
 :جماالت التسويق الرياضي

بأن مصادر التمويل الذاتي للرياضة عديدة وجماالتها واسعة وهي  (1999عبد احلميد مسري )يرى     

 كاآلتي:

 العالمات والشعارات على املنتجات ووسائل اخلدمات. باستخدامالرتخيص  -1

 اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبني. -2

 اإلعالن على املنشآت الرياضية من صاالت ومالعب ومضامري سباق. -3

 استثمار املرافق واملقرات واخلدمات يف اهليئات الرياضية. -4

 والقطرية والعاملية.عائدات تذاكر الدخول للمباريات واملناسبات الرياضية احمللية  -5

 .من الشركات ورجال األعمال اإلعانات والتربعات واهلبات -6

 الالعبني واملدربني.  انتقالعائدات عقود  -7

 اشرتاكات ومساهمات األعضاء. -8

 استثمار حقوق الدعاية واإلعالن. -9

القنوات  حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوني لألنشطة واملناسبات الرياضية وقوانني تشفري -10

 وأسعارها. لرياضيةا

 اإلعالن يف املطبوعات والنشرات والربامج اخلاصة باألنشطة الرياضية. -11

أساسيًا لدى األندية حيث توقع  عنصرًا االحرتافتسويق الالعبني )صناعة البطل( أذ أصبح  -12

ة بورصة عاملية ووكالء حتدد قيم معقود الالعبني )احملرتفني( مقابل مبالغ خيالية وأصبح هل

 عقودهم.

تسويق برامج اإلعداد والتدريب الرياضي املبين على أسس علمية وقواعد تربوية هادفة  -13

 لتحقيق أهدافها.

التسويق يف جمال التغذية الرياضية وهو أجتاه مميز يف عامل التسويق وخصوصًا فيما يتعلق  -14

 بطعام وشراب الرياضيني.



الكتب واجملالت وأشرطة الفيديو اخلاصة باألنشطة الرياضة وجمال التدريب  تسويق -15

 الرياضي.

 :أساليب التسويق الرياضي

هي جمموعة األنشطة املختلفة اليت ميكن تطبيقها باستخدام اجملاالت الرياضية والبطوالت     

 الرياضي وهي كاآلتي: التسويق يفوالدورات واملنافسات احمللية والدولية والقارية واألوملبية 

 اواًل: تسويق حقوق الدعاية واإلعالن ويشمل اآلتي:

 .التعاقد مع شركات املالبس الرياضية مقابل الدعاية هلا 

 احملرتفني استخدام صور وأمساء وأرقام الالعبني. 

 .بيع حقوق استغالل العالمة التجارية للمنظمة 

 .إعداد أفالم وصور عن األندية واملنتخبات الوطنية والعاملية 

 .املؤمترات الصحفية إلبراز أهم املشروعات االستثمارية باألندية الرياضية 

 .الصحف والقنوات التليفزيونية اخلاصة باجملال الرياضي 

 .شعارات وأعالم األندية واملنتخبات الوطنية 

 

 ن اآلتي:ثانيًا: التسويق التلفزيوني ويتضم



 .وضع شروط تعاقدية للتغطية التليفزيونية للمباريات والبطوالت 

 .)احتكار حقوق بث األحداث الرياضية )تشفري القنوات التليفزيونية 

 .عقد اتفاقيات مع املؤسسات اإلعالمية لرعاية البطوالت واألحداث الرياضية 

 تليفزيوني للمباريات والبطوالت االهتمام بتوقيت اإلعالن عن اخلدمة الرياضية أثناء البث ال

 .كون الذروة وكثافة املشاهدةت إذهمة )الدولية والعاملية( امل

  وتشجيع املستثمرين الرياضيني لالستثمار يف  وانتباهجذب اهتمام  بهدفإقامة حفالت فنية

 اجملال الرياضي.

 

 ثالثًا: تسويق البطوالت واملباريات ويشمل اآلتي:

  بيع التذاكر مما ييسر على اجلمهور سهولة احلصول عليها.فتح العديد من منافذ 

 حلضور  اإلقبال اجلماهريي زدعوة كبار املسؤولني والشخصيات الرياضية املشهورة مما حيف

 .املباريات

 .طرح كمية من التذاكر وحتديد أسعارها مبا يتناسب مع أهمية احلدث الرياضي 

 لتالميذ والطالب( كوسيلة من وسائل مراعاة ختفيض أسعار التذاكر لفئات معينة )ا

 تنشيط بيع التذاكر.

 .ختصيص تذاكر لدخول الزائرين ملنشآت األندية الرياضية 

 .تقديم جوائز وهدايا تذكارية للفائزين يف عمليات السحب على التذاكر 



 .إجياد حوافز مشوقة ومتنوعة جلذب أكرب عدد من اجلماهري لإلقبال على حضور املباريات 

 قوق اإلعالن للراغبني أثناء إقامة املباراة أو األحداث الرياضية.تسويق ح 

 .التعاقد للبث املباشر أو املسجل للبطوالت أو املباريات 

 .التعاقد لعقد الندوات أو حتليل املباريات أو املسابقات الرياضية املختلفة 

 

 

 


