فنون وأدبيات التسويق لمسياحة والحرف اليدوية
محمد سعيد مبارك
التسويق لمسياحة والحرف اليدوية عمم وفن ،مبني عمى البحوث والدراسات المستمرة،
والتعامل الجاد مع الحقائق ،والمكاشفة ،والمتابعة المستمرة لما يتم إنجازه ،وما يقوم بو
الغير ومراعاة اإلمكانات والممي ازت المختمفة ،ومما يتناولو التسويق السياحي في مجال
الحرف اليدوية
تحقيق أىداف محددة.

إعداد دراسات وبحوث لمسوق وعناصر العرض والطمب ،والمنافسة.

إجراء مسح شامل لممواقع السياحية ومراجعتو لتحديثو باستمرار.
حسن صياغة اإلعالنات الترويجية ونشرىا في وسائل اإلعالم المناسبة.
استخدام أدوات الحرف اليدوية ووسائميا ومنتوجاتيا في الترويج السياحي.

استخدام سياسات معقولة لتسعير منتجات الحرف اليدوية.
اختيار أسموب جذاب لمتغميف.
انتقاء وسائل الحفظ المناسبة لكل منتج.

اختيار الوقت المناسب لعرض منتجات الحرف اليدوية.

دليل إلجراءات االستثمار
إن وجود دليل واضح إلجراءات االستثمار في القطاع السياحرفي ،يحقق عدداً من األىداف
اإلدارية والتسويقية أىميا وقوف المستثمرين المحميين واألجانب عمى حقوقيم وواجباتيم،
والمزايا التي تقدم ليم ،والعمل عمى تمبية رغبات المستثمرين في المجال السياحرفي
وتطمعاتيم.

واذا تم فتح المجال لالستثمار في القطاع السياحرفي ،فينبغي أن نعمم أن المستثمرين
يرغبون في توافر قوانين واضحة لالستثمار ،ومجاالت محددة لو ،وتسييالت مناسبة تقدم

ليم ،واجراءات مبسطة إلنجاز المعامالت ،ودراسات جدوى اقتصادية جادة ،وتنقل حر

لرؤوس األموال من والى دولة االستثمار ،ووجود بنية أساسية مناسبة ،وتوافر أيدي
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عاممة ماىرة ومدربة ،وأنظمة عمل وتأمينات اجتماعية واضحة المعالم ومحددة النصوص،
واجراءات مبسطة لالستيراد والتصدير ،وقواعد معموماتية حديثة ومواكبة لمتطور

المعموماتي ،وضوابط واضحة إلبرام العقود التي يتطمبيا االستثمار في جميع مراحمو،

واعفاءات جمركية محددة ،وأسس تصفية األعمال ،وضوابطيا ،وشروطيا ،والمواصفات
القياسية المحمية لمسمع التي سينتجونيا ،أو الشروط المتعمقة باألنشطة التي سيزاولونيا،

وحقوق وواجبات المستثمرين في جميع مراحل االستثمار.
مجسمات ونماذج سياحرفية

إن عمل مجسمات متعددة األحجام واألسعار ألشير المناطق السياحية ،ونماذج من

منتوجات الحرف اليدوية ،واعداد أفالم عمى مستوى فني عال من اإلعداد ،واإلخراج،
وعرضيا بأسعار اقتصادية في متناول السياح من األمور التي تثبت الذكريات الطيبة
لدييم ،وتسيم في اإلعالم المجاني عن تمك المقومات عندما يقدميا السياح ىدايا لذوييم
وأصدقائيم ،أو يضعونيا ضمن ديكورات منازليم ،أو يشرحونيا لزوارىم وكل ذلك يعود

بالفائدة عمى السياحة لمدول المنتجة ليا ،كما تفيد في عرضيا في المعارض الترويجية
الداخمية والخارجية التي تنظميا الدول.

الترويج لمسياحرفية

كما تقوم شركات السياحة ومكاتبيا بالترويج لمسياحة في الخارج ،يجب أن تقوم بالدور
نفسو لجذب السياح من الخارج إلى الداخل ،فمن المفترض أال تكون أقل غيرة من شركات
السياحة األجنبية التي تعمل بجد ونشاط لجذب السياحة إلى دوليا ،كما تضع الترويج

لمحرف اليدوية في مكانيا الالئق بو من الترويج السياحي.
ضوابط ألسعار السمع والخدمات

التي يحتاجيا السياح

مع الحرص عمى تنويع البرامج السياحية ،ومستويات الخدمات المطموبة لدخول السياح،
يجب االىتمام بوضع ضوابط ،ومعايير موضوعية ألسعار السمع والخدمات التي يحتاجيا

السياح ومنيا منتجات الحرف اليدوية ،ومراقبة اإللتزام بيا حتى ال يؤثر المغاالة فييا أو
تجاوزىا من بعض التجار أو الحرفيين ذوي النفوس الضعيفة عمى سمعة السياحة .وأفضل
الضوابط ىي التي تحقق جميع المصالح ،لمسياحة ،ولمجيات التي تخدميم ،وألبناء الدول
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المضيفة.
دور الممتقيات السياحرفية

االىتمام بتنظيم الميرجانات والمؤتمرات والندوات السياحرفية لمتسويق السياحرفي،

واالستفادة من اإلمكانات العممية لدى مراكز البحوث في الجامعات المحمية لتحقيق ذلك،
وايجاد آلية لمتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في ىذا المجال السياحرفي ،يقدم

أفكا ارً تسويقية جديدة وجيدة مبنية عمى أسس عممية ويجعل لقاء المختصين مفيداً.
النظر لتسويق الحرف اليدوية

بعيون السياح

من المفيد النظر إلى المنتجات الحرفية بعيون السياح ،والمستيمكين المحميين .ويتطمب
ذلك؛ التأكد من دوافعيم لمشراء ،وتطمعاتيم نحوىا ،عاداتيم وتقاليدىم ،ومستويات دخوليم
وثقافاتيم .وكل ذلك يتطمب توافر ،متخصصين في التييئة لمتسويق وتنفيذ برامجو وتقويمو

وتطويره في المجاالت التالية

التخطيط لتسويق منتجات الحرف اليدوية ،أو تنظيم ذلك.
أو إعداد البحوث والدراسات التسويقية.

أو توجيو التسويق وتقويم أدائو ،وتصحيح مساراتو.

وتفعيل فن استخدام العمم والتقنية لتصريف منتجات الحرف اليدوية.
وأداء دور الحرف اليدوية نحو السياحة ،والسياحة نحو الحرف اليدوية.

تحديد حجم السوق

يجب تحديد أحجام األسواق عند التفكير في تسويق منتجات الحرف اليدوية ،واحتماالت
زيادتيا أو نقصيا .فمن الضروري تحديد أسباب تغير الطمب عمى منتجات الحرف اليدوية
في جميع مناطق الدول التي تعنى بيا من حيث

تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تحظى بالقبول السياحي.
استجالء مستويات الدخول حجماً وتوزيعاً.

الوقوف عمى حاجات السياح والمستيمكين المحميين.
وضع الخطط اإلنتاجية ،والبرامج المحققة ليا لتمبية رغبات السياح والمستيمكين

المحميين.
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المتابعة المستمرة ألحوال السوق والعوامل المؤثرة فييا.
الوقوف عمى أسباب قوة اإلقبال عمى السياحة أو ضعفو وبالتالي منتجات الحرف اليدوية.

تحديد عناصر تقويم األداء التسويقي ،ومقارنة النتائج بالمستيدف.

وفي جميع األحوال ينبغي لمجيات المسؤولة عن تنظيم العالقة بين السياحة والحرف
اليدوية الحرص عمى ما يمي

عدم إنتاج ما يتعارض مع العقيدة السمحة أو يخدش حياء.

أو يتجاوز التقاليد المرعية ،واألعراف األصيمة.
ومن الضروري معرفة طرق جذب اىتمام السياح والعمالء المحميين ولفت انتباىيم

لمنتجات الحرف اليدوية ،وأسس تنمية العالقات التسويقية معيم ،وأساليب التميز عن
المنافسين ،ومواجية المنافسة ،وأفضل طرق اإلعداد لإلنتاج الحرفي ،وكيفية مواجية
العثرات في مختمف مراحل اإلنتاج والتسويق التي منيا

عدم دقة دراسات الجدوى االقتصادية ،أو اعتمادىا عمى غير الحقائق.
سوء إعداد وتدريب الحرفيين عمى التشغيل ،والصيانة ،والتفاوض مع السياح والعمالء.

إىمال تكوين قواعد بيانات مناسبة ،أو عدم تحديثيا.

إغفال أىمية تييئة األجواء لتقديم خدمات متميزة لمسياح وغيرىم.
تجارب الدول األخرى في إدارة العالقة بين السياحة والحرف اليدوية
من المتصور أن تجري الدول التي تنشد تنشيط السياحة بيا إجراء دراسات وبحوث عمى

اآلتي

إمكانات الدولة التي تتمتع بيا عن غيرىا في مجال السياحرفية.
اإلمكانات السياحية والتراثية الموجودة في الدول األخرى.
اإلمكانات السياحية والتراثية الموجودة في الدول األخرى.
األنظمة التي تطبقيا تمك الدول عمى السياحرفية.
مجاالت االستثمارات المتاحة في القطاع السياحرفي ،والتسييالت والمزايا والخدمات التي

تقدميا الدول لمسياح.

ما يخص السياحرفية لدييا في التقارير التي تصدر من المنظمات ،والييئات الدولية ذات
العالقة.
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توفير متطمبات وحوافز التسويق لمنتجات الحرف اليدوية مما يعين عمى عدم ىجر
الحرفيين لمينتيم.

تحديد نوع الدعم والمساندة المطموبة لمرفع من شأن الحرف اليدوية ،وتفعيل دورىا في

تشجيع السياحة.
ومن الخطأ النظر إلى الخطط السياحية في أي دولة بمعزل عن خطط القطاعات األخرى،
فخطط مختمف الو ازرات والمؤسسات والدوائر ليا تأثير مباشر وغير مباشر في السياحة

وبالتالي في الحرف اليدوية ،فال يجب أن يغيب عنيا البعد السياحي وىي خطوة تدفع
المناشط السياحية المتنوعة لالزدىار ،عمى األقل لضمان حد مناسب من التوافق والتنسيق
وعدم التعارض ،وفي الوقت ذاتو تنمية الحرف اليدوية.

التركيز عمى الخصوصيات
لمدول بعامة ما تتميز بو عن غيرىا ،ولمدول اإلسالمية خصوصياتيا التي تعكس

انتماءىا .ومن المفيد أن تركز كل دولة عمى ما تتميز بو عن غيرىا في مجال الحرف
اليدوية لجذب انتباه السياح ،والتسويق المحمي أيضاً .فعمى سبيل المثال ال الحصر ،تتمتع
المممكة العربية السعودية بخصوصية في طباعة المصحف الشريف ،تصميماً ،وزخرفة،

وطباعة ،وتجميداً ،واخراجاً .وصناعة كسوة الكعبة المشرفة وسترىا الداخمية ،وبعض أدوات

الزينة والحمي التراثية ،والممبسوسات الشعبية .وتتمتع جميورية مصر العربية بخصوصية
في آثارىا وتراثيا القديم .ومما تتمتع بو سمطنة عمان الخنجر ذي التصميم الخاص.

كيف يتحول السموك التسويقي

السياحرفي السمبي إلى إيجابي؟
ال تخمو حياة أي مؤسسة سياحرفية أو غير سياحرفية من مصادفة سموكيات سمبية،
والحالة المثمى ،وىي قميمة ،أن تنجح اإلدارة في اكتشاف ،أو تصور السمبي من

السموكيات السياحرفية قبل ظيورىا ،وتعمل عمى مواجيتيا.
وىناك عدد من األمور التي تساعد في تقويم السموك المعوج قبل أن يصير عادة ،منيا ما

يمي

إعداد دليل لمسموكيات التسويقية السياحرفية السمبية وآخر لإليجابية.
ويفيد إعداد الدليل في تييئة أذىان المسؤولين ،وبالتالي الحرفيين إلى وجود نوعين من
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السموكيات التسويقية
األول سمبي يجب تجنبو.

والثاني إيجابي يجب تشجيعو.
كما سيكون مرجعاً لمحكم عمى مدى سمبية أو إيجابية سموك معين ،وأيضاً فإن أي سموك

جديد سيجعل صاحبو رقيباً عمى نفسو ،كما يشعر أن غيره رقيباً عميو ،وسيحرص إن اتبع

سموكاً جيداً أال يصنف ضمن السموكيات السمبية.

تحديد مواصفات عامة لمسموكيات التسويقية السياحرفية السمبية واإليجابية؛ إذ يعين ذلك

في صحة الحكم عمى أنواع السموكيات التسويقية .ومن سمات السموكيات التسويقية

السياحرفية السمبية

مخالفتيا لألنظمة أو عدم وجود سند نظامي ليا.
وزيادة تكمفتيا.

وعدم استفادتيا من اإلمكانات المتاحة.

وتضاربيا مع غيرىا من السموكيات.
وغموضيا في التنفيذ.

أما سمات السموكيات اإليجابية فيي عكس ما ذكر ،ويضاف إليو حسن تقبميا ،وتفيميا

من العاممين في قطاعي السياحة من جية ،والحرف اليدوية من جية أخرى ،وامكانية
تعميميا.

تكوين لجنة لمسموكيات
إن تكوين لجنة رئيسية أو لجان فرعية لمسموكيات التسويقية يفيد في

التوعية بأىمية ىذا الموضوع.

كما يساعد في تجنب ما ىو سمبي منيا ،واتباع ما ىو إيجابي.
ويمكن لإلدارة اإلعالن دورياً عن جائزة تضاف إلى الجوائز األخرى المعتادة مثل العامل
المثالي ،تسمى جائزة السموك التسويقي اإليجابي وتكون جماعية لإلدارات ،وفردية

لممتميزين في سموكياتيم السياحرفية.

التدرج في تقويم السموكيات التسويقية السياحرفية السمبية المتأصمة.
فالسموكيات التسويقية السمبية التي اعتاد البعض اتباعيا ال يمكن أن تمغى بقرار إداري
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مفاجئ ،ألن كل سموك لو انعكاساتو عمى السموكيات األخرى ،وربما يحتاج تغيير السموك
إلى تدريب حتى ال يضطرب العمل ،فالتدرج مفيد في مثل ىذه الحاالت.

ربط السموكيات التسويقية السياحرفية اإليجابية بحوافز مادية ومعنوية حتى ينبع الدافع
التباع السموك اإليجابي ،أو التخمي عن السمبي من الذات ،ويرتبط بميزات ممموسة يحظى
بيا الحرفيون ،فيتكون لدييم الدافع لممارسة السموكيات اإليجابية باستمرار .ومن الوسائل

التي يمكن تطبيقيا لتنشيط السياحة؛ االىتمام بالتراث الشعبي ،والفنون الشعبية التي تميز
الدول عن بعضيا البعض ،وتمفت نظر السياح ،وتروج لبطاقات المناسبات والتحف
والحرف اليدوية.

المصدر
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