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 لثتقسن ادارة البيئت/ الورحلت الثب

 9191-9102للعبم الدراسي  / الكورس االول التسويق هببدئ

 /تدريسي الوبدة ثنبء عبدالكرينبعتالسبالوحبضرة 

 

 )استراتيجيت الونتوج(عنواى الوحبضرة 

 
ٌتم من خالله اشباع حاجات  الذي المنتوج العنصر االول من عناصر المزٌج التسوٌمً  ٌعتبر 

ورغبات المستهلكٌن الحالٌة والمستمبلٌة حٌث تأمل المنظمات كسب رضا الزبون وتحمٌك 

اهدافها الربحٌة وعلٌه فإن من الضروري أن تموم المنظمات بصٌاغة استراتٌجٌة منتوج فاعلة 

 وفما" لرغبات المستهلكٌن واهتماماتهم.

 Productالمنتوج  

أي شيء يحصل عليه المستهلك كىتيجت لعمليت تبادليت وقد يكىن أما أنه ٌعرف المنتوج ب

أو غير ملمىس وتتضمه مىافع أو فىائد وظيفيت أو اجتماعيت أو وفسيت. والمىتج قد يكىن   ملمىسا  

 فكرة ، خدمت أو سلعت .

 Classifying productsتصنٌف المنتجات 

 سلع معمرة وسلع غٌر معمرة .ٌصنف التسوٌمٌون السلع الى لسمٌن ربٌسٌٌن : 

وهً تلن السلع التً تستخدم أو تستهلن خالل فترة زمنٌة  Durable Goodsالسلع المعمرة  

طوٌلة )على األلل تعمر ثالث سنوات( مثل االجهزة المنزلٌة الكهربابٌة ، االثاث ، مواد البناء، 

 السٌارات.

التً تستخدم أو تستهلن خالل فترة  وهً تلن السلع Nondurable Goodsالسلع غٌر المعمرة 

زمنٌة لصٌرة أو بعد استخدام واحد أو عدة استخدامات ومثالها المواد الموجودة فً محالت 

 السوبر ماركت، ولود السٌارات....الخ. 

)وهً المنتجات  المنتجات االستهالكيةوٌمكن تصنٌف المنتجات حسب الغرض من شرابها الى 

)وهً المنتجات التً  والمنتجات الصناعيةشخصٌة وعابلٌة ، التً تشترى ألشباع حاجات 

 تشترى لغرض استخدامها فً العملٌات االنتاجٌة واعادة بٌعها كمنتجات اعمال.
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 أوال" المنتجات االستهالكٌة  

تخضع السلع والخدمات االستهالكٌة الى ثالث معاٌٌر : الولت المبذول، المال، والمخاطرة 

شراء . فالولت المطلوب للشراء ٌشمل الولت المبذول فً البحث عن المتضمنة فً لرار ال

 المنتجات وتمٌٌم البدابل اضافة للولت عند اجراء الشراء الفعلً.

اما المال فٌشمل سعر الشراء وكلفة البحث عن المنتجات وتمٌٌم البدابل المتاحة وكلفة الحصول 

 الشراء عدة جوانب:على المنتجات، فً حٌن تشمل المخاطرة فً لرار 

 .المخاطرة االجتماعٌة : عدم موافمة األلرباء واالصدلاء على الشراء 

 .المخاطرة الوظٌفٌة : ال ٌعمل أو ال ٌحمك المنتج ما هو متولع منه بشكل كامل 

 .المخاطرة المالٌة : فمدان المال عند شراء منتج سٌا 

 غٌر أمٌن. المخاطرة الجسمٌة : شراء المستهلن منتجاً غٌر صحٌح أو 

 .المخاطرة النفسٌة : ال ٌحمك المنتوج االشباع العاطفً والنفسً للمستهلن 

 وبناًء على ما تمدم تُصنف المنتجات االستهالكٌة الى اربع فبات :

 Convenience Productsالمنتجات المٌسرة  - أ

 وهً تلن المنتجات والخدمات رخٌصة الثمن الى حداً ما وتشترى بالل جهد أو تفكٌر ،

 مثل شراء الخبز والمشروبات الغازٌة ، الصحف، وتتمٌز هذه المنتجات بعدة ممٌزات:

 ٌتم تسوٌك المنتجات المٌسرة الى عدد كبٌر من محالت التجزبة -

ألن دوران المخزون ٌكون عالٌاً لدى المنتجٌن ، فإن هامش الربح لكل وحدة مباعة  -

 ٌكون للٌالً .

 ٌج التسوٌمً لهذه المنتجات.ٌمثل التغلٌف عامالً هاماً فً المز -

 ٌتم التروٌج لهذا المنتج من لبل المصنعٌن ولٌس محالت التجزبة. -

 Shopping Productsمنتجات التسوق  - ب

هً تلن المنتجات التً ٌمارن فٌها المستهلن بدابل عدٌدة وفك معاٌٌر محددة مثل السعر 

اكبر من المنتجات  ، الجودة والمودٌل، كما انها منتجات مكلفة اكثر وبها مخاطرة

ً اطول وجهداً اكبر عند اختٌاره لمثل هذه  المٌسرة.. ولهذا فإن المستهلن ٌبذل ولتا

المنتجات كاألدوات الكهربابٌة وااللكترونٌة ، االثاث ، السٌارات ومن ممٌزات هذه 

 المنتجات:
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 ٌتم تسوٌمها لعدد محدود من محالت التجزبة. -

 للٌالً. ٌكون دوران المخزون لدى المنتجٌن -

 ٌستخدم البٌع الشخصً واالعالن كأدوات ربٌسٌة للتروٌج لهذا النوع من المنتجات. -

 Specialty Productsالمنتجات الخاصة  -ج

ً كبٌراً فً البحث عنها  هً منتجات فرٌدة فً خصابصها وكلفتها عالٌة ، وٌبذل المستهلن ولتا

والحصول علٌها، وال ٌوجد لدى المستهلن أي استعداد لمبول البدٌل. ومن امثلتها الساعات 

الباهظة الثمن المرصعة باألحجار الكرٌمة ، السٌارات الفخمة ، األوانً المرصعة بالذهب. ومن 

 ٌزاتها : مم

 محدودٌة الموزعٌن. -

 تحمك منافع نفسٌة واجتماعٌة للمستهلن. -

 ال ٌتم تكرار شراؤها. -

 مخاطرتها عالٌة. -

 ٌستخدم البٌع الشخصً واالعالن للتروٌج لها. -

 للة دوران المخزون. -

 Unsought Productsمنتجات الطوارئ أو التً ال ٌبحث عنها المستهلن   -د

تجات حالً لمشكلة تواجه المستهلن وبصورة طاربة ، هذا النوع من ٌتم شراء هذا النوع من المن

المنتجات ال ٌهتم بها اصالً المستهلن وال ٌبحث عنها اال اذا صادفته مشكلة مثل شراء بطارٌة 

 سٌارة عند تولفها عن العمل فجأة، استبدال محول الكهرباء فً حال عطله فجأة....الخ .

 

 

 

 

 
 


