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 مقدمة

وبعد أن أنجز االستتتتتعمار مهمتج بنجاي، في تدمير وتشتتتتويج صتتتتورة التارين المشتتتترا لمدن ستتتتادت كبغداد 

ودمشتتتتتق والقاهرة ومازال مع اليمن وربما في الطريق مدن ما زالت تؤرلج، للصتتتتتدارة التي تبوئتها تاري يا 

من   األهمية بمكان أن نبين عبر صناعة احترافية، كيف يمكننا إعادة بناء ما تم تدميرهوحضاريا، يصبح من 
، ذلك إن كانت ستتتتتتنن التدمير ستتتتتتريعة فرن ستتتتتتنن االعمار أبطم، يير أننا وجدنا ما يمكن الناحية االعالمية

، هذه الصتتتناعة التعويل عليج في ا تزال الزمن عبر آلية صتتتناعة االعالم والتستتتويق، حال تم ادراك أستتترار

بناء الصتتتورة وترميمها، عبر ما توصتتتلت اليج صتتتناعات التستتتويق  ألليةوعليج فرن هذا الكتاب، يستتتتعر  

 والترويج للمدن كلندن وامستردام ونيويورك وييرها.

 وأدواتنا في البناء ستعتمد مصطلحات في مثل:

images – branding –advertising–Concepts- Destination 

 ومع ادراكنا بأنج Destination brandingعة البناء هذه معتمدة ضمن مسمى أطلق عليج اسم: كما إن صنا

مدن صتتتالحة كإلناع الناس لتغيير ما أدركوه من صتتتور ستتتابقج حيال مدن أو موالع جغرافية،  الصتتتعوبةمن 

بالستتتتياحة  ما يستتتتميك للعالج حتى، أو استتتتتجماملعمل، أو للدراستتتتة أو لقضتتتتاء عطلة لللستتتتكن مع العائلة أو

 3400حول العالم، وحوالي  ولةد 265نحواليوم ، ويزداد االمر صعوبة حال علمنا أن من سينافسنا العالجية

 بزمبابوي.  ءهاتمدينة، والجميع يريب بتعديل صورتج أو تأمين صورة ما إيجابية لج بدأ بنيويورك وإن

، 1950بشتتكل كبير، فنجد في عام  المستتار الستتياحي للبشتتر تضتتاعفنجد أن ستتنة الماضتتية،  50 الل الو

وصتتلت النستتبة الي  2005مدينة عالميا، في حين نجد في عام  15% من ستتياي العالم يستتتهدفون زيارة 90

في عدد الزوار، ما يعني أن المجهود في رستتتتم  وان فا % ما يشتتتتير الي زيادة في عدد المدن والدول 60

صتتورة مدن المستتتقبل يحتاج الي مجهود مضتتاعف، وربما مفاهيم مستتتحدثة من أجل أستتر الستتياي بمعدالت 

 اكبر.
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 الباب األول

 

المدينة الذي يجعلها مميزه ومحل تفرد وذات  DNAنستتتكشتتف أن نحن في عملية بناء صتتورة المدينة نحاول 

 ، وذلك عبر ما يميزها من:هوية مغايرة عن بالي مدن العالم

  authenticityاصالة  -1

  destination جغرافيا -2

 competitivenessالتنافسية  - 3 

   creativityاالبداع  -4

 Brandingاسم الرواج  -5

عندما تستعر  لصة تستحق االستماع حدثت لك في مكان اليك الجميع سوف ينصت ولد الحظنا من أن 

، ما يستحق االنصات واالستماع هو شكل من أشكال بناء الصورة والسمعة لتلك المدينةف ارج وطنك، 

 وعليج تدور صناعتنا، في البحث عما يشكل ما يستحق االستماع.

مؤشر رواج االمم منج بالي مدن العالم والدول، وهو ) انطلقتوسوف تعتمد انطاللتنا من ذات المؤشر الذي 

Nation brand index) وثمة مصطلح ،(DMO) Destination management organization    

العاملون في صناعة )التسويق للموالع الجغرافية سياحيا(، فالبع  يتعامل مع المولع  يست دمجوهو مصطلح 

يزات واآل رون يتعاملون معج من  الل ما ينطوي عليج في جوانب الجغرافي من  الل ما يتمتع بج من م

 ما يرمز اليج جغرافيا. الثقافة والجانب المجتمعي للسكان أو

بقصد توجيج السياي اليج أي ثقافة مجتمعية، رال( شأنج )سوسيو كالت ىهل يتم الترويج للمولع علنسأل، وعليج 

 ؟ووسائل نقل وتكنولوجيا مفنادا ومطاعوأم أنج )حرية سياسية( أم ما يمتاز بج من مرافق 

من كافة االصعدة سواء على المستوي الحكومي أو « التزاما»تطوير هذه الصورة ورواجها يحتم ذلك أن 

 صورة.الهذه القطاع ال اص بما يعزز لعملية استمرار دعم برنامج تعزيز 

 ،كيف أصبح لج ولعا عالميا وما زال مستمرا منذ السبعينيات)  (I Love N.Yالشعارعلى سبيل المثال الحظ 

 .ذات االمر تم مع الدول في مثل أسبانيا، وأستراليا، وسنغافورا، وهونكونغ، والس فيغاس

السياي في ا تيارهم  ىحيال درجة أهمية العوامل المؤثرة في اال تيار والتفضيل لد DMOووفق معيار  

 :معززات نجد ما يليدون آ ر لمولع جغرافي معين 

 .رواج رسمية معلنج ةباستراتيجيالمولع  ى% أن يحض82 .1

  .% أن يكون الرواج هذا لد تم تحقيقج من تعاضد كافة القطاعات90 .2

  .% مركز تسويقي متفرد75 .3
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 $،بليون 13.6ليمتج بمبلغ  لدرت pure new Zeeland %100إن برنامج رواج نيوزيالندا والذي يدعي 

 10فترة   الل  Dell ىعالميا فورا بعد ترتيب عالمة سامسونغ، ومتقدما عل 21رلم  ترتيبجحيث كان 

 سنوات. 

 

 

 

100% pure new Zeeland 

 

تم تصويره في نيوزيالندا، وسيظل أثره لائما في تعزيز صورة المدينة الذي “ رنغ ىاوف ذ لورد” فيلموما 

الذي “ ساوند أوف ميوزك”فيلم  من منا ال يستذكرواال مجرد وسيلة من وسائل الترويج، الى آماد طويلج، 

 بتسبيرغ الذي ما زال أثره لائما.لمدينة صور في النمسا 
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 فيلم ساوند اوف ميوزك لترويج النمسا

 

فالبرنامج الترويجي للمدن يحتاج من أجل تفعيلج لمستتتتارين إثنين، مستتتتار هارد فاكتور ومستتتتار ستتتتوفت 

  الن وااللتصاد، والمواصالت،البنى التحتية، «: الهارد فاكتورز»ويقصد:  فاكتور،

أبناء الوطن،  دمات الترفيج عبر  ،Friendliness: البيئة، الصتتتدالة فقصتتتودها« ستتتوفت فاكتورز»أما 

تلك المواصتتتتتتتفات هي جاذبة للمهارات والمواهب فوااللامة، التقاليد والعادات وفنونها والثقافة عموما، 

توفر إمكانات الغني الثقافي للمدينة يعزز التواصتتتتتتتل ويعزز مكنة أيضتتتتتتتا في نفس الولت، ف والمبدعون

 الجذب للمبدعين وأصحاب المواهب.

 وهو ما يعبر عنج الشكل التالي: ليتم تأمينج يا حول معيرة عوامل العيش الكريموثمة مسارا عالم
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 معيار أولويات السائح مع كل بلد يقصده

 

%، ثم الطعام بنسبة 20%، يليها وسائل التنقل بنسبة 25حيث يكون تأمين السكن كدرجة أولى بنسبة 

 %، وهكذا12%، ثم التبضع بنسبة 18

 والتي تتشكل عناصر الجذب اليها عبر ست عناصر وهي كما يلي:  المبدعةة الموالع الجغرافيوثمة 
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 عناصر الجذب

 

 Toneنغمة ما تبثج المدينة بما يعزز لالنطباع  -1

 Tradition التقاليد -2

 Tolerance   مع السياي التراحم -3

 Talent المواهب -4

 Transformability  برة الزوار -5

 

 :Toneالتون 

، أنها الهوية ،هو ما يعزز الشعور ، إنج النغمة التي تبثج المدينة بما يعزز لالنطباعهو االيقاع السمع بصري 

باالنتماء، هو الجو والنستتيج الفيزيائي المحستتوس والشتت صتتية ذات المالمح المحددة مستتبقة الرستتم، وتعتبر 

ستتتتتمعج ورواج صتتتتتورة المدينة، وهي  استتتتتتراتيجيةلضتتتتتية ادارة المولع الجغرافي مفتاي رئيستتتتتي في بناء 

تبني من القاع حتي أعلى مرحلة بما فيها من مرافق ومنافع وفق محور مشتتتتتاعري من أجل أن  استتتتتتراتيجية

 ،المدينةين النهم عنصر أساسي في عملية التعريف والبناء لصورة فنهيم ما يجعل المواطنين االصليين مشر

يجب أن يتصتتتتتتف باالستتتتتتتمرارية وعدم فهو حتي في العالم االفتراضتتتتتتي، نجده في المواد، الرموز، وحيث 

tone

tradition

tolerance

talent

transfomability

testimony

Creative 

destination 



8 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

، إنج موجود أيضتتتتتا في ييرهااالنقطاع في بثج هذا ضتتتتتمن ما يغني الحواس، البصتتتتتر والستتتتتمع وااللوان و

 الناس وفي إرثهم الحضاري .   Attitudeموالف

 

Tradition :االعراف والتقاليد 

فنجدها تبني  متفردةما لد تمتاز بج من ميزات جاذبة وهوية تحطيم بع  الموالع الجغرافية تعمد الى  

هكذا  ىعل ايعتادوعن الستتتتكان االصتتتتليين الذين لم  حتىما يجعلها يريبة بناطحات الستتتتحاب والموالت 

 .ألصالةلاالعراف والتقاليد هي من يعزز متناسين من أن بيئة، 

 ."التونلعنصر "عزز ي كما إنجفكل من عنصر االصالة والتقاليد يكمل بعضهما البع  

بل يجب أن  "ستاتيك"تكون  أاليات مكون رئيس في تشكيل الهوية هذه، والتقاليد يجب حكاالقصص والو

 بما يعزز تشكيل نماذج ثقافية مستحدثة ومطوره. معاشج "ديناميكية"تكون 

Tolerance :التعايش والتراحم 

االفكار واالنفتاي والتواصتتل مع م تلف الثقافات، المولع االبداعي، من أجل  DNAعنصتتر أستتاستتي في  

 الل التعايش المدينة ترحب بالمتميزين واصتتتتتتحاب  فمن، الحياة ألنماطالمستتتتتتتحدثة، وأستتتتتتاليب جديده 

المواهب، واالعراا، في كيفية ممارسة برامج المسؤولية المجتمعية مع مستجدات هذه المكان والثقافات 

ما تمارس العنصترية والنبذ لحقوا االنستان في مثل  ألنهاثمة مدن ودول تم مقاطعتها فالتي تدا لت فيج، 

 .الحيوان ىاالنسان ال يتعدى فاألمرجامايكا، أو حقوا الحيوان ذات الفراء، دولة و لرسرائييسمى ب

 :Talentأصحاب المواهب 

يحصتتتل عليج المواطن  فيما نمتستتتاووستتتبيل المثال في تعاملها مع االجانب ما يجعلهم  ىنالحظ كندا عل 

من فوائد ودعم، وهو ما جعل شتتتتتتتركة مايكروستتتتتتتوفت تدشتتتتتتتن مركزها في والية فانكوفر كي يتمتع 

 الرحبة.تلك البيئة  عبرا تالف أصولهم واعرالهم وجنسياتهم  علىالموهوبين 

منتج  تكما لو كان االتستويق عندما يتعاملون مع بناء ستمعج وصتورة مدينة ما على أنه مستتشتاروي طم 

وبرامج  Advertising  واالعالنMarketing أو ستتتتتتتلعج ما، أنج نعم لد يستتتتتتتت دم أدوات التستتتتتتتويق 

يير أن منظومة ادارة صتتتتورة المدينة تأ ذ مستتتتارا م تلفا  ،Branding  والرواجP.R العاللات العامة 

ت في المجال االداري الذي أ رى ومنظومة متعددة المستتتويا واستتتراتيجياتمستتت دمج فيج ذات االدوات 

 .فيج تتكامل جهود العمل فيما بين الحكومة مع القطاع ال اص ضمن شروط مسبقة ومستمرة زمنيا

لقصد مدينة ما بحاجة الي  والموهوبين(أو المستثمرين وكذا العمال أو ألمبدعين  )السيايإن مسألة إلناع 

تلك المدينة وتشتتتريعاتها وستتتلعها و دماتها وما تمارستتتج من أنشتتتطة تجارية  )ستتتياستتتاتإعادة النظر في 

.( وهذا ما جعل واالفكار.على العالم والثقافات اال رى  مفتوحةونظام لبول المنح الدراستتتتتتية بما يجعلها 

ريودي  الغنى،ستتويستترا =  التكنولوجيا،اليابان= ستتتايل،باريس =  التالية:صتتورة محددة لكل من المدن 

  .أفريقيا = الفقر والجوع والحروب الكرنفاالت،=  ونيرجا
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 هوية قادرة على المنافسة:

لذا االمر بحاجة ك طوة اولى ان نتعرف على شتتتتتتتكل المدينة في ذهن الجمهور لبل البدط بأي  طوة 

 نريد.رسم الصورة وفق المركز الذي  إلعادة

 الصورة؟كيف يتم بناء ولكن 

  دوائر تفعيل الصورة:

 :، حيث نبدأها بما يليفي البناء ةالحسن تفعيل من أجل بلوغ تلك الصورةلست دوائر تحتاج لثمة 

، حيث وال برة التي يحملها الزوار مع أول زيارة يقومون بها للمدينة المدينة،االنشتتتطة الستتتياحية في  -1

  .«االنطباع» يتشكل

   . دمات المدينة وسلعها تعتبر سفير معزز لصورة المدينة -2

  .حكومة المدينة ىالسياسات والقوانين والتشريعات لد -3

 .ال براء والمواهب واستدعاءالتوظيف،  االستثمار،نظم  -4

 ة.نطاا التبادل والتزاوج الثقافي، وأعمال المشاهير من االدباء، والفنانين أو الفرا الرياضي -5

وستتائل االعالم مع الزوار  ىال ،الفرا الرياضتتية ىال القادة ىمواطني المدينة وستتلوكياتهم من مستتتو -6

  للزيارة.عندما يقدمون 

 

 :الدول والمدن التي تتمتع بهوية قوية ستنعم بما يلي

 .والمبدعة المبتكرةوالمشاريع  لألفكارمناخ صحي  -1

  .مردود عال لالستثمار -2

 .مردود أفضل للسياحة والتجارة -3

 .األ رى ل دماتلوضع صحي أفضل  -4

  .تواجد إيجابي في وسائل االعالم العالمية -5

  .سهولة في عضوية المنظمات الدولية والعالمية -6

)إفتتاي  األ رى، ويمكن مالحظة مثال لذلك فيمع الدول  الثقافيةمردود ويني في مجال العاللات  -7

 . (يأبو ظباللوفر في متحف 
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 الصورة:تحديات رسم 

 الصورة:ثمة تحديين إثنين أمام رسم 

  .نياالحتياج وما يشكل شغف المستهدف ىالتعرف عل -1

  .أيضا التصادية يكون ذا جدوىبحيث ما يمكن أن يشكل حافزا لكافة االطراف  ىالتوصل ال -2

 

 في رسم صورة المدينة، نحن بصدد برمجة أدمغة المستهدفين عبر الالملموس.

 خصائص غير الملموس:

على ال برات الستتتتتتتابقة لدى العميل عن هذا النوع من  ياكل اتعتمد اعتماد فكرة المنتج يير الملموس هنا

 المنتجات.

، تأكيد حجز، وعد ما )تذكرةوعندما يكون لرار الشتتتتتتراء لد ات ذ، فان كل ما يحصتتتتتتل عليج العميل هو 

 (متولعج!بفائدة 

ا تالف المنتج المراد ت تلف ب وهييير أن العميل يبنى لراره احيانا بناء على مستتتاعدات الت اذ القرار 

  .التناءه

 :يليفندا تعمد الى ما  فيفمثال لحجز يرفة 

 او على الشاطم المدينةدا ل  الفندا،المولع: مولع 

  والدا لي ال ارجيشكل الفندا 

 الن. ،صالون للشعر رياضي،نادى  الطعام،تعدد اصناف  اضافية: دمات 

 أمثلة ا رى:

، يةالمجان موالفمع االزمان لتشتتتمل المطاعم الدا لية، الحضتتتانة، التجربة الذهاب الى الستتتينما: تغيرت 

 ، للميالد. لأللعابصالة 

 الهالك: -3

 فيج يتم استهالكها من لبل العميل. الذيذات الولت  فيفال دمة هنا يتم تصنيعها 

شستر يونايتد  ضيا مثال فريق مان سأن اما فهو يقدم عرضا ريا ستثير الجمهور حما أو أن يجعلج نالما  ياي

 .عليج

هنا  االحاستتتيس والمشتتتاعرحضتتتور كافة العرو  الترفيهية، لتكون وفي ، المستتترحيالعر   فيكذلك 

 من يقرر درجة الرضى لدى العميل. هي
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لد تتأثر  والتيبما يقدم من  دمة  ،لل برة هو المتعر  االول وبشكل مباشر أن العميل فيال طورة هنا 

 السابقة.دى العميل بمقارنتها بال دمات المماثلة بال برات التراكمية ل

االلوان  ستتبيل المثال، منها على ،أن ضتتمان  برة ذات مستتتوى رفيع مع العميل يتطلب اعتبارات عديده

، الروائح الزكية المنبعثة من الزهور، الموستتيقى، االصتتوات اإلضتتاءةأثناء تلقى ال دمة، درجة  المحيطة

الكالم،  فيع، المناظر المحيطة، حرارة االستقبال، ملبس المستقبل، اسلوبج المحيطة، درجة حرارة المول

 وييرها. العبارات المست دمة، ضبط المواعيد،

عملية التصتتتنيع ف ،ان صتتتفة الهالك تعنى عدم المقدرة على تصتتتنيع ال دمة لبل أو بعد االنتفاع من ال برة

 واالستهالك تتم تباعا.

 

هذا الفندا  فيعميل  أيلم يشتتتغلها  التيواالهالك لائم ستتتواء استتتت دم العميل ال دمة من عدمج، فالغرفة 

 ثمنج!يعتبر هالك كان يمكن لب   الليلةلهذه 

 المطلوبةلذا تعمد معظم الفنادا الى تولع حجم من االلبال على مدار المواستتتتتتتم لتقدير حجم المصتتتتتتتنعية 

 بشكل مبكر.

موستتم، او  فيشتتركات الطيران عندما تعمد الى تكبير مستتاحة درجة رجال االعمال واالمر ينطبق على 

 القائم.موسم آ ر وذلك بهدف تقليص حجم االهالك  فيتقليص درجة ا رى 

مواستتم  فيوكذلك بالنستتبة للمرافق الترفيهية  العطالت،مواستتم  فيال دمات البنكية  فيذات االمر ينطبق 

 الشتاء!فصل  فيرافق الترفيهية المائية المكشوفة المولك أن تتصور حال  ،الصيف

فالحجوزات كانت  العمال، إلضتتتترابعندما تعرضتتتتت  98عام  فيوهذا ما فقدتج شتتتتركة طيران الكندية 

الى حين ساعة االضراب وعندما اعلن عن االضراب رسميا، وجدت ال طوط نفسها أمام أزمة  مستمرة

 معهم.ين لم تستطع التعامل أودت بسمعتها وأفقدتها آالف العمالء الذ

الطلب بما يؤدى  فيالطلب، ولكن علينا أن نكون جاهزين لتلبية الزيادة  فيان النجاي لد يجلب زيادة 

 ، الن.الى اعتماد استراتيجيات تسويقية لد تشمل السعر تطوير المنتج

بعد رجوعها الى الصتتتتين، فقد  ”هونكونغ ”لمدينةوالهالك لد يعصتتتتف بنحو ال ستتتتابقة لج، مثل ما حدث 

  HK$464الى   HK$ 559من  لألسعار% وهبوطا 50شهدت فنادلها عزوفا عن االشغال ناهز ال

 فاالستراتيجيات التسويقية يجب ان تحتاط لمواسم االلبال مثلما تحتاط لمواسم العزوف.

 Inseparabilityالتالزم  -4

 بالتالزم.دمة هو ما نعنيج أن عدم امكانية فصل مقدم ال دمة عن متلقى ال 

 مثل تعامل الطبيب مع المري . فيالتالزم لد يكون للفرد 

  .مثل ركاب الطائرة فيأو للمجموعة 
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المقصتتتتتورة  فيحال الطائرة فان ال دمة تكون جماعية ابتداء من حجز المقعد الى استتتتتتقبال الراكب  ففي

ودرجة  طعامالى ذلك نوع ال أضتتتتتتتفطيران، فى المقعد المحدد الى  دمتج اثناء ال الراكب إجالسالى 

استتتتلم  إذاالى حين استتتتقبالج للحقائب )هذا  ، وما يستتتتمع اليج من لنوات أو ما يشتتتاهده من أفالم،الحرارة

 ، فبع  ال طوط تعمد الى إيصال الحقائب للفندا مباشرة تعويضا عن ذلك.الحقائب!(

 في)المعنيين  14000فقد دربت موظفيها البالغين  طيران البريطانية: ومن أجل التميز فى تقديم ال دمةف

 الركاب(استقبال 

ما يموالف دليقة ، ف حيالالتصتتتتتتترف  في وتنوعها،للتعرف على ثقافات شتتتتتتتعوب العالم على ا تالفها 

سيات م تلفة من العالم ل دمة ركاب  من  3000 لذلك ظفوالد ومشرب ، ...وأو يفضلون من مأكل،  جن

 التيالمستتتتتتتتطاع، وبدأوا يعلنون على متن كل طائرة ولبل االلالع عن عدد اللغات  ركل شتتتتتتتريحة بقد

 .المضيفونيجيدها 

 

 

 الحملة االعالنية التي تعزز ل دمة لادرة الستيعاب التنوع الثقافي على متن الطائرة 



13 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 

 التشغيل. فيكانت فيج شركات الطيران تواجج أزمة  الذيالولت  في% 14زادت مبيعاتهم الى نحو 

ئة  للطابور،يالحظ العميل حركة دائمة  كياطالة طابور االنتظار  فالتعامل مع االزمات، في مثل تمل

 ولت االنتظار بما يسلى العميل من عرو  فكاهية، عرو  تلفازية، جزء مما ينتظره من اثارة.

مثل بونص اميال اضافية  فياحيانا ومع زيادة الطلب على ال دمة تعمد الشركة الى منح العميل مغريات 

 حال لبولج الطيران على الرحلة التالية. فيحال انتظاره أو تذكرة مجانية  في

 Heterogeneityجيل من الطفرات  -5

 انج من الصعوبة معيرة ال برة ال دمية يير الملموسة 

متباين مع كل  مجال تقديم ال دمات تعتبر  برة لائمة بذاتها لما تتعر  اليج من تعامل فيان كل  برة 

 حينج. فيجو التعامل من الولت والمكان واالجراءات المطبقة  فيعميل والعوامل المؤثرة 

ومع عدم توفر المقعد أو تأ ر حضتتتتتور الوجبة، أو ازدياد طول طوابير  ال دمة،ومع زيادة الطلب على 

 ال دمة، يصعب وضع المعايير بدلة.

 فيمثل اداء الممثلين  في متتاليينيومين  فيبل الواحدة،  الصتتتتتتتعوبة احيانا تكمن ليس فى معيرة ال دمة

بل حتى أداء موظفين لنفس الشتتتتتتتركة لعميلين  ،لعبتين متتاليتين فيأو أداء الالعبين  مستتتتتتترحيعر  

ناء على شتتتتتتت فيم تلفين  فة عن اآل ر ب ية كل من  ذات الولت، فقد يتلقى كل منهم معاملة م تل صتتتتتتت

 الموظف والعميل!

بدأ االعالن عن  فيأو  ،مثل ميكانيكية تسليم االمتعة لركاب الطائرة فيضبطج  فيهناك ما يمكن التحكم 

لد يؤثر على عملية  والذيولكن ال يمكن ضتتتتتتتبط حجم االلبال على الفنادا  ،ستتتتتتتياحي ترويجيبرنامج 

لى متن يوم محتتدد ع فيأو يؤثر على متتدى توفر المقتتاعتتد  ، أو ستتتتتتترعتتة تقتتديم ال تتدمتتات،الحجوزات

 حييننقل الركاب الى المطار أو  فيلد تتأ ر  التي التاكسييصعب ضبط حركة سيارات  كماالطائرات، 

  .تأ ير الالع الطائرة فيسببا  أو الغبار يكون الضباب

يشتتير الى تدهور  والذيبريطانيا،  فيهذا ما أكدتج دراستتة عن رأى الستتياي لمستتتوى ال دمات الفندلية و

أدت الى وجود فرص  التيحجم الطلب  فيوكانت المؤشتتتتتتترات تشتتتتتتتير الى زيادة  ،مستتتتتتتتويات ال دمة

 افقدت البلد سمعة حيال نوعية ال دمة الفندلية. الذيالولت  فياستثمارية لزيادة عدد الفنادا 

يل من أثر الطفرات لذا  ناللتقل يب ل فرن قدمج من تبحاجة الى تطوير استتتتتتتتال يل ولع الطفرات على ما ن قل

وكذا مع يشتتتتتتتمل منظومة تدريب الموظفين بما يمكن ان يتولعونج من أزمات،  الذيوير  دمات، التط

 نظم ال دمة ومتطلباتها.واالنظمة التشغيلية، 
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 الفارق فيما بين المنتجات والالملموس من الخدمات:

 طبيعة المنتج -1

 عاللة العميل بالعملية االنتاجية للمنتج -2

 مسرحية ..( لعبة،الجمهور كجزء من المنتج )مشاهدة  -3

 حجم المشاكل عند التحكم بمستوى ونوعية المنتج -4

 يصعب على العميل التقييم -5

 ال دمة(ت زين  )يصعبيياب الت زين  -6

 أهمية عنصر الولت كعامل رئيس -7

 هيكلة وطبيعة لنوات التوزيع -8

بل تعداه الى مناشط  اإلعالني التقليدية للترويجي ضع للمنظومة  ما عاد مفهوم تسويق ال دمات والسلعف

ذلك دراستتتتات علم النفس لينتقل مفهوم التستتتتويق  طوة الى االمام ليتحدى فيعمل  فيأكثر تعقيدا، تدعمج 

 الى تحويل الالملموس الى أشياء ملموسة.

 ولكن كيف؟

تحويل المفاهيم من حب أو صتتتدالة أو  فينجحت  التي” الوالت دزنى  ”العالميةتصتتتدر لائمة الشتتتركات ت

ترجمتها الى بطالات  فيوترجمتها الى شتتت صتتتيات كرتونية ملموستتتة، أوجدت لها متاجر وتفننت  ،شتتتر

 ورسوم وألالم وأزياء تلبس !

عندما  ”البريطانيةال طوط الجوية  شركة” سجلتهاتشهد الساحة التسويقية  طوة ذكية أ رى  1997وفى 

االوحد، فستتجلت  الستتماويبأشتتكال عديدة وكأنج المهرجان  طائراتهافجاء تصتتميم  رجت عن المألوف، 

أن يعيش  ”تجاهستتتبقا تستتتويقيا ال يمكن أن يمحى بستتتهولة من االذهان، وتقدمت  طوة ا رى الى االمام 

 .جو الالملموس، من  الل تلك التصاميم الفضائية أثناء طيرانج فيالعميل ويتنفس 

 

 طيران كونتينانتال
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 :المدينة صورةمتطلبات صناعة 

 .SWOT االنطالا بالتعرف على الوضع الحالي للمدينة عبر أداة -1

سبات تاري ية، ما يصلح لبنية تحديد يمثلها كش صيات،  نت تار الدولة م -2 شآت، منا  تحتيةموالع، من

  .يشكل لصصا تروىيمكن أن ما ع

 االنشطة. كافةتجمع تشكيل وتطوير مفهوم كما لو كان مظلة  -3

 وي هذا بما يجعلج صادلا فيما يدعيج.يربط مالي كافي لكل عنصر من عناصر النشاط والمشروع البن -4

 واحكام عمليات التنفيذ وفق ما  طط لج. إلدارةاستحداث نظام رلابي  -5

 

 تحديات صناعة الصورة:

 

 التحدي االدبي  -1

 التحدي الريادي االداري -2

 الشراكةتحدي  -3

 األصالةتحدي  -4

 تحدي  -5

 تحدي التون -6

 التحدي الرلمي  -7

 تحدي لياس االثر -8

 تحدي المستقبل  -9

 

 التحدي االدبي  -1

فنون في  ىبحاجة ال فاألمر ،فالستتتتتتمعة ،ال ينحصتتتتتتر االمر في الجانب االداري لعملية البناء للصتتتتتتورة

والمؤستتتستتتات، وأيضتتتا ما لد يشتتتير الي ادارة عمليات التغيير التي ستتتتطال الستتتكان ايضتتتا والتفاو ، 

 تعار  وتنال  فيما يقر أو يطري.
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مؤستتستتات،  حكومة،ادارة رواج المدن معقده وذلك الن المالك كثيرون )  إنالعديد من ال براء يقولون ف

 شعب(، وحجم السيطرة من ف .

 والصورة هذه. السمعةوعليج ثمة دور أدبي مطلوب من الحكومة يستهدف حماية 

ال ينحصتتتر بااللتزام بل في تأمين عناصتتتر الجذب فيما يطري من ستتتلع أو في التوظيف أو جلب  والدور

مجلس »ين التوافق واالنستتتتتتجام في العاللة فيما بين كافة المعنيين في مالموهوبين وايرائهم، وكذا في تأ

مؤسسات ال اص او القطاع مصالح المصالح حكومية او هذه، لتأمين  «إدارة مشروع السمعة والصورة

 في:هادفة للربح، التحدي االدبي المعني اليير 

 .ا تبار المفهوم المطروي وا تبار جدواه -1

 .جبر كل ما لد يؤدي الي تنال  -2

  .اهمية تفعيل دور للشركاء بما فيهم المواطنون -3

 تأمين عنصر االستمرارية. -4

 ال اص عن االستمرار.في االلتزام من لبل الحكومة باالستمرار حال تقاعس القطاع 

في مثل جذب الشتتتتتركاء،  علىفي التزام القطاع الحكومي بتقديم ما يمكن ويتناستتتتتب من تنازالت لادرة و

 جلب ت عنهم الحكومةبعطاء منع ويذكر بهذا الصتتتتتتدد أن إحدى الشتتتتتتركات التي فازت ”العمالةوالفيز، 

مع مؤستتستتات وجمعيات النفع العام فال يعقل وكذا االمر !، الستتائد في حينج في البلدتطبيقا للقانون  العمالة

المستتتتثمرون، فوهذا ال يعني عدم محاستتتبة الم ل منهم،  ،مثال ان يتم تجميد حستتتاباتهم دون ستتتابق انذار

 فقد يكون مع كل لرار يت ذ عوائد سلبية ونتائج عكسية. كبيرة،درجة الحساسية لديهم والسياي، 

ذلك  على، فيتم تشتتجيعهم نجاي إدارة الصتتورة تعتمد بمدى تجاوبهم معهاف المواطنونكما من أن يشتتارك 

 بكافة صور التشجيع.

نحن هنا بصدد بل منتج محدد كالسلعة التي تميزها مواصفات محددة، أو شعار محدد،  منحن هنا لسنا أما

. وهو ما يعني أو الحديث عنها ةلتكرار التجربره كي يعود مجددا ه برة يشتتتعر بها الزائر فتستتتتثيره وتب

 رين ايصال ال برة لكل زائر، وهو ما عنيناه بأهمية دوممساهمة من يقدم ال دمات في بناء الصورة وتأ

وذلك عبر انستتتتتجام، فهو كانستتتتتجام العزف الموحد في  ال برة،في تعزيز وايصتتتتتال والدولة كل مواطن 

د فذ، لادر علي التواصتتل مع الجميع الموحدة بحاجة الي لائالفرلة الموستتيقية، فتلك المقطوعة الموستتيقية 

 وفق الصورة المنسجمة، وأمثلة ذلك عديده منها: جومع كل ما لد يظهر التنال  فيتعامل معج كي يطوع

دارة تلك الشتتتتريكا  20حيث تم إشتتتتراك  ستتتتاوثمبتونا تم الرار اعتماد صتتتتورة معند 2005في عام  -1

 الشراكة.

 م تلفة، تشكلت من أربعج شركاء من القطاع العام.  تمقاطعاالتي تشكلت من  اسنغافورمع  -2

 األيذية،وشركات  ،والفنادا ،والجسور ،ذلك أننا بصدد مجموعج يير متجانسة من المهام، فثمة الطرا

 كثير.وشركات الترفيج وييرها 

 : تحدي الشراكات2
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التكامل وتقديم أفضتتتل ما لديها  ىلادرة عل ،إن هذا التشتتتتت بحاجة الى شتتتراكات تؤمن بالهدف المنشتتتود

 .بكلف تنافسية

من لطاع  ألكثر، وهي لائمة تم تقستتيمها ما يلي نموذجا لقائمة شتتركاء صتتناعة صتتورة مدينة أمستتتردامو

 في مثل:

 متبرعون  -1

 رعاة  -2

 لطاعات تجارية  -3

 الن -4



18 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 

 لطاعات الشركاء في الترويج للمدينة
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 الترويج للمدينةالشركاء من الشركات في 

 

 

 تحدي االصالة  -3

 هي من تمنح التفرد وما يميزها عن اآل رين. ألنهااالصالة أضحت أكثر حاجة في تسويق المدن 

تؤكد في ترويجها االمريكية فشتتتركة كيلويز  ،يذيةفي تستتتويق األ ىشتتتياء حتمعظم األ علىوهذا ينطبق 

أصالتج بحكم أنج منتج أي  Original and bestأصالة المنتج الغذائي الذي تبيعج من  الل عبارة  ىعل

 طبيعي.

رائحة جلد المقاعد و شتتتتتتتب الماهويني  عبرصتتتتتتتالة أللؤكدون يكيف  زالروز ريالحظ في تستتتتتتتويق و

 للطبلوم.

أستتتتتتتبري، والذي  ستتتتتتتمجفان، هديل، ليس للونج فهو بال لو ابنتيأعجبني الماء المعدني الذي تأتي بج ولد 

الجبل من  الل  ىصتتورة الجبل ك لفية للتصتتميم كما تم التأكيد عل عبرأصتتالتج  ىأعجبني فيج التأكيد عل

  الدا ل.حفر شكلج مجوفا من أسفل العبوة بما يمكنك من تحسس ملمسج من 

في هيئة الستتتتويستتتتري، الذي أكد أصتتتتالتج من  الل شتتتتكلج الذي جاء  كاكاو توبلورن ىواالمر ينطبق عل

 .سويسرية معروفج مليعبر عن شكل الجبل في لممثلثات لقمم جبلية، 

شكل البناء الطيني للمساكن في مثال الحظ ومنها نتدرك من  الل الشكل والمواد المست دمة،  فاألصالة

في أفريقيا، و يام شتتعر الجمال مع  العشتتشستتاكن مووفي المكستتيك أيضتتا، العربي، ال ليج منطقة دول 

 ينم عن أصالة. فجميعها ،البدوالسدو مع ثقافة ساكني الصحراء من 
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 “ الجمال” عنصرتحدي  -4

  .وهو ما يحتم تعزيز البنا التحتية من متاحف ومعار  الفنون واالبداع

والنوعية “ و“المنتجات“و“ الهوية“و“التواصتتتتتتتل “و“التصتتتتتتتميم ” محورهاكما إن رواج المدن هو عملية 

للمتتدينتتة من  "الجتتانتب الطوبويرافي"و" جتاذبيتتة الفعتتاليتتات"و" المتتدينتتة"لمعيتتار العيش في ظتل  الرفيعتتة

 .شوارع هادية طفي وشوارع ونظم  وإضاءةشوارع وعمارة ومنتزهات 

5- Tone of voice   الملتقطةالرستتائل  ما تدركج منأو نبرة الصتتوت أو  هال اص بما تشتتاهد االيقاع 

 عبر حواسك.

 Destination marketing organization (DMO)منظمة ف

كل فمستتتوي ميدانية نوعية وكمية بشتتتكل دوري حيال العديد من الموالع الجغرافية حول العالم،  ىتعمد ال

ج بما يتمتع بج من ليقيم من  ال "، تقييم دوريباالنس شتتيت"فهو لج  ،مولع جغرافي حالج حال أي إنستتان

الدورية التي  الستتالبةأنج بالريم من اال بار  ورلة التقييمفمع تستتويق أيرالند بينت  ،جابيات أو ستتلبياتاي

االيجابية احيانا تغلب ما يدور  فالستتتمعة موجبج،يير أن النتيجة كانت في النهاية  الجزيرةارتبطت باستتتم 

  سالبج.من احداث سياسية 

، وأكدت ان ستتتتتمعج وصتتتتتورة المولع البريطانيةويلز نطقة لمدراستتتتتة مماثلة  ىكما إن المنظمة عمدت ال

إنستتانية المولع والثقافة ال اصتتة بالستتكان(، فالنبرة وااليقاع  المولع،الجغرافي يتشتتكل من  الل )ستتكان 

ن ين ومحبيمنفتحين، وعاطفيفقد كانوا ، حدألصتتتي  ىمن والع الستتتكان الذين كانوا متواضتتتعين ال انعكس

ستتتتكانها متشتتتتبثون بعاداتهم وتقاليدهم التاري ية ، مفعمة بتارين مديد من االحداثالويلز ، فستتتتكان للفكاهة

 .التي تنب  من  الل ممارساتهم الثقافية اليومية

 :عبر حيث أنج يعززما تقدم فقد تم تحديد االيقاع والنبرة  ىبناء عل

 والمطارات(سهولة في الوصول اليها )الطرا والمنافذ و ،يتوافق مع طبيعتها الغنية جأن علىالتأكيد 

وهذه النبرة يجب أال تحدد بعيدا عن الشتترائح التي تشتتكل فرصتتا من أجل االستتتهداف فمن المحال أن يتم 

 الجميع، لذا تشكلت الشرائح وحددت وفق: استهداف

  .العوائل مصطحبي االطفال الرايبين باالستكشاف -1

  .المكتشفون النشطون -2

 من المنتجات. رفيعةالمتطلعون للتمازج مع ثقافات أ رى مع كشف فرص نوعية  -3

، حيث نجد في بع  عبارات الحملة مقاطعج ويلز الصديقة طبيعةشكل الحملة منسجما مع وهو ما جعل 

 ما يلي:

شاطم تنبي لدينا  لك:ويلز ستقول  الزالل،بالي الدول ستدعي: استمتع بشواطئنا البيضاء ذو الماء ”  -أ

قيمة الصتتتتتتتدا ويعزز الطبيعة لوهو ما يعزز  ”بريطانياحاز هذا العام بجائزة أفضتتتتتتتل شتتتتتتتاطم في 

 والترحيب الويلزي.
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تواجد مالعب للغولف وصتتتيد االستتتماك وركوب ال يل ورياضتتتات بحرية،  ستتتتدعي:بع  الدول ”  -ب

يارده ومن المفتر  أن  679هي االطول في نطاا أوروبا إنها بطول  17ويلز تقول الحفرة رلم 

 11ترتيب  على مس ضربات، السيد بيتر سميث حاز  عبرتكونها 

 

 أحد عناصر الترويج لمقاطعة ويلز البريطانية

 

 تحدي المرحلة الرقمية  -6

وعليج ال بد أن  الصتتاعدة،وستتائل التواصتتل الرلمية أضتتحت ذات أثر فاعل وكبير مع ستتلوكيات االجيال 

 بوك،الفيس  المدونات، اإلعالن، عبرمكون رئيسي في مزيج وسائل وسائل التواصل االجتماعي تكون 

لقد أصتتتتتبح  الستتتتتياحية،مقاطع الفيديو ضتتتتتمن اليوتيوب أو ضتتتتتمن الموالع  االلكترونية،الموالع  التوتر،

كان في استتت راج تذاكر الستتفر وحجز الفنادا والقرار حيال حجز فندا دون فندا او زيارة مكان دون م

  .اعتبارهمتناول اليد رلميا عبر شاشة الكمبيوتر ، وهو ما يتوجب 

 

 باألثرتحدي القياس الخاص  -7

ستلطاف الزوار أو المستثمرون،  ىمد ىثمة طرا لمرالبة االثر، والتعرف عل ثمة لياس لالستحضار فا

  الرضي.. النومؤشر  للكفاءةالذهني لمعرفة ما حققناه من نمو عبر المسوي الميدانية، وثمة لياس 
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 تحدي المستقبل -8

من أجل أن تتعرف على مدى الثقة  مستتتتتتتقبل المولع الجغرافي علىثمة أربعة ستتتتتتيناريوهات حيال التعرف 

 .االرتباط الذي تم ىمدبالمكان، مع 

 هي:السيناريوهات االربع 

كاثوليكي مع المكان ) -1 باط ال قة( وهو تعبير عن تكرار التجربةاالرت ية، النوعية  الث عال عةال من  الرفي

 الحرية التي تم ممارستها. ىال دمات والمنتجات، ايقاع الحياة اليومي، مد

الواحدة: فهو يزوره مره واحدة وال يعاود، فالوعد الذي لطعج البراند لم يتم ادراكج بشتتتتتتتكل  المرة -2

 كانت سالبج.فقد  التجربةمناسب، لم يكن ثمة صدا فيما ادعتج، 

  فيها. نتجات وال مصداليةم، ال ذالن واالحباط: حيث ال نوعية جيده لل دمات او الندمال -3

جودتها أو ما تدعيج من صتتتتوره،  ىرزمة ستتتتياحية ال يعرف مد علىفالزائر يقدم  وال في:الغمو   -4

   .ما يدعيج إلثباتالمولع ان يعمل جاهدا  ىوعل للوالء،فالعميل يفتقد هنا 

 

 :Accreditationالشهادة  -9

 مفهوم الشهادة في مجال تسويق المدن معناه إما:

وهو اعالها ويتم ذلك من  الل االستتتتتتتفادة من االحداث والمناستتتتتتبات العالمية في مثل استتتتتتتضتتتتتتافة  -1

 :في مثل األولمبية،اجتماعات لجان االلعاب 

 االجتماع.من استضافة  وري وجانيرواستفادة  2009ما تم عام  .أ

   ا تيارهاواستفادة ريودي جانيرو من استضافة االجتماع وتم  كوبنهاينفي  2009ما تم عام ب.       

 2016لعام  لأللعابكمولع       

 أوبرا،االجتماع والحدث عموما فقد حضتتتر المدينة العشتتترات من الشتتت صتتتيات الهامة في مثل  وألهمية

بانيا، رئيس البرازيل وآ رون، واالعالن عن النتائج تم حيا  الهواء الذي  علىباراك اوباما، ملك استتتتتتت

شتتاهدة أكثر من بليون شتت ص، أثناء ذلك تم الترويج للمدينة ومعالمها، بعدها مباشتترة رجع الجميع وفي 

جعبتهم لصصا عما شاهدوه وعاينوه من ضمنهم برنامج أوبرا الذي تعر  عن سبب ان يكون الشعب 

 العالم.الدنماركي هو االسعد مقارنة بشعوب 

ت هو في استتتتغالل، مناستتتبات ستتتنوية معروفة في مثل مهرجان ستتتينمائي، النوع الثاني من الشتتتهادا -2

 ومناسبات أضحت معروفج عالميا للناس.

النوع الثالث هو في الترويج لبرامج ستتياحية دا ل المدينة، في مثل مهرجانات الستتينما، لرية تراثية،  -3

 كما في مصر. ”االهرامات” ،سوا شعبي، المرافق الجاذبة في المدينة في مثل المتاحف
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 الباب الثاني

 

ما يلي نستتتعرل لمجموعة من النما ا الناجحة كي نتناول بعل منها بشتتي  من االستتهاب والبعل 

 اآلخر عبر إشارة عما تميزت به، ونبدأها بما يلي:

 

  كوبنهاغن(:نمو ا تسويق )

 لتمتعها للجانبين التاري ي والمعاصرة، جاءت فكرة "مفتوي"

أصتتبح “ واأل”يظهر على شتتكل بادج، وحرف  يك“مفتوي ” االحرف ىبالتركيز علالشتتعار تم تصتتميمج ف

 تصميم تريده. ألي وطيعةدائرة كبيره ك لفية يتم رسم ما تشاء فيها، فهي لابلج 

 

 فهي تعني بذلك:

 كل االحتماالت  ىمفتوي عل -1     

 نواع الشراكات محليا ودوليا أكافة  ىاالنفتاي عل -2

• Open for business 

• Open inspiration 

• For shopping  Open 

• The concept of openness 
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 :نيوزيالند

 ، وفيما يلي بيان بذلكعبر ما حققتج من عوائد تجربة نيوزيالندا كذلك تستحق االستعرا 

 

 يلي:النتائج كانت  الل عشر سنوات كما ف
 

  1999دشنت الحملة عام 

 مليون  1.6نمو نسبة الزائرين من  % زيادة  50وهو ما يعادل  2.4الى 

التحويالت االجنبية من العمالت ارتفعت من  %100زيادة  $،بليون  5.9الي 

 بليون $  3.5

 
 عدد زائري المولع ال اص بنيوزيالندا 
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to 10 million a year in 2008. 1.4 million in 2002  

 

 

 

  

عدد المقاالت وما نشر من ا بار في وسائل  دون التلفاز  103,245,326

  ىاالعالم وصل ال

 تغطية  686,637,606التلفاز فقد وصلت التغطيات الي 
 

 2008-2007، هذا  الل عام  208,598,337واالنترنت 
 

 US$13.6 billionبنحو 

  2005وفق تقرير إنتربراند 

% بيور نيوزيالند 100لدرت ليمة عالمة 

 تجاريا 
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 2008-2000من األنشطة والفعاليات اجندة 
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 :و ا البلغاريمالن

عتماد المفهوم الذي ستنطلق عنج فعاليات وأنشطة ا، حيث وبعد افيما يلي بيان بالنموذج الترويجي لبلغاري

 ائر أو السائح. زما يمكن أن يتولعج اليتم االنتقال لل دمات والمنتجات، ثم 

 

 

لرية، \وذلك عبر الجدول التالي الذي يبين المولع )مدينة عن االبتكار السياحي في بلغاريا أمثلةفيما يلي و

 ضاحية(، الفعالية أو النشاط، وايضاي عن الفعالية:
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 المالية: تاإليراداما يلي بيان بالقطاعات التي يتشكل منها الشركاء، وبيان بنظام 

 

 

 

 



29 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 :األستراليو ا مالن

، وهذا صحيح إن علمنا أن لكل شعب DNAكما لو أن استراليا كائن حي ولديج  Brand DNAونالحظ عبارة 

 وثقافة ما يميزها عن الثقافات والشعوب األ رى،

 

 

Brand DNA for Australia 

 

تمكن عبر سمات  مس أن يمايز فيما بين الشعوب من سمات، وما  فعبر دراسة مسحية للبروفيسور هوفستيد 

 ،األستراليال اص بالشعب  DNAيلي على سبيل المثال ال 

 وهذه العوامل ال مس هي:

 Power distance (pdi)مدى سلطوية الشعب كسمة في نمط حياتج  -1

 Masculinity\femininity (Mas-Fem)مدى رجولية الشعب من أنثويتج  -2
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 Uncertainty avoidance (UAI)مدى لابليتج في التعامل مع الغمو   -3

 Individualism \collectivismمدى انعزاليج أفراد الشعب مقابل تواصلج المجتمعي  -4

 Long-\short-term orientation (LTO)مدى تعاملج مع المستقبل  -5

 

 

 مثال العامل تسلسل

 سلطة االب الممتدة عائليا، سلطة القبيلة، الحاكم  سلطوية الشعب   1

 ليام الرجل بواجبات المنزل عوضا عن الزوجة  أنثوية \رجولية  2

دلة التشريعات والقوانين بما يجنب أي احتماالت يير  التعامل مع الغمو  3
 متولعج

شاشات انعزاليج االفراد كالمثول الزمني المطول أمام  اجتماعي \االنعزالية  4
 االنترنت عوضا عن التواصل مع الغير جسديا

 المدى الزمني في تحقيق العوائد  المستقبل 5

 

 

LTO UAI MAS IDV PDI Australia 

 
51 61 90 

 
DNA 

 

(، ولابلية التعامل مع الغمو  جميعها أكثر من 90(، واالنعزالية )61نالحظ السمات معززة للرجولة )

 .االنعزالية%، وتبلغ القمة مع 50

فهذه السمات مهمة بحكم أن الشعب يعتبر عنصر رئيس في إنجاي المهمة الترويجية للمكان الجغرافي، وعلى 

 ضوءه يتم رسم مسار مفهوم الترويج الذي سنفرخ عنج األنشطة والفعاليات الترويجية.
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 :أمستردام

لقد تم تشكيل مؤسسة معنية ومت صصة فقط بالترويج لمدينة أمستردام، وهي مؤسسة مشكلة من القطاعين، 

الحكومي وال اص، وهدفها استدامة صورة لادرة على الجذب للسياحة للمدينة، عبر تطويع جوانب الثقافة 

اضحة، ما جعل إ فالات تعتري مساهم فيها، لم تكن الرؤية في البداية و 75وااللتصاد والعلوم، وثمة لرابة 

مسار، حيث أن  16ولد تم بناء صورة المدينة بناء على الكيان كمنصة لتفعيل الترويج المناسب للمدينة، 

بناء على بحث الصورة العالقة في االذهان حيال أمستردام مع السياي والشركات  اعتمادهاالمسارات تم 

 2003والمواطنين، كان ذلك في 

  طة ومهام:يات لتحويل المسؤول

 البلدية ومنصة ترويج مدينة أمستردام من المطلوب ان يعمالن سويا، فمهمة البلدية كانت عبر:

 تحديد لرؤية تسويقية -1

 دعم مساهمات الشركاء من القطاعين العام وال اص. -2
 تنفيذ االستراتيجية التسويقية. -3

 

 أما مهمة المنصة ال اصة بالترويج فكانت عبر:

 الن تتعهد صورة المدينة عبر أساليب الترويج بشكل يومي.اعتماد شركة اع -1

 تشجيع الشركات والمؤسسات بالمساهمة بالرعاية المالية والترويجية. -2
 اعتماد مسار للصورة لمدى أربعة أعوام. -3

 

أمستردام، وهو كما يتضح لد صيغ بأسلوب يعزز للتبعية واالنا ما يلي الشعار الذي اعتمد في الترويج لمدينة 

محفز االنتتا وهو وفق لتتائمتتة ذات الولتتت، ا تيتتار ابتتداعي موفق يعتمتتد على دافعين أو محفزين إثنين،  في

المحفزات يعتبر الثتتاني لوة، والمحفز الروحي وهو وفق لتتائمتتة المحفزات األول في التتتأثير، راجع مؤلفنتتا 

  في استهداف شرائح المجتمع( للمؤلف. ي)التفكير االستراتيج
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 وشوارع المدينة  اليفط

 

 وانطاللا من عناصر القوة والبنا التحتية بما يشكل فرصا تستثمر كعناصر في الترويج
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 عناصر القوة والبنا التحتية بما يشكل فرصا تستثمر كعناصر في الترويج
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المنافسة، في يتم مقارنة عناصر لوة المدينة بمقارنتها مع المدن  في التوصل الي مفهوم الترويج للمدينة

مدينة حول العالم، عبر لطاعات، فنالحظ مثال في القطاع  1300الجدول التالي بيان مجاالت المنافسة مع 

المرتبة تعتبر أمستردام السادسة، وفي الضيافة تعتبر ثالث عشر، وفي الفنون التشكيلية حازت  التجاري

  الثامنة، وهكذا.

 

 

 حول العالم عبر أهم لطاعات  دمية مدينة 1300أداء أمستردام مقارنة مع 
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 المالبس والقبعات والدرجات النارية

 

 يستعر  الفعاليات واالنشطة والبرامج لألنترنتمولع 
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الثمن كانت تقدر  مدفوعةالتكلفة التي اعتبرت بمثابة مشروع استثماري والتغطيات االعالمية التلقائية يير 

 باليورو  
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 الفعاليات  الل العام والمبلغ الم صص عن كل منها ما يلي
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 2010-2006نظام متابعة ما تحقق وما لم يتحقق للمدة 
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 2007المفهوم  إطالاالي مرحلة  2003بدأت في التي مراحل االنجاز حيث على ضوء ذلك تتشكل 

 

 

 

 كالتي في ال ريطة التالية.التقييم الدوري الذي يتم عبره مقارنة األداء وفق  رائط 
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حيث تظهر ال ريطة هذه الوضع الحالي )اللون األحمر(، بالوضع المستهدف )اللون األسود(، عبر كل 

 عنصر من عناصر البنا التحتية وفعاليات الترويج للمدينة.
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تفضيالت العمالء  وتتم عملية المقارنة مع الدول والمدن المتصدرة وفق معايير يتم انتقاءها سلفا بناء على

 وهو ما نطالعج في البيان التالي:

 

 



42 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 

 

 

التي أضتتحت فيج المدينة م تلفة بما يميزها من  الهوية والصتتورةشتت صتتية المدينة، وهو مصتتطلح يقصتتد فيج 

ولد لستتمت لمستتتويات ثالث، ستتمات وفعاليات وبنا تحتية وفق صتتورة مميزة فريدة عن منافستتيها من المدن، 

األصتتتتتتتفر األحمر ويعني ذي عاللة كبيرة، والبرتقالي ذي عاللة، واالصتتتتتتتفر ذي عاللة وفق ألوان ثالث، 

 ضعيفة.
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يتم عمل كشف حساب وموازنة سنويا لحجم الصرف وحجم االيرادات كما لو كان ما طري من مفهوم و

 وفق النموذج التالي: وذلك“تجاري” ربحيمركز 
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 كشف المد والت النقدية 
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 ما أنفق بناء على مجال القطاع:ما يلي مجموع 

 

 فيما يلي بيان يقارن حجم الصرف وحجم الراعيات، واالجمالي لمجموعة من المدن األوروبية.

 

 

 

 

فيما يلي بيان يوضح األداء الترويجي للدول، والقيمة التقديرية السم الدولة كما لو كانت عالمة تجارية و

Brand  2007والتقدير الذي حازت عليج عام 
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ونالحظ التنافس فيما بين الدول عبر ما تحوز عليج عالماتهم من تقدير كما لو كانت بورصة عالمية ما بين 

 ان فا  وارتفاع في الترتيب والقيم كما في البيان التالي:
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ما يلي الترتيب الذي حظيت بج بع  دول العالم وذلك وفق كل لطاع، كقطاع الثقافة، لطاع السياحة، 

 .2008وفق أداء عام  أيضا، الشعب كعنصر من عناصر الترويجوة واالستثمار، التجار
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واالستتتتثمار في الترويج للمدن، فالعائد يتم احتستتتابج مع كل  العائد على االلتصتتتادتبين عبر ما استتتتعرضتتتناه 

لطاع تم تفعيلج، فعلى سبيل المثال، نجد حجم المبيعات للمشغوالت الفنية في الواليات المتحدة االمريكية عبر 

بليون$ عام  23، بعد أن كان 2009بليون$ عام  27.4تفعيل برامج الرواج للدولة يتصتتتتتتتاعد ليصتتتتتتتل الى 

2000. 

بليون$ عام  18,4بليون$ بعد أن كانت  23.7 2007ما في كندا كانت مبيعات المشتتتتتتتغوالت الفنية عام بين

2004. 

 وهكذا مع كل لطاع يتم تفعيلج عبر ما تتمتع بج كل دولة من نقاط لوة ومكنة لبنا تحتية لابلة لالستثمار.

 

تلك التي أضتتحت عضتتوا في مجلس  ما يلي ما يمكن استتتثماره لصتتالح المدينة ولصتتالح الشتتركة الراعية أو

إدارة عالمة المدينة وفعالياتها، حيث نجد في الصور التالية ما لامت بج عالمة اكيا في التسويق لمنتجاتها من 

 األثاث عبر أسلوب يير تقليدي، يصلح أن يروى كقصص من لبل الزائرين.
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 عالمة )إكيا( في شوارع المدينة
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 في شوارع السويد (اكيا)
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 :ناميبيا

تحويل صتتورتها الي مولع  علىكيف لدولة كانت ستتمعتها محصتتورة في الحروب والقاللل تصتتبح لادرة 

 جغرافي متألق بين الدول االفريقية ومنافس في المجال السياحي؟

كانت ناميبيا تروج من لبل إما المانيا أو جنوب أفريقيا نظرا للعاللات التاري ية التي  2003الي عام 

 بينها وبين تلك الدول.تجمع 

 افريقيا في جذب السياي. ال امسةفي الترويج السياحي، اآلن هي  2000في مطلع  القصةبدأت 

  ارج المانيا لم تكن معروفج ناميبيا، اآلن اصبحت معروفج دوليا.

 

ستتاد وفوبال شتتك فان صتتورتها لد تتأثر نتيجة ما يدور حولها من دول افريقية نهشتتت فيها لضتتايا القاللل 

 .الرشاوي

% 17حولها دول منتعشتتتة ستتتياحيا، فجنوب أفريقيا مثال تنمو فيها معدالت الستتتياحة بنستتتبة وصتتتلت الي 

 معظمهم من أوروبا.

وأي من تلك ال طوات ان لم تتم فمصتتتير  والستتتمعةثمة ثالث  طوات رئيستتتية للت طيط لبناء الصتتتورة 

 االنهيار.الصورة هو 

ة الحالية للمدينة وما يتطلع اليج الناس عندما يقررون التنقل ستياحيا الصتور علىالتعرف  االولي:ال طوة 

 للعمل. حتىاو عالجيا او تجاريا واستثماريا او 

 وعائد جدوىال وف من تأمين صورة لابلة للترويج وذات  الثانية: ال طوة

الصتتتورة المستتتتحدثة لما يعبر عنها ضتتتمن عناصتتتر  ترجمة علىمن عدم القدرة  الثالثة: ال وف ال طوة

 وال وف من عدم القدرة علي االستمرار. التي أشرتا اليها سابقا،هارد السوفت وال

 .ما يمكن تطويره أو تعديلج علىكما إنج من االهمية مرالبة االداء والتعرف أوال بأول 

هي حلم هواة التصتتتتتتتوير  بتتأنهتتا،الجغرافيتتة أحتتدهم فيقول  البقعتتةيصتتتتتتتف هتتذه  نتتاميبيتتا،متتا هي حقيقتتة 

 منعزلةوصتتحراء  الشتتاهقة،تضتتاريس ارضتتها تجمع فيما بين الجبال  نهائية،شتتواطئها ال  الفوتويرافي،

الولت والمكان يير معرفين هنا،  االستتتتتتتتعمار،ومدن كانت ترزي تحت ستتتتتتتطوة  البرية،مفعمة بالحياة 

 “مسبولة. والمجال علي مصراعيج مفتوي لممارسة  برات يير 

االلل عالميا في تعداد  نستتتتتتتمة،مليون  1.8 مربع،كم  ألف 825 افريقيا،تقع جغرافيا في جنوب يرب 

 السكان بعد منغوليا 

والعوائق كثيرة أبرزها تأمين السكن والبنية التحتية  ،1991االستقالل من جنوب افريقيا عام  علىحازت 

أو  رباعي،الدوام ستتتتتتيارة دفع  علىتكون بحاجة  الصتتتتتتحراء،فالتجول في الغالب علي تراب  للزائرين،

 هؤالءوالتحدي يكمن في معرفة ما شتتتتد  عاينها،ومعظم من زارها عشتتتتق ال برة التي  صتتتتغيره،طائرة 

 وهنا تبدأ لصة البناء للصورة عندما نعرف سر هذا العشق الذي لمسج الزوار.  الزوار،
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هو ما يعني اجراء سلسلج لقاءات مع من زار المولع و اليج،ذات التمرين والمسح الميداني النوعي سيعمد 

ثم تصور ان هذا المسح  تمت،ومشاعرهم حيال كل  برة  يفضلونج،ما يفضلون وما لم  سابقا،الجغرافي 

يا  يا وجنوب افريق مان يا وال بج  براء من بريطان ناء  حتىلام  ية في ب تعرف حجم االعداد والهمة والجد

  الصورة.

وصفاتهم هي كما  اال ص، علىلسوا الناميبي هو سوا لشريحة البريطانيين وااللمان بينت النتائج بأن ا

 يلي:

ستتنا  أكبرأو  االعمار،متوستتطي  عزاب،أو  مضتتاعفج،يتمتعون بمدا يل  ابناء، ليط من أستتر ليس لديهم 

  االفريقية، الصحاريممن زار فيما سبق أحد  السفر،دائمي  أبناء،من يير 

 فكانت:افع السفر لديهم كشفت الدراسة عن دو

 السكون.وتضاريس  البرية،والحياة  االفريقية، للطبيعةشغف االستكشاف  -1

  وثقافاتهم.سكان االفارلة  علىبالتعرف  الريبة -2

 ناميبيا:نقاط قوة 

a)  تضاريس ساحره 
b) السكون واالطمئنان 

c)  حيث ال ضغوط يومية وتتابع  ،الرحب نوالزما“البكر ” المستغلةالمساحات الرحبة يير

 لألحداث.متسارع 

d)  المنافسة.الحياة البرية الغنية فهي تعتبر أيني من بالي الموالع 
e)  السياي.ال ازدحام بسبب 

f)  الشعور بالحرية والتحرر 
g) تفعيل الحواس  إتاحة 

h)  الالمتناهيةالسمو الروحي في ظل هذه الرحابة  ”الروحيةال برة”  

 عناصر الهوية:

a)  السحر 

b)  الوعورة 
c)  الحياة البرية 
d)  التضاريس 

  يلي:وتم ربط  لك بما 

a)  االطمئنان 
b) الهروب 

c)  الروحانية 

 يغني : وما“مفاهيم” وتعزيزعناصر أساسية في صناعة الصورة من  الل االلفاظ كانت في است دام 
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 Untouchedلم يلمس من لبل  -1

 ال نهائي  -2

 Spiritualروحاني  -3

 : من أجل إيصال الصورة فقد كانت " المستعملةالكلمات“ أما

 بكر \بدائي  -1

 لم يلمس من لبل  -2

 ال نهائي  \يير محدود  \شاسع  -3

  \جمال  \ طبيعة -4

 الروي  -5

 حميم  -6

  حرر ذاتك  -7

 الصورة:هرم بنا  

 المميزات ) طاب عقلي منطقي(

 عاطفي(فوائد وعوائد ) طاب 

 .(تحدي روحاني. -ش صية العالمة )وعر

 روحك(تالمس  - طبيعية - )بكرتسويقي المركز لا

حرية الذات = فوائد  بالزائرين،المكان، روحاني = عاللة المكان  –طبيعي -)وعرجوهر العالمة 

 الزائر(ذات  علىعائده 

 

 ما يلي نستعر  وفق هرم، عناصر ما يميز ناميبيا ك برة يتطلع اليها السياي.
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 عناصر ما يميز ناميبيا ك برة

 

 )وعر، لاس، طبيعة(، العاللة )روحية مع الطبيعة الرحبة( : المكانروي وجوهر عالمة المدينة -1

 : مكان ناء لم يسكن من لبل وهو ما يعزز لالستر اء ويعلو بالرويالمركز التسويقي للمدينة -2
 : مكان يحفز لالرتقاء الروحي لما يعتريج من سكونهوية وش صية المدينة -3
 : التضاريس والمكان المفتوي بما يعزز للحريةبالمشاعر والعواطففوائد ذات عاللة  -4

 : تنوع ثقافي، مساحات شاسعة، حياة البراري. ميزات منطقية لابلة للمعاينة -5

 

والشركاء وذلك لعدم معرفة الشركاء في آليات التطبيق سيتم تنفيذ اسم  DMOضمن ادارة مشتركة فيما بين 

، المرفقةلسابقة ...فقد تم تطوير أدوات لتسهيل عملية التطبيق وفق الصورة الرواج وتطبيقاتج وفق العناصر ا

 هي:ثالث عناصر رئيسج  علىحيث تحوي 

 بناء المفهوم  -1

 تطبيقات اسم الرواج  -2

 مواصفات فنية في التنفيذ  -3

 

روح وجوهر عالمة المدينة

المركز التسويقي للمدينة

هوية وشخصية المدينة

فوائد  ات عالقة بالمشاعر والعواطف

ميزات منطقية قابلة للمعاينة
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مستحدثة  وصورة المدن يمكن تشكيلها عبر التوجهات المستحدثة في الساحات الدولية، فهناك توجهات

 ( مثل:Slow ءنجدها حول مفهوم )البطي

World's first Slow Island كمفهوم 

 الحظ التوجهات المستحدثة اآلسرة للسياحة

 

• Slow Travel    البطيءسياحة السفر 

• Slow Cities  مدن الترا ي 

• Slow Food   وهو مفهوم معاكس للوجبات السريعة 

• Slow Schools  مفهوم يعتمد على نظام التعليم عن بعد 

• Slow Books    وهو يعاكس مفهوم المل صات 

• Slow Living     ن ضغوطات الحياة المتسارعةبعيدا ع بطيءوهو ما يعتمد على نمط في الحياة 

 

 

http://www.slowmovement.com/slow_travel.php
http://www.slowmovement.com/slow_cities.php
http://www.slowmovement.com/slow_food.php
http://www.slowmovement.com/slow_schools.php
http://www.slowmovement.com/slow_books.php
http://www.slowmovement.com/slow_living.php
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 سلوفينيا

 

، دشنت الدولة 2004، ود ولها عضو في االتحاد االوروبي 1991 عام بعد االستقالل الذي حازت عليج

 "أشعر بحب سلوفينيا"تحت عنوان  للدولةبرنامج اسم رواج 

جبال االلب من وجج وتحدها دول  ىواليات يويسالفيا الجمهورية، فهي تطل عل إحدىكانت فقد 

 تقريبا. 2كم20,000مليون، ومساحتها  2كرواتيا وايطاليا والنمسا وهنغاريا، وسكانج الل من 

 

 

 LOVEنالحظ استثمار أحرف اسم الدولة بما يعزز للحب 

 

 بادت.سادت ثم  إلمبراطورياتهي دولج حديثج ولكنها تتبع تاري يا و

 رواج ذات مراحل اربعج نل صها عبر ما يلي : ةالستراتيجيعمدت الدولة ولد تتمتع ب ليط ثقافي، و

  .التراي اسم رواج -1

  .التثبت من المقتري بمسوي ميداني نوعية وكمية -2

 .للهوية الرئيسةضوء ذلك المفاتيح  على احددومن صناع الرأي والقيادة  ثالثون -3
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 .مفردة 700استبانة كمية دا ل الدولة من  -4

  .ستبانة عامة عبر االنترنتا -5

  .تطوير مفاتيح الهوية واعتمادها -6

 ضمت الدراسة التعرف علي:

مميزات سلوفينيا  –علي الش ص الزائر  العائدةالفوائد  –الش صية –القيم  – الرؤية –المهمة 

 رموز ..(ال – ممتلكاتال)

 ضة الريا –العلوم  –الثقافة  –الشركاء: من ضمنهم لطاع السياحة  -2

السلوفان بأنهم  طبيعة علىتنوع ثقافي مع التركيز  –امان  –مساحة صغيره  الدولة:تحديد ما يميز  -3

 رموزا،، لم يكن هناك ما يعتمد عليج كمعالم تحمل بالطبيعةومرتبط  وصحي، العائلة،شعب يلتف حول 

  األ ضر.يير أن الطابع االيلب هو اللون 

العناصر  علىتسويقية بناء  ةاستراتيجي ىبالتوجج الترويجي الجديد ثم عمد التم توعية المجتمع المحلي 

 السابقة.

 

 تسويق بلجيكا كبلد

  

   نموذج االستفادة من الترويج لبلد آ ر معروفعبر الفكرة: 

 الوضع الراهن:أضواء على 

  وأميركا،تطير من والى العواصم االوروبية الكبرى  التيالوحيدة  Sabenaشركة الطيران البلجيكية 

يمكن اعتباره نقطة تجمع او شتتتتبكة انطالا  الذيالستتتتياي وال ذاك البلد  الذي يجتذبفبلجيكا ليستتتتت تلك البلد 

 العالم. فيالشركات ورجال االعمال 

شركة ك انطاللهاعوضا عن  للبلدتسويقي مركز ان تنطلق استراتيجيتها من تحديد    Sabenaلررت شركة 

لم يرد القائمين اعتبار بلجيكا ف ،هولندا في  مع امستتتردام    KLMبمعنى آ ر اجراء ما فعلتج شتتركة  طيران!

 تحضتتتتيبلجيكا ف ،يجفيمكن لضتتتتاء ولت ممتع  ستتتتياحيوانما اعتباره بلد  ”وصتتتتالت ”للطائراتنقطة تحول 

ب مستتة  تحضتتياشتتارت الدراستتات بان بلد كبلجيكا فقد  ،عديدة تاري ية اضتتافة الى صتتالونات الرستتم بأماكن

  .السياحيالتقسيم  فيمدن مدرجة عالميا 
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 امستردام. هيبينما هولندا لديها مدينج واحده 

 :يلياعتمدت على هذه الحقيقة فجاء االعالن كما  المدينةترويج  فياالستراتيجية االعالنية 

 ”ممسترداأبلجيكا الجميلة هناك  مسة مدن ك في” 

 :لد وتكون بذلك

 العالم.معروف لدى  جغرافيثبتت العاللة ببعد  -1

 .المعروفةاستمدت مكانة لوتها من لوة امستردام  -2

 المكانة.االعالن اضفى مصدالية على هذه  فيذكر اسماء المدن ال مسة  -3

 العقول وانما تم االعتماد على ما هو متوفر. فيلم يتم البحث عن مولع جديد  -4

  السياي.الن جلب اعدادا يفيرة من االع

 .البلجيكي الشعب لبل تظافر متنايم ايضا من التيالحظ هنا بان نوع المكانة هذه بحاجة نو

 

 :جزر جاميكا

 ترويج الجزيرة سياحيا  فيذات االسلوب اتبع 

 في ىها واوبأنها جامايكا جزر  مركزها التسويقيتحديد  تم ،الكاريبيبحر  فيجاميكا  جزيرةمولع ف

  :الكاريبي

 أطول بكثير. هاوايجزر الى طريق المن اوروبا، ذلك ان  للسياي ءيراا أكثراصبحت  التيالمكانة  -1

 الهاواي.اذهان السياي عن جزر  في موجودةمن صورة  االستفادة -2

 

 

 الصين: 

مدير  243 حيث انبرى ،2005عمدت الصين لبل الشروع بتفعيل اسم رواج لها لمسح ميداني عالمي عام 

 :تنفيذي من دول عدة تجاوبوا مع المسح الميداني وذلك وفق التمثيل التالي في نسب المشاركين
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 وكان السؤال التالي:

 الصين؟عبارة موجبج أم سالبج تعزز صورة  ”الصينفي  صنع” عبارةهل في تصورك 

على صورة الصين، وفيما % من العينة من أن عبارة "صنع في الصين" لها انعكاس سلبي 79حيث أفاد 

 .يلي تفصيل باآلراء
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وكانت إفادة السؤال التالي حيال، استذكار أهم عشر عالمات تجارية عالمية، وأهم  مس عالمات تجارية 

 ، فكانت النتائج وفق البيان التالي:تدهوراتشهد تجارية تحرز تقدما بشكل واضح، وأكثر  مس عالمات 

 

 

 لتبين ما يلي:الصين صورة توصيات دراسة ولد جاءت على ضوء ذلك 

o  عززت وعد ذي عاللة على ستتتتتتتبيل المثال نايكي فعالمة  وعد،الصتتتتتتتورة يجب أن تعزز

  الصين؟فما هو الوعد المرتبط بصنع في  الرياضة،بممارسة 
o  بل عززت تفردها في لطاع صتتناعة الحواستتيب فما فعالمة أ التفرد،الصتتورة يجب أن تعزز

  هنا؟هو تفرد الصين 

o  والوالء، الرفيعةفعالمة بي ام دبليو تعزز النوعية  وريادة،الصتتورة يجب أن تعزز حضتتور 

 االذهان؟فماذا تعزز الصين من حضور في 

o  االستمرارية والتواصل مع العمالء كما في مكدونالدز 

o  الحظ بنك  تنوعها، علىتلبية احتياجات الثقافات أو فيHBSC  

دراسة أ رى عوامل للنجاي هامة في بناء صورة المدينة، تم استيفاءها عبر دراسة مسحية  استعرضتكما 

 الذي بين أهمية والية أمريكية، وفيما يلي النتائج عبر الجدول التالي 53تم تنفيذها وجمعت من 
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الجغرافي الذي يجب موائمتها بحيث تكون حاضتتترة في ثقافة المكان التي الصتتتورة الموحدة للعالمة التجارية 

الت ديم ومقدمي ال دمة، وتارين  تستتتدشتتن فيج، إضتتافة الى ستتلع ومنتجات رائدة، ودور أستتاستتي عبر عمليا

العالمتتة التجتتاريتتة، التعتتامتتل األ اللي والقتتانوني وفق  بلتتد مقرمن ال برة والريتتادة في  تتدمتتة العمالء في 

 داع عما يقدم من سلع أو  دمات.الضوابط المقرة عالميا، التركيز على عمليات التطوير واالب

 

 

 

 

 

 نمو ا بولندا

 shockالعالج بالصدمة  ماداعت عبرنالحظ ان التركيز جاء عبر نقطة لوة تتمتع بها المدينة وذلك 

therapy  ت فيضات كبيرة في ميزانية الدولة، متضمنة  تتضمن:وهي  1990والتي بدأت في

ت فيضات في الجوانب االستهالكية لل دمات المقدمة للمواطنين، تثبيت نسبة التحويل ليمة العملة بالنسبة 

 تحرير التجارة االجنبية.وللدوالر، 
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في الصحة باسم المملكة العربية السعودية، وبعد اعتماد لطاع منافس للطب التقليدي عبر استحداث لطاع  في

  الطب الطبيعي، نعتبره ميزة يمكن أن يعول عليج في الترويج إلحدى المدن في المملكة.

 

 نمو ا هونكونغ

نظم تجارية ولوانين داعمة ذلك بالتجارة العالمية،  حررتالصتتتتتتتورة التي تشتتتتتتتكلت عالميا حيالها أنها 

حكومة  فضتتت ستتيطرتها أو تد لها الكما أن الضتترائب من فضتتج، وضتتئيلة، وال تمتلك الدولة شتتركات، 

ية أو ال دمات االجتماعية، في مثل المطارات، الموانم، وثمة ايراءات حيال ليم  نا التحت في تأمين الب

والحكومة  ،، وامدادات المياه، والتعليم مجانا، والتعليم الثانوي محال لمؤستتتستتتات مدنيةرلإليجامن فضتتتة 

هونكونغ ليس لديها مصتتتتادر طبيعية ستتتتوي اطاللج بحرية، أن  فرن علمناتدعم برامج التدريب والتأهيل، 

من السيطرة البريطانية في نقل  براتهم  تالعالمية اشتهرت بصيانة السفن، كما إنها استفاد بولبل الحر

 السكان . ىفي الصناعات لد

اضتتحت العب رئيس في انتاج القطن وصتتناعة  1954لذا يتمتع ستتكانها بحرفية صتتناعة االنستتجة، في 

تحولت بشكل كبير  1970منذ عام والبالستيك، تحولت بعد ذلك الي صناعات الكهربائية والتكنولوجية، 

 المستحدثة. الدليقةالي الصناعات 

 

 اسنغافورنمو ا 

، 1959البحرية، فقد نالت االستتتتتتتقالل عام  اإلطاللةفهي ال تمتلك ستتتتتتوي  استتتتتتنغافورواالمر مماثل مع 

فباشرت في تحرير التجارة، وطورت الصناعة المحلية التي جعلها منافسة للصناعات االجنبية، يير أن 

في البنا التحتية وتطوير الصتتتتتناعات ومنح الحوافز مع التركيز علي االيدي  ضتتتتتليعةالحكومة هنا كانت 

ستتتتترعان ما نمت و ،كانت تعتمد المدينة علي االستتتتتتثمار اكثر من االلترا  1980-1970في ، العاملة

 استتنغافورترتبط حيث من  الل دعم موانئها البحرية والجوية مع تدشتتين شتتبكة لالتصتتاالت،  استتنغافور

ساعةلبقاء الطائرة في المطار ساعة ونصف  القصوىمدينة حول العالم، المدة  100جويا مع  دة ، والمال

الي ان فا ، ولدرة لنقل ما يفرغ في  الستتتاعاتستتتاعات، و 8في المينا  الحاوياتلبقاء ستتتفينج  القصتتتوى

 مجرد مؤستتتستتتة بنكية لديها ممثلون وليس 48مؤستتتستتتة بنكية،  194 تتمتع ب الميناء الي الطائرة فائقة،

 افرع، البيئة  الية من الملوثات، ونسب الجريمة من ف .
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 االمريكية الواليات المتحدة

 

والية نيويورك االمريكية لررت اعتماد مشروع التعزيز السياحي للوالية إثر تعر  الوالية  1970في عام 

لل روج بتصميم لحملة إعالنية    wells Rich and Greeneولد تم تكليف شركة اعالن لركود التصادي، 

 حفورة في االذهان الى يومنا هذا، ترويجية، فظهرت حملة "أنا أحب نيويورك" الحملة التي مازالت م

 

 

 

مليون ستتائح ستتنويا، كما زاد من نمو الوظائف بشتتكل مضتتطرد في الوالية، ودفع  35وهو ما نتج عن جذب 

 3.7ستتتتتنوي لم يقل عن لوالية بمد ول ل تعززالتي حو النمو ناهيك عن الرياضتتتتتة، نالتستتتتتويق كصتتتتتناعة 

 بليون$  10االعالنية بقيمة  بليون$ إضافة لمبالغ ناتجة عن الرعايات

 

 باريس

، 19لم تعد الصتتتتتتورة الرومانستتتتتتية لباريس موجودة في نهاية القرن نموذج للبنى التحتية الجاهزة للترويج، ف

المدينة اليوم يقطنها مزيج ثقافي من جميع الجنستتتيات، ولد نجح هذا المزيج بدمج الماضتتتي بالحاضتتتر، فهي 

قافي  نة الذي يتمتع بالمنتزهات، بالريم من هذا االزدحام الث ظلت محتفظة بنمطها االنيق، فمع  مس المدي

سياي، فقد تبوئت الصدارة عالميا عام  ادينثمة مي سياحي،  2002تستحق شد الرحال من لبل ال في المجال ال

مليون سائح بشكل سنوي، منها  23.5مليون سائح، فقط ستة موالع في باريس تجذب  76وفاا عدد الزوار 

ففي مليون ستتتتائح،  5مليون ستتتتائح، ومتحف اللوفر  5.5مليون ستتتتائح، وبرج ايفل  12دزني بحوالي  مدينة

 300مستتتتتارع للعزف الموستتتتتيقي،  48فرا لالوركستتتتتترا،  10مكتبة تابعة للبلدية،  83متحف،  85باريس 

عن  1999مطعم، لمدينة ال يزيد ستتكتنها عام  10,000لاعة ستتينما،  499مستتري،  32معر  للوي الفنية، 

 مليون نسمج. 2,2

 

 :وسان فرانسيسك

وانفق  2000مليون سائح زار المدينة عام  17 وسان فرانسيسكالسياحة عنصر أساسي في االلتصاد لمدينة 

وهي بنية تحتية للعديد من وظيفة،  82,000 ا لنحواستحداث ذلك بليون $ معززين في 7.6السياي ما نحو 

الشركات العالمية من مثل سيسكو وأبل وأوراكل وانتيل، وهي مدينة تعزز للتنوع الثقافي، كما انها احتضنت 
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السليكون فالي الذي عزز لبصمة يير مسبولة عالميا في التجمع ألكبر الشركات في مجال صناعة 

 المتاحف ومدينة الصينيين. الحواسيب واالنترنت، ناهيك عن معار  الفن الحديث و

 

 عمان:

 

 

عمان، نموذج ناجح في فيما استعرضتج حملتهم الترويجية التي استوفت صورة موحدة في التصميم 

 اإلعالني واستوفى االستعرا  لعناصر الجذب فيها عبر تنوع جغرافي وتراث والصناعات اليدوية

 

 التراث كقيمة
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 اي الغربيينتأكيد على ميزات يفتقدها السيبال

 

 األنشطة البحرية واالستكشاف البحري
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 الطبيعة البكر عبر شواطم وصحراء وواحات  ضراء، التراث والمشغوالت اليدوية وتقاليد الزي الشعبي 

 

تماسك يعزز ليير أن االمر يجب اال ينحصر في حملة إعالنية ترويجية ناجحة بل، برنامج عمل مستدام 

 Consistent العالمةوانسجام 

 

 كل يستجد وجديد. التسويقية مع مواكبة األنشطةبعنى بالتوازن وفى االستمرار نو .1

مدينة، مثال مدينة السيليكون فالي في سان ما تفرضج االسواا من تطور لج انعكاسج على ال .2

 . فرانسيسكو هي مدينة رلمية، كاتارا في لطر

 )راجع برنامج مدينة أمستردام(
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 رــــــــــــمص

 

 

 الشعار الترويجي لمصر والمستوحى من تراث الفراعنة
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 المطبوعات الترويجية 

 

 مولع االنترنت الترويجي 

 



69 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 

 

 عنصر الجانب الديني في الترويج لكمبوديا 

 

 

 

 

 

 الشعار الترويجي إلسبانيا 
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 سويسرا

 

 يمثل:حيث يبن النموذج عبر دائرة نطالين، األول والذي 

 الرسالة -1

 القيم والرموز -2
 توافق الفعاليات واألنشطة مع القيم والرموز -3

 صورة موحدة في التصميم وااليقاع العام للمدينة  -4
 متابعة اإلنجاز بالرجوع للرسالة -5

 ومع النطاا الثاني نجد:

 حيال الرسالة )مستقبل آمن ومضمون( -1

 حيال اإلنجاز )حق تحقيق المصير( -2
 )الثقة والجودة العالية(حيال القيم والموز  -3

حيال التصميم )اللونين األبي  واالحمر مع الصليب السويسري، الشعب، الطبيعة  -4

 الجبلية(

 

 

 النموذج السويسري
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 التأكيد على اللونين وشعار الدولة مع كافة منتجاتها 

 

 الطبيعة الجبلية عبر الواي الكاكاو 

 

باإلعالن، سيجد التصميم جاهزا عبر مولع نموذج من يريب ومع الشركات الراعية في الترويج ثمة 

 االنترنت، وما عليج سوى وضع شعار شركتج.

 

 

 باإلعالننموذج من يريب 
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 الباب الثالث

 

 

 مدينة: أليحقائق حيال صناعة الصورة 

عناصر عدة، الحقائق التي يجب ان تبنى على أساس لأن تستحوذ المدينة على ما يعزز عبر حقائق ومؤكدات 

 سنوات، لتتضمن: 10بحثي مداه ال يقل عن 

 السكان -1
 الصناعة -2

 الضرائب -3
 مواطن الجذب -4

 اإللامة  -5
 االستثمار الدا لي -6

 السياحة -7
 التجاريبيئة التجارة والعمل  -8
 مدرك المدينة لدى الناس -9

 الرواج كاسممدى استيفاء المدينة  -10
 توجهات االلتصاد -11

 

ناس من العيش وليس من من  أجل المحافظة على المدينة من الموت يتوجب ان نوجد مكانا حيث يتمكن ال

اجل العمل، مكان يجد فيج المتعة، المدن بحاجة الن تتعرف على مدركات الناس في ال ارج عن صتتتتتورتها، 

سة وأنظمة المدينة في هندفان لم يكن الناس راضين عن صورتها، فذلك يستوجب ان يعمد المسؤولين لتغيير 

 لتعزز هوية للشعب الذي يعيش فيها.

، عالمات صتتتتتتتورة المدينة يمكن تناولها عبر مستتتتتتتتويات عدة، ويمكن الترويج لذلك عبر موالع الجذب فيها

د، الشعب، الرموز، الحيوانات النادرة التي نفي مصر أو تاج محل في اله تكاألهراماأرضية تعزز لهويتها 

تعيش في براريها، الطقس، طوبويرافيتها الجغرافية، التجارة، الصتتتتناعة، والمناستتتتبات، فيما يعتبر اإلعالن 

كما أن الصتتتور عن تلك األمور جزء من الترويج لرستتتم صتتتورتها، يير ان اإلعالن ليس كل ما في االمر، 

البة مقيتج، فقد تبدو محل جذب إن تم ت طيها في مثل جدار برلين الذي تم الستتتتابقة للمدن حتى وأن كانت ستتتت

 كجدار فاصل بين المانيا الشرلية وتلك الغربية،  1998هدمج عام 

 لنيويورك "التفاحة الكبيرة"شعار 

 ولسان فرانسيسك "شاطم بمحاذاةمدينة "

 لباريس "مدينة األضواء"
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صورة للمدينة، وهو ما يمنح صورة مبدئية للجماهير كي تكون هذه الشعارات اللفظية والمشاهدة تصنع 

 وجهة لهم.

 

 ما يلي صورة بع  دول العالم في مدركات شعوب العالم

 

 

 

 

 نطاا دول أوروبا تم تحديد الهدف والمسار وهو: ىفي استعرا  تعزيز السياحة عل

 لسمين:الرسم التالي يبين السياحة عبر ثقافات المجتمع فهي مقسمة الى 

دائرة دا لية وهي تمثل العناصر األساسية في الثقافة حيث يمكن تقسيمها لفرعين، الجانب التاري ي،  -1

 والجانب الفني والذي يتمثل بالفنون الشعبية والتعبير الفني واالدبي 
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الدائرة ال ارجية وهي تمثل العناصتتر الثانوية والتي تنقستتم لمجالين أيضتتا، هما مجال عناصتتر نمط  -2

االبداع في صناعات ة الشعب في مثل المعتقدات والمطبن والعادات والتقاليد والفلوكلور، ومجال حيا

 كالملبس والتصميم واألفالم والترفيج.

 

 

 

 

 

 

 

 في تقييم األداء العام للمدينة محل رسم صورتها، ومنها ما يلي: اعتمادهوثمة أكثر من معيار يمكننا 

 

 ، مؤشر لمدى حيوية المدينة في الجذب السياحيمقارنة حجم االشغال للغرف -1

 

 

 

 ال ارج

 

 

 

 

 

 

 

 الدا ل
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 معيار مجتمعات الكوكب الواحد  -2

   :Zero waste نظام صقرية الم لفات

 والمصانع، التدوير،واعادة  والحيوان،االنسان  المنازل،م لفات كعلي العموم،  الدولةتعني ادارة لفضالت 

 واعتماد الطالة الشمسية، والم لفات الملقاة في االنهار والبحار ..الن 

 

 :sustainable transportationالتنقل المستدام يعني  -3

 الملوثات.للبيئة واعتماد وسائل ال تطلق  الملوثةوسائل النقل  علىالتقليل من االعتماد 

 اعتماد مصادر للطالة صديقة للبيئة 

 

 :Sustainable materialأنظمة المواد ال كية   

 التحمل وعمر أطول  علىاعتماد مواد ذكية لادرة 

 توازن البيئة  علىالبيئة او التأثير  علىمواد بناء ذات ولع الل 

 سهولة في الصيانة وعمر اطول في العمارة والبناء 

 Local sustainable foodأنظمة غ ائية من مصادر محلية: 

 طبيعي بدون مواد حافظة او كيميائية  –محلي 

 االبتعاد عن اساليب التغليف وما ت لفج من فضالت 

 والبرية والجوية . ”االسماك م زون” البحريةت في  تلويث البيئة 

 

   :Sustainable water مصادر مياه مستدامة

 توفير مصادر المياه 

 م لفات المصانع( – )االشعاعاتعدم تلويثها 

 عام لبناء سدود للدول التي تعاني من الفيضانات  200مدي  علىاستراتيجية 

 اعادة استهالك الماء وتدويره 

 

 



76 في بناء صورة وسمعة المدن اعالميا                                                   
 

 Sustainable wild life للحياة البرية: لألراضياالستدامة 

 تأمين محميات مائية وبرية وجوية للحيوان  –بمشاريع الت ضير  األراضيزراعة  –تعزيز المحميات 

  multicultural society الثقافات:مجتمع متعدد 

 تنوع مشاربهم  علىيسمح للتعايش فيما بين الناس 

 معززا للثقافة المحلية واالرث التاري ي ال ملغيج.

 

عبر تقسيم المناطق  ما يلي تصنيف يعين على برمجة الفعاليات وتدشين المشاريع في بناء صورة المدينة

 .نة، وعاصمةالجغرافية بناء على لرية، حاضرة، مدي

 

 

 وما يلي فرز لكل مولع جغرافي بناء على البنا التحتية التي يحظى بها عبر فنون وصناعات وطبيعة وهكذا
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 المدن االفتراضية:صور ي بنا  ف

، تعمد اليها العالمات التجارية بقصد افتراضيةيطالعنا أسلوب يير مسبوا عبر مدن  في بناء صورة المدن

 Marlboroالمارلبورو الدفع بمبيعاتها الى االمام، فرن كانت سجائر المالبورو عززت لصورة وطن 

country نجد عالمة ديزل تطلق  معاينتج،وطن رعاة البقر وحياة البراري مع ال يول، وهي ما يمكن  حيث

 أطلقتج.عما  جزيرة ديزل االفتراضية، وما يلي بع 
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 ما يلي جزيرة ديزل االفتراضية:
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 علم الجزيرة 

 

 تاجزيرة

 

 

 المتجر
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 جزيرةمط الحياة في الن
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 متجر مدينة ديزل
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  تاما:

فثمة أستتاليب علمية يتم عبرها رستتم صتتورة للمدن والدول في عقول الجماهير، فرن كانت الستتياحة فيما ستتبق 

تعتمد على أستتتتتاليب تقليدية في الترويج، فالستتتتتياحة اليوم تعتمد على جعل ما تروج لج من مدن كما لو كانت 

التسويق لها يعتمد أساليب ت تلف عالمات تجارية، فهي ال تقل عن السلع وال دمات التي يسوا لها، يير أن 

عن تلك التي تعتمدها الستتتتلع التجارية عبر تشتتتتكيل مجالس إدارة يشتتتتترك فيها القطاعين الحكومي وال اص 

واألهلي من أجل بناء الصورة، ومن ثم الترويج لها، على أن يتم تعهد الصورة بما يجعلها نابضة ومستدامة 

 ال عبر حملة ترويجية يتيمج. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تحسين صورة الدول يعمد الى مسوي ميدانية في مثل نموذج اإلجابة على السؤال التالي وال اص 

بصورة الواليات المتحدة االمريكية والتي بدأت تنحدر عالميا كنتيجة طبيعية في تد الاتها السياسية 

 والحربية دوليا:

 

 

 

 

 

 السياحة ال كية 

عمل فني  يالمصدر: أ

كرلصة عرضة أو 

السامبا في كوبا أو أعمال 

 الغزل.

مجموعات  الشريحة:   

  محدودةصغيره وأسواا 

مستمرة بحكم  االستدامة:

تطورها وتضمنها 

 لجوانب االبداع والتطوير 

 السياحة التقليدية 

بناء علي  المصدر:

رث، رما هو متاي ك

مناسبات ،  رموز ،

 آثار.

الشريحة: كبيره عامة 

 ممن يهتم بالثقافة 

 محدودةاالستدامة: 

بحكم عدم امكانية 

 التجديد واالبداع 
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 عبر الرابط التالي  زهير المزيدي للمزيد: يمكنك تحميل كتب وأبحاث د.

http://bit.ly/drzuhairbooks 

+ 

 

 APPزهير المزيدي 

 

 والحمد هلل رب العالمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/drzuhairbooks
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 لائمة المراجع

 المرجع تسلسل

 سلطان ممشروع النهضة، التفكير االستراتيجي، د. جاس 1
 

 التفكير االستراتيجي في  دمة التغيير االجتماعي 2
 شتيل، منظمات التغيير االجتماعي 

 للمؤسس عيةاإلبدا راتلقدا تفعيل في تيجياإلسترا لتفكيردور ا 3
 ةـلشعبيا طيةالديمقرا ةـئريالجزا ةـيرلجمهوا

  
  يـلعلما ثـلبحوا يـلعالا مـلتعليوزارة ا 

 لسم   لتسييرا معلوو  يةرلتجاا ملعلووا يةداللتصاا ملعلوا كلية  ةبسكر  يضر دـمحم جامعة 
 لتسييرا معلو

 .زهير المزيدي اإلعالني داألرشيف  4

5 Focus 
 راجع لائمة المراجع في الكتب األ رى  6

  درلقاا عبد يصال لنعيميد .ا لمنظمةا في تيجياالسترا لمفكرا تصفاامو 7
 . يةرجمهو بابل – االعرا لتقنيا لمعهدا عميد

2003 

 انحزير(يونيوع، 1 – مج دارة،لإل لعربيةا لمجلةا 23

 

 Trendhunterمولع  8
 الشباب العربي بعيون يربية  9

 شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير-سناء نبيج موسى وآ رون

10 Google  
11 

 
 مارتن لندستروم سنسيس  12
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 في سطور المؤلف
 

 

 زهير منصور المز يدي  د.        

 المواقع االلكترونية:

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 سنوات الخبرة :

التلفزيوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاجعاما في مجال ت طيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإلعالمية  30أكثر من 

 للهيكلة اإلعالمية والعاللات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات ال اصة. 

 الخبرات العملية :

 .1984التطبيقي والتدريب مؤسس إدارة العاللات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم  .1
 (.1985للدعاية واإلعالن ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المت صصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواا. )إعالنيجرئيس تحرير مجلة  .5
، القنوات التلفزيونية (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعالن التجاري في تلفزيون دولة  عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .الثالث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000اإلعالمية والتسويقية  العرب " لالستشارات اإلعالميون“مؤسسة عام مؤسس ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  المؤسسةمبرة مجلس إدارة  رئيس .8
 .2001 بير إعالمي معتمد لدى يرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوا ال ليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 التسوا األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

من الجوائز الدولية في مجال اإلعالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرا األوسط  على عددحائز  .1
 .1992برشلونة  -وأوروبا 

ية نيمنظمة إعال ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن عضو   .3
 2013للد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات :

تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  دار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مؤسسة الكويت  -ال ليجي لتعاون انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس ا وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، للتقدم 

 .1994  -إنشاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة  .7
 2006الحياة تسويق أنماط  .8
  2006التسويق بالحواس ال مس  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010لوة العالمات التجارية  .11
)برنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية المفتوحة في ماليزيا(، ومعتمـــــــد في  2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 تعليمية دوليا  ( .)عشرات الجامعات ومؤسسة 
 2010إستكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19
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 البرامج اال اعية والتلفزيونية:

 إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعاللات العامة.ساعة  600 -1
 TRTلطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  مشروع "يراس" للولاية من آفة الم درات، عبر تشكيل مجلس بعضوية -1
، أشادت ملكة السويد بنتائج المشروع ضمن 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع ال اص في دولة الكويت،

 جولتها في معر  دولي بما حققج المشروع من نتائج، ولم تحققج مشاريع مماثلة على نطاا أوروبا.
ة العالمية في السودان، لنقل  براتنا في تدشين وإدارة مشروع " ولف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقي -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
مشروع "سما" سوا منتجات االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها  -3

 2016اا فقط.مراكز لموارد ماليج عوضا أن تكون مراكز لإلنف
مشروع "سمر" سوا منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  -4

بالحافظ كي يكون مشغال لقيم القرآن ومفاهيمج، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017يج يستفيد منها سكان القرى.لمنتجات" ما تم   عن نواة لسوا للمنتجات، وعوائد مال

مشروع "أسوار" لشبكة بسواعد شبابية من م تلف دول العالم، لدعم لضايا العمل اإلنساني والحث عليج بشكل  -5
 2017تطوعي.

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل التواصل  100إطالا مشروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل أسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشروع الجامعة ال ليجية المفتوحة،  -7
توليع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات  -8

 تعليمية على نطاا دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
 مجال االستشارات :في 

 الكويت. -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبع  مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "ص ر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  مستشار اعالمى .5
 في لطر، ولناة الرسالة في السعودية. 1997لدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002مستشار شركة مستشفى المواسة القابضة  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005اج التجارى لشركة الشرلية لالستثمار مستشار إسم الرو .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(  IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006مستشار إسم الرواج التجارى لشركة االمتياز لالستثمار  .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
  2007 الكويت،ارة وصناعة تج التجاري، يرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
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