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Law of Leadership...القانون األول ...قانون الریاده 
 

 أن تكون األول خیرا من أن تكون األفضل …
 

 - ألن التغییر صعب لدي العمالء فلو أن شركة بدأت في بیزنس ما بجوده 70% ستحصل علي حصه
 سوقیة أكبر من شركة بدأت بعدها ولدیها جودة 90 % فالعمالء یفضلون الشراء من رقم 1 ألنهم ال یحبون

  التغییر
  - الشركات األوائل یتم تسمیة الصناعه بأسمائهم مثل المنادیل الورقیة (كلینیكس) -خزان حفظ المیاه

 (كولمان) -المیاه الغاذیة (كوكا) وحدیثا الشیكوالته السائلة (نوتیال) .. 
 

 القانون الثاني...قانون التصنیف…
 

 ( إذا لم تتمكن من أن تكون األول في التصنیف، ابدأ تصنیفًا جدیدًا تكون أنت األول فیه، األمر لیس مستحیال
 كما تعتقد. )

 - قناة MBC عندما بدأت في التسعینیات لم تستطیع النجاح لوجود منافسه قویة من القنوات المحلیة الثابته
 منذ زمن فبدأت تصنیف جدیدا (لألفالم األجنبیة ) عن طریق قناة MBC 2 والتي نجحت نجاح مذهل

 بالرغم من المنافسه الشرسه بعد ذلك ....نفس الموقف حدث مع روتانا سینیما التي بدأت تصنیف (األفالم
 العربیة) وتتربع علي عرشه حتي األن بالرغم من ظهور مئات القنوات التي تعرض أفالما عربیة فقط ...

 - في أمریكا كانت جینیرال موتورز تستحوذ علي سوق السیارات بشكل مطلق حتي جائت السیارات الیابانیه
 مثل تویوتا وهوندا لتبدأ تصنیفا جدیدا خاص بالسیارات (السیدان اإلقتصادیة ) فاستطاعت أن تصبح رائده
 فیه وجائت السیارات األلمانیة مثل مرسیدس وبي إم دبلیو لتبدأ تصنیفا جدیدا خاص (بالسیارات الفارهه)

 وأصبحت رائدة فیه .

 



 

 - مجلة Lear 's عندما بدأت وجدت أن تصنیف المجالت التي تستهدف المرأه قد تشبع فبدأت تصنیفا جدیدا
 یستهدف (المرأه ف

 وق سن الخمسین) فأصبحت رائدة فیه ....

 - مایكل دیل Dell عندما بدأ كان من الصعب أن ینافس شركات عمالقة مثل IBM تبیع أجهزة كمبیوتر
 لكنه بدأ تصنیف جدید وهو ( الكمبیوتر المجمع حسب الطلب ) فأصبح رائد في التصنیف وخالل 4 سنوات

 أصبح من أكبر الشركات األمریكیة علي اإلطالق …

 

Law of Mind...القانون الثالث ...قانون الذهن 
 

 (أن تكون األول في ذهن الناس أفضل من أن تكون األول في السوق .)

 -سلسلة مطاعم ویمبي بدأت في السوق المصري في عام 1971 ویعتبر هذا المطعم أول من أدخل لمصر
 فكرة مطاعم الوجبات السریعة عن طریق مطعم له عدة فروع ویقدم البرجر ولكنه اآلن اختفى تمام من

 مصر بعد اغالق آخر فروعه سنة 1998، في حین أن المطعم األول اآلن في وجبات البرجر في أذهان
 العمالء في مصر هو ماكدونالدز، الذي افتتح أول فروعه في القاهرة، عام 1994، واآلن تنتشر فروعه في

 جمیع محافظات مصر.

 -وعلي نفس المنوال جهاز كمبیوتر MITS Altair 8800 أول جهاز كمبیوتر شخصي في العالم، وبحسب
 قانون الریادة أن یكون العالمة التجاریة األولى للكمبیوتر الشخصي، ولكنه لم یعد موجود في السوق الیوم،

 أي بي ام اقنعت الجمهور انها رقم واحد.

 -صنعت شركة دوریا Duryea أول سیارة في حین أن فورد اقنعت الجمهور انها صنعت أول سیارة،
 وقدمت yelruH أول غسالة صحون، ولكن لألسف لم تعد هذه العالمات التجاریة موجود اآلن.

 -إذن فالریاده تعطیك میزه كبیره جدا بشرط اإلستمراریة وحتي لو ظهرت منتجات أقوي منك فإنك سوف
 تكون محصن بالریاده لكن لو انسحبت سیستطیع منافسوك أن یصوروا ألذهان العمالء أنهم هم الرواد في

 هذا المجال ....

 -الخالصه ...الریاده مهمه جدا بشرط التمیز واإلستمراریة 

 



 

Law of Perception ...القانون الرابع...قانون اإلدراك والتوقعات 
 

 ( یتوقف النجاح أو الفشل في التسویق على توقعات وإدراك المشترین للمنتج، فما یتوقعه المشترى من
 منتجك هو الذي یحدد نجاحه أو فشله.)

 -مبیعات السیارة هوندا مرتفعه في الوالیات المتحده األمریكیه وتنافس مبیعات تویوتا ونیسان ولو أخبرت
 أصدقائك في أمریكا أنك إشتریت هوندا سیسألونك (هل هوندا سفیك أم أكورد أم بریلیود ؟؟ )

 -بینما في الیابان مبیعات هوندا منخفضة جدا ولو أخبرت أصدقاؤك في الیابان أنك إشتریت هوندا سیكون
 الرد (رائع هل بدأت في قیادة الموتسیكالت ؟ )

 بالرغم المنتج هو نفس المنتج لكن هوندا بدأت في الیابان كمصنع للموتسیكالت فظل إدراك العمالء لها
 كشركه خاصه بالموتسیكالت بینما بدأت الشركه في السوق األمریكي ببیع السیارات فیتعامل معها

(:   األمریكان كشركة سیارات 

 -إذن ما یراه بعض المتخصصین في التسویق أن المنتج هو بطل الخطة التسویقیة وأنه یحقق الفوز أو
 الخسارة على أساس قوة ومزایا المنتج، هو خطأ.

 -النجاح في العملیة التسویقیة یعتمد فقط على دراستك لكیفیة تشكیل التصورات عند الناس وتركیز البرامج
 التسویقیة على هذه التصورات.

 -تغییر وجهات النظر داخل الذهن یحتاج لدراسة وخبرة، واألمر لیس سهال ألن العمالء دائمًا یفترضون
 أنهم على حق، ونادرا ما یقتنع الناس أن تصورهم ووجهة نظرهم خاطئة.

 من السهل أن ترى قوة اإلدراك وتأثیره على المنتج، العمالء ینظرون إلى المنتج في حد ذاته في البدایة وال
 یعقدون المقارنات.

 -وربنا یوفقنا كلنا في إیصال إدراك صحیح عن منتجاتنا في أذهان الناس 

 

 

 

 



 

… The Law of Focus...القانون الخامس...قانون التركیز 
 

 (أقوى األسالیب التسویقیة وأكثرها تأثیرا هو أن یكون لك مقولة مؤثرة وباقیة في ذهن الناسً).

 -حتي نستطییع فهم قوة وجود المقولة المؤثرة سنجد إن فودافون غیرت جملتها من (القوة بین إیدیك ) في
 2009 لمقولة أخري وهي (اللي جاي أقوي...جاهز؟) وده ألن استخدام الناس للموبیل أصبح مرتبط

 بالتكنولوجیا الحدیثة وقوة الشركه هي مواكبة التطورات بشكل أكثر فاعلیه 

 -شركة فیدیكس نجحت نجاح باهر لما حطت شعار من كلمه واحده Overnight أو بالعربي بین عشیة
 وضحاها سیتم إیصال طردك للمكان الذي أرسلته له 

 -یمكن للشركات أن تنجح نجاحًا باهرًا إذا ركزت على كلمة تسویقیه واحدة بسیطة، تستطیع بها امتالك
 األذهان وعقول العمالء، وهذا هو قانون التركیز، حیث ُیمكنك من اختراق عقول العمالء عن طریق هذه

 الكلمة أو مفهوم واحد یعكس طبیعة الشركة أو المنتج.

 

.....Law of Exclusivity...القانون السادس...قانون التفرد 
 

 (ال یمكن لشركتین امتالك نفس المقولة الراسخة في ذهن العمالء.)

 -من الفشل أن تستخدم نفس الكلمات أو نفس الشعار الذي نجح منافسك في استخدامه ألنك في النهایة لن
 تستطیع مزاحمة الشركة التي نجحت بالفعل في رسم صورة ذهنیة عند العمالء متعلقه بهذه المقوله أو

 الشعار ....

 -شركة فولفو صاحبة كلمة "السالمة"، ومع ذلك حاولت شركات سیارات كثیرة بما فیهم مرسیدس بنز
 وجنرال موتورز تشغیل حمالت تسویقیة على أساس السالمة، ولم تنجح أي شركة في استخدامها لدخول

 أذهان العمالء إال شركة فولفو.

 -ماكدونالد، انفرد بجملة " أسرع سلسلة همبرجر في البالد، السرعة تنتمي إلى ماكدونالدز، وكان برجر
 كینج یعمل على شعار «الطعم األفضل» لكن برجر كینج حاول منافسة ماكدونالدز في مسألة السرعة

 



 

 واعتمد شعار "أفضل غذاء لألوقات السریعة» ولكنه فشل بشدة واضطر للرجوع إلى الشعارات التي تركز
 على الطعم من جدید فنجح.

 -في النهایة یجب إختیار العباره أو المقوله الراسخه بعنایة وتكون معبره عن المنتج أو الشركه فعال وال
 تكون مكرره 

 

.....Law of The Ladder...القانون السابع...قانون الترتیب 
 

 (أن تكون األول في أذهان العمالء هذا هو هدفك التسویقي األساسي، ولكن إذا فشلت في تحقیقه فهذا ال یعني
 أن المعركة انتهت، ألنك إذا كنت العالمة التجاریة التي تحتل المرتبة الثانیة أو حتى المرتبة الثالثة، فلدیك

 بعض اإلستراتیجیات للقیام بها.)

 -في كل فئة هناك ترتیب في ذهن العمالء بشكل واضح مثل فئة تأجیر السیارات في الوالیات المتحده
 األمریكیة تجد شركة “هیرتز “ حصلت على المرتبة األولى، وجاءت بعدها شركة “أفیس” في المركز

 الثاني.

 شركة أفیس، قامت بحمالتها التسویقیة وأعلنت عن جودة خدمتها في تأجیر السیارات بمقولتها “األروع في
 تأجیر السیارات”، ولكن المستهلك تساءل كیف یمكن أن تكون األروع وهم لیسوا العالمة التجاریة رقم

 واحد؟ وتبدأ المقارنات بالشركة األكبر المحتلة للمركز األول.

 فكانت الخطوة الذكیة التي قامت بها شركة أفیس اعترافها بمركزها الحقیقي في السوق وهو رقم 2، وبدأت
 حمالتها التسویقیة بالجملة المشهورة “أفیس رقم 2 في إیجار السیارات، فلماذا تذهب معنا؟ ألننا نحاول

 بجهد”.

 -یجب أن تدرك جیدا أن لمنتجك درجة معینة عند العمالء، یحددونها وفقا إلدراكهم وترتیب أولویاتهم،
 فیجب علیك أن تحترم هذا المنطق وتوظف إمكانیاتك واستراتیجیتك التسویقیة على هذا األساس.

 -في كل فئة یوجد منتج أساسي یحتل القمة، ومنتج آخر یحتل المرتبة الثانیة، ومنتج في المرتبة الثالثة
 وهكذا..

 



 

 -في النهایة إحترام الترتیب ال یعني أنك تستسلم له وال تحاول تغییره لكن أثناء سعیك للتغیر یجب أن تدرك
 جیدا ترتیبك في السوق وتتحرك من هذا المنطلق 

 
… Law of Duality..القانون الثامن...قانون الثنائیة 

 
 (على المدى الطویل، یتحول السوق إلى ماراثون تتسابق فیه عالمتین/شعاري تجاریتین اثنین فقط.)

 -ذهن العمیل دائما في المنافسه ال یتحمل أكثر من متنافسین اثنین ....كوكا كوال وبیبسي ...مرسیدس وبي إم
 دبلیو ...أوبر وكریم ....سوق وجومیا ......إلخ .

 -عند ظهور منتج جدید في فئة ما، تتعدد درجات السلم التنافسي، ولكن مع مرور الوقت یصبح السلم
 تدریجیا متكون من درجتین فقط ال غیر.

 -یكون الالعبان الرئیسیان الذي یدور بینهما الصراع عادة العالمة التجاریة األقدم والموثوق فیها، واألخرى
 المغرورة التي تطمح للوصول لدرجة كبیرة في أذهان العمالء.

 - بي ام ومرسیدس یتنافسان حول العالم في إطار السیارات الفارهة وعندما دخلت هیونداي السوق بسیاراتها
 جینیسس لم تحقق النجاح المتوقع بالرغم من قوة السیارة كمنتج .

 -في عام 1969، قررت شركة آر سي كوال التي كانت في المركز الثالث في السوق منافسة بیبسي وكوكا
 كوال، فقامت بتعیین مدیرین سابقین في بیبسي وكوكا، وتعاقدت مع وكالة إعالن قویة، وانفقت الكثیر من

 األموال، ولكن كل ذلك لم یؤتي ثماره، فالمنافسة في سوق مكتمل صعبة جدا، والتحرك من المركز الثالث
 في ذلك السوق یكون شبه مستحیل.

 -في مصر سینا كوال عندما دخلت سوق المشروبات الغازیة كانت مدركة جیدا صعوبة المنافسة في سوق
 یسیطر علیه عمالقان -بیبسي وكوكاكوال- لذلك توجهت لشریحة مختلفة في الصفات والمكان أیضا، وكانت
 المناطق الریفیة هي المستهدفة، وبالتالي سینا كوال استطاعت الحصول علي حصه سوقیه دون أن تدخل في

(:  (:  (:  منافسة مع الثنائي المسیطر على السوق 

 -القانون ده لو كنت عرفته من 15سنه كان وفر علیا كتیر جدا وربنا ینفعنا بما علمنا 

 



 

 

....Law of The Opposite القانون التاسع...قانون المخالفة 
 

 (إذا أردت أن تصبح الثاني في السوق، ركز على مواطن الضعف والخلل لدي العالمه رقم 1 ، وعالجها
 لتكون نقاط القوة في منتجك، وبعبارة أخري "ال تحاول أن تكون األفضل، ولكن كن مختلفًا".)

 -عند النظر إلى العمالء ستجد نوعین، النوع األول یرید أن یشتري من المنتج األول في السوق، والنوع
 األخر ال یرید أن یشتري منه، فیجب على الشركة رقم 2، أن تهتم بالفئة األخیرة لتصبح هي أول

 اختیاراتهم.

 -شركة نایك Nike وهي شركة تعمل في مجال تصمیم وتطویر وتصنیع المالبس واألحذیة الریاضیة، في
 مصر ال تعتبر منتجات نایك من المنتجات رخیصة أو متوسطة السعر، وبالتالي ال تتمكن كل فئات المجتمع

 من شراء مالبس ریاضیة مثال من نایك.

 وهذه هي نقطة الضعف أو الخلل التي استغلتها براند أخرى وهي Active التي تقدم جودة معقولة لألحذیة
 والمالبس الریاضیة بسعر أقل من نایك، وبالتالي فهي تحتل اآلن المركز الثاني في السوق.

 -عندما دخلت شركة موبینیل السوق ركزت على جزئیة األسعار التي رأت أنها نقطة ضعف عند فودافون،
 وهو ما نجحت فیه واختارت شعار «المحمول في ید الجمیع».

 -عند النظر إلى العمالء ستجد نوعین، النوع األول یرید أن یشتري من المنتج األول في السوق، والنوع
 األخر ال یرید أن یشتري منه، فیجب على الشركة رقم 2، أن تهتم بالفئة األخیرة لتصبح هي أول

 اختیاراتهم.

 -بعبارة أخرى، إذا وضعت نفسك في معركة مباشرة مع المسیطر على السوق، فأنت تبتعد تمامًا عن نقاط
 الضعف التي یمكنك استغاللها لتصبح رقم 2 وسیتم هزیمتك بقوة 

 

 

 

 

 



 

....Law of Division القانون العاشر...قانون االنقسام 
 

 (مع مرور الوقت ینقسم كل تصنیف إلى تصنیفات أصغر، فالسیارات كانت تصنیف واحد عند بدایة إنتاجها،
 ولكن مع مرور الوقت أصبح هناك السیارات الصغیرة، وسیارات الدفع الرباعي، والسیارات الفاخرة،

 والسیارات االقتصادیة إلخ.

 وهذا أعطى فرصة كما ذكرنا في قانون التصنیف لظهور شركات قائدة جدیدة في كل تصنیف.

 أكبر خطأ تقع فیه الشركات أن تأخذ اسما تجاریا ناجحا في فئة ما، وتدخل به في فئة جدیدة تماما.)

 -"فولكس فاجن" كانت رائدة في قطاع السیارات الصغیرة في الستینات والسبعینات وتمتلك 67% من حصة
 سوق السیارات المستوردة من الوالیات المتحدة األمریكیة، وكانت ناجحة جدًا، لدرجة أن فكرت أنها من

 الممكن أن تكون مثل جنرال موتورز وتبیع سیارات أكبر وأسرع والسیارات الریاضیة، لذلك خرجت من
 اإلطار الخاص بها وبدأت في تصنیع النماذج األخرى، لكنها حاولت إدخال السیارات الكبیرة والفاخرة إلى

 ذات السوق تحت اسم فولكس فاجن، فخسرت على كل الجبهات، إذ تحول عمالء السیارات الصغیرة للبحث
 عن بدیل آخر، ألنه استقر في ذهن اآلخرین أن فولكس فاجن مرادف للسیارات الصغیرة المتواضعة.

 -المصیبه الكبري أنه بدال من اإلنسحاب من سوق السیارات الكبیره والرجوع لسوق السیارات الصغیره
 إتخدت إدارة الشركة قرار بالتوقف عن إنتاج السیارات الصغیرة ظنا منها أنها تعرقلها في سوق السیارات

 الكبیرة حتى أنها قامت ببناء مصنع في والیة بنسلفانیا لتصنع هذه السیارات الجدیدة، ولسوء اإلدارة أن
 فولكس فاجن واصلت التوسع في تصنیع هذه السیارات، بینما كان سوق السیارات االقتصادیة الصغیرة

 یكبر، وبما إن الناس لم یتمكنوا من شراء سیارة فولكس فاجن االقتصادیة المعمرة، فتحولوا لشراء تویوتا
 وهوندا ونیسان، وانخفضت حصة فولكس فاجن البالغة 67 % إلى 4% من سوق السیارات.

 -إذن فولكس فاجن لم تستطیع النجاح في سوق السیارات الكبیره الرتباطها في أذهان العمالء السیاره البیتلز
 ...كما إنها لم تنجح في سوق السیارات الصغیرة إلنسحابها منه لتركز في السیارات الكبیرة وبذلك خسرت

(:  السوقین 

 -فولكس فاجن من العالمات التجاریة األشهر واألكثر مبیعًا في أوروبا وهي نفسها السیارات التي تباع في
 أمریكا ولكن العقول مختلفة تمامًا، وأسلوب الشراء مختلف كما إن اإلرتباط الذهني مختلف بین العمالء في

 أوروبا والعمالء في أمریكا ....

 



 

 -في مصر توشیبا وهي الرائدة في األجهزة الكهربائیة والمنزلیه عالیة الجوده عندما قررت الدخول في
 السوق اإلقتصادي الناشيء حدیثا لم تدخل بنفس اإلسم ولكن باسم جدید هو تورنادو حتي ال یؤثر علي

(:  السوق األصلي التي تمتلك الریاده فیه ولم تقع في نفس الفخ الذي وقعت فیه فولكس فاجن 

 -في النهایه إحرص علي عدم الدخول للتصنیفات األصغر بنفس االسم ألنها مغامره خطره 

 

 
…Law of Perspective القانون الحادي عشر...قانون المدى البعید 

 
 -(ال تكون كل نتائج الجهود التسویقیة فوریة، فبعض هذه الجهود تتراكم آثارها بمرور الوقت، وتحتاج لفترة

 زمنیة طویلة حتى تظهر آثارها سواء السلبیة أو اإلیجابیة، ویجب التفكیر في المستقبل على قدر مساوى
 للحاضر.)

 -فالتسویق أحیانا نتائجه قصیرة المدى تكون عكس نتائج المدى الطویل تماما.

 -هل التخفیضات «Sale » تزید من أعمال الشركة أم تنقصها؟ على المدي القصیر فهي تزید من أرباح
 الشركة، ولكن على المدي البعید ستنقص من قوة وربح الشركة وذلك بسبب ثقافه العمالء الذین یتبون عدم

 الشراء إال في فترات التخفیضات وكمثال كونكریت سنة 2012 قامت بعمل تخفیضات تصل ل%75
 بالتعاون مع أحد المواقع والتي أضرت بمبیعاتها لسنتین متتالیتین ألن العمیل أصبح ینتظر التخفیض الكبیر

 كي یشتري ...

،"Big Cola " في 2016 قامت شركة كوكاكوال بحملة تسویقیة ضخمة جدا للترویج لمنتج جدید باسم- 
 وكانت إعالنات الحملة في التلفزیون والشوارع، وتعاقدت مع فریق برشلونة لیكونوا هم الواجهة اإلعالمیة
 للمنتج الجدید، وكان تأثیر الحملة الفوري إیجابي جدا، وتحمس الناس للمنتج، وبمجرد نزلوه للسوق أقبلوا

 على شرائه، ولكن النتیجة لم تكن إیجابیة.

 كانت النتائج بعیدة المدى لهذه الحملة التسویقیة الكبیرة سلبیة، إذا لم یحظ المنتج بإعجاب العمالء، وفشل في
 السوق.

 



 

 -كم من مشروع تم إغالقة ظنا أنه مشروع فاشل ألنه لم یؤت ثماره المرجوه علي المدي القصیر ولو صبر
 علیه أصحابه لحقق مكاسب ضخمه ...والعكس نجده عند اإلفتتاح مثال نجد إقبال منقطع النظیر وفي النهایة
 نجد أن المشروع یفشل فال تنبهر بنتائج الحمالت التسویقیة في البدایة وانتظر فتره كافیه وقیم تقییما صحیحا

 

 

 

…Law of Line extension القانون الثاني عشر...قانون االمتداد 
 

 (هناك ضغوط كثیرة تدفعك نحو إصدار منتجات جدیدة تستفید من نجاح المنتج الحالي.. ال ترضخ لها.)

 -یدعو هذا القانون الشركات إلى أن تتجنب التوسع في خطوط إنتاجها بشكل مستمر، بدون أي جهد واعي
 من جانب الشركة.

 -تركیز الشركات على منتج واحد هو شيء مربح، أما في الوقت الذي تتجه فیه الشركة فیه لتعدد المنتجات،
 تبدأ في الخسارة.

 -شركة آي بي أم، عندما كانت تركز على أجهزة الكمبیوتر المركزیة حصلت على الكثیر من األرباح،
 والیوم أي بي أم توسعت لتدخل في الكثیر من المجاالت، وبدأت في الخسارة، في سنة 1991 أرباح شركة

 أي بي أم وصلت 65 ملیار دوالر، وفي 2012 الشركة تخسر 2.8 ملیار دوالر، فیما یعادل 8 ملیون
 دوالر في الیوم الواحد.

 -حین طرحت نوكیا هاتف األلعاب “ (N-Gage)” ظن البعض أنه قرار صائب، وأن نوكیا ستنافس سوني
 ونینتندو ، ماذا كانت النتیجة؟ خسرت نوكیا الكثیر من األموال، ألنها دخلت سباقا لیس لها خبرة فیه بل

 وأیضا فوتت علي نفسها التركیز في المنتج الرئیسي بالنسبه لها وهو الموبیل ولم تستثمر في الهواتف الذكیة
 مما أدي إلي خروجها من السوق أمام تطور سامسونج وأي فون ....

 -نجاح االسم او المنتج األساسي ال یعني انك قد تنجح في المنتجات األخرى، ویعتمد النجاح فیه على ، هل
 أنت رائد في المنتج الجدید؟

 



 

 -انطالق أي عالمة تجاریة ال یحتاج لقوتك المادیة فقط، ولكن أیضًا الفكرة والمضمون، ولكي تنجح هذه
 العالمة التجاریة ال تنسي (قانون الریادة) في الفئة الذي ستنوي الدخول فیها، وفتح العالمات التجاریة یتطلب

 أن تكون القائد للفئة، أو حتى المنافس األكبر لقائد هذه الفئة، وهذا یتطلب شجاعة الشركات، بأن یقوموا
 بعرض البدیل في سوق متعطش.

 -في النهایة البد من التفكیر المتأني قبل البدء في منتج جدید یعتمد علي نجاح المنتج القدیم وهل األولي
 وضع كل الجهد في المنتج الناجح لزیادة نجاحه أم البدء في منتج جدید مع كل المخاطر المترتبه علي ذلك ؟

 واهللا ولي التوفیق 

 

 

…Law of Sacrifice القانون الثالث عشر...قانون التضحیة 
 

 (علیك أن تضحي بشيء، لتحصل على شيء أخر.. قانون الكون أنه ال أحد یحصل على كل شيء.)

 -لو أردت أن تكون ناجحًا الیوم، علیك أن تضحي بشيء ما، وهناك ثالثة أشیاء یمكن التضحیة بهم: عدد
 المنتجات، السوق المستهدفة، والتغییر المستمر.

 1- عدد المنتجات (خط اإلنتاج):

  الخط الكامل لإلنتاج هو الخسارة، إذا أردت النجاح، علیك أن تحد من خط إنتاجك وال تقوم بتوسعته.

  مثال:

 -شركة إیمیري للشحن الجوي، أي شيء تود شحنه فیمكنك عن طریق إیمیري، سواء كانت شحنه صغیرة
 أو كبیرة، شحنات لیلیة، أو حتى الشحنات المتأخرة، أما فیدكس للشحن ركزت على خدمة واحدة فقط،

 الشحنات الصغیرة في وقت قصیر كما یقول شعارها "بین عشیة وضحاها" وأصحبت فیدكس أكبر بكثیر من
 شركة أمیري.

  2- السوق المستهدفة:

 من قال إنه علیك جذب الجمیع لمنتجك؟ خذ كوكاكوال كمثال لشركة قویة ترسخت في األذهان وعقول
  العمالء بشكل كبیر بأنها الرائد والقائد لفئتها، في الخمسینیات باعت كوكاكوال 5 أضعاف ما تبیعه بیبسي.

 



 

 ماذا یجب أن تفعل بیبسي كوال في هذا الوضع؟ في بدایة الستینات طورت استراتیجیتها طبقًا لمفهوم
 التضحیة، ضحت بكل شيء ما عدا سوق المراهقین والشباب، ثم استغلت السوق عن طریق توظیف مایكل
 جاكسون، ولیونیل راشیل، ودون جونسون، باهتمامها بجیل واحد، قامت بیبسي بحل مشكلتها، والیوم هي

 تحتل المركز الثاني وراء كوكاكوال بفارق 10 % من السوق في الوالیات المتحدة األمریكیة.

 وبدأت فكرتها الثانیة في أن تجعل حمالتها اإلعالنیة والتسویقیة إلى الفئة العمریة الكبیرة في السن، وكأنها
 رسالة “إن أردت أن تكون شابًا، علیك أن تشرب بیبسي”، كما قالت مؤسسة أیدج لإلعالنات “أن بیبسي

 كوال توسعت وتجاوزت العمیل الوحید لها وهو الشباب”، وأنه سوف یتم إضافة علم بیبسي على أنه مشروب
 غازي للجمیع، وعرضت إعالن لكبار السن مثل یوجیبرا وریجیس فیلبین وهم یشربون بیبسي، وقال فیل

 دوسنبیري من وكالة بي بي سي اإلعالنیة التابعة لشركة بیبسي “من العیوب الواضحة في اإلعالنات
 األخیرة هو عدم تركیز بیبسي على الشباب”، وأضاف “كان بإمكاننا تحقیق المزید من األرباح الكبیرة إذا

 توسعنا داخل الفئة المستهدفة وهي الشباب، أفضل من التوسع لفئات أخري مثل كبار السن لجذب المزید من
 الناس”.

  3- التغییر المستمر:

 من قال إنه علیك تغییر استراتیجیتك كل عام في وقت مراجعة المیزانیة؟ إذا حاولت متابعة التقلبات
 والُمنعطفات في السوق علیك التمسك بمسارك، وأفضل طریقة للحفاظ على مكانك هو أال تقوم بتغییره.

 مثال:

 ماذا فعلت شركة إكسبریس للطیران؟ كانت أسعارها رخیصة جدًا، وكانت الشركة المفضلة لدى عمالئها
 للطیران بأسعار منخفضة، واعتاد الناس أن یحصلوا على تذاكر الطیران ثم یسألوا “أین سنتجه؟”. ولم تكن

 تحتاج إلى أي إضافات أو تعدیالت في الوقت الحالي، ولكن سرعان ما نجحت الشركة، وقامت بتغییر
 استراتیجیتها في السوق، واستثمرت في معدات جدیدة مثل 747 أس، وأصبحت متواجدة بكثافة وزادت

 فرص الطیران لُمدن جدیدة مثل شیكاجو ودنفر، وأروبا أیضًا. وفجأة قامت المحكمة بإعالن إفالس الشركة،
 واضطرت لبیع الشركة إلى تكساس إیر.

 -یوجه القانون النظر إلى فكرة هامة وهي أنه في أغلب األحیان علیك أن تقلل إنتاجك من أجل ربح أعلى،
 وعلیك أال ترضخ لمغریات السوق حتى ال تفقد مكانك ومكانتك عند العمالء ومثال علي ذلك سیارات "رولز

 رویس" واحدة من أكثر السیارات رفاهیة وأغالها ثمنًا وأقربها ألبناء الطبقة األرستقراطیة، یتم تصنیعها
 بطریقة مختلفة باالعتماد على القوة البشریة أكثر من الماكینات، ویتم إنتاج أعداد قلیلة منها رغم أن الطلب

 



 

 علیها یفوق اإلنتاج المتوفر، وعلى الرغم من تلقي الشركة لطلبات إنتاج المزید إال أنها فضلت الحفاظ على
 هویتها وعمالئها الحالیین، عن إنتاج المزید من السیارات وزیادة ربحها 

 

 

…Law of Attributes القانون الرابع عشر...قانون الصفات 
 

 (لكل صفة ما، هناك صفة مضادة وفعالة.)

 -(یعتقد البعض أنه إذا قام بانتهاج نفس طریق الشركة الرائدة رقم 1 في السوق أو حتى قام بشيء مشابه
 لها، فسیقوم بمنافستها، ولكن هذا القانون یقول غیر ذلك، علیك أن تجد الصفة أو الكلمة المضادة، ومن هنا
 تبدأ في اللعب ضد الشركة الرائدة والقائدة لهذه الفئة، أي تختار «عكس ما تفعل» الشركة ولیس «مثل ما

 تفعل». )

 - شركة لولوا إلنتاج العطور نجحت بسبب أنها صنعت عطور مغلفة في عبوات صغیرة واقتصادیة، على
 عكس ما یقوم به مصنعي العطور من تعبئة العطور في زجاجات كبیرة نسبیا وفخمة.

 -شركة فیلیب موریس أكبر شركة صانعة للسجائر في العالم تتواجد في السوق المصري بالعدید من
 العالمات التجاریة منها "مارلبورو"، ویقابلها شركة الشرقیة للدخان المصریة التي تتواجد في السوق بالعدید

 من العالمات التجاریة منها "كلیوباترا".

 فعلى الرغم من أن الشركتان تقدمان نفس المنتج "السجائر" إال أنهما یختلفان جذریا من حیث صفات المنتج.

 مارلبورو: عالمة تجاریة تهتم بالمظهر العامة لعبوة السجائر وتهتم بجودة التبغ، ونسب النیكوتین والقطران
 في السیجارة الواحدة، فیما یتسم سعرها بالغلو.

 كلیوباترا: عالمة تجاریة تهتم باالنتشار في جمیع المحافظات في الجمهوریة والتهم بشكل كبیر بجودة التبغ،
 وتتفاوت نسب النیكوتین والقطران ما بین توقیتات اإلنتاج المختلفة، فیما یتسم سعرها بأنه قلیل مقارنة بباقي

 أصناف السجائر.

 -یعني في النهایه لیس من شرط النجاح أن تطارد المنافس رقم 1 ولكن أحیانا السوق یقبل عكس صفاته
(:  تماما مقابل االنتشار أو السعر أو الخدمه أو أي میزه أخري 

 



 

…Law of Candor القانون الخامس عشر...قانون الصراحة 
 

 (كلما اعترفت بشيء سلبي، جاءك رد الفعل إیجابي، بشكل أبسط: اذكر شيء سلبي في المنتج والعمالء
 یعرفونه جیدًا، ثم حوله إلى شيء إیجابي)

 -من المتعارف علیه أن الشركات تفضل أن تكون كل رسائلها التسویقیة إیجابیة، كما أنها ال تحب االعتراف
 بارتكابها خطأ ما، ولكن هذا القانون یهدم هذه الطریقة تماما، حیث یقول إن واحدة من أقوي الطرق فعالیة

 للوصول إلى أذهان العمالء هو االعتراف بوجود شيء سلبي، ثم ببعض التطویر یتم تحویله إلى شيء
 إیجابي، فاألكثر صوابا هو االعتراف بالخطأ الذي ارتكبته.

 -ومما یدعم صحة هذا القانون أن العمالء بكل عام یصدقون الشركة التي تعترف بأمر سلبي، في حین
 یتشككون سریعا في أي رسالة تسویقیة إیجابیة.

 -ال تدعي بأن منتجك مثالي وبسعر رائع غیر مسبوق، فاعتراف Joy بأنه العطر األغلى في العالم، أكسبه
 مصداقیة لدى العمالء، بل ورفع استعدادهم لدفع مبلغ فإذا كان الناس على استعداد لدفع 375 دوالر في هذا

 المنتج.

 -أعلنت شركة تویوتا موتور الیابانیة سنة 2016 عن عیب في سیاراتها، واستدعت جمیع السیارات التي تم
 بیعها لتغییر وتصلیح هذا العیب فیها.

 وشمل االستدعاء 2.9 ملیون سیارة بسبب احتمال تضرر أحزمة األمان عند احتكاكها بجزء في اإلطار
 المعدني للمقعد في حالة وقوع حادث وهو ما نتج عنه حفاظها على المركز رقم 1 في المبیعات بأمریكا.

 -من سنین قلیلة دخل نطاق السوق غسول الفم "لیستیرین" وكان تسویقه یقوم على غسول الفم ذو المذاق
 الجید، ولكنه في حقیقة األمر یمتلك مذاق سيء للغایة، لذلك تداركت الشركة الخطأ، وبدأت باستخدام حملتها
 اإلعالنیة "الطعم الذي تكرهه مرتین في الیوم"، فاعترفت بسوء المذاق للمنتج وبأن العمالء یكرهون مذاقه

 أیضا، وكانت بدایة فكرة أن "اللیسترین یقتل الكثیر من الجراثیم".

 -على الجهة األخرى، إذا تجاهلت هذا القانون، فستقع في الخطأ عاجال أم آجال، ألن العمالء أذكیاء،
(:  وسیعرفون أخطاءك، لذا سوق لما تبیع، لكن بحكمة وذكاء، وعدم مبالغة وبالتوفیق إن شاء اهللا 

 

 



 

 

....Law of Singularity القانون السادس عشر....قانون الخطوة الواحدة 
 

 (في كل موقف.. هناك خطوة واحدة فقط تعود علیك بنتائج هامة ومؤثرة، المهم هنا لیس في تعدد الجهود
 واإلستراتیجیات المتبعة ولكن أن تقوم بالتركیز على موضع ونقطة واحدة وتضع كل جهدك فیها. )

 -الكثیر من العاملین في مجال التسویق، یعتقدون أن النجاح یكون نتیجة مجموع الكثیر من الجهود الصغیرة
 المنفذة بشكل جید، ویعتقدون أیضًا أن بإمكانهم اختیار الكثیر من االستراتیجیات لیتبعوها لیحققوا النجاح

 المطلوب.

 -الحرب بشكل أقوي لیست سر نجاح التسویق، فسواء كنت تحاول بجهد أو بشكل سهل، فاالختالفات طفیفة
 ولیست كبیرة.

 -التاریخ یعلمنا أن الشيء الوحید المجدي في التسویق هو الضربة الواحدة القویة وغیر المتوقعة أحیانا بدال
 من الجهود العدیدة والخافتة وضعیفة التأثیر.

 -لسنوات كانت جنرال موتورز بكل ما تصنعه من سیارات -مثل شیفرولیة، بونتیاك، أولد موبیل، بویك،
 وكادیالك- هي المسیطرة على السوق، فكان من الطبیعي ظهور منافسین یطبقون قانون الخطوة الواحدة.

 -تعرضت جنرال موتورز لضربتین قاسیتین حیث جاء الیابانیون بالسیارات الصغیرة مثل تویوتا، داتسون،
  وهوندا، وجاء األلمان بسیارات

 فارهة مثل مرسیدس و بي إم دابلیو. وبالفعل تعثرت جنرال موتور وتأثر وجودها في السوق وتكبدت
(:  خسائر كبیرة 

 

 

 

 

 

 



 

…Law of Unpredictability... القانون السابع عشر...قانون الفجأة 
 

 (ما لم تكن أنت من یضع خطط المنافسین، فال یمكنك التنبؤ بالمستقبل.)

 -عدم القدرة على توقع رد فعل المنافسین هو أحد األسباب الرئیسیة لفشل التسویق، فمالم تتضمن خطط توقع
 لردود فعل المنافسین، فاحتمال الفشل كبیر.

 -معظم خطط التسویق قائمة على افتراضات في المستقبل، ومع ذلك فإن خطط التسویق القائمة على ما
 سیحدث في المستقبل عادة ما تفشل.

 -یجب أن تراعي أیضا أن ننظر للخطط قصیرة المدى وطویلة المدى من منظور تسویقي ولیس فقط من
 أجل تحقیق الربح المادي، حتى نضمن نجاح الخطة.

 -توم موناجان – دومینوز بیتزا

  الخطة قصیرة المدى: فكرة توصیل

 

…Law of Success... القانون الثامن عشر...قانون النجاح 
 

 (النجاح یقود إلى الغرور، ولكن الغرور یقود للفشل، فالغرور هو العدو األكبر للتسویق الناجح، والمطلوب
 بالفعل هي الموضوعیة )

 -عندما ینجح الناس، فأنهم یمیلون إلى فقدان الموضوعیة، وغالبًا ما یضعون حكمهم الخاص بما یریده
 السوق.

 -كولونیا "خمس خمسات" براند قدیمة ومعروفة في مجال العطور، في الستینیات كانت في أوج تألقها
 وانتشارها، استمرت سنوات طویلة بعد ذلك، وكانت شبه مسیطرة على السوق، ولكن هذ الثقة الشدیدة التي
 صاحبت النجاح انقلبت لغرور جعل أصحاب هذه الماركة ال یسعون لتطویر منتجهم شكال أو مضمونا مع

 بدایة ظهور منافسین متعددین على الساحة، وكانت نتیجة ذلك فشل ذریع أدى الختفاء "خمس خمسات" من
 أماكن عدیدة في مصر، حیث توجد اآلن في نقاط توزیع قلیلة جدا وأغلبها خارج المحافظات الكبیرة.

 



 

 -النجاح في كثیر من األحیان هو العنصر القاتل للنجاح الذي تحققه الشركات، فالشركات تفترض في بعض
 األحیان أن اسم الشركة هو السبب الرئیسي لنجاح العالمة التجاریة، لذلك یبحثون عن منتجات أخري لوضع

 اسم العالمة التجاریة علیها ویقومون ببیعها.

 -ولكن ما یحدث هو العكس تماما، االسم لم یجعل العالمة التجاریة ناجحة، وأیضًا االسم السیئ ربما یمنع
 العالمة التجاریة من الشهرة - العالمة التجاریة تنتشر وتشتهر باتخاذ الشركات الخطوات الصحیحة في

 التسویق أو بعبارة أخري الخطوات التي تتماشي مع قوانین التسویق األساسیة.

 -في الواقع، الكثیر من الثقة قد یكون مفید ویمكن أن یكون أیضًا قوة دافعة في بناء األعمال التجاریة، ولكن
 الضار فعال هو دخول غرورك في عملیة التسویق، فالعاملین في مجال التسویق الجیدین لدیهم القدرة على

 التفكیر مثلما تفكر عقول العمالء، فهم دائمًا یرتدون حذاء العمیل الخاص بهم وال یفرضون رؤیتهم الخاصة
 في أعمالهم. نضع في اعتبارنا أن العالم هو تصور كل شيء ممكن، والشيء الوحید الذي نحسبه في

 التسویق هو تصور العمیل.

 -وعلى نفس النهج نجحت شركات كثیرة مثل جنرال موتورز، سیرز، روباك، وشركة آي بي أم التي
 أصبحت مغرورة، ورأوا أنهم یستطیعون فعل أي شيء یریدونه في السوق مما أدي لفشلهم ، فالنجاح یؤدي

 إلى الفشل عندما یصاحبه الغرور وربنا یبعد عنا الغرور وأثاره 

 

…Law of Failure... القانون التاسع عشر...قانون الفشل 
 

 (علیك أن تتوقع الفشل وتنتظره وتقبله)

 -أفضل استراتیجیة للتعامل مع الفشل، هو االعتراف به في وقت مبكر ومحاولة تقلیل الخسائر.

 -الیابانیون قادرون على االعتراف باألخطاء في وقت مبكر، ثم إجراء التغیرات الالزمة، إن أسلوب إدارتهم
 یمیل للقضاء على الغرور و األنا، وبما أن هناك عدد كبیر منهم یمتلك جزء صغیر في صناعة القرار في

 أي مؤسسة، فلیس هناك شيء یسمي وصمة عار في الحیاة المهنیة عند اعترافهم بالخطأ، ولن یدمر هذا
  االعتراف حیاتهم المهنیة.

 



 

 فمن السهل عندهم أن یعیشوا بجمله «كلنا أخطئنا» بدًال من «كنت مخطئًا»، هذا التواضع وانعدام الغرور
 هو عامل رئیسي مما یجعل التسویق في الیابان ال هوادة فیه، وهذا ال یعني قیامهم بالعدید من األخطاء،

 ولكنهم یعترفون بها. یقومون بإصالحها، ویواصلون النجاح.

 -"كولرز كیدز ویر" شركة مصریة تقوم بتصنیع مالبس أطفال بأحدث تصامیم األزیاء اإلیطالیة واإلسبانیة،
 وتعتبر من أبرز الشركات التي صنعت منتج مصري یستطیع منافسة المستورد.

 في بدایة تأسیس الشركة أنشأ أصحابها مصنع لهم في مصر بجودة عالیة وتكنولوجیا متطورة، ولكنهم
 أدركوا بعد فترة قصیرة أن ال خبرة لهم في إدارة العمالة لیتمكنوا من إدارة العمل في المصنع.

 دون مكابرة اعترفوا بأن امتالكهم لمصنع هو طریق خطأ، فأغلقوا المصنع ولجأوا إلى طریقة بدیلة تقلل
 خسائرهم وتمكنهم من النجاح، وهي: فكرة التصنیع الخارجي، أي تملك أنت في بلدك شركتك الخاصة بك،

 ومصمم المالبس الخاص بشركتك، ولكن تتعاقد مع مصنع آخر ینفذ تصمیماتك.

 وبالفعل نجحت الفكرة ونجحت شركة كولرز كیدز ویر، وأصبحت من أبرز شركات تصنیع وتصدیر
 مالبس األطفال في مصر.

 =في النهایه البد من توقع الفشل ووضعه كاحتمال وتقبله واالعتراف به في وقت مبكر وعدم الكبر
 والمعانده وتغییر دفة العمل لتحقیق النجاح 

 

....Law of Hype ...القانون العشرون...التضخیم أو المبالغة 
 

 -(في هذا القانون عادة ما یكون الموقف عكس ما تعكسه وسائل اإلعالم والجرائد)

 -عندما تكون ناجحا فأنت عادة تكتفي بعدد قلیل من التصریحات والظهور اإلعالمي، ویتولى منتجك
 الموجود بین أیدي العمالء القیام بالدعایة المطلوبة، عندما تسیر األمور على ما یرام، فلن تجد دعایة كثیرة

 تقول إن كل شيء بخیر، عندما تحتاج للدعایة الموجهة للتأكید على أن كل شيء في أحسن حال، فأنت وقتها
 واقع في المشاكل.

 -"أي بي إم" عندما كانت في أوج نجاحها كانت مقلة جدا في تصریحاتها اإلعالمیة، أما اآلن وبعد تراجعها
 في السوق فهي تعقد الكثیر من المؤتمرات الصحفیة.

 



 

 -لم یكن هناك أي كمبیوتر حدث له بروباجندا كبیرة مثل Next، وكان الطلب على تذاكر المؤتمر الصحفي
 كبیرًا لدرجة أنه كان یتوجب على ستیف جوبز طباعة التذاكر مسبقًا، وعلى الرغم من أن القاعة بها كثیر

 من الناس وجمیع المقاعد مشغولة، وستیف جوبز تحدث إلى التلفزیون فضًال عن تغطیة العدید من
المنشورات الرئیسیة، وقامت آي بي أم، وكانون، وروس بیرو باستثمار 130 ملیون دوالر، هل كمبیوتر"

 Next" سیكون الفائز في معركة السوق؟

 بالطبع ال، أین كمبیوتر"Next"؟ أین المؤتمر؟ لم ینجح بعد كل ما تم من ضجیج لهذا الُمنتج.

 -الخالصه أنك عندما تكون ناجحا فإن نجاحك یتحدث بالنیابه عنك ....أما في حالة الفشل فالكثیر من
 التصریحات تحاول التغطیه علي اإلحساس بالفشل ...لذلك ركز في ما تعمل فلن تستطیع الوصول للنجاح

 بكثرة الضجیج 

 

…Law of Acceleration...القانون الواحد والعشرین ....قانون التسارع 
 

 (المشاریع واالستراتیجیات الناجحة ال تبنى على ظواهر عرضیة مؤقتة "موضة"، بل تبنى على توجهات
 وتفضیالت الناس.)

 -الموضة مثل الموج في المحیط، واالتجاه السائد أو الشائع Trend مثل المد والجذر،

 تحدث الموضة الكثیر من الضجیج والتغیرات، واالتجاه السائد یحدث قلیًال من الضجیج، الموضة مرئیة جدًا
 وواضحة، ولكنها تتجه صعودًا وهبوطًا بشكل سریع جدًا، واالتجاه السائد والشائع غیر مرئي، ولكنه قوي

 جدًا على المدى الطویل.

 -تقع أغلب الشركات في خطأ اعتبار الموضة كمرادف للتوجه أو التفضیل، ولكن الظواهر العارضة هي
 أحداث ذات عمر قصیر، یمكن لها أن تكون مربحة، لكنها ال تمكث بما یكفي لتنفع الشركة، خصوصًا إنها

 مكلفة وباهظة الثمن.

 -وبالتالي لكي تربح في العملیة التسویقیة یجب أن تركب موجة جدیدة في تفضیالت الناس وأذواقهم، موجة
 تستمر لفترة طویلة، ألن الشركة التي تستثمر لتستفید من تغیر طارئ ومؤقت في رغبات المستهلكین

 



 

 "الموضة"، فإنها تخاطر بشدة، إذ تحتاج لبعض الوقت حتى تتماشى مع الموضة، وأغلب الظن أن الموضة
 ستكون قد تغیرت مرة أخرى حین تنتج الشركات خصیصا لها.

 -فالتغیرات الطارئة في األذواق تتطور بشكل سریع، وال تستمر، في حین أن تغیر تفضیالت الناس یمضي
 بوتیرة بطیئة، ویستمر طویال.

 - استخدام الموبیل مثل الكمبیوتر كثیر من الشركات مثل نوكیا اعتبرته موضه ولم تهتم به ولكنه كان اتجاه
 سائد وأدي تجاهله من قبل نوكیا النهیارها....

 -استخدام ال DSL كان بدیل لإلنترنت المجاني وأنا شخصیا إعتبرته موضه ولن یكون إتجاه سائد أو تریند
(:  لكنه كان اتجاه سائد وكل من لم یره بهذا الشكل خسر خساره كبیره 

 -مهم جدا أن تواكب التریند ولیس الموضه ألن مواكبة الموضه تعني مصروفات كبیره وتغییر قبل أن
 تغطي هذه المصروفات أما التریند فهو المستقبل 

 

…Law of Resources...القانون الثاني والعشرون ....قانون الموارد 
 

 (لن تنجح بدون موارد وأموال تستطیع استخدامها من أجل تنفیذ أفكارك التسویقیة)

 -التسویق ما هو إال معركة تجري داخل عقل المستهلك المحتمل، أنت تحتاج إلنفاق األموال لتدخل إلى
 العقول، وتحتاج إلنفاق المزید لكي تبقى داخل هذه العقول.

 -نجح ستیف جوبز وزونیاك في تأسیس شركة آبل، كانت لدیهم فكرة رائعة، ولكن سبب النجاح هو الـ91
 ألف دوالر الذي أعطاها لهم مایك ماركوال .

 -في مجال التسویق، األغنیاء في كثیر من األحیان یمكنك الحصول على ثروة أكثر، ألن لدیهم الموارد
 المادیة التي تمكنهم من دفع أفكارهم داخل أذهان العمالء.

 -لذا البد أن تؤمن دائما سیوله للصرف علي التسویق حتي تنجح والبد أن تستمر في صرف األموال علي
(:  التسویق لضمان استمراریة النجاح 

 

 


