجر بٌع الكتب على اإلنترنت؛ ومن ثم فمن الممكن شراء مثل هذه
المواضع باألسلوب نفسه الذي ٌتم من خبلله شراء األشرطة اإلعبلنٌة .وللتعرف على المزٌد من الخٌارات علٌك زٌارة األجزاء الخاصة
بالمعلومات الخاصة باإلعبلنات على مواقع الوٌب .

2فاعلٌة آلٌات البحث :إن تحسٌن فاعلٌة موضع آلٌة البحث الخاصة بك ٌستلزم عملٌة تكوٌد ماهرة خاصة بـ  HTMLولٌس أمواالً ،وبنا ًء على هذا ٌجب علٌك االستعانة
باألسالٌب المذكورة فً األجزاء التالٌة عند تطوٌر موقعك من أجل الحصول على الموضع األمثل آللٌة البحث .
أ -استخدام  HTMLبدالً من الصور :
تقوم برامج Spiderبفهرسة النصوص على صفحة من صفحات الوٌب لتحدٌد الموضوع .هذا وٌنبغً عرض المحتوٌات األساسٌة لصفحة الوٌب
فى النص الخاص بـ  HTMLبدالً من عرضها كصورة .وال ٌستطٌع برنامج  Spiderفهرسة النص الموجود داخل الصورة ،وإذا كانت
المحتوٌات األساسٌة لموقعك معروضة داخل صورة ،فلن ٌستطٌع البرنامج الخاص بآلٌة البحث أن ٌقٌم بشكل صحٌح الكٌفٌة التً ٌمكن من
خبللها االستعبلم عن الصفحة وثٌقة الصلة .
ب -إدراج الروابط الخاصة بـHTML
إذا كان موقعك ٌعتمد على خرٌطة صورٌة للقٌام بعملٌة االستعراض  ،فعلٌك أن تتؤكد من إدراج الروابط الخاصة بـ  HTMLكذلك إلى جمٌع
أجزاء الموقع .ومن الممكن إدراج هذه الروابط على امتداد الجزء السفلً من كل صفحة .
هذا وتتبع برامج  Spidersالخاصة بآلٌة البحث الروابط الموجودة على موقع الوٌب لفهرسة كل صفحة ،لكن ال ٌمكن لهذه البرامج إتباع
الروابط الخاصة بالخرٌطة الصورٌة ،لهذا علٌك أن تتؤكد من الروابط الخاصة بـ  HTML.وٌمكن أن نقول أن مثل هذه الروابط مفٌدة لزابري
موقعك  ،خاصة هإالء الذٌن ٌتمتعون باتصاالت بطٌبة باإلنترنت ال تتٌح تحمٌل الصور تلقابٌا ً فً أدوات التصفح الخاصة بهم .
ج -التعامل مع برامجSpiders:
ٌمكنك أن تزود كبلً من برامج  Spidersوزابرٌك بخرٌطة لموقعك وهً عبارة عن صفحة وٌب تشتمل على قابمة هٌكلٌة للروابط المتصلة
بجمٌع األجزاء األساسٌة لموقعك ،وتساعد خرابط المواقع المستخدمٌن الذٌن ٌعانون من صعوبات فً فهم نظام استعراض موقعك .كذلك فإنها
تتٌح لبرامج  Spidersموقعا ً مركزٌا ً ٌمكن من خبلله البدء فً عملٌة الفهرسة .فً واقع الحال ٌ ،مكن إرسال الـ  URLالخاص بخرٌطة موقعك
إلى كل آلٌة بحث بدالً من الـ  URLالخاص بالصفحة الربٌسٌة وذلك لجعل عملٌة الفهرسة تتم بشكل أكثر فاعلٌة ودقة .ولجعل بعض األدلة
خاصة .وعلٌك إدراج ملف  robots exclusionالذي ٌحدد لبرامج  Spidersاألدلة التً ال ٌنبغً فهرستها .وهذا الملف عبارة عن ملف
نصً محفوظ فً الدلٌل األساسً لموقع الوٌب الخاص بك .وٌجب أن ٌحمل هذا الملف اسم  robots.txtحتى ٌتم استخدامه على نحو صحٌح .
وٌتؤلف هذا الملف فً األساس من قابمة من األدلة أو الملفات التً ٌنبغً استبعادها عن عملٌة الفهرسة التً تتم من قبل برامج Spiders.
وفٌما ٌلً مثال للكود الموجود فً هذا الملف ،وٌسمح هذا الكود لكل برنامج من برامج  Spidersبفهرسة كل دلٌل من مواقع الوٌب فٌما عدا
الدلٌل الذي ٌحمل االسم  adminوالدلٌل الفرعً الذي ٌحمل االسم  softwareوالدلٌل الذي ٌحمل اسم downloads:
User-agent: * 

Disallow: / admin / 
Disallow: / downloads / software / 
وٌمكنك أن تؤمر بعضا ً من برامج  Spidersأن تتجاهل المجلدات  ،وأن تسمح للبعض األخر بالوصول إلٌها .على سبٌل المثال ٌ ،ستبعد الكود
التالً برنامج  Spiderالزابف الذي ٌحمل اسم  BadSpiderمن المجلدات  adminو  databaseو  photosو  ، privatestuffلكنه
ٌستبعد برامج  Spiderأخرى من المجلد  adminفقط :








User-agent: BadSpider
Disallow: / admin /
Disallow: / database /
Disallow: / photos /
Disallow: / privatestuff /
* User-agent:
Disallow: / admin /

عبلو ًة على ما سبق ،فهناك عملٌات استبعاد أو استثناء أخرى أكثر تعقٌداً ٌمكنك تكوٌدها فً ملف  ، robots exclusionلكن معظم المواقع
تستخدم قابمة واحدة من الملفات المستبعدة لجمٌع برامج Spiderتماما ً مثل الكود العٌنة السابق .
د -استخدام عناصرmeta:
عندما تقوم آلٌة البحث بعرض قابمة من النتابج ،فإن هذه النتابج ٌتم إدراجها فً القابمة بعنوان مكتوب بخط عرٌض ٌشتمل على رابط بصفحة
الوٌب  ،باإلضافة إلى فقرة وصفٌة أسفل العنوان .وٌمكن القول أن عملٌات الوصف هذه تكون منطقٌة فً أحٌان وفً أحٌان أخرى ال ،وٌمكن
تحسٌن مظهر عرض الموقع لقوابم النتابج من خبلل االستخدام الصحٌح لعناصر . meta
إن عنصر  metaهو عنصر خاص بـ ٌ HTMLشتمل على معلومات عن المستند أو صفحة الوٌب .وٌتمثل الجزآن األساسٌان لعنصر meta
اللذان ٌمكن استخدامهما مع عرض آلٌة البحث فً الكلمات األساسٌة وعملٌات الوصف .وٌتم إدراج العنصر  metaفً العنصر  headالخاص
بصفحة الوٌب ،على سبٌل المثال :






><head
><title>Joe's Stereo Shop</title
<meta name="description" content="The place to research and purchase your next stereo
>system. Joe's has it all!"/
<meta name="Keywords" content=" stereo, purchase, Shop, research, radios, cassete,
desks, CD players, home theater">/
>< /head

وعند عرضه فً قابمة من نتابج آلٌة البحث ،فإن هذه الصفحة تظهر على النحو التالً :
!The place to research and purchase your next stereo system: Joe's has it all
وتساعد الكلمات األساسٌة الموجودة فً العنصر  metaفً ضمان عرض موقعك ضمن النتابج المناسبة ،ومن المهم بشكل خاص فً هذا الصدد
إدراج أٌة كلمات أساسٌة أو عبارات تصف موقعك لكن لم ٌتم إدراجها فً أي مكان فً النص الخاص بالصفحة .

أسالٌب التروٌج -3 -التروٌج من خالل البرٌد اإللٌكترونً(الجزء األول )

ٌروق أسلوب التروٌج من خبلل البرٌد اإللٌكترونً للعدٌد من شركات التجارة
اإللٌكترونٌة ،وذلك ببساطة بسبب العدد المجرد لعناوٌن البرٌد اإللٌكترونً فً العالم
وعدد رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً ٌتم إرسالها ٌومٌاً ،ومن ثم فإن استخدام البرٌد
اإللٌكترونً فً تروٌج منتجات شركتك العاملة فً مجال التجارة اإللٌكترونٌة لهو
فن رفٌع .
ونظراً ألن مستخدمً اإلنترنت ٌحتاطون من رسابل البرٌد اإللٌكترونً المفرطة،
ٌجب علٌك التعامل مع عملٌة التروٌج لمنتجاتك من خبلل البرٌد اإللٌكترونً على
نحو حذر لتبلفً مخاطر هذا األسلوب.
البرٌد اإللٌكترونً أكثر أسالٌب التروٌج انتشارا

خلفٌة موجزة عن البرٌد اإللٌكترونً:
ال نبالغ إذا قلنا أن البرٌد اإللٌكترونً هو السبب فً ظهور اإلنترنت من األساس ،لقد تم إنشاء نظام ، ARPANETوهو نواة شبكة اإلنترنت كما
هو معروف حالٌاً ،على أنه نظام ٌضمن االتصال بٌن مراكز األبحاث الحساسة والجهات العسكرٌة حتى فً حالة تدمٌر أجزاء من الشبكة ،وكانت
الوسٌلة إلى ذلك هً الرسالة اإللٌكترونٌة النصٌة .
رغم أن البرٌد اإللٌكترونً كان مستخدما ً لفترة طوٌلة ،فلم ٌكن فعاالً للغاٌة فً عملٌة التسوٌق حتى أوابل التسعٌنٌات ،وحتى هذه الفترة لم تتصل
أغلب خدمات اإلنترنت التً تستخدم البرٌد اإللٌكترونً بصورة مباشرة باإلنترنت ولم ٌحدث تبادل للرسابل بٌنها بصورة ثابتة .
لقد كان المستخدمون مقسمٌن إلى مجتمعات على اإلنترنت منفصلة عن بعضها البعض تبعا ً لخدمات البرٌد اإللٌكترونً المستخدمة .
وفً أوابل التسعٌنٌات ،تمكن المستخدمون الذٌن ٌعتمدون على خدمات مختلفة على اإلنترنت من توجٌه رسابل نصٌة فقط لبعضهم البعض من
خبلل بوابات اتصال اإلنترنت( وسابل لتحوٌل عنوان البرٌد اإللٌكترونً للخدمة المستخدمة على اإلنترنت وتنسٌقات الرسابل إلى نموذج ٌمكن
التعامل معه من خبلل اإلنترنت) ،وتم بذلك الربط بٌن عدد كبٌر من المتاح لهم الوصول إلى البرٌد اإللٌكترونً عبر اإلنترنت من خبلل مزود
خدمة اإلنترنت أو الجامعات أو الهٌبات الحكومٌة أو مصدر آخر ،فؤصبح البرٌد اإللٌكترونً بذلك أداة حٌوٌة فً التسوٌق بعد أن أزٌل العابق أمام
تبادل النصوص بٌن الخدمات المختلفة على اإلنترنت .

اإلعالن من خالل البرٌد اإللٌكترونً:
إن أفضل وسٌلة ٌمكنك من خبللها توصٌل رسالتك لآلالف من العمبلء المحتملٌن هً اإلعبلن عن منتجاتك من خبلل نشرة البرٌد اإللٌكترونً
الخاصة بشخص آخر ،وهذا وتتمتع المواقع التً تهتم بالمحتوٌات – مثل المجبلت المتاحة على اإلنترنت – فً الغالب بنشرة برٌد إلٌكترونٌة
تصدر فً كل مرة تتم فٌها إضافة محتوٌات جدٌدة إلى الموقع .ومن الممكن فً هذا الصدد إرسال رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً تهتم بالموضوع
بشكل دوري .وٌمكن القول أن عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً التً ٌتم إرسال هذه المراسبلت إلٌها تنتمً إلى أشخاص هم فً واقع الحال قراء
مخلصٌن لموقع الوٌب طلبوا أن ٌتم إرسال هذه المراسبلت إلٌهم .وٌدرك هإالء القراء ضرورة وجود إعبلنٌن أو ثبلثة إعبلنات مدرجة فً كل
من هذه المراسبلت وٌرجع السبب فً ذلك إلى أن مواقع الوٌب التً تهتم بالمحتوى تعتمد على اإلعبلنات فقط من أجل اإلٌرادات .
وعلى الجانب اآلخر فإن اإلعبلن من خبلل البرٌد اإللٌكترونً الخاص بشخص آخر لهو أمر ال ٌنطوي على أٌة مخاطرة ،إذ أنك لن تكون
مسبوالً عن إرسال رسالة البرٌد اإللٌكترونً إلى أشخاص لم ٌطلبونها أو لم ٌشتركوا فٌها ،كذلك لن ٌقع علٌك أي لوم إذا شعر األشخاص
المدرجون على قابمة المراسبلت أنهم ٌتلقون رسابل برٌد إلٌكترونً أكثر من البلزم .

مزاٌا البرٌد اإللٌكترونً:
للبرٌد اإللٌكترونً أهمٌة كبرى بالنسبة للعاملٌن فً مجال التسوٌق ،وذلك لألسباب الثالثة التالٌة :

1التوافر:إن كل اشتراك على اإلنترنت ٌتضمن استخدام خدمات البرٌد اإللٌكترونً ،سواء تم االشتراك من خبلل مزود خدمة اإلنترنت)  ، ( ISPأو كان
للمستخدم إمكانٌة الوصول إلى الوٌب من خبلل عمله أو كان ٌستخدم خدمة تجارٌة على اإلنترنت .

إن مستخدمً البرٌد اإللٌكترونً ٌصلون إلى المبلٌٌن ،وهو كم ٌفوق عدد المتعاقدٌن مع مزودي خدمة اإلنترنت أو المستخدمٌن لخدمات اإلنترنت
أو شبكة الوٌب العالمٌة ،بل إنه ٌمكن اآلن استقبال رسابل البرٌد اإللٌكترونً على أنواع متعددة من التلٌفونات المحمولة ،فالبرٌد اإللٌكترونً هو
أبسط وسٌلة اتصال شابعة جدٌرة بالثقة ،فهو ٌربط األفراد معا ً عبر اإلنترنت بنقل المعلومات بٌنهم فً صورة نصوص بسٌطة .

2انخفاض التكلفة:لقد أصبح االتصال عبر اإلنترنت ٌتم بطلب عدة أرقام بدالً من االشتراك بالخدمة ،وبالتالً ال
تتكلف رسالة البرٌد اإللٌكترونً أكثر من الوقت المستغرق فً كتابتها وإرسالها ،كما أنه لٌس
هناك جهاز معٌن ٌلزم أن ٌتوافر لدى مستقبل الرسالة حتى ٌتمكن من قراءتها ،ولكن ٌكفً لذلك
الحصول على برنامج برٌد إلٌكترونً ٌكون متضمنا ً بالفعل فً مجموعة البرامج الحسابٌة المالٌة
أو برامج المشتركٌن فً خدمات  America Onlineأو مجموعة برامج تصفح الوٌب مثل
Netscape Communicatorو (  Microsoft Internet Explorerمثل برنامج
Microsoft Outlook Express ).

تنخفض تكالٌف التروٌج بالبرٌد االلكترونً

3سهولة االستخدام:إن كتابة رسالة برٌد إلٌكترونً ال تتطلب مهارة تزٌد عن كتابة ملحوظة مختصرة ثم النقر فوق زر  Send.كما أن استقبال الرسالة ال ٌقل عن
ذلك سهولة ،فاألمر ال ٌتطلب أكثر من معرفة كٌفٌة التعامل مع جهاز الكمبٌوتر باإلضافة إلى مهارات القراءة والكتابة العادٌة .
نتٌجة هذه العوامل الثبلثةٌ ،عد البرٌد اإللٌكترونً  -سواء كانت الرسالة موجهة إلى فرد واحد أو مجموعة من األفراد أم صادرة من قابمة برٌد
إلٌكترونً آلٌة -الوسٌلة المتبعة عالمٌا ً لبلتصال بؤي فرد على اإلنترنت .

مبادئ استخدام البرٌد اإللٌكترونً :
ٌتم تبادل رسابل البرٌد اإللٌكترونً بٌن طرفٌن ،أي أنه وسٌلة شخصٌة للغاٌة .ففً واقع األمرٌ ،عد البرٌد اإللٌكترونً أكثر خصوصٌة من البرٌد
العادي .كما أن هناك أمور ٌنبغً االلتزام بها وأخرى ٌنبغً تجنبها عند التسوٌق من خبلل البرٌد اإللٌكترونً ،تماما ً كالبرٌد العادي ،وهناك
مجموعة من القواعد المتعارف علٌها للسلوك البلبق والتً تشكل عامبلً أساسٌا فً التعامل مع اإلنترنت .
إن استخدام اإلنترنت فً التسوٌق ال ٌمنحك حق تجاهل القواعد المتبعة ،فقد تتعرض بذلك لرسابل التوبٌخ ،وهى ردود مباشرة على رسابل البرٌد
اإللٌكترونً التً تنتهك هذه القواعد .
ال تنطبق هذه القواعد فقط على البرٌد اإللٌكترونً ولكنها تنطبق على خدمات اإلنترنت األخرى القابمة على النصوص (مثل قوابم البرٌد اآللٌة
والمجموعات اإلخبارٌة) ،وعلى النصوص المستخدمة فً مواقع الوٌب .قد ٌشكل االلتزام بمثل هذه القواعد بعض الصعوبة فً البداٌة .
وعلٌك إتباع اإلرشادات التالٌة لاللتزام بهذه القواعد بصورة مبدئٌة وسوف تجد أنها ذات أهمٌة فً التسوٌق الفعال عبر اإلنترنت :

1االلتزام باإلٌجاز:من األسهل قراءة رسالة موجزة ذات فقرات قصٌرة عن قراءة بحث طوٌل من خبلل البرٌد اإللٌكترونً ،كما أن الغرض من الرسالة ٌتحقق
بصورة أفضل عند استخدام فقرات قصٌرة .

2تجنب األحرف الكبٌرة :إن كتابة جمٌع حروف الكلمات بؤحرف كبٌرة (فً حالة الكتابة باإلنجلٌزٌة) تكشف عن أنك عدٌم الخبرة فً استخدام اإلنترنت .فمتلقً الرسالة ال
ٌترجم ذلك على أنه وسٌلة لجذب االنتباه إلى عرض خاص ،ولكنه ٌرى أنك تحاول فرض آرابك .

3تجنب العالمات اإلٌحائٌة :ٌنبغً على العاملٌن بالتسوٌق تجنب استخدام العبلمات اإلٌحابٌة (الرموز واإلشارات) ،فغالبا ً ما تستخدم هذه العبلمات بصورة مبالغ فٌها وغالبا ً
ما تترك انطباعا ً سٌبا ً فً مجال العمل ،من األفضل أن تعبر عما ترٌد فً كلمات .

4-التزم بالحرص عند استخدام االختصارات:

حاول أن تكون على علم باالختصارات المستخدمة فً رسابل البرٌد اإللٌكترونً ،ومنها  IMHOوهً اختصار (In MY Humble
)Opinionو  (BTW (By The Wayو (LOL (Laughing Out Loudو (ROTFL (Rolling On The Floor,Laughing.
اعرف هذه االختصارات جٌداً (حتى تدرك معناها إذا رأٌتها فً إحدى الرسابل التً تتسلمها) ولكن استخدمها فقط إذا شعرت أنه سٌكون لها تؤثٌر
إٌجابً على مستقبل الرسالة .

قواعد التسوٌق من خالل البرٌد اإللٌكترونً :
إن الغرض األساسً لبللتزام بقواعد كتابة رسابل البرٌد اإللٌكترونً هو تجنب استٌاء اآلخرٌن ،فٌنبغً علٌك وعلى العاملٌن معك الحرص على
كتابة رسالة إلٌكترونٌة تنقل أفكارك بصورة جٌدة ،مع االلتزام بمبادئ كتابة رسابل البرٌد اإللٌكترونً .
ٌمكنك اتخاذ إجراءات وقابٌة لضمان استمرار البرٌد اإللٌكترونً للشركة كؤداة تسوٌقٌة فعالة ،وٌتم االلتزام بهذه اإلجراءات فً حالة الرد على
استفسار متضمن فً رسالة وصلت إلى الشركة أو توجٌه رسالة إلى مجموعة كبٌرة من األفراد .من األفضل توزٌع قابمة باإلرشادات المتعلقة
بكتابة رسابل البرٌد اإللٌكترونً على المسبولٌن عن ذلك من مجموعات العمل العاملة معك .
وسوف نعرض لك فً هذا الجزء ثالث طرق تشكل أساسا ً لتحدٌد قائمة اإلرشادات الخاصة بشركتك .

1اإلٌجاز:نظراً لما ٌتسم به البرٌد اإللٌكترونً من سرعة وسهولة فً الكتابة ،فإن الكثٌرٌن
ٌستطردون فً سرد المعلومات وٌتجاهلون الهجاء السلٌم والقواعد النحوٌة وااللتزام
بحالة األحرف (فً حالة اللغة اإلنجلٌزٌة ).
تجنب رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً تنقل صورة غٌر مبلبمة عنك وعن شركتك ،رغم
أن األسلوب الرسمً غٌر مطلوب فً رسابل البرٌد اإللٌكترونً ،فكذلك ال ٌنبغً
استخدام أسلوب عامً خاصة أن عدداً كبٌراً من برامج البرٌد اإللٌكترونً ومنها مكون
Messengerفً ٌ Netscape Communicatorحتوي على أدوات تدقٌق
إمبلبً .
إذا كنت ترغب فً الكتابة بؤسلوب جٌد ،فاستعن بالصٌغ المعتادة لرسابل العمل ،فهً
تتسم عادة بؤسلوب شخصً غٌر مبتذل وباالختصار وتوصٌل غرض الرسالة بصورة
دقٌقة .

اإلٌجاز مطلوب فً كتابة الرسابل

2التزم باللٌاقة:عادة ٌتم تسجٌل عنوان الشركة ( اسم النطاق) فً رسابل البرٌد اإللٌكترونً المرسلة منها .
فإذا كنت ستبعث رسالتك إلى شخص ال تتوافر لدٌة معلومات كافٌة عن شركتك ،فانتبه إلى أن االنطباع األول الذي سٌتخذه عنك وعن شركتك
ٌتشكل من خبلل رسالتك هذه ،ال تجعل أي مشاعر سلبٌة لدٌك تنعكس على رسالتك إلى الموردٌن أو العمبلء أو شركاء العمل .

3ال تخش فً انتشار رسالتك:بخبلف الرسابل العادٌةٌ ،سهل انتقال رسالة البرٌد اإللٌكترونً من شخص آلخر ،ففً البرٌد اإللٌكترونً ،تنتقل مختلف الرسابل إلى مختلف
األشخاص ،بل قد تنتقل رسالتك التً تعبر فٌها عن رأٌك الشخصً فً مدٌرك فً العمل إلى المدٌر نفسه .وتستمر الرسالة فً االنتقال من
شخص آلخر على فترات طوٌلة ،بل أن البعض من محبً الفكاهة ٌنشا مواقع على الوٌب خاصة برسابل البرٌد اإللٌكترونً ٌحتفظ فٌها بنماذج
لما ٌحدث فً هذه الرسابل من أخطاء أو سوء فهم لٌطلع علٌها جمٌع المستخدمٌن فً مختلف الفترات الزمنٌة .
ضع فً اعتبارك عند كتابة الرسالة أنها قد تصل إلى مختلف األشخاص ،فبل تجعل مضمونها ٌنطوي على إٌذاء ألي شخص .أو قم بتضمٌن كلمة
"خاص" أو عبارة "رجاء عدم نقل الرسالة" داخلها ،ولكن لٌس هناك ما ٌضمن لك التزام مستلم الرسالة بتنفٌذ رغبتك إال إذا كنت تثق فٌه جٌداً .

ملفSig :
قم بالتوقٌع فً نهاٌة رسالة البرٌد اإللٌكترونً ،كما هو الحال فً الرسابل العادٌة ،وٌإدي البرٌد اإللٌكترونً هذه العملٌة بصورة آلٌة من خبلل
ملف( Sigاختصار) ، Signatureالذي ٌشكل أداة تسوٌقٌة فعالة .

وٌتكون ملف(  Sigملف التوقٌع) من بضعة أسطر نصٌة تظهر بصورة تلقابٌة فً نهاٌة كل رسالة برٌد إلٌكترونً أو فً رسابل قوابم البرٌد
اإللٌكترونً اآللٌة أو المجموعات اإلخبارٌة التً تقوم بإنشابها .
إن استخدام ملفات  Sigلٌس أمراً إلزامٌاً ،ولكنها وسٌلة قوٌة لتذكر بك وبنشاط شركتك .
وتتراوح محتوٌات هذه الملفات من االقتباسات الشهٌرة إلى التعلٌقات الساخرة .إن أفضل وسٌلة للتسوٌق من خبلل ملف  Sigهو توفٌر
المعلومات ،سواء أكانت معلومات متعلقة بك أو بعملك أم بكٌفٌة االتصال بك .
ال تستهن بتؤثٌر ملف  Sigألنه مجرد نص بسٌط ٌوضع فً نهاٌة رسالة البرٌد اإللٌكترونً؛ فهذا النص البسٌط ٌتكرر فً كل رسالة برٌد
إلٌكترونً ترسلها أو ٌرسلها أي فرد من شركتك إلى آخرٌن .
ٌوفر هذا الملف معلومات لبلتصال بصاحبه وٌعرض معلومات عن النشاط الذي تعمل به باإلضافة إلى معلومات عن شركتك ،كما أنه ٌعد
مصدراً ثابتا ً للمعلومات فً جمٌع االتصاالت التً تجرٌها ،وٌمكن القول بؤنه أرخص وأٌسر وسٌلة لعرض معلومات تسوٌقٌة مناسبة بشكل جٌد .

فعلى سبٌل المثال :
إذا كنت تدٌر مكتبة لبٌع كتب الخٌال العلمً ،فإن ملف  Sigالتالً ٌعد أفضل نموذج لالستخدام :
Jules Verne
)Where No Reader Has Gone Before Books (Seattle,WA
The biggest science fiction bookstore in the universe.

206-555-5555http:///article.php?id=www.wherenoreaderhesgone.com

فٌما ٌلً العناصر األساسٌة المكونة لملف  Sigالجٌد:
Your name, Your title
Your company name
Your company tag line, slogan, or description
"Your Phone number "s
Your Web URL

ال ٌشترط أن تشتمل ملفات  Sigعلى عنوان برٌدك اإللٌكترونً ،فالمرسل إلٌه ٌحصل على عنوانك بمجرد استبلم رسالتك ،ولكن فً حالة
استخدام برنامج رد تلقابً ( ٌطلق علٌه اسم ) mailbotأو استخدام ملف  Sigفً الرسابل التً ٌبعثها لك اآلخرونٌ ،نبغً تضمٌن عنوان
برٌدك اإللٌكترونً فً ملف Sig.
ولملفات التوقٌع وظٌفة أخرى مهمة ،فهً تنسب كل ما ورد فً الرسالة من آراء وأفكار إلى صاحبها ،وتتضح أهمٌة ذلك فً حالة إرسال رسابل
شخصٌة أو رسابل إلى مجموعات إخبارٌة أو قوابم البرٌد اإللٌكترونً من نطاق الشركة ،حٌث ال ٌحدد عنوان الشخص المرسل .العبارة الشابع
استخدامها فً هذه الحالة هً " "Any opinions expressed are my own and not that of my employerومعناها "اآلراء
المذكورة فً الرسالة هً آراء خاصة بً ولٌست صادرة عن صاحب العمل" ،قد تبعث هذه الرسالة على الملل ولكنها تإدي الغرض منها ،قد
تجد تعلٌقات أخرى أكثر تشوٌقا ً ".
من السهل إنشاء ملف  Sigلجزء  Microsoft Outlook Expressمن  Microsoft Internet Explorerو Netscape
Communicatorوبرامج البرٌد اإللٌكترونً المستقلة (مثل برنامج  Eudoraالصادر عن شركة )Qualcommوبرامج قراءة األخبار (مثل
برنامج قراءة األخبار فً برنامج ) Microsoft Outlookبل وبرامج(  America Onlineلقد كان إصدار  5.2أول إصدار ٌدعم ملفات
 ،Sigالذي تطلق علٌها  AOLاسم Signatures).
وتشرح األجزاء التالٌة كٌفٌة إنشاء ملفات  Sigألكثر ثالثة برامج تصفح شهرة :
Microsoft Outlook Expressالذي هو جزء من  Microsoft Internet Explorer 5.2وبرنامج البرٌد اإللٌكترونً فً 4.73
Netscape Communicatorو  ، America Online 5.2وتتشابه الخطوات المذكورة فً هذا الجزء مع الخطوات المتبعة إلنشاء ملفات
Sigلبرامج أخرى لٌست مدرجة هنا .

1إنشاء ملف توقٌع فًMicrosoft Outlook Express 5:اتبع الخطوات التالٌة فً  Microsoft Outlook Express 5إلنشاء ملف  Sigلجمٌع رسائل برٌدك اإللٌكترونً :

 .1قم بتشغٌل Outlook Express
ٌ .2تم اختٌار Optionsمن قابمة ٌ Toolsظهر مربع حوار  Optionsوٌتم تحدٌد عبلمة تبوٌب General.
 .3قم بالنقر فوق عبلمة تبوٌب ٌ Signatures.ظهر مربع حوار Signatures.
 .4قم بالنقر فوق زر  New.تظهر كلمة  Signature#1فً حقل  Signaturesوٌتم تمٌٌزها .
ٌ .5مكنك فً حقل  Edit Signatureأن تكتب توقٌعك فً حقل  Textالخالً بؤعلى أو أن تختار  Fileوتحدد ملف توقٌع نصً فقط
قمت بإنشابه بالفعل.
سوف نستخدم خٌار  Textفً هذا المثال .
 .6اكتب توقٌعك فً حقل  Textثم انقر فوق زر االختٌار الواقع إلى ٌسار كلمة  Text.قد ٌكون الزر محدداً بالفعل .
 .7قم بالنقر فوق مربع االختٌار الواقع إلى ٌسار الكلمات فوق حقل  Signature.قم بإضافة توقٌعات إلى جمٌع الرسابل التً تبعثها .
 .8قم بالنقر فوق زر  OKفً مربع حوار . Signatures
ٌغلق بذلك مربع حوار Signature.
 بذلك ٌتم إلحاق التوقٌع الذي قمت تواً بإنشابه بؤٌة رسابل برٌد إلٌكترونً تكتبها فً  Outlook Expressبصورة تلقابٌة ،تتشابه
الخطوات السابقة مع تلك المتبعة فً إنشاء ملف توقٌع لرسابل المجموعات اإلخبارٌة .

2إنشاء ملف توقٌع فً Netscape Communicator:0734تتطلب خطوات إنشاء ملف توقٌع فً  Netscape Communicator 4.73إنشاء الملف أوالً ثم تحدٌد الموضع الذي ٌوجد فٌه لبرنامج Communicator.

اتبع الخطوات التالٌة إلنشاء الملف :
 .1انتقل إلى أي برنامج لمعالجة الكلمات أو النصوص (مثل  Windows Notepadأو Macintosh Simple Text).
 .2قم بإنشاء مستند جدٌد .
 .3اكتب نص التوقٌع بالكٌفٌة التً ترغب فً ظهوره بها ،مع إدراج عبلمات رجوع .
 .4احتفظ بالملف باسم( " "sigfileأو أي اسم آخر) فً تنسٌق نصً .تذكر اسم الدلٌل الذي حفظت فٌه الملف .
 .5قم بتشغٌل Netscape Navigator .
 .6قم باختٌار  preferencesمن قابمة Edit.
ٌظهر مربع حوار  preferencesبقابمة من الخٌارات على الجانب األٌسر.
 .7قم بالنقر فوق عبلمة الجمع ( فً نظام تشغٌل ) Windowsأو السهم (فً نظام تشغٌل ) Macintoshإلى جوار Mail & Group
على الجانب األٌسر من مربع الحوار .
تظهر خٌارات إضافٌة أسفلMail & Groups.
 .8قم بالنقر فوق " "Identityعند ظهورها أسفل Mail & Groups.
ٌتغٌر الجانب األٌمن من مربع الحوار لٌعرض تفضٌبلتIdentity.
 .9قم بالنقر فوق زر  Chooseإلى ٌمٌن حقل Signature File.
 .12تصفح خبلل القرص الصلب حتى تجد الملف الذي قمت بإنشابه وأطلقت علٌه اسم " "sigfileفً الخطوة الرابعة (والذي ٌنبغً أن
ٌظهر على أنه )" "sigfile.text.
 .11قم بالنقر فوق " "sigfile.textلتحدٌدهٌ .ظهر جزء  Identityمن مربع حوار  preferencesمرة أخرى لٌشٌر إلى مسار
الملف الذي اخترته كملف التوقٌع .
 .12قم بالنقر فوق زر OK .
ٌختفً مربع حوار preferences.
 بذلك ٌظهر توقٌعك بصورة تلقابٌة فً أسفل الرسالة فً كل مرة تقوم فٌها بإنشاء رسالة برٌد إلٌكترونً جدٌدة أو رسالة خاصة
بمجموعة إخبارٌة باستخدام  Netscape Communicator 4.73وتفصله عن الرسالة مجموعة من الشرط .

3إنشاء ملف توقٌع فً : America Online 176إذا كنت ال تعتمد على  America Onlineعند كتابة رسابل تتعلق بالعمل ،فإن استخدام ملف  sigمناسب لجمٌع الرسابل الشخصٌة التً
ترسلها من خبلل  AOLقد ٌقدم دفعة جٌدة إلى عملك (كما أن بعض الشركات الصغرى تعتمد على  AOLللرسابل الخاصة بالعمل ):
 .1قم بتشغٌل America Online .
 .2قم باختٌار  Set Up Mail Signaturesمن قابمة ٌ Mail Center.ظهر مربع حوار Set Up Signatures
 .3قم بالنقر فوق زر  Createفً أسفل الجانب األٌسر من المربعٌ .ظهر مربع حوار Create Signature .

 .4اكتب اسما للتوقٌع فً حقل Signature Name .
اختر أي اسم ترغب فٌه  ،مثل"Business Signature".
 .5اكتب التوقٌع فً حقل  Signature.استخدم أي خطوط ترغب فٌها وأي أحجام خطوط ترٌدها ،مع الوضع فً االعتبار أن هذه
االختٌارات لن تكون مربٌة إال للمشتركٌن فً ، America Onlineأما غٌرهم فٌرون التوقٌع كنص عادي .
 .6قم بالنقر فوق زر ٌ OK .ظهر مربع حوار  Set Up Signaturesمرة أخرىٌ .نبغً أن ٌتم تمٌٌز اسم التوقٌع الذي قمت توا
بإنشابه .
 .7قم بالنقر فوق زر  Default On/Off .تظهر عبلمة اختٌار حمراء اللون إلى ٌسار اسم التوقٌع الذي أنشؤته .
 .8قم بإغبلق مربع حوار  Set Up Signaturesبالنقر فوق × فً أعلى الركن األٌمن من اإلطار .
بذلك ٌتم إدراج التوقٌع الذي قمت تواً بإنشابه فً كل رسالة تقوم ببعثها من خبلل اشتراك AOL.

رسائل التوبٌخ:
ٌتعرض العاملٌن فً مجال التسوٌق على اإلنترنت لرسابل توبٌخ فً حالة عدم التزامهم بؤحد
قواعد البرٌد اإللٌكترونً المتعارف علٌها .
تعد رسابل التوبٌخ رسابل عدابٌة ترسل عادة لهإالء الذٌن ٌخترقون قواعد رسابل البرٌد
اإللٌكترونً بصورة واضحة ومكررة ( بعد أن ٌتم إرسال تنبٌه لهم أوالً ).
ومن أمثلة خرق القواعد كتابة الرسابل بؤحرف كبٌرة أو الخروج بها عن موضوع قابمة
البرٌد اإللٌكترونً اآللٌة أو المجموعة اإلخبارٌة أو إرسال إعبلنات غٌر مرغوب فٌها إلى
أكثر من شخص أو كتابة الحرف األول من الجملة بؤحرف صغٌرة (عند الكتابة باللغة
اإلنجلٌزٌة ).
إذا تسلمت إحدي هذه الرسابل ،فإن أفضل شًء تفعله أال تتخذ رد فعل على اإلطبلق حتى ال
تإدي إلى إصدار رسابل توبٌخ متكررة تإثر بشكل سلبً علٌك وعلى سمعة شركتك ،إذا
استجبت إلى هذه الرسابل ،فكن محدداً وقم بإبداء استعدادك للتعامل مع أٌة شكوى لمرسلها أو
اكتفً باالتصال بالشخص تلٌفونٌا ً بدال من االستمرار فً التنازع عبر اإلنترنت .

عدم االلتزام بالقواعد ٌعرضك للتوبٌخ

ٌبدأ عادة سٌل رسابل التوبٌخ نتٌجة سوء فهم بسٌط لنقطة ما فً الرسالة نتٌجة عجز النص عن توضٌح المعنى الدقٌق المراد الذي ٌتم عادة نقله
من خبلل تعبٌرات الوجه أو نبرات الصوتٌ ،تحول قدر كبٌر من المناقشات التً تتم عبر اإلنترنت جزبٌا ً أو كلٌا ً إلى سلسلة غٌر منتهٌة من
رسابل التوبٌخ المتبادلة .
إن اإلرشادات السابقة هً عبارة عن بعض القواعد األساسٌة لكتابة رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً ال ٌتحقق التسوٌق الجٌد عبر اإلنترنت فً
غٌابها .وٌمكنك االستعانة بمصادر أخرى إذا رغبت فً معرفة المزٌد من العبلمات اإلٌحابٌة واالختصارات وغٌرها من اإلرشادات.

أسالٌب التروٌج -3 -التروٌج من خالل البرٌد اإللٌكترونً(الجزء الثانى)

رسائل البرٌد اإللٌكترونً ضخمة الحجم:

إذا قررت تطوٌر حملتك التً تقوم على إرسال حجم ضخم من رسابل البرٌد
اإللٌكترونً ،فعلٌك فً هذه الحالة أن تتوخى الحذر عند إعدادك لقابمة
المراسبلت وكذلك كٌفٌة تعاملك مع المشتركٌن .وإذا لم توفر لعمبلبك أقصى
درجات الرعاٌة واالهتمام ،فإن ذلك سٌإثر سلبا ً على سمعتك وبشكل سرٌع .

إنشاء قوائم البرٌد اإللٌكترونً:
قد ال تكتفً بمرور الوقت بالمشاركة فً قوابم البرٌد اإللٌكترونً ،وترغب فً
إنشاء واحدة بنفسك .فقد ال تتناول القوابم الموجودة اهتماماتك أو اهتمامات
شركتك بالشكل الكافً أو قد ترغب فً تدعٌم أحد منتجاتك أو توزٌع معلومات
عن شركتك قد ٌرغب الكثٌرون فً اإلطبلع علٌها .فً أي من هذه األحوال،
سوف تفً قابمة برٌد إلٌكترونً خاصة بك بالغرض سواء أكانت قابمة مناقشة
أم إعبلن أم نشرة إخبارٌة .

ٌمكنك إنشاء قابمة برٌدٌة خاصة بك

تحذٌر:
تتطلب قوابم البرٌد اإللٌكترونً وقتا ً هاببلً للتعامل معها؛ فالعدٌد من منسقً قوابم البرٌد اإللٌكترونً ٌخصصون عدة ساعات ٌومٌا ً إللقاء نظرة
على الرسابل ،هذا بخبلف المهام اإلدارٌة األخرى مثل التعامل مع طلبات االشتراك غٌر السلٌمة .هذا باإلضافة إلى الوقت البلزم إلعداد جهاز
وبرنامج وحدة خدمة القابمة – وهو سبب كاف لعدم اإلقدام على إدارة المهام الفنٌة بنفسك ،كما ٌؤتً الحدٌث عنه فٌما بعد .ومن ثم فقبل أن تقدم
على إنشاء قابمة خاصة بك تؤكد من أن لدٌك الوقت الكافً إلدارتها بنجاح .

جمع عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً:
تتمثل الوسٌلة الشرعٌة الوحٌدة إلنشاء قابمة خاصة بالبرٌد اإللٌكترونً فً إعطاء مستخدمً اإلنترنت الفرصة لبلشتراك من خبلل نموذج أو
استمارة متاحة على موقع الوٌب الخاص بك .
وفً إمكانك جمع عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً بسهولة وٌسر من خبلل نموذج صغٌر على الصفحة الربٌسٌة لموقعك ٌمكن للعمبلء إرسال عناوٌن
البرٌد اإللٌكترونً الخاصة بهم من خبلله إلدراجها فً قابمة المراسبلت الخاصة بك ،وقد تحتاج إلى سإال هإالء العمبلء عن معلومات أخرى
أٌضاً ،لكن احرص على أن ٌكون النموذج قصٌراً بقدر اإلمكان ،وال تسؤل عن عناوٌن أو أرقام تلٌفونات .
إن تجمٌع عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً هً الوسٌلة التً ٌمكنك من خبللها إرسال رسابل البرٌد اإللٌكترونً الضخمة إلى قابمة من األشخاص الذٌن
لم ٌقوموا على وجه التحدٌد بطلب إرسالها إلٌهم .ومن المتوقع أن ٌلغً هإالء األشخاص المدرجٌن فً هذه القابمة اشتراكهم إذا كانوا ال ٌرغبون
فً استقبال المزٌد من رسابل البرٌد اإللٌكترونً من المصدر .رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً لم ٌتم طلبها .
لعل هناك المبلٌٌن من رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً ال ٌتم طلبها والتً ترسل كل ٌوم ،وإذا نظرنا إلى الموضوع بصفة شخصٌة ،سنجد أن كبلً
منا ٌستقبل أكثر من عشرٌن رسالة من هذه النوعٌة ٌومٌاً .وٌتم إرسال معظم هذه الرسابل من مواقع الوٌب الترفٌهٌة أو المواقع التً تغري
مستخدمً اإلنترنت بؤحبلم الثراء السرٌع والحصول على أجسام رشٌقة ومثالٌة فً وقت قصٌر .
ومن ناحٌة أخرى ،فإن الشركات التً تقوم بإرسال هذه النوعٌة من رسابل البرٌد اإللٌكترونً تشتري قوابم المراسبلت من الشركات األخرى
التً تقوم بتجمٌع قوابم من عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً وتقوم بتصنٌفها حسب االهتمامات .وتقوم هذه الشركات من جانبها ببٌع القوابم الخاصة بها
إلى شركات أخرى وهكذا .وتتمثل المحصلة اإلجمالٌة فً رسابل برٌد إلٌكترونً غٌر مطلوبة ٌتم إرسالها إلى أشخاص غٌر مهتمٌن بالمنتجات
التً ٌتم التروٌج لها .

مزاٌا إنشاء قائمة برٌد إلٌكترونً:
تتحقق مزاٌا متعددة من إنشاء قائمة برٌد إلٌكترونً قد تفوق مزاٌا االشتراك فً قائمة موجودة بالفعل :

1-التركٌز على الهدف:

ٌمكنك التحكم فً قدر المساحة التً ٌحتلها الموضوع بإنشاء قابمة خاصة بك ،كما أن ذلك
ٌساعدك على اكتشاف األشخاص المهتمٌن بموضوعك .قد تتناول القابمة منتجاتك أو مجال
عملك أو غٌرها من الموضوعات .

2سهولة نقل المعلومات :الشك أن وصول رسالتك إلى اآلخرٌن من خبلل البرٌد اإللٌكترونً ٌعد وسٌلة تسوٌقٌة أكثر
فاعلٌة من تركهم ٌبحثون عنها على موقعك على الوٌب .

3تكوٌن مجتمع عبر اإلنترنت:تثٌر قابمة البرٌد اإللٌكترونً الجٌدة شعوراً بوحدة الهدف بٌن أعضابها ،كما أنها قد تجعل من
عمبلبك رجال تسوٌق لمنتجك أو الخدمة التً تقدمها خاصة إذا شعروا بؤن لهم كلمة مسموعة
فٌما ٌتعلق بشبون المنتج ،وإذا كنت تشارك فً القابمة بصورة إٌجابٌة بصفتك ممثل عن
شركتك ومتمرس فً التسوٌق عبر اإلنترنت .

التركٌز على الهدف ضروري عند إنشاء القابمة

4الدعاٌة :إن إنشاء قابمة برٌد إلٌكترونً جٌدة وفعالة ٌجعلك تبدو أنت وشركتك كخبراء فً موضوع القابمة ،خاصة إذا كانت تنطوي على قدر كبٌر من
المعلومات المهمة .

تحدٌد نوع القائمة:
بعد أن تقرر إنشاء قابمة برٌد إلٌكترونً وتحدد بشكل مبدبً موضوعها ،علٌك أن تختار بٌن نوعٌن من القوابم :إما قابمة المناقشة أو قابمة
اإلعبلن .
فٌما ٌلً وصف مفصل لكال النوعٌن :

1قوائم المناقشة:هً قوابم تفاعلٌة ٌتناقش من خبللها عمبلإك حول أفضل طرٌقة الستخدام منتجك .كما تتناقش الشركة والعمبلء من خبللها حول دعم المنتج أو
الشركة ونظابرها فً العمل حول اتجاهات العمل المختلفة .
فعلى سبٌل المثال :
ٌمكنك إنشاء قابمة لدعم المنتج ٌتم إدارتها بواسطة منسق للمهتمٌن بمعرفة كل تفاصٌل المنتج منك ومن عمبلء آخرٌن أكثر خبرة .وٌمكنك أٌضا ً
إنشاء قابمة تعرض أحدث المعلومات عن أٌة تطورات تتم فً مجال عملك لمعرفة تعقٌبات المشتركٌن على ذلك .

2قوائم اإلعالن:هً قوابم توجه من خبللها الرسابل من المرسل إلى مجموعة من المستقبلٌن :وال ٌمكن للمستقبلٌن فٌها الرد على الرسابل وإرسال الرد لجمٌع
أعضاء القابمة .وٌمكن أن تستخدم الشركة مثل هذه القوابم لئلعبلن عن ظهور منتج جدٌد أو وجود عروض خاصة ،كما ٌمكنها أن تعرض فٌها
أخباراً متعلقة بالشركة أو مجال عملها ككل .
فعلى سبٌل المثال:
تستطٌع إنشاء قابمة تتضمن نشرات إخبارٌة وتحلٌبلت فقط وقابمة أخرى تتضمن أسماء عمبلء مخصوصٌن ٌتم إرسال إخطارات مسبقة إلٌهم
بوجود عروض خاصة أو تخفٌضات .كما تستخدم هذه القوابم فً إنشاء نشرات إخبارٌة منتظمة للعمبلء الموجودٌن بالفعل والعمبلء المرتقبٌن.
فالنشرة اإلخبارٌة الصادرة عن محل لبٌع اآلالت الموسٌقٌة ،على سبٌل المثال ،قد تحتوى على معلومات عن منتج جدٌد وإرشادات من الشركات
المنتجة ومن القراء باإلضافة إلى التنوٌه عن أي تخفٌضات قادمة .
وفً حالة ما إذا واجهتك صعوبة فً تحدٌد قابمة المناقشة أو اإلعبلن الجدٌدة ،فٌمكنك الحصول على بعض األفكار من قوابم أخرى للعاملٌن فً
نفس مجالك أو فً مجال مشابه .قم بزٌارة إحدى آلٌات البحث عبر قوابم البرٌد اإللٌكترونً على الوٌب واطلع على أوصاف القوابم المختلفة
للحصول على بعض األفكار .

ٌمكنك أٌضا ً إنشاء قابمتً مناقشة وإعبلن متناظرتٌن ،حٌث تقدم قابمة اإلعبلن معلومات وتتٌح قابمة المناقشة فرصة لتحلٌل المعلومات والتعلٌق
علٌها .

ٌمكن أن تحقق قائمة أو قوائم البرٌد اإللٌكترونً اآلتً فً حالة إنشائها وصٌانتها على الوجه
األكمل:
 .1تزوٌد العمبلء األساسٌن بؤحدث المعلومات التً ٌصعب الحصول علٌها من مصادر أخرى .
 .2الحد من استخدام النشرات اإلخبارٌة والكتالوجات المطبوعة ،مما ٌوفر من تكالٌف الطباعة والبرٌد التً توجه لبلتصال بالعمبلء عبر
البرٌد اإللٌكترونً .
 .3إتاحة الفرصة للعمبلء للتعاون فٌما بٌنهم باإلجابة عن تساإالت بعضهم البعض ،مما ٌخفف بعض العبء على قسم خدمة العمبلء أو
الدعم الفنً أو المبٌعات .
مثال على كٌفٌة استخدام قوائم البرٌد اإللٌكترونً فً مكتبة لبٌع كتب الخٌال العلمً :

 .1قائمة اإلعالن عن إصدارات جدٌدة

ٌ:تم تحدٌث هذه القابمة بصورة ٌومٌة لتتضمن أحدث إصدارات الكتب التً

ظهرت فً المكتبة .

 .2قائمة مناقشة اإلصدارات الجدٌدة

:تشجع هذه القابمة العمبلء على عرض رإٌتهم الخاصة ومناقشة مزاٌا

اإلصدارات الجدٌدة .

 .3قائمة اإلعالن المتعلقة بالمؤلفٌن
 .4قائمة مناقشة كتب الخٌال العلمً :تتضمن هذه القابمة تعلٌقات المكتبة والمشتركٌن على أفكار قصص الخٌال

:تحتوي هذه القابمة على أخبار الزٌارات التً قام بها مإلفو الكتب للمكتبة .

العلمً المتوقعة فً اإلصدارات الحدٌثة .

 .5قائمة مناقشة المستقبل

:هً قابمة تابعة للمكتبة وإن لم تكن من إنشابها تدور حول انطباع المشتركٌن عن كٌفٌة تحقٌق

المستقبل المرغوب .

إعداد وحدة خدمة قائمة البرٌد اإللٌكترونً :
عند الحدٌث عن تشغٌل وحدة خدمة قابمة البرٌد اإللٌكترونًٌ ،كون هناك ثبلثة خٌارات متاحة :تشغٌل وحدة الخدمة بنفسك (شرابها) ،أو االعتماد
فً ذلك على طرف آخر( تؤجٌرها) ،أو االعتماد على خدمة مجانٌة .
وفٌما ٌلً هذه الخٌارات الثالثة :

1الخدمة المجانٌة:لقد ظهرت فً الفترة األخٌرة شركات متعددة تستضٌف قوابم برٌد إلٌكترونً على الوٌب مجانا ً وتتولى مهمة صٌانتها بصورة مباشرةٌ .ظهر فً
مقابل ذلك إعبلن نصً فً نهاٌة كل رسالة من رسابل القابمةٌ .عد هذا الخٌار مناسبا ً عند إنشاء قابمة برٌد إلٌكترونً فً البداٌة ،فهو ٌتٌح لك
الفرصة للتركٌز على محتوى القابمة بدال من النواحً الفنٌة ،من خدمات قوابم البرٌد اإللٌكترونً المجانٌة  E Groupالتابع لــ Yahoo
 http:///article.php?id=www.egroups.comو  http:///article.php?id=www.topica.com Topicaو ListBot
التابع لشركة  . http:///article.php?id=www.listbot.com Microsoftتتٌح بعض الخدمات خٌار عدم ظهور إعبلنات فً
رسابل البرٌد اإللٌكترونً مقابل اشتراك شهري أو سنوي بسٌط .

2التأجٌر:اتصل بمزود خدمة اإلنترنت الذي تتعامل معه أو بطرف آخر ،واطلب منه استضافة قابمة البرٌد اإللٌكترونً الخاصة بكٌ .تٌح العدٌد من
مزودي خدمة اإلنترنت ومطوري برامج وحدات خدمة هذه القوابم والشركات المستضٌفة للقوابم على الوٌب هذه الخدمة مقابل ما ٌتراوح من
خمسة إلى عشرة دوالرات شهرٌا ً فً البداٌة (ولكن قد ٌصل هذا المبلغ إلى مبات الدوالرات شهرٌا ً فً حالة القوابم التً تحتوي على عناوٌن قد
تصل إلى اآلالف ).من الشركات التً تقدم خدمات جٌدة فً هذا المجال  L-Softو  Innovyxو  Lyrisو  SparkListو FloNetwork.

3-الشراء:

ٌستلزم الشراء إٌجاد وحدة الخدمة المناسبة لبلستخدام كوحدة خدمة قابمة برٌد إلٌكترونً وتثبٌتها على جهازك الشخصً .تتاح أنواع متعددة من
برامج وحدات الخدمة لبلستخدام على نظم  UNIXو  Linuxو  Windows NT/2000و  Windows 95/98و  Macintosh.وال تنس
تقٌٌم الوقت المستغرق فً تثبٌت وحدة الخدمة ومعرفة كٌفٌة استخدامها وتشغٌلها .
إن أفضل وحدة خدمة مستخدمة مع قوابم البرٌد اإللٌكترونً هً L-Soft International LISTSERV
 http:///article.php?id=www.Isoft.comوهً قابلة لبلستخدام فً نظم  VMو  OpenVMSو  UNIXو  Windows NTو
Windows 95/98.هناك أٌضا ً منافسان لهذه الوحدة هما  http:///article.php?id=www.cren.com CREN ListProcو
ٌ http:///article.php?id=www.greatcircle.com Great Circle Associates Majordomoعمبلن على نظام UNIX
فقط .هناك أٌضا ً عدد متزاٌد من منتجات وحدات الخدمة المتاحة العاملة على نظامً  Windowsو  ، Macintoshولكن قد ال تتوافر لها نفس
السمات واإلمكانٌات اآللٌة المتاحة على الوحدات العاملة على UNIX.
وٌنبغً تثبٌت وحدات خدمة قوابم البرٌد اإللٌكترونً على جهاز كمبٌوتر به اتصال مخصص بوحدة خدمة البرٌد اإللٌكترونً على اإلنترنت.
تستطٌع تثبٌت برنامج وحدة الخدمة على جهاز كمبٌوتر شخصً تستخدمه بانتظام لبلتصال بمزود خدمة اإلنترنت الذي تتعامل معه .ولكن قد
تعانً فً هذه الحالة من طول فترة تنزٌل رسابل البرٌد اإللٌكترونً نتٌجة قٌام برنامج وحدة خدمة القوابم بنقل الرسابل المنتظرة من وإلى وحدة
خدمة البرٌد اإللٌكترونً .
علٌك أن تكون ملما ً بخطوات تهٌبة وحدة خدمة قوابم البرٌد اإللٌكترونً ،سواء قمت باستضافتها بنفسك أم قام طرف آخر بذلك .

قم بالخطوات التالٌة إلعداد قائمة برٌد إلٌكترونً بسٌطة تعمل باستخدام  LISTSERVعلى
نظامWindows 95/98:
 .1قم باستخدام متصفح الوٌب فً  LISTSERV For Windows 95 SharewareVersionمن موقع  L-Softوعنوانه
 . www.Isoft.com/downloadاتبع ارشادات التنزٌل فً موقع  L-Softللبدء فً عملٌة التنزٌل ،اتبع تعلٌمات المتصفح
لحفظ الملف )  (Win 95.zipعلى القرص الصلب وقم بفك ضغط الملف .
 .2قم بالنقر نقراً مزدوجا ً فوق مجلد Win 95.
 .3قم بالنقر نقراً مزدوجا ً فوق ملف ٌ ، setup.exeتم تشغٌل برنامج إعداد ٌ LISTSERV.حثك  InstallShield Wizardعلى
تثبٌت البرنامج فً دلٌل جدٌد ٌقوم بإنشابه باسم C:/ LISTSERV .
 .4إذا لم تكن ترغب فً تثبٌت البرنامج فً الدلٌل االفتراضً ،قم بالنقر فوق  Browseواختر دلٌبلً مختلفا ً .
 .5انقر فوق  OKعندما ٌتم حثك على إنشاء الدلٌلٌ ،طلب منك عندبذ الموافقة على إنشاء أٌقونة  LISTSERVفً قابمة Program
لنظام Windows 95.
 .6انقر فوقOK.
وبهذا ٌكون قد تم تثبٌت  LISTSERV.وٌطلب منك بعد ذلك تهٌبة  LISTSERVللمرة األولى .تتم عملٌة التهٌبة بتزوٌد المعلومات
التالٌة فً مجموعة من مربعات الحوار:
 .7اسم جهاز المضٌف المتصل باإلنترنت فً صٌغة  listserv.xyz.com.وهذا هو عنوان اإلنترنت لوحدة خدمة البرٌد اإللٌكترونً .
 .8االسم البدٌل للجهاز المضٌف ،فً حالة وجوده .
 .9الصٌغة :االسم الذي ترغب فً ظهوره فً الرسابل الصادرة من وحدة خدمة القابمة .أفضل اختٌار لهذا الحقل هو اسم شركتك أو
االسم الذي ترغب فً تحدٌده للقابمة ،مثل Widgetlist.
 .12كلمة مرور لحماٌة إنشاء قوابم برٌد إلٌكترونً جدٌدة :تمنع هذه الكلمة من له علم بكٌفٌة استخدام  LISTSERVمن التبلعب بقوابم
البرٌد اإللٌكترونً الخاصة بك .
 .11عنوان البرٌد اإللٌكترونً للشخص المسبول عن وحدة خدمة القابمة .
 .12اسم الجهاز الذي ٌتم من خبلله تسلٌم البرٌد اإللٌكترونً .
 .13ما إذا كنت ترغب فً تهٌبة واجهة استخدام الوٌب ألرشٌفات القابمة والموضع الذي ٌمكن أن تجده وتخزن فٌه الملفات المطلوبة.
من األفضل إنشاء هذه األرشٌفات حتى ترسل المناقشات السابقة بسهولة من قابمة البرٌد اإللٌكترونً إلى موقع الوٌب الخاص
بالتسوٌق.بمجرد إدخال هذه المعلومات تكون عملٌة التهٌبة قد اكتملت .
 .14قم بالنقر نقراً مزدوجا ً فوق أٌقونة )  LISTSERV ( Main Programلتشغٌل LISTSERV .
ٌجب استخدام محرر نص مثل  Windows Notepadلبدء تشغٌل قابمة فً LISTSERV.
ٌعمل هذا المحرر على إنشاء  List Headerالذي ٌكون له تنسٌق معٌن وكلمات أساسٌة ٌتم تخصٌص قٌم لها .تكون هذه القٌم عبارة عن
إعدادات تحدد لــ  LISTSERVأما إذا كانت القابمة مفتوحة وترسل رسابل تؤكٌد إلى أعضاء القابمة وتحدد ما إذا كانت القابمة ٌتم إدارتها من
خبلل منسق وما إذا كانت (  announce onlyمصطلح تستخدمه  LISTSERVلئلشارة إلى قابمة اإلعبلنٌ .ؤتً وصف مفصل لتفاصٌل
الكلمات األساسٌة والقٌم المحتملة لــ  List Headerفً ملف  LISTSERV Helpالموجود داخل البرنامجٌ .تم بعدبذ إرسال List Header
بالبرٌد اإللٌكترونً إلى وحدة خدمة القابمة وتصبح بذلك صاحب قابمة برٌد إلٌكترونً جدٌدة على وحدة خدمة LISTSERV.
ٌتم إدارة القابمة من خبلل واجهة استخدام سطر األمر القابمة على النصوص والتً ٌتم فتحها فً نظم Windows.

تطوٌر قوائم البرٌد اإللٌكترونً:
إذا كنت تود إرسال رسالة برٌد إلٌكترونً إلى مشتركٌك
أكثر من مرة فً الشهر ،فعلٌك أن تقوم بإنشاء العدٌد من
قوابم المراسبلت التً تشتمل على أفكار وموضوعات
مختلفة .فعلى سبٌل المثال ،فً إمكان القابمٌن على موقع بٌع
ملفات المقطوعات الصوتٌة على اإلنترنت إعداد قابمة
مراسبلت منفصلة لكل نوع من أنواع المقطوعات الصوتٌة
المتاحة على الموقع .
وٌمكن فً هذا الحال إرسال رسالة البرٌد اإللٌكترونً إلى
كل قابمة مراسبلت مرة فً الشهر موضحا ً فٌها اإلصدارات
الجدٌدة لكل نوع من أنواع المقطوعات الصوتٌة ومقابلة مع
من قاموا بإعداد هذه اإلصدارات .كما قد ٌقبل الناس على
االشتراك فً خدمات هذا الموقع ألنهم ٌعرفون أن رسابل
البرٌد اإللٌكترونً التً سترد إلٌهم ستكون متعلقة بمنتجات
تحظى باهتمامهم .
هناك خٌار آخر ٌتمثل فً إنشاء قوابم مراسبلت منفصلة
لحمبلت تروٌج بعٌنها مثل النشرة اإلخبارٌة الخاصة
بالعناصر المعروضة بخصومات أو النشرة اإلخبارٌة
األسبوعٌة التً تشتمل على عروض خاصة أو أي شًء آخر ٌناسب موقعك ،ومن خبلل االستفادة من رسابل البرٌد اإللٌكترونً فً عملٌة
التسوٌق والتروٌج وإنشاء قوابم المراسبلت المنفصلةٌ ،مكنك زٌادة إجمالً عدد المشتركٌن وعدد رسابل البرٌد اإللٌكترونً التً ٌتم إرسالها بقدر
معقول ومنظم إلى العمبلء ،وهو األمر الذي ٌمكنك من زٌادة اهتمام العمبلء بمنتجاتك بقدر أكبر مما ٌمكن تحقٌقه من خبلل رسالة برٌد إلٌكترونً
واحدة مع الحفاظ على رضاء العمبلء .
تطوٌر قوابم البرٌد أمر مطلوب

التعامل مع قوائم البرٌد اإللٌكترونً:
من المسبولٌات المهمة الواقعة على كاهل القابمٌن على المواقع المتعاملة فً مجال التروٌج من خبلل البرٌد اإللٌكترونً الحفاظ على قوابم
المراسبلت الخاصة بالموقع فً صورة منظمة جٌدة ،وهو ما ٌعنً التخلص من عناوٌن البرٌد اإللٌكترونً المتكررة بما فً ذلك التوجٌهات
والتعلٌمات الواضحة المتعلقة بكٌفٌة إلغاء االشتراك فً كل رسالة برٌد إلٌكترونً ،وكذلك التؤكد من تلبٌة طلبات إلغاء االشتراك هذه على وجه
السرعة .

برامج التعامل مع قوائم البرٌد اإللٌكترونً:
من الممكن أتمتة عملٌة الحفاظ على قابمة المراسبلت بسهولة من خبلل استخدام برامج التعامل مع رسابل البرٌد اإللٌكترونً الضخمة ،ومن هذه
الحزم البرمجٌة  www.greatcircle.com/majordomo Majordomoو ListMate
 ،http:///article.php?id=www.listmate.comوٌمكن لمثل هذه الحزم البرمجٌة التعامل مع قاعدة البٌانات الخاصة بالمعلومات
المتعلقة بالمشتركٌن .
هذا وتشتمل هذه الحزم البرمجٌة على التخلص من المتكررات وإلغاء االشتراك آلٌا ً وتقارٌر مراجعة تتعلق بحالة النشرة اإلخبارٌة الخاصة بك،
ومن الممكن كذلك إرسال رسابل البرٌد اإللٌكترونً مباشر ًة من الكمبٌوتر الخاص بوحدة الخدمة الخاصة بك .

االستعانة بالشركات األخرى:
تتٌح الشركات األخرى أٌضا ً إمكانٌة التعامل مع قوابم المراسبلت وخدمات إرسال رسابل البرٌد اإللٌكترونً الضخمة ،وٌعد هذا خٌاراً فعاالً
للشركات التً ال تتمتع بالموارد أو التً ال ترغب فً شراء حزم البرامج التً تمكنها من التعامل مع عملٌة إرسال رسابل البرٌد اإللٌكترونً
الضخمة ،وتعرض بعض من هذه الخدمات المستمدة من األطراف الخار جٌة واجهات استخدام تعتمد على الوٌب مشابهة لحزم البرامج التً سبق
ذكرها .

أسالٌب التروٌج -4 -التروٌج من خالل غرف الدردشة

غرف الدردشة تتٌح تبادل المعلومات

إن  Listservو
Newsgroupsو  Chatهً من الوسابل المتاحة للتروٌج على اإلنترنت ،لكنها تتطلب مزٌداً من الحرص فً التعامل معها .وٌمكن القول أن
Listservوالمجموعات اإلخبارٌة التً تهتم بالموضوع وهً عبارة عن قوابم مراسبلت غٌر تجارٌة تسمح لمستقبلً رسابل البرٌد اإللٌكترونً
بإرسال هذه الرسابل إلى مجموعة ٌرأسها فً العادة عضو واحد .
أما غرف الدردشة ،فهً األجزاء الخاصة بمواقع الوٌب التً ٌمكن للمستخدمٌن من خبللها إجراء المحادثات مع بعضهم البعض من خبلل تنسٌق
نصً وفً وقت فعلً .
وٌمكن أن نقول أن  Listservsوالمجموعات اإلخبارٌة مخصصة لؤلشخاص المهتمٌن بالفعل بموضوع معٌن والذٌن ٌحرصون على التشارك
فً المعلومات والتعلم من خبرات بعضهم البعض .وال ٌوجد حٌز كبٌر للتروٌج من خبلل مثل هذه القوابم .
فإذا انضم أحد األعضاء إلى هذه القوابم وقام بإرسال بعض المواد التسوٌقٌة – مثل النشرات اإلخبارٌة – لهدف واحد وهو التروٌج ألحد
المنتجات ،فسٌتم فً هذه الحالة تجنبها والتخلص منها من المجموعة من خبلل الوسٌط؟ .والوسٌلة الشرعٌة الوحٌدة هنا والتً ٌمكن من خبللها

التروٌج لشركتك فً  Listservأو مجموعة إخبارٌة تتمثل فً توفٌر معلومات مفٌدة وموضوعٌة كلما كان ذلك باألمر المناسب واالفتراض أن
سلوكك وإرشاداتك الجٌدة سوف تنعكس إٌجابٌا ً على سمعة شركتك .
هذا وتمتاز غرف الدردشة بؤنها تتٌح المزٌد من المعلومات أكثر من  Listservsوالمجموعات اإلخبارٌة ،لكن ال ٌمكن استخدامها فً أغراض
التسوٌق التجاري .
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