
 :السوق الرياضي

 :مفهوم السوق

 السوق بأنه جمموعة من املشرتين الفعليني واحملتملني لسلعة معينة. (2000)كوتلر عرف     

 بأن حجم السوق يتوقف يف الغالب على اآلتي: (2004)توفيق عبد احملسن ويشري     

 لديهم الرغبة يف احلصول على السلعة واالستعداد للدفع مقابل  فرعدد األشخاص الذين تتو

 احلصول عليها.

 ن يف السوق.عدد املنافسني املوجودي 

 :توصيف العميل

ميثل العميل الوحدة الفردية اليت يتكون منها السوق واليت لديها القدرة والرغبة على الشراء ,     

وتتعدد أنواع العمالء وختتلف خصائص كل منهم ورغباتهم وحاجاتهم ودوافعهم لذلك تصنف 

يكون سوقًا خاصًا به , ورجل التسويق األسواق على حسب أنواع العمالء , ألن كل نوع من العمالء 

الناجح هو الذي يستطيع أن حيصل على معلومات وافية عن كل جوانب العميل حتى يستطيع أن 

 يتفهمه ويتنبأ بسلوكه.

 :املستهلك األخري )النهائي(

وقد يكون هذا املستهلك  هو العميل الذي يشرتي املنتج بهدف االستهالك واالستمتاع الشخصي ,    

حمليًا أو أجنبيًا وهو األمر الذي ينعكس على السياسات التسويقية للمؤسسة لوجود اختالفات بينهم 

 يف سلوكهم الشرائي. 

 :املشرتي غري النهائي

العميل أو اهليئة الذي يشرتي احلدث الرياضي ألغراض أخرى غري االستهالك واالستمتاع  هو    

 الشخصي وتتنوع هذه األغراض مما ينعكس على نوعية العميل وكما يأتي:



وهو العميل أو املؤسسة الذي يشرتي املنتج الرياضي سواء كان تذاكر املشرتي التاجر:   -1

ل حتقيق الربح , فهو ال يشرتي البطولة بادة بيعه مقامباريات أو ألعب أو بطولة لغرض إع

إلشباع حاجاته الشخصية وإمنا لتلبية احتياجات املنظمة اليت يتبعها ومن أمثلته التجار 

 والوسطاء.

العميل الذي يشرتي املنتج الرياضي بغرض إعادة عرضه وإخراجه  هواملشرتي الصناعي:   -2

 لفضائية املتخصصة.للمستهلك النهائي ومثال ذلك القنوات ا

هو العميل الذي يشرتي احلدث الرياضي أو تذاكر احلدث لغرض املشرتي اخلدمي:   -3

استخدامه يف تقديم احلدث مقابل أجر أو بدون أجر ومن أمثلته اإلذاعة والتلفزيون 

 والصحافة.

 هو العميل الذي يشرتي البطولة أو املشرتي احلكومي أو الذي ال يهدف إىل حتقيق الربح: -4

املباراة الرياضية لغرض استخدامها يف تقديم خدمات عامة أو توصيلها ملن حيتاجون إليها 

 ومن أمثلته وزارة الشباب أو االحتادات الرياضية.

هو العميل األجنيب الذي يشرتي البطولة أو املباراة الرياضية ألي غرض من املشرتي الدولي:   -5

واحلكومات األجنبية واألندية واالحتادات األغراض اليت سبق ذكرها , وأمثلته التجار 

 الرياضية .

جمموعة من األفراد الذين يتجهوا إىل شراء املنتجات املعروضة يف  املستهلك املرتقب:  -6

املستقبل , وهم يكونون السوق احملتمل بالنسبة للمسوقني وتعتمد منشآت األعمال على هذه 

 الفئة لزيادة املبيعات وتوسيع دائرة السوق.

هم جمموعة من الشركات أو األفراد الذين يكون لديهم فرصة الستخدام بعض رعاة: ال -7

االمتيازات احمللية والعاملية واليت تتناسب معهم ومع القيم املقدمة من منظمي البطولة 

قبلهم لكفل البطوالت واملباريات الرياضية , وتتفاوت االمتيازات اليت  مقابل خدمات من

 تبعًا للخدمات املقدمة من قبلهم.حيصل عليها الرعاة 

 


