
:التسويق الرياضي  

 حملة تارخيية عن بداية التسويق الرياضي:

عندما قامت شركات التبغ يف الواليات املتحدد    1870بدأت العالقة بني الرياضة والتسويق يف عام      

عددا البيسددبود وأها ت ددا يف ع ددر السددلاار مددن أ دد  ال ويدد       الاألمريكيددة باباعددة بااقددات ألشدد ر   

زاهت مبيعددات السددلاار وأ ددبحت بددقا البااقددات بدايددة ال ويدد  الرياضددي         إذلشددركات السددلاار    

القااعددة اللصدديت   بعددد ذلدد  تاددورت   Bubbleلصدد حة اللصددناعة   قحدده أ اددت بددقا البااقددات بع كددة   مل

مدر  ألطرق وأسدالير اععدالو والدعايدة ببيدا بااقدات الالعدبني و دوربه هوو ربادم بسد عة معيندة   ا          

اا دددة أو الرياضدددة أ دددبحت يف األسدددا  ع  يدددة      هى إىل أتسددداق رقعدددة التسدددويق الرياضدددي أالدددق  

 ذات عالقة تكام ية بني الرياضة واالقتلصاه.اقتلصاهية 

ومبدددرور الدددومن م وضدددا مندددابيه معيندددة لتادددوير امل ارسدددات والن سدددنات املتع ادددة بالتسدددويق            

مدن األسداور     الرياضي عن طريق مشاركة عده كبري مدن ر داد األع داد يف الواليدات املتحدد  بدد        

تركددوت مسدداب اتم يف التسددويق الرياضددي  ( الددق  Barnum( ومددروراب ببددار)يه  Shomanشددوماو  

( الددق  سددابه يف تاددوير  ارسددات  Billveek  1914ع ددا الدداد اععالمددي والرياضددي   قحدده بيدد   يدد   

التسويق الرياضي عن طريق بيا التقاكر ومواه الدعاية واستغالد التل عات اجل ابرييدة  السدري    

هوراب م  داب يف   ؤه عالقاتدم العامدة الدا كا)دت تد     شت ر بأ إذ الكشا ة( لبيع ا   –التل عات الاالبية  –

( الددددق  أشددددت ر بددددال وي  ل  نتلددددات   Spalding  1915الع  يددددة التسددددوياية   وكددددقل  سددددبالد)    

هوراب رايسداب يف طرياددة   أهىعدر بيسدبود فد ك وكدابي  ريادم الدوطث    يد         الالرياضدية كو)دم   

مددن املنا ددر الددا توالبددا بلصددور   يددد  يف تسددويق املنتلددات       عرضددم ل  نتلددات الرياضددية مسددتنيداب   

اخلا ة برياضة البيسبود ومسداب تم يف تادوير التسدويق الرياضدي يف تداد توقيدا العادوه وتوقيدا         

 الشركات الراعية ل باوالت.

 

 

  



 من وم التسويق الرياضي:

واملنشآت الرياضية واألهوات قباد ع ا بنا  املالعر ألارتبط من وم التسويق الرياضي بوياه  ا        

 ل تسويق التلار  وتاالب     ي  أ بحت بد اب  كا ة والتل يوات واملنتلات الرياضية األارى

ه ا الشركات واملؤسسات املالية لالستث ار  ي ا واالرتاا  جبوه   كبرياب  ل ربح املاه  وأ بح ع الب 

املنتلات الرياضية وتسويا ا و ق اس اتيلية تنسله ومتا بات املؤسسات الرياضية الا تع   

ع ا تاوير )شاطات ا وبرات ا بشك   يد ألو الرياضة ظابر  ا ت اعية و ضارية تعكس التاور 

ت   وأو جناح املؤسسات الرياضية يف الدود املتادمة وما و  ت اليم اآلو والرقي والايه يف الت عا

كدت جنا  ا يف تسويق منتلات ا أب رت العامل وأمن مستويات  نية عالية يف الاد الرياضي قد 

ة وبقا بو املن وم ا دي  ل تسويق الرياضي     قا املؤسسات    ت وطبات الن سنة ضيالريا

اجل ابري احملبة  اترغب وإشباق إرضا   ية شام ة و اع ة قاا ة ع ا التسوياية بارياة ع

إىل  ا)ر ال وي  اععالمي الق  يب ر املشابد    التسويق ينا ق  وعاملياب  وامل ارسة ل رياضة ف ياب 

 من احمل ية إىل العاملية من االد  رق األ)دية واملنتخبات الوطنية إىل آ اق إق ي ية وعاملية.

ع  ية متداا ة ت دك إىل ختايط "التسويق الرياضي بأ)م  (2006  سن أمحد الشا عي عرك  وقد    

وتسعري وتروي  وتوزيا املنت  أو اخلدمة أو األ)شاة الرياضية الا تشبا  ا ات ورغبات 

 ."أو املست  كني ا اليني واملرتابني يناملستنيد

 االجتااع  ية تلص يه وتننيق أ)شاة رباعية "بأ)م  (2004 ك اد الدين وف د  بحي ك ا عر م     

 ا ات ورغبات املست  كني وحتايق  الستينا التوزيا( ل  نت  الرياضي  –املكاو  -السعر – املنت  

 ."أبداك الشركة أو املنظ ة

أ د أ)واق التسويق الا تابق يف الاد الرياضي من االد "بو  (2002 عبد الع يه ف وه وعر م     

ومنتلاتم املخت نة  ي  ي دك إىل استاالق الرأ  واالجتابات السااد  يف السوق مؤسساتم 

 ."الرياضي

بو الوسي ة الا تستخدم ا الشركات ل وي  "بأو التسويق الرياضي  (2004  ار  تريبو ويشري     

ة األ)شاة أو اخلدمات اخلا ة بالرياضة والتعريف مبنتلات ا وتسويا ا وتن ية موارهبا املالي

 ."للصاحل الناه  أو الشركة



 أب ية التسويق الرياضي:

تتضح أب ية التسويق الرياضي بأ)م يسعا إىل االرتاا  مبستوى األ)شاة الرياضية وتاالت     

ال بية البد)ية والتدرير واعهار  وال ويح و قب االبت ام حنو  ارسة الرياضة وتوضيح قي ت ا 

لتن ية مواره املؤسسات الرياضية وزياه  مواره الدولة من الضراار مبا  ملصدراب  عدبالإل)ساو و

حتاام من ربح وعااد ماه    إىل  ا)ر تو ري  رص ع    ديد  والتناع  اال ت اعي بني املؤسسة 

أب ية التسويق الرياضي بعده من املتغريات  ارتبات   ي   الرياضية ومج ور املست  كني

القتلصاهية والتكنولو ية والا ساب ت إىل  د كبري يف تاور بقا الاد اال ت اعية والثاا ية وا

 ومن ا:

  التوايد والتنوق يف املنظ ات الا تادم اخلدمات الرياضية   وتوايد أعداه امل ارسني وامل ت ني

بالالت الرياضية   وكقل  زياه  عده أ)واق الرياضات اجلديد  واملبتكر   ا يويد من 

 ة العاملية يف ت   الاالت.ضغوط املنا س

 واملستنيد  والرياضية البد)ية ال بية تاالت يف املستث ر بني امللص حة أو املننعة تباهد 

 .(مج ور – إهار  – العر 

 الرياضي. املنت  أو الرياضية األ)شاة من املستنيدين ا تيا ات تو ري  

  الرياضية والتو م إىل اعهار  الرياضية استخدام االس وب واملن   الع  ي يف إهار  املنشآت

 احمل  ة املتخلصلصة بدالب  من اعهار  التاوعية.

 البد)ية ال بية مبلاالت والن وض واالرتاا  لإلس ام الو ري والربح املاه  العااد حتايق 

 والرياضية.

  أوقات النراغ املتاح لدى األ راه واخنناض عده ساعات الع   وترا ا هور النره يف  زياه

 إجناز الكثري من األع اد )تيلة زياه  االعت اه ع ا اآلالت و)ظه التشغي  اآللية.

  التنوق اجلوبر  يف الدوا ا وا ا ات والرغبات املرتباة بامل ارسات الرياضية مث   ال ياقة

   السباب وا يوية   ا ركة   إقحبات القات   ال ويح عن الننس.البد)ية   اللصحة 

   زياه  األب ية االقتلصاهية ل  لاد الرياضي   إذ أ بح ميث  أ د الركااو األساسية ل نات

 الاومي لكثري من الدود   ك ا ميث  أ د أو م اال)ناق الرايسية لألسر .



 األ داث الرياضية مباشر  لك  هود ظ ور تكنولو يا االتلصاالت وعوملة النضاايات لنا  

 نتلات.العامل   وما يلصا ر ذل  من ا)تشار و ضور عاملي لتسويق امل

    أ بح الاد الرياضي يشك  أ د األسواق الرايسية لتو ري  رص الع   ما بني مدرب

 العر   إهار     كه ........ .

 اضية والا أ بحت أ د أبه توايد ابت ام املؤسسات االقتلصاهية برعاية الاالت الري

 تاالت االستث ار سوا  من قب  الدود وا كومات أو من األ راه.

 


