
   الرياضي: التسويق خطة  

 :يأتي مبا الرياضي تتحدد التسويق بأن خطة (2004 وحممد صبحي الدين كمال)يشري     

 التسويق خرباء ويقول ، هلا اجلوهرية والقيم باملنظمة اخلطة هو ربط التسويق: خطة من الغرض -1

 أفراد قلوب توحيد على يساعد املؤسسة داخل واألهداف واألغراض القيم حتديد يف التوحد أن

 حيكمون سوف اليت واخلطط واملعايري واألطر اإلشارات توحيد على أيضًا تعمل أنها كما املؤسسة

 .إطاره يف أنفسهم على

 معينة بضاعة املنتج كان إذا ما وحتديد املنتج بتحليل اخلطوة هذه تبدأ :الرياضي املنتج حتليل -2

 .خدمة أو رياضيًا حدثًا أو لعبة أو

 املستقبلي باملناخ والتنبؤ التحليل اخلطوة هذه تتضمن :للسوق املستقبلي املناخ على الرتكيز -3

 .التسويقية اجلهود وتوجيه لدمج واخلارجية الداخلية العوامل تقويم املناخ يتطلب للسوق ، إذ

 التنبؤ فإن لذا ، واملشاهدين والعاملني الفريق وإدارة واملالك الالعبني ويتضمن :الداخلي املناخ -4

 تواجه اليت والضعف القوة نواحي وتقويم املؤسسة مهمة اختيار إعادة يتطلب املستقبلي باملناخ الناجح

 .الرياضي احلدث أو املؤسسة

 املستهلك عقلية يف التأثري شأنها من اليت اإلجراءات هو بالوضع املقصود :الرياضي املنتج وضع -5

 عن املنافسة املنتجات من غريه عن الرياضي املنتج تفريق هي( الوضع) وأهداف ، للمنتج وجذبه

 الشعارات طريق عن املتميزة الصورة هذه إىل التوصل وميكن ، لإلنتاج متميزة صورة خلق طريق

 .اإلخبارية واملقاالت والراديو التلفزيون يف واإلعالنات

 بتحليل املسوق يقوم اخلطوة هذه يف :وحتليلها املستهلكني أهداف ومعرفة الالعبني عائدات -6

 معرفة يتطلب الالعبني ، وهذا انتقال بعملية احمليط واجلو املستهلكني أهداف وحتديد السوق

 حبوث إجراء يلزم للسوق مسح وإجراء الرياضي املنتج بيع ميكن حتى للمستهلك العامة اخلصائص

  .املناسبة اإلعالم ووسائل الشرائية السوق افضليات وحتديد العميل طبيعة إىل تتطرق تسويقية



 إن جيب خطوة وهي ، الرياضي املنتج وبيع تعليب تتضمن اخلطوة هذه: الرياضي املنتج تعليب -7

 اإلقبال على اجلمهور لتشجيع وذلك خصائصه يف األفضل هو منتجه جعل على املنتج بإصرار حتظى

 .خمتلفة بطرق املنتج تقديم املهم فمن املستهلكني أذواق الختالف ونظرًا ، عليه

 طريق عن البداية يف الرياضي املنتج سعر حتديد اخلطوة هذه تتضمن :الرياضي املنتج تسعري -8

 . للمنتج اإلنتاجية القيمة سعر ختصيص

 عن ويتم ذلك ، الرياضي املنتج ترويج كيفية على اخلطوة هذه تركز :الرياضي املنتج ترويج -9

 خاصة مهمة عناصر وهناك املستهدفة اجلماهري جذب لتحقيق املنتج صورة تنويع طريق

،  االجتماعية العامة ، العالقات العالقات الدعائي ، وهي )اإلعالن ، الرتويج الرتويج باسرتاتيجية

 الشخصي(. ، البيع اإلعالمية العالقات

 اإلستاد) الرياضي املنتج موقع أو مكان حتليل اخلطوة هذه تتضمن :الرياضي املنتج موقع عملية -10

 لتوزيع واألصلية األساسية النقطة ميثل الرياضي املنتج موقع لكون( امللعب – الصالة – القاعة –

 يتضمن وكما( تليفونية خطوط خالل من املبيعات حجز ، اإلستاد يف التذاكر مبيعات)اإلنتاج 

( مدن ، مجعيات ، دولية ، إقليمية ، وطنية ، عاملية) املستهدفة لألسواق اجلغرايف املوقع األمر

 التسويق خطة يف تؤثر أن ميكن اليت الرياضة مبوقع العالقة ذات املصانع ومواقع أماكن وكذلك

 سلبًا. أو إجيابًا

 أن ميكن الذي للمدى تقويم مبثابة اخلطوة وهذه :للرياضة التسويقية اخلطة يف( التعهد) الوعد -11

 األهداف وحتقيقها نفسها على املؤسسة قطعتها اليت بالوعود باملؤسسة التسويقية اخلطة فيه تتقابل

 املؤسسة داخل feed back الراجعة التغذية نظام استخدام يتطلب التقويم هذا ، عليها املتفق واملهام

 .دائم بشكل الراجعة التغذية نتائج حتليل يلزم وهنا التسويقية اخلطة مراجعة يف وخارجها

 عناصر بها تطبق اليت العملية" هي التسويق خطة بأن (2004 حسن أمحد الشافعي) ذكر كما    

 اإلجراءات وإقرار والبشرية املادية اإلمكانات وحتديد السياسات ورسم اهلدف حتديد من اخلطة

 البدنية الرتبية جماالت يف التسويق عملية أهداف لتحقيق الزمنية التنفيذية الربامج ووضع

 ." والرياضية

 



 :عناصر املزيج التسويقي الرياضي

ميثل املزيج التسويقي العنصر األساسي وحمور العمل الذي تقوم به الوحدة التنظيمية     

 املتخصصة مبجال التسويق يف املؤسسة من أجل حتقيق اهلدف الذي تسعى اليه.

أن هذه العناصر مرتبطة ببعضها البعض وتستطيع  (2009)علية حجازي وحسن الشافعي رى تو    

حيث تسعى من خالهلا إىل التأثري بأكرب قدر ممكن من درجة استجابة  املؤسسة أن تتحكم بها ،

 السوق هلا ، وهي تتكون من أربعة عناصر وكاآلتي:

 :ال يقصد و الرغبات الرياضية للعميل منتج يليب يأ يالسلعة الرياضية  ه السلعة أو املنتج

وسة واخلدمات املادية امللمباملنتج السلعة املادية فقط بل إن كلمة منتج تنطبق على السلع 

هناك ، و التسويقياملزيج  هيبنى علي يور االساس الذاحمل تعد السلعةو واملنتجات الرياضية

العمالء وليس  احتياجاتمن املهم تلبية حيث  منافسني أكثر بالطبعمستهلكني كثر و

 .دمات بعينهاخالرتكيز فقط على منتجات أو 

 :ميثل و املادية املقابلة للسلعة وهو أكرب حتدى للتسويق السعر هو القيمة السعر أو الثمن

السعر مبلغًا من املال يدفعه املستهلك من أجل حيازة السلعة أو اخلدمة ويرتبط باجلودة 

 والقدرة األدائية ، ويشمل سعر املنتج أو الالعب أو أسعار تذاكر دخول املنشآت الرياضية. 

 :إيصال  اي م املنتج أو اخلدمة أو النشاط الرياضيويقصد به مكان تقدي املكان أو املوقع

 .السلعة الرياضية للمستهلك

 :وهو اإلعالن عن املنتج واخلدمة واألنشطة الرياضية املقدمة  الرتويج أو االتصاالت

 فلسفتهتعتمد و املؤسسة تنتجهملا  االنتباهيعد الرتويج من أقوى العناصر جلذب و ، للمستفيد

  .تشجيع وحث املستهلك على الشراء بالوسائل العديدةوتنشيط وتوزيع املبيعات  على

 


