
أ. ثابت حجازي 

يص أم التسويق  ؟ البيع الشخ
ة من قبل عدد من  تَزداد موجة التوجُه للمشاريع الصغ

الشباب الطموح، ويدعمُهم كثاً توجهات الحكومات 

الحالية وخصوصاً الخليجية في يسمى بربامج ريادة 

ىل سبيل املثال سنت قبل  ن ع ل، فهذه ُع األع

ل الذي َيسمح للموظف  عام قانون ريادة األع

يف مُقابل  ىل أربع سنوات  الحكومي بأخذ إجازة سنة إ

يف االنطالق  رشوعه الخاص ودعً له  أن يؤسس م

يف حال  يحالفه الحظ يحفظ له  يف حال  يحالفه الحظ يحفظ له للعمل الحر، و للعمل الحر، و

ىل وظيفته بنفس الراتب والدرجة  القانون حق العودة إ

الوظيفية.  

هذه املوجه رافقها ك الحظتُ وبسبب اقرتا من 

ة عدد من  ل واًصحاب املشاريع الصغ رواد األع

رشوع!  يف جانب التسويق للم رسات املتهورة  امل

فال شك أن التسويق يبقى املفتاح الذهبي لنجاح فال شك أن التسويق يبقى املفتاح الذهبي لنجاح 

رشوع بالرغم من أهمية باقي الجوانب مثل دراسة  امل

الجدوى االقتصادية، التمويل، إعداد الحسابات، اإلدارة 

ها.. فمن بينها جميعاً وبسبب حدة  لفريق العمل، وغ

يف معظم األسواق يبقى التسويق  املنافسة 

يف الوصول للعميل واالحتفاظ به هو الهاجس  والنجاح 

األك قلقاً بالنسبة ألصحاب هذه املشاريع. 

أيه يحقق إيرادات أرسع مقابل تكلفة أقل  

ة والناشئة؟  للمشاريع الصغ



رشوعات  وتحت ما يسمى بالتسويق يكمن الفخ الذي يطيح بعدد كب من هذه امل

يف  الجديدة، إنه فخ التسويق نفسه. التسويق ك يفهمه معظم الناس يعني 

يف الداخل قد تكون  نظرهم األمور التالية التي يظهر أنها عوامل نجاح بين هي 

رشوع:  عوامل فشل رئيسية للم

يف الصحف واملجالت   1. الحمالت اإلعالنية 

ة الخارجية  يف اللوحات الكب 2. الحمالت اإلعالنية 

3. أدوات إعالنية توزع عرب الربيد التقليدي أو االلكرتو 

SMS 4. رسائل الجوال

. التصاميم املبهرة واملكلفة  

SMS 4. رسائل الجوال

5. التصاميم املبهرة واملكلفة  

6. التغليف املبالغ فيه للمنتج 

ة وغ املدروسة  7. الخصومات الكب

8. التسويق االلكرتو املدفوع خصوصاً للمشاريع التي ال تبيع الكرتونياً 

9. محاولة فتح عدد كب من الفروع لتطبيق مبادئ التوزيع (أحد أعمدة علم التسويق) 

يف داخلها عدد من األمور التي تعد من املخاطر  رسات التي تحمل  ها الكث من امل وغ

رشوع جديد وهي:  ألي م

يف الصحف واملجالت  1. التكاليف الباهظة واملرتفعة: تحديداً الحمالت اإلعالنية التقليدية 

واملحطات الفضائية. 

2. الوقت الطويل: فحصد نتائج الحملة التسويقية يأخذ وقتاً طويالً قد ال تتحمل تكلفته 

املشاريع الجديدة والناشئة. 

رشوع  رشوع . تعطيل باقي الجوانب: الجهد التسويقي جهد كب جداً، ولذلك قد يجد رائد امل 3. تعطيل باقي الجوانب: الجهد التسويقي جهد كب جداً، ولذلك قد يجد رائد امل

رشوع مثل الخدمة املتميزة للعمالء  نفسَهُ منشغالً بالتسويق عن باقي عوامل نجاح امل

والبيع وتطوير عالقات العمالء. 

كل ما سبق ال يعني أال نهتم بالتسويق. فأنا ما زلت أعتقد بأن التسويق هو مفتاح النجاح 

ة واملتوسطة ولكن ...  الذهبي للمشاريع الصغ

PERSONAL SELL- يص ىل أداة رائعة، وقوة عظيمة تسمى البيع الشخ يص -PERSONAL SELLالتسويق يحتوي ع ىل أداة رائعة، وقوة عظيمة تسمى البيع الشخ التسويق يحتوي ع

ة رغم أنه أحد أدوات الرتويج  يس املشاريع الصغ ING، والذي يغفل عنه الكث من مؤس

يف املزيج التسويقي إال أنه ولألسف أداة ضائعة بسبب الهالة التي تحيط   PROMOTION

ببقية األدوات. 



يص وكيف يتم، ثم سأجري لك مقارنة رسيعة  دعني أوضح لك أك مفهوم البيع الشخ

يف أن يعطيك إيرادات رسيعة وبتكلفة أقل م  كنك من إفساح املجال للبيع  لعلها 

تتوقع. 

رشاء  يص مع العمالء املحتمل ملحاولة إقناعهم ب يص هو: التواصل الشخ البيع الشخ

CHARLES M. FUTELL .املنتجات (سلع/خدمات/أفكار) التي تشبع احتياجاتهم

يص) حيث يؤكد أن عملية االتصال مع العميل  ىل مصطلح (التواصل الشخ يص) حيث يؤكد أن عملية االتصال مع العميل سأركز ع ىل مصطلح (التواصل الشخ سأركز ع

املحتمل (املتوقع أن يشرتي) تتم من خالل شخص وليس أداة تسويقية (مثل إعالن 

جريدة). 

راحل رئيسية تسمى خطوات البيع (تم التفصيل فيها  ر  يص  هذا التواصل الشخ

ية اإلبداع الخليجي للتدريب  يف متجر أكاد يف دورة فن البيع وأرساره والتي تتوفر 

يل:  ) وسأذكرها باختصار ك ي االلكرتو

: تعني أن يقوم مندوب املبيعات بالبحث شخصياً وبدقة  1. البحث عن العمالء املحتمل

يف األماكن التي يتواجد فيها العميل وليس رضباً عشوائياً ك تفعل معظم  عن عمالئه 

يف الصحف حيث ال تدري هل وصل اإلعالن لعميلك  أدوات التسويق مثل الحمالت اإلعالنية 

املستهدف أم ال! اليس كذلك؟ 

: وتعني أن يتمكن مندوب املبيعات من االتصال مع عميل  2. الفوز بالعمالء املحتمل

رشاء ولديه الرغبة والصالحية لعقد الصفقة البيعية.   ىل ال قادر ع

3. التحض للمقابالت البيعية: بحيث يكون مندوب املبيعات مستعداً بكل املعلومات . التحض للمقابالت البيعية: بحيث يكون مندوب املبيعات مستعداً بكل املعلومات 

الالزمة ل يجري مقابلة ناجحة ويقدم عرضاً مميزاً للعميل. 



ىل مصالح جميع  4. إجراء املقابالت البيعية: وفيها يجب أن يكون البائع متواصالً ناجحاً يركز ع

يف العمل معاً WE WIN مستخدماً لغة جسده ونربات صوته بفاعلية.  األطراف 

ىل السعر أو  ىل االعرتاضات: بال شك سيوجه العميل اعرتاضات مثل االعرتاض ع 5. الرد ع

ىل هذه االعرتاضات ويحول  وقت التسليم أو جودة املنتج، هنا يتدرب البائع كيف يرد ع

رشاء.  ىل التزام بال االعرتاض إ

ىل االعرتاضات سيجد نفسه أمام  كن البائع من الرد ع يف حال  ىل االعرتاضات سيجد نفسه أمام . إقفال العملية البيعية:  كن البائع من الرد ع يف حال  6. إقفال العملية البيعية: 

خيارات إقفال العملية البيعية وفق قواعد محدد وقانونية. 

رشوط التعاقد.  7. التسليم واملتابعة: يتابع البائع ويتأكد من تسليم املنتج للعميل وفقاً ل

ىل العميل: يبقي البائع تواصله فعاالً مع العميل ويستثمر حسن العالقة  8. الحفاظ ع

زيد من العقود الجديدة واإلحاالت لعمالء آخرين. 

رشف عليه مدير مبيعات أو صاحب  هذه الخطوات كلها يقوم بها مندوب املبيعات الذي ي

رشوع بنفسه.  امل

يس:   دعنا نعود اآلن لسؤالنا الرئي

ة  يص أم التسويق أيه يحقق إيرادات أرسع مقابل تكلفة أقل للمشاريع الصغ البيع الشخ

واملتوسطة؟ 

يف بلدك فإن تكلفة تصميم اإلعالن  يف جريدة ترتيبها األول  لو أردنا أن نحسب تكلفة إعالن مدفوع 

قاس ربع صفحة ملون) لن يقل غالباً عن 10000 دوالر  ىل أو الثانية ( يف الصفحة األو مع عرضه 

ذا لو تكرر؟  أمري للمرة الواحدة! ف

إن تكلفة تصميم حملة إعالنية مدعومة بحملة عالقات عامة لن تقل تكلفتها أيضاً عن نفس املبلغ إن تكلفة تصميم حملة إعالنية مدعومة بحملة عالقات عامة لن تقل تكلفتها أيضاً عن نفس املبلغ 

أعاله! 

بين تكلفة مندوب مبيعات واحد (مندوب واحد يستطيع سنوياً أن يغطي ويستهدف %25 من 

ة مثل الرياض) شهرياً لن تتجاوز 1200 دوالر أمري أو ما يعادل  يف مدينة كب عمالئك املحتمل 

4000 ريال سعودي. ك أن عموالته وباقي مصاريفه ستكون مرتبطة بحجم مبيعاته ولن يدفعها 

رشوع من ميزانيته التشغيلية. هذا يعني ببساطة أن تكلفة إعالن واحد تكفي لتوظيف مندوب  امل

ىل األقل.   مبيعات 6 أشهر ع



يص أدوات الرتويج التقليدية  عامل املقارنة   البيع الشخ

الوصول للعميل املستهدف 

MASS MARKET- غالباً تكون عامة

ىل  تلك القدرة ع ING وال 

االستهداف املحدد للعمالء 

املحتمل 

أك استهدافاً للعمالء 

، فمندوب املبيعات  املحتمل

يتحرك بوعي تجاه أماكن تواجد 

العميل املحتمل 

التكلفة املدفوعة مقدماً  
عالية ومرتفعة ك هو معروف 

وشائع، تم الحديث عن ذلك أعاله 
منخفضة مقارنة بتكاليف الرتويج 

التقليدية 

رسعة الوصول للعميل املحتمل 
رسيعة، لكن عملياً تتفاجأ  نظرياً 

بأنها أبطأ من السلحفاة عندما 

يتم الحديث عن النتائج 

ة  يف حال وجود قا رسيعة 

صحيحة من العمالء املحتمل 

يص  ىل التواصل الشخ وقدرة ع

معهم، وهذا عادة يكون متاحاً 

ىل التفاوض واالقناع   القدرة ع

األدوات الرتويجية تبقى جامدة، 

ىل قدر من االقناع  لكنها تحتوي ع

يف بعض  يف حاالت قليلة ك 

اإلعالنات التلفزيونية املميزة 

ىل االقناع وإجراء  قدرة عالية ع

حوار مطول مع العمالء 

، مع إمكانية التفاوض  املحتمل

يف حال وجود اعرتاضات 

ىل احتواء املشاكل   القدرة ع
كن ألدوات الرتويج التقليل من 

حجم بعض االشاعات أو املشاكل 

ها العميل  التي قد يث

كن ملندوب املبيعات أن 

يف  يصطحب املتخصص 

مؤسسته ويجري حواراً مع 

العميل يحتوي فيه معظم 

املشاكل واالعرتاضات 

فتح الفروع والتوسع  

عملية تسويقية هامة جداً لكنها 

يف حال عدم توفر  تبقى غ فعالة 

مندو مبيعات داخل 

الفرع/املعرض ذوي كفاءة وقدرة 

يص  ىل البيع الشخ عالية ع

يف فتح  يس للتسويق  الدور الرئي

ىل إنجاح  د ع الفروع ولكن االعت

ىل مندو املبيعات  الفروع قائم ع

س املنافس ضدك  إثارة ح

ة قد تشحن  الرتويج يث ضجة كب

يف وقت  منافسيك للعمل ضدك 

مبكر م سيزيد من صعوبات 

التسويق لديك 

املبيعات تعمل بهدوء وتحقق نتائج 

س  عالية دون إثارة حنق وح

املنافس ليلعبوا ضدك 

التغذية الراجعة من السوق  

األدوات التسويقية قد تجذب لك 

تغذية راجعة من السوق من خالل 

دراسات املسح السوقي، لكنها تبقى 

جامدة حيث ال تنقل لك كل معلومات 

العميل وال تنقل لك مشاعره بدقة 

بسبب لقاءات مندو املبيعات 

املتكررة بالعمالء يستطيعون 

إعطائك تغذية راجعة أك دقة 

تشمل معلومات ومشاعر العميل 

رشوعك ومنتجاتك  حول م

ىل التقليل من أهمية  يف املقال ال تهدف إ ىل أن هذه املقارنة واألفكار املوجودة  ختاماً فإنني أود التأكيد ع

ة والناشئة إلحداث  يف املشاريع الصغ ىل دفع متخذ القرار  التسويق وأدوات الرتويج التقليدية بقدر ما تهدف إ

ىل التسويق  ة بنسبة %100 ع توازن ب التسويق واملبيعات، ك أنني أود أن استثني املشاريع القا

االلكرتو فلها معادالت تسويقية وبيعيه مختلفة ع ذكر. 

أ. ثابت حجازي 


