
 رابعًا: تسويق الالعبني ويشمل:

  باألندية يتم اإلعالن عنها والدعاية هلا. الرياضيةاالهتمام بإنشاء مدارس لأللعاب 

  االهتمام بتوسيع قاعدة الناشئني يف خمتلف األلعاب الرياضية عن طريق إجراء اختبارات

لعمليات االنتقاء وفقًا لألسس العلمية واإلعالن عنها مع إبراز أهميتها من خالل وسائل 

 اإلعالم املختلفة.

  بتسويق الالعبني )احرتافهم( من خالل القنوات الرياضية مراعاة االستعانة باملختصني

 الفضائية مبا يضمن عائد كبري للنادي.

  .تشكيل جلان متخصصة لعمليات احرتاف الالعبني 

 .جذب اهتمام رجال األعمال )الرعاة( لتبين أحد الفرق أو الالعبني 

 املوهوبنيني تقديم تسهيالت خاصة من الضرائب لرجال األعمال نظري رعايتهم لالعب. 

 .التأمني على الالعبني ضد اإلصابات واحلوادث 

 .االهتمام بدعم العالقات مع الوكالء الرمسيني لعمليات االحرتاف الداخلي أو اخلارجي 

 بصورة احرتافية. همبناء عالقات مع وكالء الالعبني يف مجيع دول العامل لتسويق 

  اجنازاتهم إعداد سجالت خاصة بالالعبني يتضمن سريهم الذاتية , وتسجيل كل

 ومستوياتهم وتارخيهم الرياضي.

 



 خامسًا: تسويق املنشآت الرياضية ويتضمن: 

  االهتمام بالتعاقد مع املؤسسات ملمارسة األنشطة الرياضية على مالعب وصاالت األندية

 يف غري أوقات املمارسة.

 ري املطاعم ومحامات وصاالت السباحة وإسنادها للمستثمرين وأصحاب االهتمام بتأج

 االختصاص وفق اتفاقيات وعقود.

  االهتمام بالتعاقد مع شركات متخصصة يف الدعاية واإلعالن الستغالل األماكن

 املناسبة لتسويق اخلدمات الرياضية.

 .االهتمام بإنشاء حمالت جتارية باألندية وتأجريها للمستثمرين 

 هتمام بعمل متحف ملقتنيات النادي من جوائ  وميداليات ل يارة اجلمهور مقابل عائد اال

 مادي.

  ختصيص صاالت داخل األندية واملراك  الرياضية لتأجريها لالجتماعات واحلفالت

 والندوات ورعاية الربامج الثقافية.

 ار بطريقة االهتمام ببث قناة رياضية حتمل أسم النادي أو املؤسسة الرياضية , وتد

 اقتصادية.

  توفري اخلرباء واملتخصصني الذين يتحدثون يف الربامج الرياضية اإلعالمية من وجهة

 نظر جتارية.

 .االهتمام بإنشاء فندق ومرافق تروحيية حتمل أسم النادي ل يادة موارده املالية 

 



 سادسًا: تسويق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي ويشمل:

  رحالت احلج  –اخلدمات االجتماعية لألعضاء مثل )الرحالت االجتماعية االهتمام بتوفري

 –اجلمعيات االستهالكية  –احلضانة  –أماكن انتظار السيارات  –املصايف  –والعمرة 

 فواتري التلفون(. –الرعاية الصحية 

 .االهتمام بتشفري املباريات ل يادة اإلقبال اجلماهريي على املباريات 

 راك  اللياقة البدنية والرياضية جلميع املمارسني.االهتمام بفتح م 

 قع االنرتنت.اتسجيل موقع املؤسسة الرياضية على مو 

  عمل دليل رياضي واإلعالن عنه يف وسائل اإلعالم يدون فيه معلومات عن النادي وتطوره

 حققة.توخمتلف اجنازاته امل

  أو زي رياضي.االهتمام بتقديم هدايا تذكارية للمشاهدين مثل صور النجوم 

 .عمل قنوات مفتوحة للجماهري للتعبري عن آرائهم ورغباتهم 

 

وهي  نيبأن أساليب التسويق الرياضي تأخذ شكل (2009)علية حجازي والشافعي  كل من ويذكر    

 كاآلتي:

 الشكل األول: التسويق مع الرياضة:

, وهنا  ًارياضي ًااليت ال تنتج منتجوتكون الرياضة أو التسويق الرياضي أداة أو وسيلة للمؤسسة     

للمؤسسة التجارية , وأمثلة ذلك الرعاية  وسيلة لتحقيق األهداف التسويقية تكون الرياضة



الرياضية اليت تقوم على املنفعة املتبادلة بني املؤسسة والراعي الرمسي , والتصاريح باستخدام شعار 

 . الشركات مثل شركات املشروبات الغازية والسيارات

 الشكل الثاني: التسويق يف الرياضة:

وهو استخدام املؤسسات الرياضية ألساليب إدارة التسويق املتبعة يف املؤسسات االقتصادية مثل     

)التسويق للخدمات واملنتجات واألنشطة الرياضية وتسويق الالعبني والفرق واملسابقات والبطوالت 

 الرياضية واخلدمات الطبية والسياحة الرياضية(.واملباريات واألجه ة واألدوات واملالبس 

 


