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 الفصل األول
 المقدمة 

يعتبر اإلعالن وسيلة من الوسائل التي توفر الوقت والجهد على المستهلك، مما له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية فنحن نستقبل عشرات 
اإلعالنات يوميا عبر التلفاز والصحف والمجالت وتنوع أساليب اإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية، فاإلعالن وسيلة ربحية تهدف 

ركات إلى تعظيم أرباحها عن طريق غزو عقول المستهلكين من خالل إعالن الهدف منه جذب الجمهور نحو سلعة من خاللها الش
 معينة. 

ومن متطلبات اإلعالن اإلرسالي هو سهولة االستقبال ووجود ثوابت معينة يجري على أساسها عوالم من التصاميم والرسوم وكافة 
 –أنواعها  –األحجام القياسية  –لمفاهيم والمصطلحات المتصلة باألشرطة اإلعالنية أدوات اإلعالن التي يهدف إليها البحث وا

 اإلعالن والمزايا وقواعد التسويق من خالل البريد اإللكتروني.  –استهداف األشرطة  –مواضعها 
صارات ز والحرص عند استخدام االختويجدر بنا اإلشارة للقواعد ذات األعمية في التسويق الفعال عبر اإلنترنت ومنها اإللتزام باإليجا

سهولة نقل  –واإللتزام باللياقة، ومن الجدير بالذكر المزايا المتعددة التي تتحقق من إنشاء البريد اإللكتروني ومنها التركيز على الهدف 
رويج واد التسويقية والتالمعلومات وتكوين مجتمع عبر اإلنترنت والدعاية من خالل الخبرات في نقل المعلومات الهامة عن بعض الم

 لها من خالل أنواع األشرطة اإللكترونية. 
  :مشكلة البحث 

لبحث آليات ا –استهداف األشرطة اإلعالنية  –األحجام القياسية  -إلقاء الضوء على اساليب اإلعالن من خالل االشرطة اإللكترونية 
  اإلعالن والمزايا وقواعد التسويق من خالل البريد اإللكتروني -
  :أهمية البحث 

إن اإلعالن أصبح قوة مؤثرة في تشكيل أيدلوجيات ومفاهيم وسلوكيات فعالة في حياتنا ونظريات االتصال اإلعالني وما تحمله من 
 قناعات عن طريق مختلف الوسائل اإلعالنية والخطط التسويقية.

  :أهداف البحث 
حجام األ –تقييم فاعلية اإلعالنات  –والمفاهيم والمصطلحات المتصلة يهدف البحث إلى اإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية 

 اإلعالن والمزايا وقواعد التسويق من خالل البريد اإللكتروني.  –أنواع األشرطة اإلعالنية ومزاياها ومساوئها  –القياسية 
  :الدراسات السابقة 

 مرحلة نشوء وتطور اإلعالن، الترويج واإلعالن التجاري  -
 النظريات والمهارات.  –وأهداف االتصال، مدخل إلى اإلدارة التربوية أهمية  -
 التسويق اإللكتروني فرح صالح الحافظ  -
  :حدود البحث 

 منذ ظهور اإلعالن وحتى عصرنا الحديث.
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الرابع العدد

 م 2020 –تشرين األول  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

297 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  :منهجية البحث 
 ن تناوال: المنهج التحليلي مع عرض نماذج لإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية وقد بني البحث على محوري

 المفاهيم والمصطلحات المتصلة باألشرطة اإللكترونية وأنواعها  -
 البريد اإللكتروني وقواعد التسويق.  –ترويج المنتجات من خالل آليات البحث  -
 :المفاهيم والمصطلحات 

 المفاهيم والمصطلحات المتصلة باألشرطة اإلعالنية: 
والقضايا المتعلقة بها، ينبغي عليك أن تكون على دراية بالمفاهيم والمصطلحات التالية للتعرف بشكل واضح على األشرطة اإلعالنية 

 المتعلقة باألشرطة اإلعالنية: 
Ad Click 

يشير إلى النقر على األشرطة اإلعالنية، وهذا أحد وحدات القياس المستخدمة بواسطة خبراء إعالنات الويب في قياس فاعلية الحملة 
 التسويقية. 
Banner 

وهو عبارة عن إعالن مرئي موجود على صفحة الويب ويشتمل على رابط بأحد صفحات موقع الويب  Banneradويعرف كذلك بـ 
بكسل طواًل، ومع هذا فإنها تتنوع  x 60بكسل عرضًا  468الخاص بالطرف المعلن، ويقدر حجم األشرطة اإلعالنية بصفة عامة بـ 

 . Tilesرطة اإلعالنية الصغيرة بـ في أحجامها. وعادة ما يشار إلى األش
Casie  

من قبل اتحاد المعلنين الوطنيين  1994ويشير هذا االختصار إلى ائتالف إعالنات المعلومات والتسلية المدعومة الذي تأسس في عام 
واالتحاد األمريكي لوكالة الدعاية واإلعالن بهدف تقديم اإلرشادات والتوجيهات التي يمكن من خاللها االرتقاء بمستوى حمالت التسويق 

 واإلعالن. 
 دل النقر: مع

 عبارة عن مقياس لعدد مرات النقر على العنوان اإلعالني في مقابل معدل االستجابة لإلعالن، ويكون هذا العدد تقريبا. 
Click Through 

 . Ad Clickويشير هذا المصطلح إلى قيام المستخدم بالنقر على العنوان اإلعالني، وهو مرادف لمصطلح 
CPC 

( وهي صيغة للتسويق على اإلنترنت تستخدم في تحديد أسعار Cost-Per-Clickكلفة في مقابل النقر )وتشير هذه الحروف إلى الت
األشرطة اإلعالنية، ويتم الدفع لناشري اإلنترنت في الغالب من قبل المعلنين على أساس عدد النقرات التي نقر بها على أحد االشرطة 

 ن عشر إلى عشرين سنتًا. اإلعالنية، ويتراوح سعر النقرة في العادة ما بي
CPM 

يويتم استخدام هذه الصيغة من قبل مسوقي االنترنت في تحديد سعر األشرطة اإلعالنية،  Cost-Per-Thousandوتشير إلى 
ويمكن القول أن إعالنات النشر الصحفي التي تستعين بهذه الصيغة في تحديد أسعار األشرطة اإلعالنية تضمن للمعلن معدل 

. على سبيل المثال نجد أن موقع CPMن، وعلى هذا فإن هذه المواقع تضع معداًل على أساس ذلك الضمان في معدل استجابة معي
دوالر لعرض  72,000استجابة سيطلب مبلغ  900,000الخاص به ثالثين دوالرًا ويضمن للمعلنين  CPMالويب الذي يبلغ معدل 

 األشرطة اإلعالنية على الموقع الخاص بالمعلنين. 
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 الفصل الثاني
 المحور األول 

 الخلفية التاريخية لظهور اإلعالن
إن اإلعالن كوسيلة لنقل األفكار والمعلومات إلى الناس بهدف تغير آرائهم أو تعزيزها، قديم قدم اإلنسان نفسه، حيث تشير 

( في شمال إفريقيا قبل نصف Cymenecالشواهد التاريخية إلى أن أول إعالن إقناعي ظهر على شكل مسكوكات فضية في مدينة )
قرن من ميالد سيدنا المسيح. هذه المسكوكات حملت على وجهيها صورًا منقوشة لنبات عشبي كان شائعًا في عالج جملة من 

األمراض، وكان الهدف من إصدار المسكوكات إقناع الناس باقتناء هذا النبات من إقطاعي المدينة. فهو في كل مرحلة من مراحل 
بر عن الفترة التي يعيشها بكل ظروفها البيئية والثقافية والمدنية. ففي العصور القديمة تمثل اإلعالن في النقوش الموجودة في تطوره يع

األهرامات والمعابد األثرية لتعلن عن تاريخ قديم لحضارات سابقة بكل قيمها وتقاليدها وعاداتها. كما لجأ البابليون والآلشوريون إلى 
وش والمجسم على الطين والخشب والصخور لترويج أفكار وسلع بدائية، واإلعالن أيضًا عن مكافآت للمدعين والفرسان اإلعالن المنق

وغيرهم. وفي الغالب سيطرت الرموز والصور على أغلب ))الرسائل اإلعالنية(( في العصور الغابرة، عالوة على االتصاالت اإلقناعية 
بها منادون متخصصون من ذوي األصوات العالية والجوهرة، حيث كانت الشوارع واألزقة والساحات  والترويجية الشفاهية التي كان يقوم

 العامة وغيرها أماكن مفضلة لهذا الغرض. 
( إن افضل وسيلة لتميز صناعتهم الحرفية تكمن في وضع رموزهم Craftsmenوفي مراحل الحقة من التأريخ وجد الحرفيون )

من أجل إقناع الراغبين بالشراء بأن الرمز يشير إلى )النوعية( ثم برزت العالمات المميزة باإلضافة إلى  وتواقيعهم الخاصة عليها،
 التوقيع من أجل والء المستهلك للسلعة، وهذا بحد ذاته جوهر اإلعالن حتى يومنا هذا. 

 Theأول صحيفة إنجليزية وهي )وفي بدايات القرن السابع عشر حصل تطور نوعي في اإلعالن وتقنياته وذلك نتيجة صدور 
Weekly News صحيح أن هذه الصحيفة نشرت عدة إعالنات، إال إن قدرتها على اإلقناع والقبول لم تكن كافية 1622( في عام .

ق به و لعدة أسباب في مقدمتها عدم مصداقية اإلعالن والمبالغة المفرطة في إبراز السلع والخدمات المعلن عنها. إال إن أول إعالن موث
( حصانا مسروقًا 12في صحيفة البرلمان اإلنجليزية وكان يدور حول مكافأة مجزية لمن يعثل أو يبلغ عن مصير ) 1650ظهر عام 

من اسطبالت الحكومة البريطانية. وقد حقق هذا اإلعالن هدفه المنشود حيث تم العثور على هذه الحيوانات بعد يومين فقط من نشر 
َ  ألصحاب هذه اإلعالن في الصحيفة ا لمذكورة. وفي القرن الثامن عشر أصبح اإلعالن في الصحيفة البريطانية يمثل دخاًل جيدًا

 الصحف، خصوصًا بعد أن اكتشفت الشركات المعلنة أن اإلعالن قد ساهم في زيادة مبيعاتهم وأرباحهم. 
اآلخر يهدف بالدرجة األولى للتعرف بالسلع والخدمات برز مفهوم اإلعالن التنافسي بالمقارنة مع اإلعالن الريادي و  1710وفي عام 

غير المعروفة في محاولة إلقناع المستهلكين المحتملين باقتنائها. أما اإلعالن التنافسي، فإن شركات تصنيع الدواء هي أول من 
انت ة مقارنة باألدوية التي كاستخداماته في محاولة إلقناع قراء الصحف والمجالت بشراء الدواء على أساس خواصه وقدرته العالجي

قائمة آنذاك وقد تفنن في إبراز وتعظيم الخواص الفريدة للسلع على غيرها من سلع المنافسين. لقد شهد منتصف القرن الثامن عشر 
 استخداما مكثفا لإلعالن المكتوب أو المطبوع. 

سائل ترويج المبيعات وتحقيق األرباح. فهي فترة ذهبية أصبح اإلعالن وسيلة أكيدة من و  1905-1875وخالل الفترة الواقعة ما بين 
ألصحاب المصالح التجارية والصناعية والخدمات، وكذلك ألصحابوسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة. وتحسنت نوعية اإلعالن، فنيا 
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بل فنانين ة، التني صارت تصمم من قواقناعيا، وبدأ المعلنون يتسابقون لحجز حيز في الصحيفة والمجالت إلعالناتهم المثيرة والمعبر 
 كبار في حضورها كوسيلة إعالنية ناجحة تدعم اإلعالن المطبوع وتكون مكمال له. 

وتعد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة فترة نضوج اإلعالن، حيث ازدهرت صناعة اإلعالن بشكل ملفت للنظر، ولم يعد هنا 
 يج السلع والخدمات. إال أن هذه الفترة نفسها شهدت بروز انتقادات الذعة لإلعالن بأنواعه المختلفة. من يشك بفاعلية اإلعالن في ترو 

 ونجد من الضرورة تسليط الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها اإلعالن خالل مسيرة تصوره، وهذه المراحل هي: 
معروفة والجهل واألمية متفشيان، إال أن اإلعالن كان موجودًا، مرحلة العصور الغابرة والقرون الوسطى، حيث الطباعة لم تكن  -1

لكن على شكل رموز وصور بدائية، وهذه استهدفت التعريف باألشياء والعمل باتجاه ترغيب اآلخرين على االقتناء ما هو معلن 
 Verbalم اإلعالن الشفهي )عنه وقد تميزت هذه المرحلة ببساطة )الرسالة اإلعالنية(، ومحدودية انتشارها، وكثرة استخدا

Advertising .وتحتفظ متاحف العالم كله وكتب التأريخ بشواهد على هذا النوع من اإلعالن خالل هذه المرحلة .) 
مرحلة ظهور الطباعة، حيث برز اإلعالن المطبوع وتنام شعبيته، وتوفرت له إمكانيات فنية جديدة، وتوسعت رقعة انتشاره جغرافيًا  -2

بانتشار الصحف والمجالت، وتطور التعليم وزيادة أعداد المتعلمين، وتعاظم أعداد الراغبين في اإلعالن ممن وجدوا في هذه 
هم وزيادة أرباحهم. وفي هذه الفترة برز مفهوم اإلعالن الريادي )الذي يهدف إلى أبرز مزايا ومنافع الوسيلة فرصة لتعزيز مبيعات

 السلع والخدمات في سوق تنافسية(. 
( Mass Productionمرحلة الثورة الصناعية، وفيها انتعش االقتصاد وارتفعت معدالت اإلنتاجية بفضل اإلنتاج الوفير ) -3

ص، واشتداد المنافسة، واتساع األسواق، وارتفاع معدالت دخول الجماهير، وارتفاع مستوى الرفاهية، واقتصاديات الحجم والتخص
وتحسن االتصاالت واتساع نطاق المواصالت، وانتشار التعليم وغيرها من العوامل التي برزت بفضل الثورة الصناعية. وألن نمو 

م، اتهم الشرائية، وجد المعلنون أن أفضل طريقة للتعرف بمنتجاتهم وخدماتهاالقتصاد رافقه ازدياد في مستوى معيشة المواطنين وقدر 
هي من خالل اإلعالن عن هذه المنتجات والخدمات إلقناع وترغيب الجماهير بشرائها، وخصوصا وأن السوق أصبحت تنافسية 

 صانع والموزع والمستهلك. وهكذا أصبح اإلعالن ضرورة من ضرورات الحياة االقتصادية وأحد المستلزمات األساسية لل
مرحلة التقدم في وسائل االتصال والمواصالت ووسائل اإلعالم المختلفة )من صحف وإذاعة وغيرها(، والفنون باختالف أنواعها  -4

)من تصميم، وتنفيذ، وإمكانيات طباعية متطورة جدا(، عالوة على بروز وتنامي األفكار اإلبداعية الخالقة واألساليب النفسية 
اصة باإلعالن كوسيلة إقناع فاعلة. خالل هذه المرحلة أصبح اإلعالن فنا راقيا ومعقدًا، وصارت وكاالت اإلعالن تبتكر كل الخ

الوسائل الفنية والنفسية واالقتصادية والثقافية والعلمية لصناعة إعالن يتميز بالفاعلية من حيث التأثير على قرارات المواطن 
 فية واالجتماعية وغيرها. الشرائية، وعلى بيئته الثقا

  أساليب اإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية 
 اإلعالن من خالل األشرطة اإلعالنية 

إن األشرطة اإلعالنية هي أكثر أشكال إعالنات الويب شيوعًا وانتشارًا اليوم، وبمعنى آخر نقول أن مستخدمي اإلنترنت يرون 
، ويستخدم البعض مصطلح األشرطة اإلعالنية فقط لإلشارة إلى اإلعالنات األفقية مثل هذه اإلعالنات في كل مكان على الويب

لوصف إعالنات الويب المرئية من كل  Catchallالعريضة التي يرأها في أسفل وأعلى صفحات الويب، بينما يستخدم البعض عبراة 
 شكل وحجم. 

ويج المنتجات على اإلنترنت على الرغم من الجدل المستمر المثار وعلى أية حال فإن األشرطة اإلعالنية هي الوسيلة رقم واحد لتر 
حول فاعليتها، ويزعم بعض خبراء الويب أن األشرطة أن األشرطة اإلعالنية ليست فعالة وأنها مضيعة للوقت المخصص للحمالت 
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ناحية أخرى، يوضح مؤيدو التسويقية حيث أنها صارت شائعة بدرجة جعلت مستخدمي الويب ال يتوقفون عند مالحظتها، ومن 
األشرطة اإلعالنية أن الدراسات تشير إلى أن األشرطة اإلعالنية تزيد من وعي الجمهور بالمنتج المعلن عنه، ومن ثم فهي وسيلة ذات 

 قيمة في أية حملة ترويج على اإلنترنت. 
بل عليها الكثيرون باستمرار، ولهذا السبب فمن المهم على الرغم من هذا الجدل الدائر، فإن األشرطة اإلعالنية أداة إعالنية شائعة يق

 لمحترفي التجارة اإللكترونية أن يكونوا ملمين بالتقنيات والمصطلحات المتعلقة باألشرطة اإلعالنية. 
 األحجام القياسية لألشرطة اإلعالنية: 

( Picture Elementر الصورة )( هو اختصار لعنصPixelيتم قياس حجم األشرطة اإلعالنية بالبكسل. ومصطلح بكسل )
بكسل، ومع هذا فتتنوع أحجام  60في  468ويمثل البكسل نقطة واحدة في الصورة الرسومية، والحجم القياسي للشريط اإلعالني هو 

احة توأشكال االشرطة اإلعالنية، وتتمتع مواقع الويب التي تتيح المساحات اإلعالنية بصفة عامة بمجموعة متنوعة من المساحات الم
 كما أنها تمد المعلنين بقائمة باألحجام واألشكال المناسبة. 

 وفيما يلي قائمة بأكثر أحجام وأشكال األشرطة اإلعالنية شيوعا )مقاسه جميعها بالبكسل(: 
 : 60في  468

ال كوهو الحجم والشكل التقليدي لألشرطة اإلعالنية التي يتم عرضها في أعلى وأسفل صفحات الويب. وهو أكثر أش
 األشرطة اإلعالنية شيوعا في الوقت الحالي. 

 : 60في  120
وهو ثاني أكثر األشكال شيوعا فيما يتعلق باألشرطة اإلعالنية، ويطلق على األشرطة اإلعالنية التي تنتمي لهذا الشكل اسم 

tiles  أو في العمود األيمن أو األيسر لموقع  60في  468ويمكن وضعها على جانب األشرطة اإلعالنية التي يتراوح حجمها بين
 الويب. 

 : 60في  234
أحيانًا يطلق على األشرطة اإلعالنية من هذا الحجم نصف عنوان إعالني، وهذا الحجم يعادل االرتفاع نفسه للعنوان 

رضه نصف عرض األخير. ومن الممكن وضع اثنين من هذه األشرطة اإلعالنية جانبًا إلى جانب في الجزء اإلعالني التقليدي لكن ع
وذلك إذا كان  60في  468العلوي أو السفلي من صفحة الويب. كما يمكن وضع أحدهما بجانب عنوان إعالني حجمه يتراوح بين 

 تصميم الموقع عريضا بالقدر الكافي. 
 : 125في  125

ويزداد اإلقبال على هذا الحجم من األشرطة اإلعالنية وغالبًا ما تشاهده في الركن العلوي األيمن من صفحات الويب أو في 
 الركن العلوي األيسر أو العمود األيمن. 

 : 90في  120
. 60في  120بكسل من األشرطة اإلعالنية ذات حجم  30وتمتاز األشرطة اإلعالنية من هذا الحجم بأنها أطول بمقدار 

 وترى هذه األشرطة اإلعالنية في الغالب في العمود األيمن أو األيسر من صفحة الويب. 
 : 400في  125

وتمتاز هذه العناوين الرأسية التي تنتمي لهذا الحجم بأنها غريبة على المستخدمين الذين لم يتعهدوا إال األشرطة اإلعالنية 
 ية نسبة ضخمة من العمود على الموقع الويب. األفقية. وتستحوذ هذا األشرطة اإلعالن

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون الرابع العدد

 م 2020 –تشرين األول  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

301 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وإجماال يمكن القول بأن هناك المزيد والمزيد من األشكال واألحجام للعناوين اإلعالنية التي يتم استخدامها حاليًا على مواقع الويب. 
جانب المواقع التي ستقوم  وفيما يتعلق بالجانب األعظم منها، يمكن أن نقول أن شكل األشرطة اإلعالنية الخاصة بك يتحدد من

( هي أكثر األنواع شيوعًا وينبغي 60في  120( و)60في  468باإلعالن من خاللها. وإن كانت األشرطة اإلعالنية ذات الحجم )
 عليك االستعانة باألشرطة اإلعالنية التي تنتمي لهذين الحجمين في حمالتك الترويجية على اإلنترنت. 

 أنواع األشرطة اإلعالنية: 
يعد واحدا من أكثر  JPEG –بجانب تنسيق  –، وهذا التنسيق GIFيتم تنسيق جميع األشرطة اإلعالنية على هيئة ملفات ذات تنسيق 

أنواع ملفات الصور شيوعا وانتشارا على الويب حاليا. وباإلضافة إلى ذلك تتم االستعانة بالوسائط الغنية في تقنيات األشرطة 
 اإلعالنية. 

 " animatedالثابتة والرسومية: " GIFتنسيقات  -1
الثابت عبارة عن  GIFإما ثابتة أو رسومية، وتنسيق  GIFمن الممكن أن تكون األشرطة اإلعالنية التي تم إعدادها باستخدام تنسيق 

 GIFسيقات الثابتة تتمتع بأحجام ملفات أقل بكثير من تن GIFصورة واحدة ال تتغير. ويمكن القول في هذا الصدد أن تنسيقات 
الثابتة شائعة لسنوات عديدة، لكن بدأ اإلقبال على استخدامها  GIFالرسومية. ولم تكن األشرطة اإلعالنية التي تعتمد على تنسيق 

مؤخرا ألن الدراسات األخيرة توضح أن فاعلية اإلعالنات الثابتة ال تقل عن تلك التي تميز اإلعالنات الرسومية، وأن بعض 
 ون النوع األول عن األخير. المستخدمين يفضل
 Uleadأو  GIF Builderالثابتة يتم تنظيمها من خالل برنامج مثل  GIFالرسومية من سلسلة من تنسيقات  GIFويتم إنشاء تنسيق 
GIF Animator  .إلنشاء صورة متحركة 

على الرغم من أنها تتمتع بأحجام ملفات أكبر، فإن األشرطة اإلعالنية الرسومية تمتاز بالعديد من المزايا على األشرطة اإلعالنية 
 الثابتة. 

 ويمكن تلخيص هذه المزايا في القائمة التالية: 
 وضوح الرسالة التسويقية:  -أ

الثابتة. وبينما نجد أـن تنسيقات  GIFحة بشكل أفضل من تنسيقات الرسومية عرض رسالة تسويقية غير واض GIFيمكن لتنسيقات 
GIF  الثابتة يمكنها فقط عرض مجموعة واحدة من النصوص والصور الثابتة في المساحة المتاحة، فإن تنسيقاتGIF  الرسومية

 الوقت. يمكنها عرض العديد من الصور والعناصر النصية في المساحة المتاحة نفسها على مدار فترات من 
 اإلثارة المرئية:  -ب

الرسومية تبدو أكثر تميزا من المحتويات الثابتة لموقع الويب، وال تجعل هذه  GIFنظرا ألنها تتحرك وتغير من صورها، فإن تنسيقات 
 الحركة العنوان اإلعالني أكثر وضوحا فقط، لكنها تجذب انتباه المشاهد. 

 خلق اإلثارة:  -ج
رسوم المتقن اإلعداد أن يخلق جوا من اإلثارة في نفس المشاهد، فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تثير ال GIFفي إمكان تنسيق 

اللقطة األولى من اإلعالن السؤال التالي في ذهن المشاهد: أين يمكن العثور على هدايا رائعة وبسعر معقول؟ وبعد منح المشاهد 
 ؤال متمثلة في ذكر اسم المتجر المعلن عنه. لحظات قالئل للتفكير تأتي اإلجابة على ذلك الس
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 الوسائط الغنية:  -2
إن الوسائط هي وسيلة فعالة ومثيرة إلكساب األشرطة اإلعالنية الحيوية والجاذبية. وهناك تنسيقات شائع أن يتم استخدامها في إنشاء 

 . CGI: وShockwaveهذه األشرطة اإلعالنية هما 
Macromedia Shockwave : 

الرسومية. ومن الممكن استخدام األشرطة  GIFوهو تنسيق رسومي يسمح برسوم أكثر تعقيدا وسالسة مما هو ممكن مع تنسيقات 
التي يمكن أن تجعل كال من  –كاأللعاب  –في خلق التجارب التفاعلية المثيرة  Shockwaveاإلعالنية التي استخدم معها تنسيق 

أن ملفات  Shockwaveلكن مساوئ استخدام األشرطة اإلعالنية التي تعتمد على تنسيق اإلعالن والمنتج مثيرا للمشاهد، و 
Shockwave  تتطلب من المستخدم تنزيل أحد البرامج المساعدة كي يتم عرض الملف، وإذا لم يقم المستخدم بذلك فإنه يرى شكال

 فارغا يشتمل على أيقونة تشير إلى أنه من غير الممكن عرض المحتوى. 
CGI : 

ويمكن من خالله تمكين األشرطة اإلعالنية مع عرض نماذج صغيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن للشريط اإلعالني أن يقدم للمشاهد 
أربعة خيارات وزر إرسال، وعندما يختار المستخدم ويرسل النموذج فإنه ينتقل إلى الموقع الخاص بالشركة المعلنة. ويتم في هذه الحالة 

 موذج بل ومن الممكن استخدامها في تقييم تجربة الزائر والتعرف على حاجاته ورغباته. تسجيل نتائج الن
 وبشكل عام فهناك بعض المساوئ العامة الستخدام األشرطة اإلعالنية التي تقوم على الوسائط الغنية: 

كما أن وقت التنزيل من  GIFقات أولها: أن أحجام الملفات الخاصة بهذه األشرطة اإلعالنية تكون أكبر من تلك الخاصة بتنسي
 الممكن أن يكون طويال بالنسبة للمستخدمين الذين ال تتاح لهم اتصاالت عالية السرعة باإلنترنت. 

ثانيا: ال تقبل بعض مواقع الويب اإلعالنات التي تشتمل على وسائط غنية لمتطلبات ترتبط بتردد النطاق. ومن ثم إذا كنت تخطط 
عالنية التي تعتمد على الوسائط الغنية في حملتك اإلعالنية فعليك أن تتأكد كذلك من توفير الكثير من تنسيقات الستخدام األشرطة اإل

GIF  .لديك 
 تجديد واستبدال األشرطة اإلعالنية: 

فإن المشاهدين يملون من العنوان اإلعالني خالل أسبوعين وهو  Yahooيمكن استبدال األشرطة اإلعالنية بشكل متكرر، ووفقا لموقع 
األمر الذي يعني أنك يجب أن تكون على استعداد لتجديد واستبدال األشرطة اإلعالنية كل بضعة أسابيع. وإذا كان لديك عدد محدود 

 اإلعالنات بالتناوب بين المواقع.  من األشرطة اإلعالنية وكنت تعلن في العديد من المواقع فيمكنك في هذه الحالة عرض هذه
 األحجام القياسية: 

 60في  468ونعني هنا أن تكون بحجم  –عند القيام بإعداد مجموعة من األشرطة اإلعالنية، فيجب أن تكون ذات أحجام قياسية 
 ( بالنسبة لإلعالنات المتجاورة. 125في  125( و)60في  120بالنسبة لإلعالنات األفقية و)

 الملف: صغر حجم 
يجب التأكد من أن حجم ملف العنوان اإلعالني صغير بقدر المستطاع. ويوجد لدى معظم المواقع حدود لحجم هذه الملفات. إن 

 مصمم الويب الجيد هو الذي يعرف كيف يستخدم األلوان واألساليب الرسومية االستخدام األمثل لجعل الملفات صغيرة بقدر اإلمكان. 
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 الرسوم: 
لرسوم الذكية أن تساعد في إبراز وتوضيح األشرطة اإلعالنية من بين صفحة الويب بأكملها، كما أنها تكسبها مظهرا رائعا يمكن ل
 جذابا. 

 تجنب االدعاءات الكاذبة: 
ى ليجب التأكد من أن العنوان اإلعالني يصف بدقة ما سيجده المشاهد على الموقع. فإذا كان اإلعالن عن خدمات سمسرة ووساطة ع

على سبيل المثال، يجب أن تستخدم عنوان إعالني يقول: "إذا كنت تريد تحقيق ثروة أكثر مما تحلم، أنقر هنا". ومع هذا  –اإلنترنت 
 فإن هذا األسلوب قد يساعد في زيادة عدد النقرات وليس عدد الزائرين المهتمين بالفعل بما يعرض الموقع. 

 الجاذبية البصرية: 
عنوان اإلعالني جذابا ومشوقا، وعليك في هذا الصدد أن تترك مهمة إعداد وإنشاء هذه األشرطة اإلعالنية لمصمم ينبغي أن يكون ال

ويب محترف، وعلى الجانب اآلخر، فإن ضعف التصميم وكذلك االستخدام المحدود لتقنيات الويب ينعكس بالسلب على سمعة 
جعل العنوان اإلعالني يبدو غير متقن. وفي إمكان مصمم الويب الجيد التعامل شركتك، فاالستخدام المحدود لأللوان من الممكن أن ي

مع عدد محدود من األلوان والرسوم اإلبداعية في سبيل خلق عنوان إعالني بديع وجذاب من الناحية المرئية مع اإلبقاء على حجم 
 الملف صغيرا. 

 وضوح الروابط التشعبية: 
ابط تشعبي، فهناك مستخدمون جدد لإلنترنت كل يوم وقد ال يكون ذلك واضحا للجميع، فمن يجب إيضاح أن اإلعالن عبارة عن ر 

الصعب تمييز اإلعالن غير الرسومي عن بقية محتويات تصميم موقع الويب إذا لم تهتم بإبراز أن اإلعالن يشتمل على رابط تشعبي، 
حول الصورة أو كتابة كلمات معينة باللون األزرق ووضع خط ومن الممكن تحقيق ذلك بسهولة تامة من خالل وضع حد أزرق اللون 

 تحتها. 
 مواضع الشريط اإلعالني: 

ال تقل أهمية موضع الشريط اإلعالني على صفحة الويب عن أهمية الرسالة التي تحاول توصيلها للعمالء. ومن ثم عليك أن تتأكد من 
تقيين المواضع التي يمكن اإلعالن فيها على الموقع الذي تعلن من خالله وأن تختار الموضع الذي يخدم حملتك التسويقية بشكل 

 صدد تكييف تصميم إعالنك تبعا للموضع الذي سيتم إدراجه فيه. مثالي. ويمكنك في هذا ال
يتم وضع الكثير من األشرطة اإلعالنية في الجزء العلوي من صفحة الويب، وهو الموضع الذي قد يكون جيدا ألن ذلك يعني أن 

قية حظات قليلة خالل تنزيل بالعنوان اإلعالني سيكون أول عنصر يتم تحميله وقد يكون الشيء الوحيد الذي يشاهده العميل لل
خاصة إذا كان اتصال العميل باإلنترنت بطيئا. وعلى الجانب اآلخر، من الممكن أن يكون لوضع اإلعالن في  –محتويات الصفحة 

ى لالجزء العلوي من الصفحة مساوئ وذلك ألن هذا الوضع التقليدي الشائع في جميع المواقع، وهو األمر الذي يجعل العميل معتادا ع
 رؤية األشرطة اإلعالنية في الجزء العلوي من صفحة الويب دائما مما قد يؤدي إلى تجاهلها ببساطة. 

وعلى هذا، نجد أن بعض اإلعالنات التي يتم وضعها أسفل قليال على صفحة الويب تحظى بجاذبية وإقبال من العمالء بشكل أكبر. 
( 60في  120ا بشكل متكرر العمود األيمن الذي يمكن أن يسع عناوين بحجم )ومن المواضع التي تم إدراج األشرطة اإلعالنية فيه

(، باإلضافة إلى العناوين اإلعالنية الرأسية ذات الحجم المخصص. إن وضع األشرطة اإلعالنية في هذا الموضع 125في  125و)
 الن إعالني. يجعل مجال رؤيتها أوسع باعتبارها جزء من محتويات الموقع وليس باعتبارها مجرد إع
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 تقييم فاعلية اإلعالنات: 
لتقييم فاعلية الحملة الترويجية التي تعتمد على األشرطة اإلعالنية، فإن األمر يتطلب منك أن تكون قادرا على اإلجابة على أسئلة 

 معينة، مثل: 
 ما عدد األشخاص الذين قاموا بالنقر على اإلعالن؟  -
 هل بقوا لفترة على موقعي؟  -
 هل قاموا بأية عمليات شرائية؟  -

ويمكن للموقع الذي تقوم باإلعالن من خالله أن يخبرك بعدد المرات التي تم فيها تنزيل اإلعالن إلى كمبيوتر العميل خالل فترة 
دد ع محدودة. ومع هذا، ولتجميع معلومات مفيدة حول فاعلية وكفاءة األشرطة اإلعالنية، فأنت بحاجة كذلك إلى إحصاءات توضح

مرات النقر التي قاموا بها العمالء على اإلعالن واإلجراءات التي قاموا بها بعد ذلك. وهناك أداتان أساسيتان لقياس فاعلية األشرطة 
 اإلعالنية: تحليل ملفات المعامالت وخدمات التعقيب. 

 تحليل ملفات المعامالت:  -1
برامج وحدة خدمة الويب بإنشائها عن الكثير من المعلومات المتعلقة بفاعلية من الممكن أن يكشف تحليل ملفات المعامالت التي تقوم 

العنوان اإلعالني. فعلى سبيل المثال، يمكن إعداد صفحة خاصة يرتبط بها أحد األشرطة اإلعالنية من خالل الروابط، ويمكن لهذه 
حساب عدد مرات الزيارة إلى الصفحة إعادة التوجيه الصفحة أن توجه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقعك. ومن خالل 

هذه، يمكن ألداة تحليل ملفات المعامالت التوصيل لعدد المستخدمين الذين قاموا بالدخول إلى موقعك من خالل النقر على إعالن 
 معين. 

اعلية التي يمكنك من خاللها قياس فوال يتطلب منك األمر استخدام صفحة إعادة التوجيه، لكنها في الكثير من الحاالت أبسط السبل 
المرتبط بكل إعالن. ومن الممكن في هذه الحالة تسجيل هذه  URLاإلعالن. ومن الوسائل األخرى الممكنة تمرير قيمة فريدة في الـ 

يمكن الني. و القيمة في إحدى قواعد البيانات أو في ملف المعامالت والرجوع إليها للتعرف على عدد مرات النقر على كل عنوان إع
 استخدامه مع المستخدمين الذين ال تدعم أدوات التصفح الخاصة بهم عمليات إعادة التوجيه الخاصة بصفحة الويب. 

العمالء، ومن خالل هذه المعلومات يمكنك تحديد ما إذا كنت ستستمر في اإلعالن في أحد المواقع أم ال، فعلى سبيل المثال، إذا كنت 
، وكنت تدفع المبلغ نفسه من المال للموقعين في نظير اإلعالن عن Two Web Siteو Web Site Oneتعلن على موقعي 

يرسل عمليات تنزيل إلى موقعك  Two Web Siteمنتجاتك من خاللهما، ولنفترض أن تحليل ملفات المعامالت كشف لك عن أن 
 . URLأكثر من أي موقع يشير إلى 

 خدمات التعقيب:  -2
حليل ملفات المعامالت من خالل شركات أخرى بدال من االعتماد على برامج الكمبيوتر. وتعمل هذه الخدمات يمكن الحصول على ت

في كل صفحة من صفحات موقع الويب الخاص بك، ثم يقوم هذا الكود بإرسال المعلومات  HTMLمن خالل إدراج الكود الخاص بـ 
رسال. ويمكنك في هذه الحالة االطالع على البيانات في جزء آمن على موقع إلى وحدة خدمة أخرى تقوم بتسجيل بيانات التحميل واإل

 الويب الخاص بخدمة التعقيب. 
 شراء وبيع األشرطة اإلعالنية: 

يجب على الشركة أن تحدد ما إذا كانت تريد شراء الخدمات اإلعالنية أو بيع الخدمات اإلعالنية كجزء من سياستها اإلرادية. فإذا 
الخدمات اإلعالنية على المواقع األخرى لكنها ال تعرض اإلعالنات على موقعها، فستفوتها في هذه الحالة فرصة تحقيق كانت تشتري 
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بعض األرباح المحتملة، ومن هنا، قد يكون من األفضل لموقع التجارة اإللكترونية الخاص بالشركة أال يقبل عرض عرض إعالنات 
 دف من موقعها اإلعالن عن منتجات الشركة وليس منتجات الشركات األخرى. عليه. ومن ثم يمكن أن نقول أنها تسته

 استهداف األشرطة اإلعالنية: 
إن تحديد الموقع الذي سيقوم من خالله بعرض إعالناتك لهو أمر في غاية األهمية كما أنه يشكل جزء من التحدي المتعلق بالترويج 

يمكن اإلعالن من خاللها  Exciteو Yahooدخول ذات درجة تحميل عالية مثل  على اإلنترنت، وعلى الجانب اآلخر، هناك مواقع
في مقابل مبالغ تقوم بتحديدها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل تتيح مثل هذه المواقع نوعية االستهداف التي 

 ه. ترغب فيها؟ وعليك في هذا السياق استهداف الموقع المالئم لإلعالن من خالل
 التعامل مع مندوبي اإلعالنات: 

للتغلب على التعقيدات المتعلقة باختيار أفضل السبل للترويج على اإلنترنت، فقد يكون من مصلحتك االستعانة بخدمات مندوبي 
واقع الويب ماإلعالن من خالل الويب. ويتمتع هؤالء المندوبون المحترفون باتصاالت واسعة وكثيرة كما يمكنهم الوصول إلى مزيد من 

التي تقبل عرض إعالنات اآلخرين عليها بصورة أفضل منك. كما يمكن لشركات اإلعالن من خالل الويب مساعدتك في الوصول إلى 
المواقع المميزة وكذا مساعدة موقعك في تقييم أداء مندوبي اإلعالنات، وفوق كل ما سبق، يمكنها مساعدتك في العثور على مصمم 

ولة قد يكون أكثر سه –مثل الترويج من خالل حمالت الدعاية  –ب. إن التوصل إلى بدائل للعناوين اإلعالنية جرافيك خاص بالوي
 عند االستعانة بمندوبي اإلعالنات، ويرجع ذلك التصاالتهم الواسعة والكثيفة. 

 شبكات االتصال الخاصة بمندوبي األشرطة اإلعالنية: 
اللها توصيل رسالتك على النحو األمثل استخدام شبكة االتصال الخاصة بمندوبي األشرطة ومن الوسائل الفعالة التي يمكنك من خ

اإلعالنية. ويتم إنشاء شبكات االتصال هذه من خالل تجميع عدد ضخم من المواقع التي تعرض الخدمات اإلعالنية ثم تقسيمها إلى 
 فئات. 

يرغبون في عرض إعالناتهم على مجموعة من مواقع الويب وليس على ويتم بيع خدمات هذه الشبكات االستشارية للمعلنين الذين 
موقع ويب منفرد. وبدال من اختيار موقع بعينه لوضع اإلعالن عليه، يمكنك استخدام شبكة االتصال الخاصة بمندوبي األشرطة 

 مرات تنزيل إعالناتك على أجهزةاإلعالنية في اختيار فئة ترغب في عرض إعالنك من خاللها، وتساهم هذه الخدمة في زيادة عدد 
العمالء خالل فترة محدودة. كما لن تحتاج في هذه الحالة إلى االحتفاظ بعالقات فردية بكل موقع من المواقع التي تعرض إعالناتك 

لى موقعك ع من خاللها. على سبيل المثال، لنفترض أن موقعك يبيع أدوات الكمبيوتر، ففي هذه الحالة يمكن لشبكة االتصال اإلعالن
بداية من  –من خالل مجموعة متنوعة من المواقع التي تشتمل على محتويات متعلقة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالكثير من العمالء 

 مدير أقسام تكنولوجيا المعلومات إلى المستخدمين في المنازل والهواة. 
 مقايضة األشرطة اإلعالنية: 

إذا كانت ميزانية الدعاية لدى الشركة محدودة، فقد ال يكون في االستطاعة االستعانة باألسلوب السالف ذكره في الترويج والدعاية 
ونعني هنا  –لمنتجاتك. ومع هذا ال يزال من الممكن القيام بحمالت الترويج لمنتجاتك على اإلنترنت دون أن تضطر لدفع مبالغ نقدية 

قايضة أو تبادل المساحات اإلعالنية مع المواقع األخرى. ستحقق هذه الطريقة نتائج أكثر فاعلية ونجاحا إذا استعنت أنه في إمكانك م
 بشبكة اتصال خاصة بتبادل اإلعالنات. 
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ويجب على أعضاء شبكة االتصال الخاصة بتبادل اإلعالنات في هذه الحالة إدراج كود على موقع الويب الخاص بهم يوضح 
األشرطة اإلعالنية الخاصة باألعضاء اآلخرين. وتتطلب بعض شبكات االتصال عرض هذه األشرطة اإلعالنية في الجزء العلوي من 

 صفحات الويب. 
الخاص بك يقوم بعرض األشرطة اإلعالنية الخاصة باألعضاء اآلخرين، فإن األشرطة اإلعالنية الخاصة  وعلى الرغم من أن الموقع

بك يتم عرضها على اتلمواقع الخاصة باألعضاء المشاركين، ويتم تخصيص عدد معين من مرات تنزيل العناوين الخاصة بك إلى 
باألعضاء اآلخرين. وكلما زاد عدد مرات عمليات التنزيل هذه التي  أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمالء على مواقع الويب الخاصة

 يسجلها موقعك للعناوين اإلعالنية الخاصة بشبكة االتصال، زادت للتنزيل التي يتم تخصيصها لعناوينك اإلعالنية. 
هو  ل األشرطة اإلعالنية كماويمكن في هذا الصدد زيادة فاعلية حملتك اإلعالنية عبر االستعانة بشبكات االتصال الخاصة بتباد

كما يمكنك كذلك تقييم أداء عناوينك اإلعالنية  Double Clickالحال تماما مع اشبكات اتصال األشرطة اإلعالنية المدفوعة مثل 
 على اإلنترنت. 

  :المحور الثاني 
 ترويج المنتجات من خالل آليات البحث: 

ين إعالنية رائعة المظهر تشتمل على معلومات كافية عن منتجاتك يتم وضعها على الرغم من قيامك ببذل أفضل الجهود لخلق عناو 
في أفضل المواضع، فإن الكثير من مستخدمي الويب سيغضون الطرف عن هذه اإلعالنات كلية. فعند زيارتهم ألحد مواقع الويب، 

كن أن يكون مستخدمي الويب قد اعتادوا على ينصب اهتمام معظم المتخدمين على المحتويات التي يجدونها على الموقع إذ من المم
تجاهل العناصر المرئية وتفضيل النصوص. ومع هذا فعند تخطيط هؤالء المستخدمين إلجراء عملية شرائية على اإلنترنت، فإنهم 

لى تهدف إ يلجشون في الغالب إلى االستعانة بإحدى آليات البحث من أجل العثور على البائع المناسب، ومن أجل ذلك وإذا كنت
 جذب نسبة كبيرة من متسوقي اإلنترنت، فمن المهم هنا أن تتأكد من أن موقعك ممثل على نحو جيد آلليات البحث الرئيسية. 

 أدلة الويب: 
هناك أسلوبان تقوم مواقع الدخول من خاللهما بعرض الروابط الخاصة بها إلى المواقع األخرى، يتمثل األسلوب األول في استخدام 

 URLsآليات البحث، بينما يتمثل األسلوب الثاني في إنشاء أحد أدلة الويب، ودليل الويب عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بـ إحدى 
 . Look Smartو  Exciteو Yahoo التي تم فرزها في هيكل تسلسلي، ومن أفضل أمثلة الويب 

من هذه المواقع، فإن النتائج التي يتم عرضها تقوم في واقع  وعند إدخال المستخدم للكلمات األساسية في نموذج آلية البحث على أي
على فهرسة  URLsاألمر على مواقع الويب الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بموقع الدخول فقط. وال تقوم هذه المجموعة من 

 صة بالدليل. أوتوماتيكية للويب، ولكنها تعتمد على اإلضافة اليدوية لمواقع الويب لقاعدة البيانات الخا
بالبحث على مواقع الويب المناسبة إلضافتها إلى األدلة الخاصة  –على سبيل المثال  Excite –وتقوم برامج التحرير الخاصة بموقع 

بها. كما أن هذه البرامج تعتمد على مالكي مواقع الويب في إدخال المعلومات الخاصة بهم في نموذج على الموقع ثم تحديد كيفية 
بإدراج الموقع الخاص بك مجانا عند الطلب. كما يتيح الموقع نفسه  Yahoo –ذه المعلومات. تقوم بعض األدلة مثل تصنيف ه

 إمكانية تم تعزيزها إلدراج األدلة في مقابل أجر. وعلى العكس من ذلك نجد أن آليات البحث ال تتطلب أية نفقات. 
 اإلعالن من خالل البريد اإللكتروني: 

ة يمكنك من خاللها توصيل رسالتك لآلالف من العمالء المحتملين هي اإلعالن عن منتجاتك من خالل نشرة البريد إن أفضل وسيل
في الغالب  –مثل المجالت المتاحة على اإلنترنت  –اإللكتروني الخاصة بشخص آخر، وهذا وتتمتع المواقع التي تهتم بالمحتويات 
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فيها إضافة محتويات جديدة إلى الموقع. ومن الممكن في هذا الصدد إرسال رسائل البريد  بنشرة بريد إلكترونية تصدر في كل مرة تتم
اإللكتروني التي تهتم بالموضوع بشكل دوري. ويمكن القول أن عناوين البريد اإللكتروني التي يتم إرسال هذه المراسالت إليها تنتمي 

بوا أن يتم إرسال هذه المراسالت إليهم. ويدرك هؤالء القراء ضرورة إلى أشخاص هم في واقع الحال قراء مخلصين لموقع الويب طل
وجود إعالنين أو ثالثة إعالنات مدرجة في كل من هذه المراسالت ويرجع السبب في ذلك إلى أن مواقع الويب التي تهتم بالمحتوى 

 تعتمد على اإلعالنات فقط من أجل اإليرادات. 
الل البريد اإلليكتروني الخاص بشخص آخر لهو أمر ال ينطوي على أية مخاطرة، إذ أنك لن وعلى الجانب اآلخر فإن اإلعالن من خ

تكون مسئوال عن إرسال رسالة البريد اإللكتروني إلى أشخاص لم يطلبونها أو لم يشتركوا فيها، كذلك لن يقع عليك أي لوم إذا شعر 
 ريد إلكتروني أكثر من الالزم. األشخاص المدرجون على قائمة المراسالت أنهم يتلقون رسائل ب

 مزايا البريد اإللكتروني: 
 للبريد اإللكتروني أهمية كبرى بالنسبة للعاملين في مجال التسويق، وذلك لألسباب الثالثة التالية: 

 التوافر:  -1
(، ISPد خدمة اإلنترنت )إن كل اشتراك على اإلنترنت يتضمن استخدام خدمات البريد اإللكتروني، سواء تم االشتراك من خالل مزو 

 أو كان للمستخدم إمكانية الوصول إلى الويب من خالل عمله أو كان يستخدم خدمة تجارية على اإلنترنت. 
 انخفاض التكلفة:  -2

ثر من كلقد أصبح االتصال عبر اإلنترنت يتم بطلب عدة أرقام بدال من االشتراك بالخدمة، وبالتالي ال تتكلف رسالة البريد اإللكتروني أ
الوقت المستغرق في كتابتها وإرسالها، كما أنه ليس هناك جهاز معين يلزم أن يتوافر لدى مستقبل الرسالة حتى يتمكن من قراءتها، 

ولكن يكفي لذلك الحصول على برنامج بريد إلكتروني يكون متضمنا بالفعل في مجموعة البرامج الحسابية المالية أو برامج المشتركين 
 Microsoft Internetو Netscape Communicatorأو مجموعة برامج تصفح الويب مثل  America onlineفي خدمات 
Explorer  مثل برنامجMicrosoft Express (Outlook .) 

 سهولة االستخدام:  -3
أن استقبال الرسالة ال كما  Sendإن كتابة رسالة بريد إلكتروني ال تتطلب مهارة تزيد عن كتابة ملحوظة مختصرة ثم النقر فوق زر 

يقل عن ذلك سهولة، فاألمر ال يتطلب أكثر من معرفة كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر باإلضافة إلى مهارات القراءة والكتابة 
 العادية. 

ة من د أم صادر سواء كانت الرسالة موجهة إلى فرد واحد أو مجموعة من األفرا –نتيجة هذه العوامل الثالثة، يعد البريد اإللكتروني 
 الوسيلة المتبعة عالميا لالتصال بأي فرد على اإلنترنت.  –قائمة بريد إلكتروني آلية 

 اإلرشادات والقواعد المتعارف عليها والمتبعة في عملية التسويق الفعال عبر اإلنترنت: 
 اإللتزام باإليجاز:  -1

من األسهل قراءة رسالة موجزة ذات فقرات قصيرة عن قراءة بحث طويل من خالل البريد اإللكتروني، كما أن الغرض من الرسالة 
 يتحقق بصورة أفضل عند استخدام فقرات قصيرة. 

 تجنب األحرف الكبيرة:  -2
فمتلقي  ن أنك عديم الخبرة في استخدام اإلنترنت.إن كتابة جميع حروف الكلمات بأحرف كبيرة )في حالة الكتابة باإلنجليزية( تكشف ع

 الرسالة ال يترجم ذلك على أنه وسيلة جذب االنتباه إلى عرض خاص، ولكنه يرى أنك تحاول فرض آرائك. 
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 تجنب العالمات اإليحائية:  -3
رة مبالغ ا تستخدم هذه العالمات بصو ينبغي على العاملين بالتسويق تجنب استخدام العالمات اإليحائية )الرموز واإلشارات(، فغالبا م

 فيها وغالبا ما تترك انطباعا سيئا في مجال العمل، من األفضل أن تعبر عما تريد في كلمات. 
 إلتزم بالحرص عند استخدام االختصارات:  -4

( و In My Humble Opinionوهي اختصار ) IMHOيجب اإللمام باالختصارات المستخدمة في رسائل البريد اإللكتروني، ومنها 
By The Way (BTW( و )LOL )Laughing Out Loud  وRolling On The Floor (ROTFL اعرف هذه االختصارات )

جيدا )حتى تدرك معناها إذا رأيتها في إحدى الرسائل التي تتسلمها( ولكن استخدمها فقط إذا شعرت أنه سيكون لها تأثير إيجابي على 
 مستقبل الرسالة. 

 ء قائمة بريد إلكتروني: مزايا إنشا
 تتحقق مزايا متعددة من إنشاء قائمة بريد إليكتروني قد تفوق مزايا االشتراك في قائمة موجودة بالفعل: 

 التركيز على الهدف:  -1
يمكنك التحكم في قدر المساحة التي يحتلها الموضوع بإنشاء قائمة خاصة بك، كما أن ذلك يساعدك على اكتشاف األشخاص 

 المهتمين بموضوعك. قد تتناول القائمة منتجاتك أو مجال عملك أو غيرها من الموضوعات. 
 سهولة نقل المعلومات:  -2

بريد اإللكتروني يعد وسيلة تسويقية أكثر فاعلية من تركهم يبحثون عنها على ال شك أن وصول رسالتك إلى اآلخرين من خالل ال
 موقعك على الويب. 

 تكوين مجتمع عبر اإلنترنت:  -3
تثير قائمة البريد اإللكتروني الجيدة شعورا بوحدة الهدف بين أعضائها، كما أنها قد تجعل من عمالئك رجال تسويق لمنتجك أو الخدمة 

ة إذا شعروا بأن لهم كلمة مسموعة فيها يتعلق بشؤون المنتج، وإذا كنت تشارك في القائمة بصورة إيجابية بصفتك التي تقدمها خاص
 ممثل عن شركتك ومتمرس في التسويق عبر اإلنترنت. 

 الدعاية:  -4
لى قدر إذا كانت تنطوي عإن إنشاء قائمة بريد إلكتروني جيدة وفعالة يجعلك تبدو أنت وشركتك كخبراء في موضوع القائمة، خاصة 

 كبير من المعلومات المهمة. 
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 الفصل الثالث 
 النتائج والتوصيات 

  النتائج 
في خاتمة هذا البحث نشير إلى أهمية اإلعالن وأهمية إعداد خطط واستراتيجيات اإلعالن في إطار الخطة التسويقية الشاملة للمنشأة 

لشاملة وما تتضمنه خطط فرعية )وخاصة في مجال اإلعالن والتسويق( ينبغي أن تتم والجدير بالذكر أن نشير إلى أن خطة المنشأة ا
 على أساس فلسفة وأهداف بناءه ذات أبعاد دينامية مستقبلية للمنشأة. 

إن المدخل المتبع في هذا البحث هو اإلعالن العالقات العامة. أن عناصر المزيج اإلعالني ال يمكن أن تكون فاعلية إال من  .1
 النظر إلى الترويج في إطار عالقته المتنامية والمترابطة مع المزيج التسويقي والبيئة الداخلية والخارجية.  خالل

فالترويج نشاط ترويجي ال غنى عنه في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة، حيث المنتجون والموزعون خصوصا يرسمون االستراتيجيات 
والسياسات والخطط التسويقية في محاولة إيصال أفكارهم ومنتجاتهم إلى أسواق تتميز هي األخرى بالتقلبات المستمرة والتغيرات التي ال 

عن طبيعة المستهلكين الذين تستهدفهم النشاطات التسويقية المختلفة، حيث تعاظمت احتياجات ورغبات  تعرف السكون. ناهيك
المستهلكين تعقبه عملية اتخاذ قرار الشراء بتعقد وتشابك السلوك اإلنساني في ضوء هذا الكم الهائل من السلع والخدمات المطروحة 

 في السوق. 
لبية احتياجات األسواق، فإن عليهم أن يقدموا شيئا متميزا يتناسب وأذواق وتطلعات لكي يتمكن المنتجون والموزعون من ت .2

واحتياجات المستهلكين، من خالل إثارة إنتباه واهتمام ورغبة المستهلك، وحثه على اإلقدام على عملية الشراء. وهذا ال يتحقق إال 
األخرى. بمعنى أن النشاط الترويجي يقدم خدمات متكافئة من خالل نشاط الترويج المتضاد والمتحد مع النشاطات التسويقية 

 للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. 
وتأسيسا على ذلك، جاءت نقاط البحث مترابطة ومنظمة ومعززة باألمثلة والشواهد التطبيقية إلعطاء القارئ نظره متعمقة ليس فقط في 

 بيقاته. أساسيات ونظريات النشاط الترويجي، وإنما في آلية تط
اإلعالن يعد في نظر خبراء الترويج واإلعالن واحدا من أهم عناصر المزيج الترويجي، فقد كرسنا فصوال عديدة لتناوله بشكل  .3

 متعمق وتفصيلي، بدأ من نشأة اإلعالن وانتهاء بدراسة توضيحية للفروق بين وسائل اإلعالن. 
ا جهدا جليا في ربط نظريات اإلعالن والترويج بواقع صناعة اإلعالن، وفي جميع فصول البحث، سيجد القارئ الكريم أننا بذلن

وممارسات النشاط الترويجي، من خالل أمثلة واقعية، وذلك بهدف تمكين العاملين بهذا الحقل االتصالي والمهم من إعادة النظر بالدور 
 تي شهدتها هذه الصناعة المتنامية. الذي يلعبه الترويج واإلعالن في عالم اليوم الكتشاف المتغيرات الجديدة ال

والقارئ في هذا المجال وفرنا له مادة علمية تطبيقية، بلغة بسيطة لكن متعمقة، تستهدف بدرجة أساسية وضع النقاط على الحروف، 
 والتركيز قدر المستطاع على مفردات الترويج واإلعالن. 

مما ال شك فيه أن اإلعالن أصبح قوة مؤثرة في تشكيل إيدلوجيات ومفاهيم وسلوكيات فعالة في حياتنا. تلك الرؤية التي تشكل  .4
مدخال أساسيا لفصوله التسعة إذ يتناول البحث مداخل ونظريات االتصال اإلعالني وما تحمله من قناعات، معددا في ذلك 

القوالب الفنية وأنواع المضامين المتباينة حسب كل وسيلة، ال سيما التلفزيون، باعتباره أكثر مختلف الوسائل اإلعالنية، مع تفسير 
هذه الوسائل انتشارا ونفاذا وجماهيرية، ثم يتناول البحث قضية أخالقيات اإلعالن، باعتبارها حديث الساعة وذات بعد محوري في 

 سية ال غنى عنها للباحث والدارس المتخصص. تشكيل وجدان المتلقي ثم يختم البحث قائمة مصطلحات أسا
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 توصيات 
نوصي الباحثين والدارسين في مجال اإلعالن والترويج التجاري على متابعة وتحليل بعض الممارسات اإلعالنية كنماذج للتوضيح، 

 ة. وتناول القوالب الفنية لإلعالن التلفزيوني ومضامينه، وأساليب التحرير والتقديم واألهداف الوظيفي
ويوصي الباحث في تاريخ ونشأة الترويج وذلك بسبب ضيق الوقت وفقر الملعومات عنها، وإدخال المعلومات على المواقع اإللكترونية 

 ليتمكن الباحثين إلى التوصل إليها بسهولة وبأقل التكاليف. 
خص عربية وذلك بسبب قلة هذه المراجع التي تويوصي الباحث ايضا المترجمين على العمل على ترجمة المراجع االجنبية إلى اللغة ال

 اإلعالن والترويج تحت إطار واحد. 
 البحث أيضا عن السلوك النفسي لدى المرسل والمتقبل وجميع أطراف العملية الترويجية والغرض من هذه العملية كعملية اتصالية. 

  :النماذج التطبيقية والتوضيحية 
ا مختلفة لنماذج من اإلعالنات اإللكترونية على اختالف أساليبها وقياساتها تبيانا لما تم ( صور 20إلى  1ونوضح من األشكال من )
 التعرض له خالل البحث. 
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 ملخص البحث باللغة العربية 
 أساليب اإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية

مما ال شك فيه أن اإلعالن أصبح قوة مؤثرة في تشكيل ايدلوجيات ومفاهيم وسلوكيات فعالة في حياتنا، ونظريات االتصال 
اإلعالني وما تحمله من قناعات، معددا في ذلك مختلف الوسائل اإلعالنية. مع تفسير القوالب الفنية وأنواع المضامين حسب كل 

ى عنه في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة حيث المنتجون والموزعون وأيضا المصممون يرسمون وسيلة فالترويج نشاط ترويجي ال غن
االستراتيجيات والسياسات والخطط التسويقية في محاولة إيصال أفكارهم ورؤاهم ومنتجاتهم إلى أسواق تتميز هي األخرى بالتقلبات 

منتجات من ال –اليب اإلعالن من خالل األشرطة اإللكترونية اإلعالنية المستمرة والتغيرات التي ال تعرف السكون، ومن هنا تعددت أس
 خالل آليات البحث وأيضا من خالل البريد اإللكتروني. 

 األحجام –ويهدف البحث إلى اإلعالن من خالل األشرطة اإلعالنية وأيضا المفاهيم والمصطلحات المتصلة باألشرطة اإلعالنية 
يم فاعلية تقي –مواضع الشريط اإلعالني  –إنشاء األشرطة اإلعالنية الفعالة  –عالنية مزاياها ومساوئها أنواع األشرطة اإل –القياسية 

كيفية  –برامج المرجعية  –شبكات االتصال الخاصة بمندوبي األشرطة  –استهداف األشرطة اإلعالنية  –الشراء والبيع  –اإلعالنات 
اإلعالن والمزايا وقواعد التسويق من خالل البريد  –موجزة عن البريد اإللكتروني خلفية  –قيام آليات البحث بفهرسة المواقع 

 اإللكتروني. 
والعالمات  تجنب األحرف الكبيرة –ويجدر بنا اإلشارة للقواعد ذات األهمية في التسويق الفعال عبر اإلنترنت ومنها اإللتزام باإليجاز 

ارات وااللتزام باللياقة. ومن الجدير بالذكر المزايا المتعددة التي تتحقق من إنشاء البريد اإليحائية والتزام الحرص عند استخدام االختص
سهولة نقل المعلومات وتكوين مجتمع عبر اإلنترنت والدعاية من خالل الخبرات في نقل  –اإللكتروني ومنها التركيز على الهدف 

 وكذا النشرات اإلخبارية. المعلومات الهامة عن بعض المواد التسويقية والترويج لها 
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“Advertising Through Electronic Methods Tapes” 

 
Abstract: 
There is no doubt that advertising has become a powerful force in shaping ideologies, concepts and behaviors effective in 

our lives, and theories of communication and advertising in respect of the convictions, enumerating the various advertising 

media. With the interpretation of technical templates and types of content by any means Valtroyj promotional activities is 

indispensable in a world of intense competition where producers and distributors and also stylists draw strategies, policies 

and marketing plans in an attempt delivery of their ideas and their visions and their products to markets characterized are 

other ongoing fluctuations and changes that do not know sleep, and here there were many methods of advertisement 

through electronic advertising tapes - products through search mechanisms as well as through e-mail. 

The research aims to advertising through ad tapes and also the concepts and terms related to ad tapes - standard sizes - 

types of advertising tapes advantages and disadvantages - the establishment of effective advertising tapes - Advertising 

tape positions - assess the effectiveness of advertising - buying and selling - targeting ad tapes - Private Networks delegates 

tapes - reference programs - how do search engines index the sites - a brief background on the e-mail - advertising, benefits 
and rules of marketing through e-mail. 

It is worth pointing to the rules of interest in effective online marketing, including the commitment concise - avoid large 

letters and signs suggestive and commitment to careful when using shortcuts and commitment to physical. It is worth 

mentioning multiple benefits realized from the establishment of the e-mail them and focus on the goal - ease of information 

transfer and the formation of online community and advertising through experiences in the transfer of important 

information about some of the marketing materials and promotion of information, as well as newsletters. 
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