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: Advertising: اإلعالن أو الدعاٌة أو اإلشهار

 وخدمات وتجارة صناعةهو أحد األنشطة اإلعالمٌة التً ال غنى عنها لألنشطة االقتصادٌة من 
 والغٌر ربحٌة والمنظمات الخٌرٌةوغٌرها من األنشطة االقتصادٌة وكذلك بالنسبة للمإسسات 

والتً بدون اإلعالن عن مجهوداتها فلن تحصل على الدعم المجتمعً والتموٌل المادي الالزم 
 .الستمرارها فً عملها وأدائها لرسالتها

 فن ٌتطور تطوراً ذاتٌاً بالتطور التقنً الذي نصل إلٌه، فمع التطور الكبٌر الذي واإلعالن
 فؤصبح واإلعالن فً عالمنا الٌوم، انعكس ذلك بدوره على عالم الدعاٌة الحواسٌب أحدثته

.  الشًء الكثٌروالجاذبٌة وإخراجها به من التطور اإلعالناتتصمٌم 

 اإلعالن من الفنون المستحدثة وإنما هً قدٌمة قدم التارٌخ، فقد بدأ اإلعالناتولٌست صناعة 
.  كما نعرفه اآلناإلعالنعلى أشكال تطورت بمرور القرون حتى أصبح فن 

                        

م /1960                                                                                  اإلعالوات على الحافالت العامة

                                 1890إعالن كوكا كوال مه العام 

 

                
                                                                            

 1913 مىذ عام البريطاوية الموسوعة                                      إعالن عه 1937 مه عام بولىديإعالن 
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:  نشؤته وتارٌخه اإلعالن
فقد  ، اإلعالنٌرى معظم المإرخٌن أن الالفتات الخارجٌة على المتاجر هً من أول أشكال 

الذٌن عاشوا فً العراق الفتات كهذه للدعاٌة لمتاجرهم وذلك منذ عام – استخدم البابلٌون 
 خارج متاجرهم إعالنٌة القدامى والرومانٌون الفتات اإلغرٌقكما وضع ،  ق م 3000

واستعمل التجار الرموز المنحوتة على الحجارة أو الصلصال أو الخشب عوضا من الالفتات 
وذلك الن  ،األحذٌة محل إلى محل الحداد والحذاء إلىالمكتوبة فمثال ترمز حدوة الحصان 

 .الناس الذٌن ٌعرفون القراءة فً ذلك الوقت كان قلٌال 
 

 منادٌٌن ٌجوبون الشوارع معلنٌن عن وصول سفنهم خداموفً مصر القدٌمة قام التجار باست
 . عن محالتهم بالكتابة والرموز لإلعالن أوراق البردي أٌضاكما استعملوا ، وبضائعهم 

مكتوب  وقد ٌكون المصرٌٌن القدماء أول من استخدم الكتابة فً اإلعالن حٌث أن أول إعالن
  عامألفعرف أمره هو إعالن مصري سجل على قطعة من ورق البردى ٌرجع تارٌخه إلى 
. قبل المٌالد كتبه أمٌر مصري ٌعلن فٌه عن مكافؤة لمن ٌرد له عبده الذي هرب منه

 
وفً حدود القرن العاشر المٌالدي أصبحت ظاهرة المنادٌٌن منتشرة  فً كثٌر من المدن 

 فكرة عن وإعطائهم متاجرهم إلى العمالء إلرشاد وهإالء كان ٌستؤجرهم التجار األوروبٌة
. السلع وأسعار المتجر

حروف الطباعة المتحركة وقد أدى  (جوهانس جوتنبرج) األلمانًم اخترع 1440وفً عام 
 الموزعة واإلعالناتكالملصقات المطبوعة ، الموسع اإلعالن ظهور أول أشكال إلىاختراعها 

 . الصحف الٌومٌة وإعالنات، بالٌد 
 

أول – الذي أدخل الطباعة ألول مرة فً انجلترا - (ولٌم كاكستون )م أخرج 1472وفً عام 
وهو ملصق تم تثبٌته على أبواب الكنائس ٌعلن عن طرح كتاب فً ، دعائً فً انجلترا إعالن

. المكتبات 
 هو اإلعالن وأصبحم ظهرت أول صحٌفة مطبوعة منتظمة فً انجلترا اسبوعٌة 1622عام 

 . السمة الرئٌسٌة لجمٌع هذه الصحف 

 
الصناعٌة التً  وشهد القرن التاسع عشر تقدما فً اإلعالنات الصحفٌة نتٌجة لتطور الثورة

الوسائل الالزمة لتصرٌف   تكون مصحوبة باستنباطأنزادت من اإلنتاج زٌادة كبٌرة كان البد 
 : وقد أسهم فً هذه الحركة عامالن. هذه المنتجات 

. انتشار المجالت والصحف الٌومٌة زهٌدة الثمن األول- 
 . مستواه انتشار التعلٌم و ارتفاع: والثانً- 

 
فً هذا  ولكن استخدامه . اإلعالمالعشرٌنٌات ظهر الرادٌو كوسٌلة من رسائل أوائل وفً 

م 1928سنة  المجال فً أول األمر كان محدودا إذ بلغت قٌمة اإلعالنات التً حصل علٌها فً
ملٌون دوالر 3400  اإلعالنً وقدرهااإلنفاق دوالر أمرٌكً من محلٌة 10.500.000حوالً 
 .أمرٌكً
ارتفاعا كبٌرا فً الوالٌات المتحدة إذ بلغ   اإلعالنً بعد الحرب العالمٌة الثانٌةاإلنفاقوارتفع 

ملٌون على 1100 ملٌون 5700ملٌون 3400  إلىم1970 ،1950 ،1946فً السنوات 
 .الترتٌب

ففً الستٌنات كان . كوسٌلة إعالنٌة جدٌدة حققت نجاحا كبٌراً  وفً هذه الفترة دخل التلفزٌون
ملٌون عائلة تقتنً التلفاز وحوالً ستمائة محطة إذاعة فً الوالٌات  46هناك ما ٌزٌد عن 

 .ال ٌقل عن عشرة سنوات أصبح التلٌفزٌون ثالث وسٌلة إعالنٌة كبرى وفٌما. المتحدة 
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: تطور اإلعالن فً  العالم العربً 
أول صحٌفة عرفتها مصر إبان وفً التارٌخ الحدٌث كان أول إعالن ظهر فً العالم العربً ب

ة الحملة الفرنسً
 وكان إعالنا عن كٌفٌة 1798فً أغسطس سنة  Le Courier de L Egypt وهً

 . بعد ذلك اإلعالنوطرٌقة دفع قٌمته و تكرر  الصحٌفة االشتراك فً
العربٌة والتً اهتمت باألدب و الشعر والكتب   جرٌدة الوقائع المصرٌة أول الصحفت ثم كان

كثرت هجرة الصحفٌٌن م 1875وفً عام م1831 القدٌمة إلى جانب نشر اإلعالنات عام
األهرام أقدم الصحف المصرٌة  وفً هذه الفترة ولدت جرٌدة. الشوام واللبنانٌٌن إلى مصر 

و ٌعتبر أول إعالن صدر  .م1876وكان لها السبق فً الصحف المصرٌة فً مجال اإلعالن 
العدد األول تحت عنوان كلمة  فً األهرام هو ذلك اإلعالن الذي جاء فً الصفحة الثالثة من

 .إعالن وهو افتتاح مكتب للترجمة
ات التجارٌة وكانت األهرام فً مفتضمن بعض الصور والرسوم أو العال  ثم تطور اإلعالن فٌها

   . من الصحف المصرٌة هذا سابقة لغٌرها
العالمٌة  وتطور اإلعالن فً مصر بالرغم ما قد تعرض له من اختناقات وأزمات أثناء الحرب

 . خٌالٌاأثمانهاألولى والثانٌة الزمة الورق وارتفاع 
:  خطوات طٌبة اإلعالن ٌقفز إنالتً لها الفضل فً  ومن أهم العوامل

 وامتالكها عددا كبٌرا من الصحف العربٌة م1914 عام إنشاء شركة اإلعالنات الشرقٌة منذ- 
 .الحدٌثة فً اإلعالن و اإلفرنجٌة و تطبٌقها األسالٌب

 

الدراك أهمٌة  بعض العوامل األساسٌة التً ساهمت بدورها فً خلق جو مناسب
:  فً العالم العربً وقٌمة اإلعالن وساعدت على انتشاره

 
 ارتفاع مستوى التعلٌم بٌن الجماهٌر -
 اقتناعا  الطبقات المتوسطة والمثقفة مما ٌجعلها أسهلأفرادكثرة السفر إلى الخارج بٌن  -

 .بفكرة اإلعالن
 .تزاٌد عدد سكان الحضر بالمدن وهم عادة الفئة التً تتؤثر باإلعالن -
.  والماركات الجدٌدةواألصناف من الناحٌة الكمٌات اإلنتاجزٌادة حجم  -
  وبعد المنتج عن المستهلك وتقدم وسائل المواصالت ووجود عنصراألسواقانتشار  -

 .  فً سبٌل كسب العمالءاإلعالن إلىالمنافسة بٌن المنتجٌن والتجار مما دفعهم 
  واتساع نشاطها واستخداماها على نطاق واسع ٌغطً جمٌع أنحاءاإلعالن وسائل انتشار -

 .البالد
 

:  تعرٌف اإلعالن 
 (م1990،سامً الشرٌف )لقد وردت كلمة اإلعالن وتكررت فً العدٌد من آٌات القرآن الكرٌم 

:  ومنها 

 – 19آٌة ، سورة النحل              - (وهللا ٌعلم ما تسرون وما تعلنون)قوله تعالى - 
  – 9آٌة ، سورة نوح    - (ثم إنً أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا)وقوله تعالى - 
 

 مجموع الوسائل المستخدمة لتعرٌف الجمهور :وتعرف دائرة المعارف الفرنسٌة اإلعالن بؤنه 
. واإلٌعاز له بطرٌقة ما بحاجته إلٌها ،وإقناعه بامتٌاز منتجاتها ،بمنشؤة تجارٌة أو صناعٌة 
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وإنما ٌسعى إلى التؤثٌر ،وٌإكد هذا التعرٌف أن اإلعالن الٌتوقف عند مد المتلقً بالمعلومات 
مع مالحظة ضرورة توافر ،لٌصل إلى الهدف المطلوب المحدد،على اتجاهاته وسلوكٌاته 

الجانب ألمعلوماتً فً اإلعالن مما ٌجعله نشاطا اٌجابٌا للمستهلك المنتظر ولغٌره من 
.  على الدور المعرفً واإلعالمً لإلعالن فحٌث ٌإكد التعري... المستقبلٌن للرسائل اإلعالنٌة 

 
 بؤنه مجموع الوسائل المستخدمة للتعرٌف : وتعرف العدٌد من المراجع األجنبٌة اإلعالن

 .بمنشؤة تجارٌة أو صناعٌة وإطراء منتجاتها 
 (م1978،علً السلمً ).بؤنه مجموع الوسائل المستخدمة للتعرٌف بمنشؤة ما : كما عرف 

. وتإكد هذه التعارٌف على ربط اإلعالن بالمنشآت دون األفراد 
 

اإلعالن التجاري هو مجموع  :اإلعالن بؤنه  DePlas et Verdir الفرنسً وٌعرف
لصالح مإسسة أو مجموعة مإسسات ،الوسائل الفنٌة ذات االثر الجماعً المستخدمة 

. (م1987،خلٌل صابات ). الكتساب العمالء وزٌادة عددهم ؟أو االحتفاظ بهم ،
: ومما ٌمٌز هذا التعرٌف 

استخدامه تعبٌر اإلعالن التجاري مإكداً أهمٌة التمٌٌز بٌن مجاالت اإلعالنات ومحاورها - 
. تجارٌة خدمٌة أو إعالنات للتوعٌة ،

وهنا ٌظهر . إشارته إلى األثر الجماعً سواء على المعلن إلٌهم أو المعلنٌن أنفسهم      - 
دور اإلعالن وأهمٌته فً خدمة المعلن والسلعة المعلن عنها على مستوى كل مراحل عمر 

. السلعة فً السوق لزٌادة عدد المستهلكٌن واالحتفاظ بهم فً مواجهة المنافسة 
 

 
أداة لبٌع األفكار أو السلع أو الخدمات  :اإلعالن بؤنه Gaw Walter وٌعرف األمرٌكً

أو ،وٌستخدم فً ذلك مساحات من الملصقات أو الصحف أو المجالت . لمجموعة من الناس
منى ) . نظٌر أجر معٌن يأوقاتا فً إرسال الرادٌو أو التلفزٌون أو دور العرض السٌنمائ

 .(م2002،الحدٌدي 
وقد وسع هذا التعرٌف مجال اإلعالن وجمع بٌن اإلعالن عن السلع واألفكار والخدمات عكس 

وهذا ٌعكس اتساع مفهوم اإلعالن فً المدرسة األمرٌكٌة .... التعرٌفات الفرنسٌة السابقة 
. عنه فً المدرسة الفرنسٌة 

وهو ما أطلق علٌه ، حٌث ٌشٌر التعرٌف السابق إلى أن لكل رسالة إعالنٌة جمهورها الخاص 
وٌبرز أهمٌة وسمات وأنماط هذا الجمهور ودوافع ،فٌما بعد بالجمهور المستهدف لإلعالن 

وٌإكد ضرورة تعدد الرسائل اإلعالنٌة من حٌث األفكار ،تعرضه لوسائل االتصال المختلفة 
والمٌول التً تحاول مخاطبة كل مجموعة من المستهلكٌن لٌس فقط حسب الخصائص 

 ة النفسٌة والسٌكولوجً– ولكن أٌضا حسب خصائصه – النوع والسن والتعلٌم –التقلٌدٌة 
- . وعاداته االتصالٌة 

كما ٌحدد التعرٌف السابق أن اإلعالن مدفوع األجر نظٌر استخدام الوسٌلة فً توصٌل الرسالة 
وبالتالً تظهر أحد أهم خصائص اإلعالن بؤنه مدفوع األجر بشكل مباشر ،اإلعالنٌة للجمهور 

. وصرٌح
 

متفقا إلى حد كبٌر مع التعرٌف السابق حٌث ، Borden And Marshall وٌؤتً تعرٌف
ٌتكون من مجموعة من األنشطة التً بواسطتها توجه بعض الرسائل  :بؤنه  عرف اإلعالن

، إلى مجموعة مختارة من الجمهور بغرض إخطارهم والتؤثٌر علٌهم لشراء السلع والخدمات 
 تجاه بعض القضاٌا أو األفراد أو العالمات التجارٌة أو المنشآت مأو لتغٌٌر انطباعاته
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ٌعمل لحساب السلع ، وتؤتً أوجه االتفاق فً كون اإلعالن ٌتوجه إلى جمهور محدد . المختلفة
.  والعالمات التجارٌة والخدمات والقضاٌا واألفراد 

ممثلة فً ،إشارته إلى المراحل والمكونات التً ٌشملها اإلعالن ،وما ٌمٌز هذا التعرٌف 
باإلضافة .ثم الجانب التؤثٌري للحصول على رد الفعل المطلوب ،الجانب اإلخباري والمعرفً 

مما ٌجعل دور ، إلى دور بعض اإلعالنات فً تعدٌل انطباعات األفراد تجاه موضوع ما 
. وبالتالً ٌصبح دوره أكثر صعوبة ،(تصحٌح وتكوٌن )اإلعالن مزدوجا 

 
وكان وتضمنت المكتبة العربٌة العدٌد من الدراسات والمإلفات التً تعرضت لتعرٌف اإلعالن 

أول عربً عرف اإلعالن بالمعنى االصطالحً فً القوامٌس اللغوٌة المعلم بطرس البستانً 
، عاطف عدلً العبد ) هو اإلظهار والنشر واإلشهار: اللغة  اإلعالن فً :العربٌة وكان 

 .(م 1998
 

ومنها على سبٌل ....التعرٌفات األجنبٌة  وقد كانت التعرٌفات العربٌة مشابهة إلى حد كبٌر مع
 ماعدا –هو نشر البٌانات وإذاعتها بالوسائل المختلفة التً ٌدفع عنها مقابال  اإلعالن :المثال 

 بقصد بٌع سلعة أو المساعدة على بٌعها أو التروٌج لفكرة ٌتقبلها –وسٌلة االتصال الشخصً 
 .(م1959، عبد الرحمن عمر).الجمهور وٌتجاوب معها 

وهً ،وهنا تحدٌد دقٌق لمعنى اإلعالن لم تشر إلٌه التعرٌفات األجنبٌة السابق اإلشارة إلٌها 
، اإلعالن أحد العوامل المساعدة فً عملٌة البٌع وعنصر منشط ولٌس وسٌلة البٌع :أن 

وتفضٌل سلعة عن ،وٌإكد التعرٌف أن هناك عوامل عدٌدة تإدي فً النهاٌة إلى قرار الشراء 
وسهولة حصول المستهلك علٌها ،كتغلٌف السلعة وما توفره من ضمانات وصٌانة ،أخرى 

وخلق مزٌد من ،إلى غٌر ذلك من العوامل التً تساعد مع بعضها بعضا تصرٌف المنتج ،
. وتفضٌل الجمهور لسلعة أو ماركة عن أخرى ، الطلب علٌه 

 
فن إغراء األفراد على  :وتركز بعض التعرٌفات األخرى على الدور التؤثٌري لإلعالن بؤنه 

 .(م1989،صفوت العالم ).معٌنة  السلوك بطرٌقة
بل ربما ،وٌفهم من هذا التعرٌف أن، اإلعالن ٌعمل على جذب اهتمام الجمهور وإثارة دوافعه 

. خلق احتٌاجات جدٌدة والتؤكٌد على أهمٌتها له لحثه وإغراءه على عملٌة الشراء 
 

اإلعالن هو مجموعة األنشطة :مثل ،وجمعت بعض التعرٌفات بٌن عنصري األخبار والتؤثٌر 
التً تهدف إلى االتصال والمخاطبة الشفوٌة أو المرئٌة لمجموعة مختارة من األفراد بغرض 

 سلعة أو التعامل وطلب خدمة أو تغٌٌر اتجاهاتهم نحو أفكار أو إخبارهم والتؤثٌر علٌهم لشراء
، منى الحدٌدي ).وذلك نظٌر أجر مدفوع لجهة إعالنٌة محددة ،ماركات أو مإسسات معٌنة 

 . (م 2002
 

اإلعالن هو وسٌلة من وسائل البٌع وشكل من أشكاله وطرٌقه من  :ومن التعرٌفات الهامة 
والغرض األساسً لإلعالن هو تفسٌر صفة أو صفات السلعة التً ، طرق تصرٌف البضاعة 

 (م 2002، منى الحدٌدي ) .ٌراد تصرٌفها 
فهو ٌلتزم بالموضوعٌة وبمصلحة المتلقً ،وقد أسبغ هذا التعرٌف على اإلعالن صفة التفسٌر 

غٌر أن المعلن دائما ما ٌتخٌر وٌركز على الصفات الحسنة والخصائص ،فً المقام األول 
كما ، فال ٌذكر اآلثار الجانبٌة أو موانع االستخدام ، االٌجابٌة لسلعته دون سواها عن قصد 

مما ٌجعل نصف اإلعالن بؤنه غٌر موضوعً وغٌر صادق .ٌحدث مثال فً إعالنات األدوٌة 
وبالتالً النتفق مع هذا .وغٌر ملتزم بالوصف الدقٌق وٌحقق مصلحة المعلن دون المعلن 

. التعرٌف
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: المراجع 

 اإلعالن التلفزٌونً األسس والمبادئ مع التطبٌق على التلفزٌون –سامً الشرٌف  -
 .م11990،دار الوزان للطباعة والنشر ،القاهرة ،السعودي 

 .م1978،مكتبة غرٌب ،القاهرة ،اإلعالن : علً السلمً  -
االنجلو المصرٌة ، ،القاهرة ،نشؤتها وتطورها ،وسائل االتصال : خلٌل صابات  -

 .م1987
. م1987االنجلو المصرٌة ، ،القاهرة ،اإلعالن: خلٌل صابات  -
 .م2002، الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القاهرة ،اإلعالن؟ :منى الحدٌدي -
 .م1996،دار الفكر العربً ،القاهرة ،دراسات فً اإلعالم العمانً : عاطف العبد  -
 .م1959دراسات فً اإلعالن ، القاهر ، مكتبة عٌن شمس ،: عبد الرحمن عمر  -
عملٌة االتصال اإلعالنً ، القاهرة ، دار الطباعة للجامعات ، : صفوت العالم  -

 .م1989
 .موسوعة الوٌكٌبدٌا االنترنت  -

 

: خصائص اإلعالن 
: فً ضوء التعرٌفات السابقة ٌمكن تلخٌص خصائص اإلعالن فٌما ٌلً 

كالصحافة ،عملٌة اتصالٌة تتم من خالل وسائل اتصالٌة غٌر مباشرة : اإلعالن  -
 ............والنشرات والملصقات والرادٌو 

 .نشاط اتصالً مدفوع األجر:اإلعالن  -
 .نشاط له هدف معٌن ٌحقق مصلحة المعلن :اإلعالن  -
 .وكذلك األفراد،ٌلجؤ إلٌه كافة المإسسات والمنشآت الهادفة للربح:اإلعالن  -
 .ٌعتمد على التكرار للوصول لجماهٌره المستهدفة :اإلعالن  -
إال فً إعالنات التشوٌق والتً ،السمة السائدة به توضٌح شخصٌة المعلن :اإلعالن  -

 .تسبق ظهور السلعة أو الخدمة فً األسواق 
بناء على سابق معرفتهم ،ٌتوجه إلى جماعات أو قطاعات محددة من األفراد :اإلعالن  -

 .بخصائصهم وعاداتهم الشرائٌة وأنماط تعرضهم للوسائل االتصالٌة 
 .ٌعتمد على التؤثٌر على المستهلك من خالل وسائل الجذب المتعددة :اإلعالن  -
وأسالٌبه من معلن آلخر  (كثافته ونشره وإذاعته )تتفاوت درجة استخدامه :اإلعالن  -

 .وحسب ظروف السلعة أو الخدمة بالسوق،
مما ٌتطلب التركٌز واإلٌجاز فً ،ٌتسم بسرعة اإلٌقاع ومحدودٌة مساحته: اإلعالن  -

 .فكرته واالختصار فً تحرٌره والبساطة فً المعالجة الفنٌة وعدد أشخاصه 
حٌث أن أغلب اإلعالنات تخاطب ،ٌمثل الجانب السٌكولوجً بعدا أساسٌا :اإلعالن  -

 .العاطفة والمنطق معا
ٌتسم باالبتكار والتجدٌد فً أفكاره اإلعالنٌة للفت االنتباه والخروج من :اإلعالن  -

 .والتً ٌنتج عنها انصراف الجمهور،مخاطر التشبع اإلعالنً 
 

 :العوامل التً أدت إلى تطور اإلعالن وانتشار استخدامه 
 

. اختراع المطبعة وما تالها من وسائل االتصال المتعددة  -
وظهور ،التطورات التكنولوجٌة والتقدم العلمً الهائل الذي أدى إلى التوسع اإلنتاجً  -

 .المنظمات والمإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة التً تعمل على نطاق دولً واسع 
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زٌادة دور المستهلكٌن فً توجٌه السٌاسة اإلنتاجٌة وظهور المفهوم التسوٌقً  -
الحدٌث الذي ٌعتمد بدوره على بناء كافة الجهود التسوٌقٌة وفقا لحاجات المستهلكٌن 

 .ومن ذلك اإلعالن ،ورغباتهم 
تعدد الوسائل اإلعالنٌة وانتشارها وتنوعها من حٌث التغطٌة الجغرافٌة واللوائح  -

التلفزٌون والفٌدٌو : مثل ، اإلعالنٌة اوالضوابط واإلمكانات الفنٌة وتعرٌفاته
 .............واالنترنت والمجالت والجرائد

مما أتاح فرصة أكبر للمنافسة واالبتكار ورفع ،تزاٌد الوكاالت اإلعالنٌة المتخصصة  -
 .مستوى الجودة فً المجال اإلعالنً شكال ومضمونا

تغٌر خصائص وأنماط الحٌاة واالستهالك وانتشار التعلٌم وزٌادة الوعً والتطلعات  -
 .ونمو الطبقة المتوسطة 

انتشار مراكز البٌع والمحالت التً تقدم العدٌد من السلع والمنتجات والخدمات فً  -
 .مما تتطلب االعتماد على اإلعالن أكثر وأكثر،موقع واحد ألكثر من منتج وشركة 

 
 

: أهداف اإلعالن 
  

  .تحقٌق الزٌادة المستمرة فً المبٌعات -
  .الشركة أو خدماتها بما ٌحرك رغبات الشراء خلق وعً طٌب واهتمام إٌجابً بمنتجات -
. الشركة تشجٌع طلبات االستفسار عن منتجات -
 .خلق صورة ذهنٌة مستحبة لسمعة الشركة-

البٌع وبوسائل تحسٌن وظٌفتهم البٌعٌة بالنسبة لمنتجات  تبلٌغ الموزعٌن بتوافر مٌسرات -
 .الشركة

 .على دعم منتجات الشركة بنشاطهم اإلعالنً و البٌعً تشجٌع الموزعٌن -
 

 .الموزعٌن الجدد للسوق المساعدة على تقدٌم -
 

 .تخفٌض الوقت الالزم لتحقٌق صفقات البٌع -
 

 .المعنوٌة لرجال البٌع دعم الروح -
 

  .تؤكٌد أهمٌة الشركة فً نظر الموردٌن -
 

. الموزعٌن على قبول توزٌع منتجات الشركة تشجٌع -
 

: المبادئ األساسٌة لإلعالن 
 

والدراسة فٌما ٌتعلق بكل من المستهلك المقصود   األسلوب العلمً فً البحثإتباع- 
لتصمٌم و إخراج الرسالة  عنها وكذلك الدراسة الفنٌة توجٌه اإلعالن إلٌه والسلعة المعلن

 .اإلعالنٌة المراد نشرها
 

 .رقبتالمعلن عنها ذات فائدة حقٌقة للمستهلك الم أن تكون السلعة أو الخدمة- 
اإلعالنٌة بشكل جٌد وٌراعى فٌها أن تكون قادرة على  أن ٌتم تصمٌم و إخراج الرسالة - 

 .المشاهد لها لفت نظر القارئ أو المستمع أو
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حٌث أن نجاح اإلعالن  أن تحوز الرسالة اإلعالنٌة ثقة قرائها أو سامعٌها أو مشاهدٌها -
 .ٌتوقف أساساً على ثقة الجمهور فٌه

 
ٌإدي إلى إساءة إلى الشعور العام للجمهور سواء من النواحً  االمتناع عن كل ما هو- 

 . االجتماعٌة أو ما ٌخدش أحاسٌس الجماهٌر الدٌنٌة أو التقالٌد
. ٌدار بطرٌقة اقتصادٌة أن ٌحقق اإلعالن مصلحة المعلن بؤن- 
 .الرجوع إلٌه ال ٌجوز أن ٌحتوي اإلعالن على اسم أو صور لشخص ما دون- 
تنقل الرسالة   بحٌث ٌمكن لهااإلعالن المستخدمة فً اإلعالناتكفاٌة وسائل نشر - 

عن اآلداب أو  تجنب الخروج- . إلى اكبر عدد ممكن من الجمهور المرتقباإلعالنٌة
 .الجمهور تجنب األضرار بصحة- .التقالٌد و األعراف السائدة فً المجتمع

ٌتمثل فً اإلعالن  أن.-  االمتناع عن األضرار بؤموال الجمهور مثل التخفٌض الوهمً- 
وٌعتمد على ثقة  اإلعالن ذو صفة عامة- .الصدق وتجنب الخداع والكذب أو التضلٌل

 .الجمهور به
 

 : ٌمكن تقسٌم اإلعالن إلى خمسة أنواع هً

 

 الذي ٌكون موضوعه منتجات أو خدمات وهو: اإلعالن األهلً أو العام- 
 .ٌتعلق بالسلع التً توزع فً منطقة محدودة وهو الذي: إعالن التجزئة– اإلعالن المحلً - 
بالسلع اإلنتاجٌة التً تباع لمنتجٌن آخرٌن  وٌتعلق: أو الفنً– اإلعالن الصناعً - 

 الستخدامها فً أغراض اإلنتاج

بقصد  وهو الذي ٌتعلق بالسلع والخدمات التً تباع إلى المتعاملٌن فٌها: اإلعالن التجاري  - 
 .بٌعها مرة أخرى بواسطتهم

مهنة معٌنة بمعلومات تتصل بسلع  وهو الذي ٌتعلق بإمداد أصحاب:اإلعالن المهنً- 
 .ٌستخدمونها بؤنفسهم و لكنهن ٌوصون بشرائها

 
 

 


