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 لثتقسن ادارة البيئت/ الورحلت الثب

 9191-9102للعبم الدراسي  / الكورس االول التسويق هببدئ

 /تدريسي الوبدة ثنبء عبدالكرينالثبهنتالوحبضرة 

 

 (هنتجبث االعوبل )الونتجبث الصنبعيت ()عنواى الوحبضرة 

 
لغرض بناء المنظمة ٌشتري زبائن االعمال او الزبائن الصناعٌون تشكٌلة واسعة من المنتجات 

 وتحمٌك اهدافها ، وٌمكن تصنٌف منتجات االعمال الى الشرائح اآلتٌة:

التأسٌسات : وتشمل المبانً ، المصانع ، المخازن، والمعدات الرأسمالٌة غٌر لابلة للنمل   -1

 كخطوط االنتاج واآلالت الضخمة.

 

المنتوج النهائً لكنه المعدات االضافٌة: هذا النوع من المنتجات ال ٌصبح جزءاً من  -2

ٌستخدم فً اعمال الصٌانة والتركٌب كالعدد الٌدوٌة وتمتاز هذه المنتجات برخص ثمنها 

 وتكرار شرائها.

 

 

المواد الخام: وهً المواد الطبٌعٌة التً تصبح فٌما بعد جزءاً من المنتوج النهائً مثل  -3

 المعادن، المواد الكٌمٌاوٌة، خشب اشجار الغابات.

 

تكون جزءاً من المنتوج النهائً اما باعتبارها اجزاء مصنعة او شبه مصنعة االجزاء:  -4

 مثل : لطع غٌار السٌارات ، االطارات، المفاتٌح.

 

 

خدمات التجهٌزات: تشمل الصٌانة وخدمات تبدٌل لطع الغٌار والمواد الالزمة لتسهٌل  -5

االوراق، االلالم وٌكون العملٌة االنتاجٌة ولكنها ال تشكل جزءاً من المنتوج تام الصنع: 

 وجود هذه المنتجات فً محالت التجزئة وشراؤها متكرر.

 

خدمات االعمال : منتجات غٌر ملموسة تحتاجها جمٌع منظمات االعمال فً تنفٌذ    -6

 عملٌاتها وتشمل الخدمات المالٌة والمانونٌة وتكنولوجٌا المعلومات.
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 عناصر المنتوج

ج : الخصائص، االسم، التغلٌف: الملصك التعرٌفً، تتضمن العناصر التً تشكل المنتو

 والسلع والخدمات المساندة وفٌما ٌلً توضٌح لكل منهم:

: هً افكار فرٌدة لمنتجات معٌنة فً السوق تجعل من الصعب خصائص المنتوج -1

على المستهلكٌن مماومة شرائها مثل: الشكل المادي للمنتوج، مستوى الجودة، لوة 

 تخدام، تأثٌر المنتوج على البٌئة.التحمل، سهولة االس

 

ٌطلك التسوٌمٌون اسماً معٌناً أو مصطلحاً أو تصمٌماً او رمزاً أو   :اسم المنتوج -2

أي خلٌط بٌنهما لتمٌٌز المنتوج عن غٌره من منتجات المنافسٌن وٌنمسم اسم 

 المنتوج الى عدة اشكال وهً كالتالً :

 

 

سم ٌمكن التعبٌر عنه لفظٌاً بما : وهو جزء من اال Brand nameاسم العالمة  - أ

 فٌها احرف أو كلمات أو ارلام. مثل مطاعم ماكدونالد، آٌفون ، ادٌداس.

 

 

 

: هو جزء من اسم العالمة ال ٌمكن التعبٌر عنه  Brand Markماركة العالمة  - ب

ً كما هو فً تصمٌم الشعارات او الرموز كما هو الحال بالنسبة إلشارة  لفظٌا

 مطاعم المكدونالد ، اشارة المرسٌدس، اشارة لناة تلفزٌونٌة )الحرة(، .
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: وهو االسم الذي تزاول منظمات االعمال  Trade Nameاالسم التجاري  -ج    

شاطها من خالله وله حماٌة لانونٌة ومسجالً لدى وزارة التجارة والصناعة كما هو ن

 الحال فً شركة مرسٌدس بنز ، أو شركة كٌا .

: ٌشٌر عنصر التغلٌف للمنتوج بأنه أي اطار أو محتوى  Packagingالتغليف  -3

ٌعرض من خالله المنتوج ، والتغلٌف ٌمثل اول اتصال بٌن المستهلن والمنتوج 

 ؤدي التغلٌف منافع عدة منها:وٌ

  منافع اتصالٌة : تعلٌمات عمل المنتوج، مكونات المنتوج، اثارة

 انتباه وجذب الزبون.

  منافع وظٌفٌة : حٌث ٌحمك التغلٌف ادواراً وظٌفٌة هامة مثل

 الحماٌة والتخزٌن للغذاء ، االدوٌة، االدوات الكهربائٌة.

 غلٌف فً عمل المستهلن، منافع ادراكٌة : االدران الذي ٌحدثه الت

 فالتغلٌف ٌوصل فكرة معٌنة عن مستوى المنتوج وجودته.

 

: ٌتطلب من المنتجات وبحكم المانون أن  Labeling البطاقة التعريفية -4

تلصك بطالة تعرٌفٌة على منتجاتها وتؤدي البطالة التعرٌفٌة الوظائف 

 التالٌة:

 تساعد فً تروٌج المنتوج -

 والوسطاء بالمعلوماتتزود المستهلكٌن  -

 استجابة الى التعلٌمات الحكومٌة -
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 Supporting Elementsالعناصر الداعمة للمنتوج  -5

هً العناصر التً تدعم المنتوج كالكفالة والضمان، الصٌانة وخدمات 

التصلٌح وتركٌب االجهزة والمعدات، والتدرٌب وخدمات االستشارات. 

ج وزٌادة اٌرادات جدٌدة هذه الخصائص تساعد فً تسهٌل بٌع المنتو

 للمنظمة.

الكفالة : هو تعهد مكتوب ٌلتزم فٌه المنتج )المنظمة( بالتعوٌض على 

المشتري اذا ثبتت عدم صالحٌة المنتوج أو لم ٌؤدي الوظائف المطلوبة 

 منه.

الضمان: هو تأكٌد مكتوب أو غٌر مكتوب ٌلتزم به المنتج )المنظمة( بأن 

تهلن أو المشتري. وهذا ٌعنً أن سعر منتجاته سوف تحمك رضا المس

 الشراء سوف ٌتم تعوٌضه اذا ثبت فشل المنتوج فً تحمٌك الرضا.

 

 


