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فيه  نسلك  الذي  اليوم  سيأيت  هل   
طرقاٍت دون لوحات إعالنات؟

ظهرت  ثم  ما،  سوٍق  يف  املتاجر  أهّم  تملك  كنت  إذا 
اه سوٍق آخر، لن يبقى بعد فرتٍة 

ّ
حركة نزوٍح مزتايدٍة باجت

من يقف أمام واجهة متجرك الرائع.

ال بّد لك من أن تسّوق بضاعتك حيث يكون زبائنك، 
بها.  سيهتّم  من  لتعرف  صنعتك  هي  ما  دائًما  وتذّكر 
أّواًل،  جتدهم  أن  عليك  للناس  إيصاله  تريد  ما  كان  ا  أيًّ
أثاًثا أو برنامًجا، أو حىت كتاًبا أو  أكان منَتُجك فستاًنا أو 
اليوم  ُيعرف  بات  ما  هناك  ذلك،  من  أكرث  بل  فيلًما... 

 .Content Marketing بتسويق املضمون

قد  حىّت،  بكثري  ذلك  قبل  أو   ،[0[8 العام  يف  اليوم، 
يف  القيادة  رخصة  أو  الهوّية  بطاقة  مّنا  الواحد  ينىس 
َوَنسَيه،  ينىس هاتفه. وإذا حصل  لكّن أحًدا لن  املزنل، 
سيزنل من الباص ويعود ليحضره. إذا لم يَر الناس ما 
السوق  يف  زلت  ما  أّنك  فاعلم  هواتفهم،  على  تقّدمه 

املهجور!

لو علمت أن انتقالك إىل السوق اجلديد ليس 
باألمر املكلف، فهل سترتّدد؟

التسويق  من  بكثري  كلفًة  أقّل  الرقيّم  التسويق 
لكن  أقّل  »إرحب  منطق  هو  هنا  والسبب  التقليدّي، 
موقع  نشره  مقال]]]  يف  قرأت  لقد  أكرب«.  بكمّية 

1- Ken Yeung, https://venturebeat.com/201627/09//facebook-

60-million-businesses-have-pages-4-million-actively-advertise/

السوق الرقمّي،
        سوٌق معمور...

يف  املتخّصص   Venturebeat
هناك  أّن  املعلومات  تكنولوجيا 
تملك  جتارّيًة  مؤسسًة  مليون   60
صفحًة على موقع »فايسبوك«، 
أربعة ماليني صفحة منها ُتسّوق 

بفعالّية. 

مجتمعات السوق الرقيّم

تبين منّصات اإلعالم االجتماعّي 

نفسها  حول  الذكّية  والتطبيقات 
يتمّتع  اليت  اجلماعات  من  شبكًة 
وصفاته.  خبصائصه  منها  كلٌّ 
يتلف مجتمع فايسبوك مثاًل عن 
ُصّممت  ما  وهذا  تويرت.  مجتمع 
ليصبح  أساسه  على  املواقع  هذه 

لكلٍّ منها رّواده. 

الستهداف  األمثل  املكان 
سبي�ل  على  واألحداث  املراهقني 

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية

حسني عمار
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الطابع  يغلب  بينما  إنستاغرام،  هو  املثال 
النخبوّي على جماعة مستخديم التويرت، يف 
حني يشغل فايسبوك املساحة األكرث تنّوًعا 
املجازّي.  املجتمع  خاليا  كافة  بني  واّتساًعا 

اخليار  هي  فايسبوك  شركة  فإّن  وعليه 
األّول العتماد التسويق الرقيّم.

مجتمعك  تبين  أن  عليك  أنت،  هكذا 
الصغري، الذي يضّم األشخاص املتشابهني 
الذين  أولئك  تقّدمه،  لما  يهتّمون  الذين 
سيعتربون أنفسهم جزًءا من هذه املؤّسسة 
سعادٍة  بكّل  لديك  مالهم  وسيصرفون 
وثقة. إمنحهم مساحًة تمّيهم عن غريهم، 
يفعل  كما  عنك  ليدافعوا  سبًب�ا  وأعطهم 

أن  منك  يقبل  قد  الذي   ،Apple مستخدم 
ملجّرد  يضربك  قد  أّنه  حني  يف  بلده  تشتم 

انتقاد هاتف iPhone اجلديد! 

من أين تنطلق؟

يهّمه  ال  من  وجه  يف  سلعتك  ترِم  ال 
على  قادٌر  بأّنك  للحظٍة  تفّكر  وال  أمرها! 
إىل  فايسبوك  مستخديم  جميع  حتويل 

»زبائن«. باختصار، ال ختدع نفسك...

جّيًدا،  منتجك  إىل  تتعّرف  أن  عليك 
إنت�اجه  قبل  عليه  تتعّرف  أن  واألصّح 
األسئلة  على  اإلجابة  جتد  وعندما  حىّت، 
الطريق  نصف  من  أكرث  ستقطع  التالية 

يف عالم التسويق الرقيّم:

لماذا؟ أين؟ مىت؟

أنت  منك  الناس  سيشرتي  لماذا 
ميٌة  ملنتجك  يكن  لم  إذا  سواك؟  ال 
خاّصة فِجد له، احبث عن اإلضافة اليت 
ستقّدمها، أخربهم قّصتك. أين يتواجد 
هذا  شّخص  القّصة؟  لهذه  سيهتّم  من 
ا.  النطاق جغرافًيا واجتماعًيا وديموغرافيًّ
مىت سيحتاج هؤالء إىل االستماع إليك ومىت 

سينتظرونك؟

من هو املستهدف من منتجك؟

حياته؟  نمط  صفاته؟  هي  ما  عمره؟  كم 
أو  سلعة  هناك  ليس  اهتماماته؟  هي  ما 
كّل  ويوافق  الناس  جميع  ين�اسب  مشروٌع 
مستهدفيك  دائرة  كانت  كّلما  مشاربهم، 

أصغر وجدت آذاًنا صاغية أكرث.

ما هو مقدار الطلب الذي 
باستطاعتك تلبيت�ه؟

ال بأس أن ينتظر الناس عند باب متجرك، 
أنت  تدعوهم  ال  أن  بشرط  رائع،  أمٌر  هذا 

لالنتظار. 

كم تريد أن تنفق على التسويق 
الرقيّم؟ وإىل مىت؟ 

خّطتك.  واتبع  التطورات  خلف  تنجّر  ال 
بالصرب.  وتمّي  صرفه  تريد  الذي  املبلغ  حّدد 
فقد يميض شهران دون أن ترى شيًئ�ا، وهذا 

أمٌر طبيعّي.

إطاللة على آلّيات التسويق عرب 
الفايسبوك

لكونه  كمثال  فايسبوك  موقع  سأتن�اول 
إضافًة  انتشاًرا،  األكرث  االجتماعية  الشبكة 
إىل كرثة اخليارات اليت يقّدمها يف هذا املجال.

هي  املذكور  املوقع  عرب  التسويق  بّوابات 
التالية:

على  حساٍب  بمثابِة  هي  الصفحات: 
الفايسبوك يمكنه تمثي�ل شخصّيٍة معنوّية، 

كمؤسسٍة أو جمعّيٍة أو حملٍة أو نشاط.

ومشاركة  للدردشة  خاليا  املجموعات: 
املواد ضمن مجموعٍة محّددة من األفراد.

إنترنت
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يتم  مستقّلة  برمجّيات  التطبيقات: 
خياًرا  وُتعترب  فايسبوك،  بموقع  ربطها 

متقّدًما.

ُتعتمد  واحلمالت:  املنّظمة  املناسبات 
للرتويج حلدٍث أو نشاٍط مجازٍي أو واقعّي، 
ويمكن من خالله مشاركة املنشورات على 

أنواعها.

املدفوعة:  النشر  وسياسات  اإلعالنات 
الوسيلة األكرث فعالّيًة للوصول إىل اجلمهور 
العالية  باملرونة  وتتمّتع  املستهدف، 

والنتيجة املجدية إذا أحسنت استخدامها.

الرتويج  أردت  إذا  تدفع  ألن  داعي  فال 
أردت  إذا  أما  ببطء،  منتجك  أو  ملؤّسستك 
تعتمد  ما  وهو   – حقيقّيٍة  منافسٍة  خوض 
التسويق من أجله – فعليك أن تب�ذل بعض 

المال.

قاعدة  من  لك  بّد  ال  ذلك،  كّل  قبل  لكن 
ستحتاج  التسويق،  خطة  يف  منها  تنطلق 

للزبون  تتيح  ملتجرك  مجازّيًة  »واجهًة« 
ما  »قّصتك«.  ويسمع  عليك  يتعّرف  أن 
أتكّلم عنه هو صفحة الفايسبوك، ال تقع 
شخصًيا  حساًبا  وتنئش  الشائع  اخلطأ  يف 
املؤّسسة  خصائص  ستفقد  ألّنك  لعملك 

اليت يقّدمها فايسبوك للصفحات.

صفحة الفايسبوك

اليت  يلي، بعض األمور األساسية  يف ما 
يفّضل أن تراعيها عندما تنئش الصفحة:

عن  ملّخًصا  الصفحة  اسم  من  جتعل  ال 
لكّل  مخّصص  مكاٌن  هناك  عملك،  مجال 

معلومة.

الصفحة  حلساب  مناسًبا  اسًما  اخرت 
ضمن  إظهارها  البحث  محّرك  على  يسّهل 
غري  ثاني�ة  معلومٌة  احلساب  )اسم  النت�اجئ 

االسم الظاهر(.

ألّنه  صحيح،  بشكٍل  عملك  مجال  حّدد 
يراه  ما  املستخدم  يصّنف  اليت  املعايري  أحد 

أمامه وفقها.

غالٍف  وصورة  حساب  صورة  ضع 
العنصر  ألّن  وجّذاب،  جميٍل  بتصميٍم 
تثق  كنت  وإذا  األول.  املحّفز  هو  البصرّي 

بشعار مؤّسستك فال ترتّدد يف اعتماده.

املستخدم،  عن  التواصل  بي�انات  ِف 
ُ

خت ال 
لكّي  ذلك،  إىل  وما  الهاتف  ورقم  كالعنوان 

يت�أّكد بأّنك حقيقّي.

والوصف  الوصف  خانيت  استثمر 
التفصيلّي بشكٍل جّيد لتخرب الناس من أنت 

وماذا ستقّدم لهم.

صفحتك  تملك  أصبحت  أن  بعد 

اخلاصة، يمكنك اآلن أن تفّكر يف سياسات 
التسويق األخرى، فمهما اعتمدت من هذه 
يرجع  مكاٍن  من  للزبون  بّد  ال  السياسات 
إليه لالّطالع على كّل موادك وهي مصّنفة 

ومجموعة يف مكاٍن واحد.

املفاتيح اآلن بني يديك، تعّرف أكرث على 
يف  وردت  اليت  الرقيّم  التسويق  سياسات 
هذا املقال، وتأّكد أن تصرف مالك عن دراية 
املرجّوة  النتيجة  على  حتصل  كي  واّطالع 

وحتّقق أهداف اخلطة اليت رسمتها.

حسني عّمار
كاتب وخبري برمجيات
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