
قالوا عن الكتاب...

م  ‘‘ُيعدُّ هذا الكتاب من أهمِّ املراجع يف عامل االسرتاتيجيَّات التسويقيَّة؛ ألنَّه يقدِّ
أليِّ  أسايسٌّ  أنَّه  أعتقد  التسويق.  عامل  يف  احلديثة  رات  والتصوُّ املفاهيم  خالصَة 

شخٍص يودُّ الوصول إىل االحرتافيَّة، ويصبح المًعا يف هذه املهنة املمتعة’’.

عيل أمحد سبكار- البحرين
رئيس جملس اإلدارة، النادي العامليُّ لإلعالم االجتامعّي

‘‘يرسُم هذا الكتاب الصورَة األكرب، ثمَّ ُيعيُد ترتيَب األموِر يف مكاهنا الصحيح. 
إىل  الكتاب  ُيعيُدنا هذا  التكنولوجيا،  أجل  التكنولوجيا من  فيه  تتساَبُق  ويف عاملٍ 

ة: كلُّ ما نفعله هو من أجل اإلنسان’’. قاعدٍة تسويقيَّة ُمهمَّ

حرش املنذري- سلطنة ُعامن
الرئيس التنفيذيُّ للعالمة للتسويق

يَّة  ًة إىل عامل التسويق، حيث يستند املؤلِّفون إىل أمهِّ ‘‘يمثُِّل هذ الكتاب إضافًة نوعيَّ
عىل  وء  الضَّ يسلِّطون  كام  الزبائن،  جتِربة  حتسني  يف  مة  املتقدِّ التكنولوجيا  توظيف 
مرجًعا  الكتاُب  هذا  ُيعدُّ   .»5.0 »التسويق  مفهوم  تبنِّي  سرتافق  التي  يات  التحدِّ
األكاديميِّني  إىل  إضافًة  األعامل،  التسويق وأصحاب  ملديري  باألمثلة ومهامًّ  ا  غنيًّ

وحمبِّي عامل التسويق’’.

د. دانا قاقيش- األردن
أستاذة التسويق يف اجلامعة األردنيَّة



فأفراد  و»ألفا«.  »زي«  جييَل  مع  التقليديَّة  األساليب  استخداُم  نفًعا  ُيدي  ‘‘لن 
الكتاب،  هذا  ويف  واختباريَّة.  متفاعلة  جتاريَّة  عالمات  يطلبون  اجليَلني  هذين 
خياطب املؤلِّفون األجيال املختلفة بدعوهتم إىل استخدام التكنولوجيا التي حتاكي 
الزبون.  القيمة وترويها وإيصاهلا وحتسينها يف كلِّ مراحل رحلة  البرش البتكار 

اذ قرارات أكثر نجاعًة’’. قني عىل اتِّ ُم فلسفًة جديدًة تساعد املسوِّ كتاٌب رائٌع يقدِّ

د أبو القمبز- فلسطني حممَّ
ْقمّي ب ومستشار يف التسويق الرَّ مدرِّ

بينها يف  الناشئة بني مخسة أجيال متاميزة، والعالقة  الفجوة  الكتاب  ‘‘يتناوُل هذا 
بابتكار  ينتهي  الذي  التسويق  تعريف  الكتاب  يف  أعجَبني  اليوم.  العمل  سوق 
مثل  ا،  حاليًّ قون  املسوِّ يستخدمها  التي  التقنيات  واستعراض  للمشرتي،  القيمة 
الذكاء االصطناعيِّ والبيانات الضخمة وغريمها. كام لفَت نظري تصنيُف ما تقرأه 

اآللة وما يقرأه البرش يف العمليَّة التسويقيَّة’’.

خالد األمحد
ْقميَّة ٌب للمهارات الرَّ مؤلٌِّف ومستشاٌر ومدرِّ

ات عامل التسويق ومستقبله وعالقته  ‘‘يأخُذك هذا الكتاب يف رحلٍة حول مستجدَّ
وكيف  للتكنولوجيا،  اإليايبَّ  اجلانَب  وُيريَك  ْقمّي،  والرَّ التكنولوجيِّ  م  بالتقدُّ

ر التكنولوجيا من أجل اإلنسانيَّة’’. يمكن أن تسخَّ

مخيس سليم أمبوسعيدي- سلطنة ُعامن
باحث دكتوراه يف اإلعالم الرقمّي، اململكة املتَّحدة



ال  جزًءا  أصبحْت  التي  والتكنولوجيا،  اإلنسان  التقاء  نقطَة  الكتاُب  هذا  ‘‘يمثُِّل 
أنَّه  الكتاب  ُيميُِّز هذا  وما  تسويق.  ِة  اسرتاتيجيَّ أيَّة  اإلنسان، ومن  يوِم  أ من  يتجزَّ

راِت الرسيعة التي نشهُدها اليوم’’. يعلُن أنَّ اإلنسان هو األساس رغم التطوُّ

- اإلمارات العربيَّة املتَّحدة دارين املتولِّ
استشاريَّة يف التسويق
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ل املؤلِّف كامل املسؤوليَّة القانونيَّة عن حمتوى مصنفه وال يعربِّ هذا املصنف عن رأي دائرة املكتبة الوطنية أو أي جهة حكوميَّة أخرى. يتحمَّ



هيدف التسويق دوًما إىل حتسني حياة الناس واإلسهام يف اخلري العاّم. 
فيليپ كوتلر 

اد اآلسيويِّ للتسويق.  إىل كلِّ اآلسيويِّني، ال سيَّام أخوايت وإخواين يف االحتِّ
سة ماركپلس إنك. (.MarkPlus INC) بالتعاون  ا يف مؤسَّ نحن فخورون جدًّ

ة منذ عام 1998م، بام يف  مع فيليپ كوتلر؛ فهو بيت للمعرفة يف كتٍب عدَّ
ذلك سلسلة التسويق من 1.0 إىل 5.0. 

هريماوان كريتاجايا

ي احلنونة، شينتا، والبنتي كيفلني، والتي ُتوفَيت يف أثناء  إهداء لذكرى أمِّ
كتابة هذا الكتاب. أودُّ أن أشكَر عائلتي- أيب سيتياوان، وأختي سيسكا، 

وزوجتي لويز، وابني جوفني- عىل حمبَّتهم غري املحدودة واهتاممهم.
إيوان سيتياوان





المحتويات

13 شكٌر وعرفان     

مة ل: المقدِّ الجزء األوَّ

17 الفصل 1: أهاًل بكم يف عامل التسويق 5.0  

ْقمّي يات التسويق في العالم الرَّ الجزء الثاني: تحدِّ

37 الفصل 2: فجوُة األجيال    

57 الفصل 3: استقطاب النمّو    

77 ْقميَّة     الفصل 4: الفجوة الرَّ

ٍز بالتكنولوجيا اٌت جديدة لتسويٍق معزَّ الجزء الثالث: استراتيجيَّ

101 ا    الفصل 5: املنشآت اجلاهزة رقميًّ

123 الفصل 6: التكنولوجيا املقبلة    

1٤5 الفصل 7: جتِربة الزبون اجلديدة   

الجزء الرابع: تكتيكات جديدة لالرتقاء بتكنولوجيا التسويق

171 الفصل 8: التسويق القائم عىل البيانات   

1٨9 ئّي     الفصل 9: التسويق التنبُّ



207 ياقّي     الفصل 10: التسويق السِّ

223 ز     الفصل 11: التسويق املعزَّ

239 الفصل 12: التسويق اللنيِّ    

257 ملحة عن املؤلِّفني     



شكٌر وعرفان

م بالشكر لقيادة فريق ماركپلس إنك. الذين أمَضوا ساعاٍت كثرية يف  يودُّ املؤلِّفون التقدُّ
الَعصف الذهنيِّ مع املؤلِّفني: مايكل هريماوان، جاكي مورسي، توفيق، فيفي جرياكو، 

إنس، ستانيا رماداين، يوسانوفا سافرييت، وإدِون هاردي. 

ُكُتب  سلسلة  جُتاَه  والتزامه  الثاقبة  لرؤيته  واييل  يف  نارامور  ريتشارد  كر  بالشُّ وأخصُّ 
فريق  نشكَر  أن  أيًضا  نودُّ  النور.  ترى  أن  الُكتب  ما كان هلذه  ُجهوده،  فلوال  التسويق. 
التحرير يف واييل- ديربا شيندالر، ڤيكتوريا آنللو، وليندا براندون- عىل التعاون الرائع 

يف تطوير هذا الكتاب من السلسلة.





ل الجزء األوَّ

مة المقدِّ





الفصل 1

أهًل بكم في عالم
التسويق 5.0

التكنولوجيا احلديثة يف خدمة اإلنسانيَّة





من   :3.0 ‘‘التسويق  وهو  السلسلة،  هذه  يف  مًعا  ل  األوَّ كتابنا  ْفنا  ألَّ 2009م،  عام  يف 
املنَتجات إىل الزبائن إىل الروح اإلنسانيَّة’’. وقد ُنرِشَ يف 27 لغة حول العامل. وكام ُيوحي 
َل األسايسَّ من التسويق املدفوع باإلنتاج )1.0(  العنوان الفرعّي، فالكتاب َيِصف التحوُّ

إىل التسويق املرتِكز عىل الزبائن )2.0( إىل التسويق املرتكز عىل اإلنسان )3.0(. 

ىض الوظيفيِّ والعاطفيِّ من  ع الزبائن ليس فقط إىل حتقيق الرِّ يف التسويق 3.0، يتطلَّ
ون ذلك إىل اإلشباع الروحيِّ واملعنوّي.  العالمات التجاريَّة التي خيَتاروهنا، بل يتعدَّ
فاملنَتجات والعمليَّات هتدُف  التي تؤمن هبا.  الِقَيم  ُز الرشكات بواسطة  تتميَّ وعليه، 
العامل عىل  لتكون حلواًل ألصعب مشكالت  ذلك  ى  تتعدَّ بل  الربح،  إىل  فقط  ليس 

املستوى االجتامعيِّ والبيئّي.

ر مفهوم التسويق 70 عاًما لينتقَل من الرتكيز عىل اإلنتاج إىل الرتكيز  لقد استغرَق تطوُّ
الزمن.  يات  حتدِّ أمام  وقَفْت  ة  عدَّ تسويقيَّة  مفاهيُم  العقود  تلك  َل  وتلَّ اإلنسان.  عىل 
التجزئة )رشائح اجلمهور(-االستِهَداف- نموذج  فإنَّ  بطبيعتها،  ‘‘تقليديَّة’’  ا  أهنَّ فرغم 
التسويقّي  املزيج  ونموذج   ،(Segmentation- Targeting- Positioning) الَتموُضع 
والرتويج   ،[Place] التوزيع  أو  واملكان   ،[Price] والسعر   ،[Product] )املنَتج   (4P’s)

قني العرصيِّني حول العامل. [Promotion]( أصبحا أساسيَّاٍت عامليَّة للُمسوِّ

ولطاملا حسبنا أنَّ التسويق 3.0 هو ُذروُة مرحلة التسويق التقليدّي. فجميع أحجار بناء 
ا )3.0( قد اكتملت. ورغم أنَّ  ا )2.0( وروحيًّ ا )1.0( وعاطفيًّ خدمة الزبائن عقليًّ
يَّته يف عرصنا احلالِّ الذي ُيسيطُر عليه  الكتاَب منشوٌر منذ عقٍد من الزمن، فقد برزت أمهِّ
ون باملجتمع اهتامًما صادًقا، وقد أجرَب هذا اجليل  جيل األلفيَّة وجيل ‘‘زي’’. فهؤالء هيتمُّ

بَدوره الرشكاِت عىل َتبنِّي األثر االجتامعيِّ يف نامذج عملها.
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ْقمّي ل الرَّ التسويق 4.0: التحوُّ

إىل  التقليديِّ  من  ل  التحوُّ  :٤.0 ‘‘التسويق  السلسلة،  يف  التاَل  الكتاَب  ْفنا  ألَّ عندما 
الفرعّي. ويف ذلك  العنوان  ْقمّي’’ كام يوحي  ‘‘الرَّ إىل  ْلنا  ْقمّي’’ يف عام 201٦م، حتوَّ الرَّ
يف  فالتسويق  ْقمّي.  الرَّ والتسويق  ْقمّي’’  الرَّ العامل  يف  ‘‘التسويق  بني  ما  ْقنا  فرَّ الكتاب، 
ما  ْقميُّ  الرَّ فالفاصُل  ْقمّية؛  الرَّ والوسائط  القنوات  فقط عىل  ليس  يعتمد  ْقميِّ  الرَّ العامل 
زال موجوًدا، وحيتاُج التسويق إىل تبنِّي منهج شموليَّة القنوات (Omnichannel)، بمعنى 
قنواٍت عىل اإلنرتنت مع استخدام القنوات التقليديَّة. وقد استوحينا املفهوم من الصناعة 
يَّة- ٌة للحكومة األملانيَّة عالية املستوى، ُتسَتخَدم فيها األنظمة املادِّ ٤.0، وهي اسرتاتيجيَّ

ْقميَّة يف القطاعات الصناعيَّة. الرَّ

َم الكتاُب نامذَج  ورغم أنَّ استخدام التكنولوجيا يف التسويق ٤.0 كان بسيًطا، فقد قدَّ
ا وَرْقميًّا- املوجودة  يًّ ة خلدمة الزبائن باالستعانة بنقاط االتِّصال اهلجينة- مادِّ تسويقيَّة عدَّ
ة لتتبنَّى  اء. وهكذا ُترِجَم إىل 2٤ لغًة حول العامل، وأهَلَم رشكاٍت عدَّ يف رحلة الزبون للرشِّ

ْقَمنة يف نشاطاهتا التسويقيَّة. ًة للرَّ أشكااًل أساسيَّ

َنرْش حمتوى عىل  د  أكثر بكثرٍي من جمرَّ التسويق هي  العموم، تطبيقات تكنولوجيا  وعىل 
وسائل التواصل االجتامعّي، أو بناء حضور قويٍّ يف القنوات الشاملة. فتقنيات كالذكاء 
وتكنولوجيا   ،(Natural Language Processing) الطبيعيَّة  غة  اللُّ ومعاجلة  االصطناعّي، 
االستِشَعار (Sensor Technology) وإنرتنت األشياء- لدهيا إمكاناٌت هائلٌة لَقْلب قواعد 

اللعبة يف ممارسات التسويق.

ا مل تُكْن شائعَة االستخدام  لقد اسَتثَنينا هذه التقنيات من كتاب ‘‘التسويق ٤.0’’ حيث إهنَّ
ْقمّي. ومن  الرَّ قني يف مرحلة االنتقال والتكيُّف مع العامل  ِزْلنا نعتقد أنَّ املسوِّ بعُد. وما 
عْت َرقَمنَة األعامل. ففي ظلِّ ِسياسات اإلغالق  د أنَّ جائحَة فريوس كورونا قد رسَّ املؤكَّ
ْقميِّ اجلديد، والواقع  قون واألسواُق إىل تبنِّي الواقع الرَّ والَتباُعد اجَلَسدّي، اضُطرَّ املسوِّ

اخلال من اللَّمس.
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هلذا نعتقد أنَّ الوقَت مناِسٌب للتسويق 5.0: الذكاء االصطناعيُّ والتكنولوجيا احلديثة 
يف  مة  املتقدِّ التكنولوجيا  ِة  قوَّ كلَّ  لُتطِلَق  للرشكات  الوقت  حان  اإلنسانيَّة.  خدمة  يف 
من  ا  جزئيًّ الكتاب  هذا  اسُتلِهَم  وقد  التسويقيَّة.  وعمليَّاهتا  وتكتيكاهتا  اسرتاتيجيَّاهتا 
ن خريطة طريق خَلْلق  ٌة عىل مستوى عاٍل- تتضمَّ يابانيَّ ‘‘املجتمع 5.0’’- وهو مبادرٌة 
أن  يب  التكنولوجيا  أنَّ  نتَّفُق  فنحن  الذكيَّة.  بالتكنولوجيا  مدعوم  ُمسَتداٍم  جمتمٍع 
ُتستخَدم خلري اإلنسانيَّة وِرفعتها. لذلك فإنَّ لدى ‘‘التسويق 5.0’’ عنارَص التمركز عىل 

اإلنسان يف التسويق 3.0، والتسويق القائم عىل التكنولوجيا يف التسويق 0.٤.

سويق 5.0 حان الوقت للتَّ

األجيال،  بني  الفجوة  كربى:  ياٍت  حتدِّ ثالثِة  ِة  خلفيَّ مقابل   5.0 التسويق  د  يتجسَّ
ة األوىل يف التاريخ التي يتمع فيها  واستقطاب النمو، والفجوة الرقمية. فهذه هي املرَّ
انيَّة  مخسُة أجيال، ولدهيم مواِقُف وَتفضيالٌت وأنواع سلوٍك خمتلفة. فجيل الطفرة السكَّ
ة  واجليل العارش ما يزالون يشغلون معظم املناصب القياديَّة يف الرشكات، ولدهيم القوَّ
ا، فيمثِّلون السواَد  مني تقنيًّ ا. لكنَّ جيل األلفيَّة وجيل ‘‘زي’’، املتقدِّ الرشائيَّة األعىل نسبيًّ
بني  بط  الرَّ فإنَّ عدَم  األكرب. وهبذا  االستهالكيَّة  العاملة واألسواق  القوى  األعظَم من 
والزبائن  واملديرين  القرارات،  أغلب  عن  املسؤولني  ا،  سنًّ األكرب  التنفيذيِّني  املديرين 

ا، سُيمثُِّل إحدى العقبات األساسيَّة. األصغر سنًّ

والذي  للثَّروة،  متواِزٍن  غري  وتوزيًعا  ُمزمًنا  تساٍو  عدَم  قون  املسوِّ سُيواِجه  املقابل،  يف 
ج  سُيسبُِّب استقطاًبا يف األسواق. حيث سيزداد غنى الطبقة االجتامعيَّة الُعليا، وستؤجِّ
ُع أيًضا قاعدة اهلرم، وُتصبح  الطلب يف أسواق منَتجات الرفاهية. ويف املقابل، ستتوسَّ
الوسطى،  السوق  ا  أمَّ توفرييَّة.  قيمٌة  هلا  التي  أو  األرخص،  للمنتجات  واسعًة  سوًقا 
ك  ُص، بل ربَّام تندثر، جُمرِبًة بذلك الالعبني يف الصناعات املختلفة عىل التحرُّ فسوف تتقلَّ

نوا من النجاة. صعوًدا أو نزواًل ليتمكَّ
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ُتضيَفه  أن  ُيمكن  بام  املؤمنني  بني  ما  ْقميَّة  الرَّ الفجوة  مشكلِة  حلُّ  أيًضا  قني  املسوِّ وعىل 
مع  املجهول،  من  اخلوَف  جتلب  أيًضا  قَمنُة  فالرَّ بذلك.  املؤمنني  وغري  إلينا  ْقمنة  الرَّ
ا عىل اجلانب اآلخر،  ف من فقدان الوظائف والقلق بشأن انتهاك اخلصوصيَّة. أمَّ التخوُّ
الفجوة  تسدَّ  أن  األعامل  فعىل  للبرشيَّة.  أفضَل  وحياٍة  ُمَتسارٍع  بنموٍّ  الوعَد  جتلُب  فهي 
ستكوُن  مضض.  عىل  به  الرتحيب  د  جمرَّ وليس  التكنولوجّي،  ر  التطوُّ م  تقدُّ من  َن  لتتيقَّ
قون عند تطبيق التسويق 5.0 موضوَع اجلزء الثاين  يات التي يواِجُهها املسوِّ هذه التحدِّ

من حماِور هذا الكتاب )الفصول من 2 إىل ٤(.

ما تعريُف التسويق 5.0؟

ُيمكن تعريفه عىل أنَّه استخداُم التكنولوجيا التي حُتاكي البرش البتكار القيمة وترويها 
ما   5.0 التسويق  ِسامِت  أهمِّ  فمن  الزبون.  رحلِة  مراحل  أثناء  يف  وحتسينها  وإيصاهلا 
إمكانات  حماكاة  إىل  هتدف  التقنيات  من  جمموعٌة  وهي  املقبلة،  التكنولوجيا  يه  ُنسمِّ
 ،(NLP) ومعاجلة اللغة الطبيعيَّة ،(AI) قني البرش. وهي تشمل الذكاء االصطناعّي املسوِّ
(VR)، وإنرتنت  (AR)، والواقع االفرتايّض  ز  واالستشعار، والروبوتات، والواقع املعزَّ
التقنيات  هذه  من  فتوليفة  (Blockchain)؛  املتسلسلة  البيانات  وقواعد   ،(IoT) األشياء 

ُل الوصول إىل التسويق 5.0. سُتسهِّ

للبرش،  العقليَّة  اإلمكانات  َد  لُيقلِّ الذكاء االصطناعيِّ  تطوير  عىل مدى سنوات، جرى 
م من بيانات الزبائن غري املَهيكَلة، واكتشاف اخلبايا التي قد تكون مفيدة  وال سيَّام للتعلُّ
ُيمكن  اأُلخرى،  الداعمة  التقنيات  مع  االصطناعيِّ  الذكاِء  َدْمج  وعند  قني.  للمسوِّ
ن  ُيمكِّ الضخمة  البيانات  فتحليل  املناسبني.  للزبائن  املناسبة  العروض  لُيقيِّد  توظيفه 
ٍة ُتعَرف بـالتسويق ‘‘للرشحية  قون من تصيص اسرتاتيجيَّتهم لكلِّ زبون- يف عمليَّ املسوِّ
السوقيَّة من واحد’’ )أو الرشحية من شخص واحد(.  فاليوم، أصبَحْت هذه املامرسة هي 

السائدة أكثر من أيِّ وقٍت مىض.
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أ الرشكات، باستخدام الذكاء  وإليك هنا بعَض األمثلة. يف التَّسويق 5.0، ُيمكن أن تتنبَّ
بمساعدة  وذلك  معيَّنة،  بمواَصفاٍت  ما  ُمنَتج  بنجاح  احلاسوب،  وتعليم  االصطناعيِّ 
ة يف عمليَّة تطوير  قون خطواٍت عدَّ ئيَّة. ومن هنا ُيمكن أن خيترَص املسوِّ اخلوارزميَّات التنبُّ
ؤات أفضل من بحوث السوق القديمة نوًعا  املنتج. ففي معظم احلاالت، تكون هذه التنبُّ
(MVP)، والتي تستنزُف الكثرَي من  لِّ املجدي  ما، وأرسع من اختبارات النموذج األوَّ
بناًء عىل حتليالت عميقة  ة  (PepsiCo) مثاًل، مرشوباٍت عدَّ پيپيس  الوقت. ُتطلق رشكة 

للمحادثات عىل وسائل التواصل االجتامعّي.

أنامط  عن  الَكْشف  يف  اإللكرتونيَّة  املتاجر  مساَعدة  أيًضا  االصطناعيُّ  الذكاء  يستطيُع 
الرشاء ملجموعاٍت من املشرَتين بحسب خصائصهم، ومن َثمَّ اقرتاح املنتجات املناسبة 
والرشكات  اإللكرتونيَّة  التجارة  العبي  يميُِّز  ما  هي  االقرتاحات  كاُت  فمحرِّ هلم. 
 .(YouTube) (Netflex) و‘‘يوتيوب’’  (Amazon) و‘‘نتفليكس’’  ‘‘أمازون’’  مثل  ْقميَّة  الرَّ
جتزئة  لتوليد  السابقة  الرشاء  حركات  حتليل  عىل  دائمٍة  بصورٍة  تعمُل  كات  املحرِّ فهذه 
ديناميكيَّة، وتنميط للزبائن، هبدف إياد عالقاٍت ما بني املنتجات التي تبدو غري مرتابطة، 

هبدف زيادة املبيعات بواسطة َبيع ُمنتجات أغىل وأفضل، أو منَتجات باملستوى نفسه.

بعض الرشكات يف خُمتَلف القطاعات، مثل ‘‘إيه. يب. إنديڤ’’ (AB InDev) و‘‘تشيس’’ 
بأقلِّ  إعالنات  لتطوير  االصطناعيَّ  الذكاء  يستخدمون   (Lexus) و‘‘ليكزس’’   (Chase)

 (Budweiser) ’’ٍل برشّي. فرشكة إيه. يب. إنديڤ التي ُتنتج رشاب الشعري ‘‘َبدوايزر تدخُّ
اإلبداعيَّ  الفريَق  د  وتزوِّ املختلفة،  اإلعالنات  أداَء  ُتراقُب   ،(Corona) و‘‘كورونا’’ 
َك ذكاٍء  نوا من تصميم إعالناٍت أكثَر فاعليَّة. يف حني اختارت تشيس حمرِّ بالنتائج ليتمكَّ
لْت  (Digital banners). وحلَّ ْقميَّة  الرَّ ر إعالناٍت لكتابة اإلعالنات  اصطناعيٍّ بدَل حمرِّ
ليكزس احلمالت الرتوييَّة الفائزة بجوائز يف السنوات اخلمس عرشة املاضية، ال سيَّام 
 ،(ES sedan) ’’يف أسواق الرفاِهَية، لتصميم إعالن لسيَّارهتم اجلديدة ‘‘إي. أس. سيدان
لتصوير  الرشكُة  َنِت  وعيَّ االصطناعّي،  الذكاء  باستخدام  ه  كلِّ النصِّ  كتابُة  جرت  قد  و 

اإلعالن خُمرًجا فائًزا بجائزة أوسكار.
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الذكاء  بَجْمع  يمكُن  بل  املكاتب،  عمليَّات  عىل  ِحكًرا  ليس   5.0 التسويق  تنفيذ  إنَّ 
الرشكاُت  َذ  تنفِّ أن  والروبوتات،  واالستشعار  الطبيعيَّة  اللغة  ومعاجلة  االصطناعيِّ 
 (Chatbots) املحادثة  ُيعدُّ استخدام روبوتات  فمثاًل  الزبائن.  بات  لتلبية متطلَّ نشاطاٍت 
من أكثر التطبيقات شيوًعا يف خدمة الزبائن. فالكثري من الرشكات تستخدُم الروبوتات 
يات املوارد  في اخلطِّ األمامّي، وذلك ملواجهة حتدِّ أو وسائل التواصل اآلليَّة بدَل موظِّ
َنستله  فرشكة  التوظيف.  تكاليف  وارتفاع  العمر،  يف  املجتمعات  م  تقدُّ مثل  البرشيَّة 
دة بالذكاء االصطناعيِّ كنادٍل للقهوة.  (Nestle) يف اليابان، مثاًل، تستخدم روبوتات مزوَّ

ُب استخداَم روبوت بدَل حامل  ا فنادق هيلتون (Hilton) يف الواليات املتَّحدة فُتجرِّ أمَّ
في  بموظَّ تسَتبِدَل  ألن  املتَّحدة  اململكة  يف   (Tesco) تيسكو  هتدُف  حني  يف  احلقائب. 

الصندوق )الكاشري( كامرياٍت قادرٍة عىل متييز األوجه.

ار التجزئة من استنساخ التجِربة  نان جتَّ لذا فإنَّ استخداَم االستشعار وإنرتنت األشياء، سيمكِّ
متجر  يف  الوجوه  متييز  تستطيع  شاشٌة  َر  تقدِّ أن  ُيمكن  مثاًل،  التقليديَّة.  املتاجر  يف  ْقميَّة  الرَّ
جات  تقليديٍّ اخلصائص الديموغرافيَّة ألحد املشرَتين، وتعِرَض له اإلعالَن املناسَب له. وثالَّ
ز، كتلك املستخَدمة  سلسلة ‘‘وولغرين’’ (Walgreen) َمَثٌل عىل ذلك. وتطبيقات الواقع املعزَّ
يف ‘‘إيكيا’’ (IKEA) و‘‘سيفورا’’ (Sephora)، تسمح للُمشرتين بتجريب املنَتجات قبل التزام 
يف  االستشعار  تكنولوجيا   (Target) و‘‘تارغت’’   (Mecy’s) ‘‘ميسيز’’  َمتَجَرا  وُيطبِّق  رشائها. 
ام إلرشاد الزبائن إىل مكان البضاعة (In-store wayfinding) ولتنفيذ الرتويج املسَتهِدف. حماهلِّ

نا  ولكنَّ قني.  للمسوِّ خُميفًة  أو  املنال،  بعيدَة  التكنولوجيَّة  التطبيقات  هذه  بعُض  تبدو  قد 
ُة ذكاٍء  ا يف متناول اليد وسهلة الوصول. فهناك منصَّ رصنا يف السنوات األخرية نرى أهنَّ
(Microsoft)، وهي  ومايكروسوفت   (Google) املصدر من غوغل  مفتوحة  اصطناعيٍّ 
البيانات  لتحليالت  متاحة  ة  عدَّ خياراٌت  وهناك  الرشكات.  الستخدام  حاليًّا  متاحٌة 
قون  ا. ويستطيع املسوِّ باستخدام برامج احلوَسبة السحابيَّة، يمكن االشرتاك فيها شهريًّ
من  للمستخدمني  حتَّى  املحاَدثة  روبوتات  بناء  يف  تساعُد  ة  عدَّ اٍت  منصَّ من  االختيار 

أصحاب اخلربِة املحدودة يف التكنولوجيا. 
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نحن نعمل عىل اكتشاف التسويق 5.0 من منظوٍر اسرتاتيجّي. وسوف نتناَوُل املعرفَة 
مة إىل حدٍّ ما. غري أنَّ هذا الكتاب ليس  قة باستخدام التكنولوجيا التسويقيَّة املتقدِّ املتعلِّ
إىل  واستِناًدا  االسرتاتيجيَّة،  َتتبَع  أن  يب  التكنولوجيا  أنَّ  هو  العامُّ  فاملبدُأ  ا؛  تقنيًّ كتاًبا 
ٌة عن األدوات. تستطيُع الرشكات تطبيق املناهج  ذلك فمفاهيم التسويق 5.0، مستقلَّ
أيَّة أجهزٍة أو برجميَّات متاحٍة يف السوق. واملفتاُح هنا هو أن يكوَن يف تلك  باستخدام 
التكنولوجيا  تطبيُق  يمكُنها  ٍة  اسرتاتيجيَّ تصميم  َة  كيفيَّ يفهموَن  قون  ُمسوِّ الرشكات 

املناسبة ملختلف األوضاع التسويقيَّة.

ومع أنَّ هناك نقاًشا عميًقا حول التكنولوجيا، فمن املهمِّ مالحظُة أنَّ البرشيََّة يب أن 
قني  تكوَن حموَر تركيز التسويق 5.0. فالتكنولوجيا املقبلة يب أن ُتطبَّق ملساعدة املسوِّ
عىل ابتكار قيمٍة وترويها وإيصاهلا وحتسينها عىل مدى مراحل رحلة الزبون. واهلدف 
وخالية  ابة  وجذَّ جديدة    (Customer experience/CX) زبوٍن  جتِربة  توليُد  هو  هذا  من 
َدْعُم  ُق الرشكاُت هذا، عليها يف املقابل  من االحتكاك )انظر الشكل 1.1(. وبينام حتقِّ

التعاُيش املتوازن ما بني الذكاء احلاسويبِّ والبرشّي.

تجربة الزبون الجديدة في
التكنولوجيا الجديدة

التأييدالِفعلالسؤالاالنجذابالوعي

الذكاء االصطناعّي

ة معالجة اللغة الطبيعيَّ

تقنيات االستشعار

الروبوتات

ز الواقع الُمعزَّ
والواقع االفتراضّي

إنترنت األشياء وقواعد
البيانات المتسلسلة

الشكل 1.1: التكنولوجيا اجلديدة ضمن مراحل جتِربة الزبون اجلديدة
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السلوك  ألنواع  معروفة  غري  أنامٍط  اكتشاف  عىل  قدرًة  االصطناعيِّ  الذكاء  لدى  إنَّ 
البرشيِّ بتحليل قدٍر هائٍل من البيانات. ومع أنَّ للحاسوب قدرًة هائلة، فالبرش وحَدهم 
قني أن يعملوا عىل فلرَتة الدوافع اخلفيَّة  يمكُنهم َفْهُم البرش اآلخرين. لذا فإنَّ عىل املسوِّ
ألفعال الزبائن وتفسريها )انظر الشكل 1-2(. والسبب يف هذا هو أنَّ الذكاَء البرشيَّ 
قون أصحاب  املسوِّ َيعَلم كيف يستطيُع  ش. فال أحَد  بالسياق، لكنَّه مشوَّ ُمرتبط كثرًيا 
رو التكنولوجيا بناَء  اخلربة استنباط اخلبايا وتشكيل احلكمة، وحتَّى اآلن مل يستطع ُمطوِّ
قون مع الزبائن. آلٍة ُيمكنها أن تتواَصِل بالدرجة اإلنسانيَّة نفسها التي يتواَصُل هبا املسوِّ

 
الشكل 1-2: كيف ُيضيف البرش قيمة إىل التسويق املبنيِّ عىل التكنولوجيا 

قني  مها، فدور املسوِّ وما ُدمنا ال نستطيع تعليم احلواسيب األشياء التي ال نعلُم كيف َنتعلَّ
ما زال مهامًّ يف التسويق 5.0. فالنقاُش املرَكزيُّ يف التسويق 5.0 بناًء عىل هذا، يدوُر 
حول اختيار املكان الذي ُيمكن أن يتواَءَم فيه البرش واآلالت إليصال أعىل قيمة يف أثناء 

رحلة الزبون.

سُيناقش اجلزء الثالث من الكتاب هذا املوضوع بالتفصيل، وهو ُمفيد لُيعطي األساَس 
ُيساعد  اخلامس  فالفصل  التكتيكيَّة.  التطبيقات  يف  الَغوص  قبل  قني  للمسوِّ الصحيَح 
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مة. ويساعُد الفصُل  املتقدِّ ْقميَّة  الرَّ الرشكات عىل تقدير جاهزيَّتها الستخدام األدوات 
للموضوع.  متهيًدا  ُن  يتضمَّ ألنَّه  املقبلة؛  التكنولوجيا  ف  َتعرُّ عىل  قني  املسوِّ السادُس 

وأخرًيا، سيتناَوُل الفصل السابع قائمًة كاملًة للحاالت املثَبتة يف جتِربة الزبائن اجلديدة.

ُة تحسين التكنولوجيا للتسويق كيفيَّ

كات البحث، عالوًة عىل النموِّ  انتشاُر تسويق وسائل التواصل االجتامعيِّ وتسويق حمرِّ
قني. لكنَّ التسويق يف  ْقَمنة للمسوِّ الرهيب للتجارة اإللكرتونيَّة أسَهَم بتقديم فوائد الرَّ
ْقميَّة، أو إنفاق املزيد عىل الوسائط  ى َنْقَل الزبائن إىل القنوات الرَّ ْقميِّ ال يتعدَّ اإلطار الرَّ
قني؛  املسوِّ عمل  طريقة  يف  ثورًة  حُتِدَث  أن  ُيمكن  ْقميَّة  الرَّ التكنولوجيا  لكنَّ  ْقميَّة.  الرَّ

فالتكنولوجيا ُيمكن أن ُتنِعَش التسويق بخمس وسائل:

1.   قراراٌت مسَتنرية بالبيانات الضخمة
ْقمّي، كلُّ نقطة  ْقَمنة هو البيانات الضخمة. ففي اإلطار الرَّ إنَّ أهمَّ منَتج جانبيٍّ للرَّ
اتِّصال مع الزبون- تباُدل رسائل الربيد اإللكرتويّن، أو تباُدل الكالم بشأن استفسار 
ة. بل يرتك الزبائن خلَفهم بصامٍت يف  ورَد إىل مرَكز خدمة الزبائن- تكوُن ُمسجلَّ
ات التواصل االجتامعّي.  ٍة يولون هبا اإلنرتنت أو ينرشون شيًئا عىل منصَّ كلِّ مرَّ
وإذا وَضْعنا خماِوَف اخلصوصيَّة جانًبا، فإنَّ هذه التسجيالت هي مقادير هائلٌة من 
يستطيُع  كهذا،  باملعلومات  غنيٍّ  مصدٍر  فبوجود  فيها.  التنقيب  سيجري  البيانات 
ا، ما يسمُح باستخدام  قون تنميَط الزبائن عىل املستوى الفرديِّ والدقيق جدًّ املسوِّ

التسويق- واحد إىل واحد- عىل جماٍل واسع.

ؤ بنتائج اسرتاتيجيَّات وتكتيكات التسويق 2.   التنبُّ
ليس الستثامر تسويقيٍّ من ضامنة، لكنَّ فكرَة حساب العائد عىل كلِّ نشاٍط تسويقيٍّ 
االصطناعّي،  بالذكاء  مة  املدعَّ التحليالت  مع  للمساءلة.  قاباًل  نشاًطا  منه  يعُل 
إطالق  أو  جديدٍة  ُمنَتجاٍت  إطالِق  قبل  بالنتائج  اليوم  قون  املسوِّ أ  يتنبَّ أن  ُيمكن 
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ئيَّة هتدُف إىل اكتشاف األنامط بواسطة َفْهم ما جرى  ٍة ما. فالنامذج التنبُّ محلٍة تسويقيَّ
م، يمكنها اقرتاح التصميم األمثل  القيام به سابًقا، وما َنَجح. وبناًء عىل هذا التعلُّ
تعريض  دون  الطليعة  يف  دائاًم  بالبقاء  قني  للمسوِّ يسمُح  ما  املستقبليَّة،  للحمالت 

العالمة التجاريَّة أليٍّ من احتامالت الفشل.

ْقميَّة للعامل الواقعّي 3.   استحضار سياق التجِربة الرَّ
كثرًيا  تعتمُد  بتقديم جتِربٍة  ْقميِّني  الرَّ قني  للمسوِّ يسمُح  اإلنرتنت  ُمستخِدمي  ُع  َتتبُّ
بون  صة للزَّ عىل السياق (Contextual experience)، كالصفحات الرئيسيَّة املخصَّ
ْقَمنة ميِّزًة  الواحد، أو اإلعالنات ذات الصلة. وذلك ُيعطي الرشكات اخلبرية بالرَّ
ُن األجهزة واملستشِعرات املتَّصلة-  كبريًة مقارنًة بمثيالهتا التقليديَّة. واليوم، متكِّ
املحسوس،  للعامل  السياقيَّة  االتِّصال  نقاِط  َجْلب  األعامَل من  األشياء -  إنرتنت 
الشاملة.  القنوات  عىل  متكاِملٍة  جتِربٍة  تقديم  َل  وُتسهِّ امليزان،  ة  كفَّ ل  لتعدِّ
ٍة  َثمَّ تقديم جتِربٍة شخصيَّ املتَجر، ومن  ف مرتادي  َتعرُّ فاملسَتشِعرات تساعُد عىل 

صة. ومعاَملٍة خمصَّ

قي اخلطوط الأماميَّة لتقدمي القيمة 4.   تعزيُز اإمكانيَّات م�شوِّ
بناء  قون عىل  َز املسوِّ بدَل اخَلوض يف َجْدل اآللة يف مقابل اإلنسان، ُيمكن أن يركِّ
ْقميَّة. فالذكاُء االصطناعّي، إىل جانب  التعاُيش األمثل بينهم وبني التكنولوجيا الرَّ
ت  معاجلة اللغة الطبيعيَّة، يمكنهام حتسني إنتاجيَّة العمليَّات أمام الزبائن بتنفيذ املهامَّ
وا أساليَبهم بحسب  فني يف اخلطِّ األماميِّ لُيغريِّ ذات القيمة الضئيلة، ومتكني املوظَّ
بعض  ويتواصل  البسيطة،  املحاَدثات  املحادثة  روبوتات  تتوىلَّ  أن  يمكن  الزبون. 
االفرتايّض،  والواقع  ز  املعزَّ الواقع  ا  أمَّ الفورّي.  الردِّ  باستخدام  الروبوتات  تلك 
وهكذا،  للبرش.  ل  تدخُّ بأقلِّ  تفاعليَّة  منَتجات  تقديم  عىل  الرشكات  فيساعدان 
قو اخلطوط األماميَّة من الرتكيز عىل التفاعالت االجتامعيَّة األكثر طلًبا  ُن مسوِّ يتمكَّ

فقط عند احلاجة إليها.
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5.   ت�شريع تنفيذ الت�شويق
حاجات الزبائن املتَّصلني دوًما باإلنرتنت دائمُة التغيري، ما يزيُد العبَء عىل األعامل 
أن  ُيمكن  ي،  التحدِّ ذلك  وملواَكبة  الزمن.  من  أقرَص  فرصة  يف  الربح  لتحصيل 
تستلهَم الرشكات ممارساِت الرشكات الناشئة باألسلوب اللنيِّ (Lean startups)؛ 
السوق،  يف  رسيعٍة  جتاِرَب  لتنفيذ  التكنولوجيا  عىل  كثرًيا  تعتمد  الرشكات  فهذه 
أن  ُيمكن  الصفر،  من  احلمالت  أو  املنَتجات  بناء  فبدَل  اللَّحظّي،  ِن  التيقُّ وحتقيق 
ات مفتوحة املصدر، وترفَع البناَء املشرَتك لترسيع عمليَّة  تبنَي الرشكاُت عىل املنصَّ
ُب هذا املدَخل بالرضورة ليس فقط َدْعم التكنولوجيا،  الوصول إىل السوق. ويتطلَّ

بل العقليَّة والسلوك املرن املناسب.

العناصر الخمسة للتسويق 5.0

ا، ومرتبًطا بالسياق،  ئيًّ يف اجلوهر، ستجعُل التكنولوجيا التسويَق ُمستنرًيا بالبيانات، وتنبُّ
إىل  ُمضافة  قيمًة  التكنولوجيا  هبا  م  تقدِّ التي  األساليب  هذه  عىل  وبناًء  ًنا.  وليِّ ًزا  وُمعزَّ
التسويق  يدوُر   .5.0 للتسويق  اخلمسة  األساسيَّة  العنارص  حتديد  ُيمكننا  التسويق، 
والتسويق  السياقّي،  التسويق  ئّي،  التنبُّ التسويق  مرتابطة:  تطبيقات  ثالثة  حول   5.0
َصني تنظيميَّني: التسويِق املبنيِّ عىل البيانات،  ٌة عىل َتصُّ ز. لكنَّ هذه التطبيقات مبنيَّ املعزَّ
ٌص الستعراض  والتسويق اللنيِّ )انظر الشكل 1-3(. اجلزء الرابع من هذا الكتاب خُمصَّ

هذه العنارص اخلمسة للتسويق 5.0.
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الشكل 1-3: العنارص اخلمسة للتَّسويق 5.0

ص ١: التسويق المبنيُّ على البيانات التخصُّ

ع البيانات الضخمة  التسويق املبنيُّ عىل البيانات (Data-driven marketing) هو نشاُط مَجْ
للبيانات  إيكولوجيٍّ  نظاٍم  بناء  إىل  ة داخليَّة وخارجيَّة وحتليلها، إضافًة  من مصادر عدَّ
التسويق 5.0:  ل يف  ص األوَّ التخصُّ التسويقيَّة األمثل. هذا هو  القرارات  اذ  اتِّ لَدْعم 

اذ كلِّ قراٍر فرديٍّ بناًء عىل معلومات كافيٍة ووافية. يب اتِّ

ن ص ٢: التسويق الليِّ التخصُّ

دِة املهامِّ وغري مرَكزيَّة لبناء املنتجات واحلمالت  التسويق اللنيِّ هو استخدام ِفَرق متعدِّ
ُة للتَّعامل مع  التسويقيَّة وتصميمها وتطويرها والتصديق عليها برسعة. فاملرونُة التنظيميَّ
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ص الثاين الذي عىل الرشكات أن تربَع فيه لتحقيق  األسواِق دائمِة التغريُّ أصبح التخصُّ
التنفيذ الناجح للتسويق 5.0.

َصني يف الفصول اأُلخرى من اجلزء الرابع. حيث سُيناَقُش  وسيجري تناُوُل كال التخصُّ
 ُ اللنيِّ التسويُق  سُيستعَرُض  حني  يف  الثامن،  الفصل  يف  البيانات  عىل  املبنيُّ  التسويُق 
لَتنفيذ  الرشكات  نجاح  َب  متطلَّ أنَّ  نعتقد  فنحن  عرش.  الثاين  أي  اخلتامّي،  الفصل  يف 
يف  البيانات.  الستخدام  إمكاناٍت  ببناء  البدُء  هو   5.0 للتسويق  الثالثة  التطبيقات 

ُد نجاَح التنفيذ أو فشله هو املرونة التنفيذيَّة للمنشأة. النهاية، ما سُيحدِّ

ئّي ل: التسويق التنبُّ التطبيق األوَّ

أحياًنا  إليه  وُيضاُف  واستخدامها،  ئيَّة  التنبُّ التحليالت  بناِء  ُة  عمليَّ هو  ئيُّ  التنبُّ التسويق 
ؤ بنتائج النشاطات التسويقيَّة قبل إطالقها. ويسمُح هذا التطبيق  م اآللة، هبدف التنبُّ تعلُّ
ر ردِّ فعل السوق، ومن َثمَّ التأثري املسبَّق هلا. وسيجري تناُوُل هذا  ُل لألعامل بتصوُّ األوَّ

املفهوم يف الفصل التاسع.

التطبيق الثاني: التسويق السياقّي

تقديم  َثمَّ  ومن  وتنميطهم،  الزبائن  بتعريف  ُق  املتعلِّ النشاُط  هو  السياقيُّ  التسويُق 
ٍة هلم، ال سيَّام يف سياقهم، وذلك باستخدام املسَتْشِعرات والواجهات  تفاُعالٍت شخصيَّ
َيسمح  الذي  الِفْقريَّ  العموَد  السياقيُّ  التسويق  ويمثِّل  يَّة.  املادِّ املساحات  يف  ْقميَّة  الرَّ
الزبون.  سياق  عىل  يعتمد  وبام  آنيَّة،  بصورٍة  واحد(  إىل  )واحد  بالتسويق  قني  للمسوِّ

وسيجري استكشاف املفهوم بالتفصيل يف الفصل العارش.

ز التطبيق الثالث: التسويق المعزَّ

قني يف اخلطوط  ْقميَّة لتحسني إنتاجيَّة املسوِّ ز هو استخدام التكنولوجيا الرَّ التسويق املعزَّ
روبوتات  مثل  البرش،  حُتاكي  تكنولوجيا  باستخدام  وذلك  للزبائن،  املواِجهة  األماميَّة 
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قون  املسوِّ يمَع  أن  الثالث  التطبيق  هذا  ويضمُن  االفرتاضيِّني.  واملساِعدين  املحاَدثة 
املرتكزة  االتِّصال  نقاط  وِدفء  جهة،  من  وسهولتِها  ْقميَّة  الرَّ الواجهات  رسعة  بني  ما 
اًل يف  عىل البرش وتعاطِفها مع الزبائن من جهٍة ُأخرى. وسوف ُيناَقُش هذا املفهوُم مطوَّ

الفصل احلادي عرش.

التطبيقات الثالثة ُمتداِخلة، ومن َثمَّ فهي ليَسْت حرصيَّة. ضع يف احلسبان املثَل اآليت: 
ع املنَتج الذي قد يشرتيه زبوٌن ما حيمل خصائص  ا لَتَوقُّ ئيًّ تبني رشكٌة ما نموذَج تسويق تنبُّ
ة  َب الرشكة ُمسَتشِعرات عدَّ دة. وحتَّى يعَمَل هذا النموذج، يب أن تركِّ ديموغرافيَّة حمدَّ
ف الوجوه، ومرتبطة بُكشك للخدمة الذاتيَّة. وعند  يف منفذ البيع، وتشمل كامريا لَتعرُّ
اقرتاب زبون من الكشك باملواصفات الديموغرافيَّة املشاهبة، تلتقُط الكامريا اإلشارة، 
الزبون  ِسياق  مع  يتناسُب  منَتج  عىل  حيتوي  إعالن  َعرُض  ليتمَّ  الشاشة  إىل  وُترسُلها 
ْقميَّة  الرَّ الواجهة  أيًضا  الزبوُن  ئِّي. كام ُيمكن أن يستخدَم  التنبُّ النموَذج  بحسب اقرتاح 
األمامّي،  اخلطِّ  يف  ًفا  موظَّ الرشكة  هذه  ر  ُتوفِّ نفسه،  الوقت  ويف  له.  ص  خُمصَّ نحٍو  عىل 
ا، له القدرة عىل مساعدة الزبون عندما  ئيًّ ُن نموذًجا تنبُّ ًزا بأدوات َرْقميَّة تتضمَّ يكوُن معزَّ

يكون َخياُر املساعدة الذاتيَّة غري ُمرٍض.

ة الخلصة: التكنولوجيا الحديثة في خدمة اإلنسانيَّ

التسويق 5.0 مبنيٌّ عىل فكريَتْ مرَكزيَّة اإلنسان يف التسويق 3.0 وبراعة التكنولوجيا 
البرش  حُتاكي  التي  التكنولوجيا  استخدام  أنَّه  عىل  تعريفه  وُيمكن   .٤.0 التسويق  يف 
البتكار قيمٍة وترويها وإيصاهلا وحتسينها يف جتِربة الزبون املتكاملة. فهو يبدأ بتخطيط 
رحلة الزبون، وحتديد أين ُيمكن أن تضيَف التكنولوجيا التسويقيَّة قيمًة لتحسني أداء 

قني البرش. املسوِّ

فبناء نظاِم  البداية؛  بالبيانات منذ  التسويق 5.0 أن تستنرَي  ُتطبِّق  التي  بدَّ للرشكات  ال 
بياناٍت إيكولوجيٍّ هو املتطلَّب السابق لتنفيذ السيناريوهات املحتَملة يف التسويق 5.0. 
االستثامر  عىل  املحتَمل  العائد  لتقدير  ئيِّ  التنبُّ التسويق  بتنفيذ  قني  للمسوِّ تسمُح  فهي 
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زبون  لكلِّ  وشخيصٍّ  سياقيٍّ  تسويٍق  بتقديم  قني  للمسوِّ أيًضا  تسمُح  وهي  التسويقّي. 
قو اخلطِّ األماميِّ تصميَم  عىل ِحدة عند وصوله إىل نقطة البيع. يف النهاية، يستطيُع مسوِّ
ز مع الزبائن. وحتتاُج كلُّ هذه العنارص التنفيذيَّة  واجهٍة متكاملٍة باستخدام التسويق املعزَّ

ات السوق. سيَّة والتعاُمل الفوريِّ مع متغريِّ إىل املرونة املؤسَّ

أسئلة للتفكير

ْقميَّة يف منشأتك إىل أبعَد من التسويق عىل 	  هل وصَل تنفيُذ التكنولوجيا الرَّ
وسائل التواصل االجتامعيِّ والتجارة اإللكرتونيَّة؟

م قيمًة ُمضاَفة 	  مة تعتقُد أنَّه سيقدِّ برأيك، أيُّ نوٍع من أنواع التكنولوجيا املتقدِّ
إىل منشأتك؟


