
كيـــف تكـّيــــــف
عالمـتــــــك التـجاريـــــــــة

وقــــت األزمـــــــات؟ 

األزمات هي اليقظة التي تجعلنا نختار موضعنا 
بشكل واعي أك  مما سبق.
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ملن؟
 (Brand Positioning) التجاريــــة  عالمته  تموضع  تحس�  من  ير�د  شخص  لكل 

وألصحاب الشركات بأحجامها املختلفة للوصول ا� تموضع مناسب � السوق وإحداث 

فرق جوهري � الصورة الذهنية للعمالء.
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ملاذا؟
األزمة فرصة للمراجعة وضبط األمور للخروج منها بشكل أقوى من ذي قبل.

لذا ارتأينا � كل من THURAYAbiz و BOXOBIA لتقديم محتوى فر�د وملهم � هذا 
الوقت ألصحاب العالمات التجارية.

ماذا؟

1

العمل ب� الحديد والنار!

كيف يمكن لعالمتك أن تتكيف وتتميز؟

التموضع املطلوب

دائرة التموضع املؤنس

ثبات الهدف ومرونة السبيل

هل لعالمتك التجارية هدف واضح؟

اختبار قياس هدفية العالمة التجارية.

سداسية التموضع! وملاذا نحتاج إ� التموضع؟

كيف تحافظ ع¿ تموضع عالمتك التجارية؟

منهجية التموضع

ما يمكنني فعله؟

املحتوى

https://www.thuraya.biz
https://www.boxobia.com


تمثل األزمات االختبار األصعب للشركات وألصحاب األعمال، خصوصاً إذا ما 

الذي  «التسونامي»  Covied-19، فتكون مثل  كان نطاقها واسع مثل جائحة 

فهمه  علينا  تحدياً  واملراوغة  املعالجة  تكون  وبالتا�  �ء،  كل  معه  يجرف 

وتطو¢عه، ليس ألجل البقاء فقط وإنما ألجل التميز.

 هل لعالمتك التجارية
القدرة ع¿ ركوب املوجة؟
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العمل ب� الحديد والنار!
تخّيل أن مبيعاتك تدر عليك هامش ربح كبÂ بسبب منتجك املبتكر وقاعدة عمالئك املتنوعة، 

ودافع كل ذلك شغفك ملا تقوم به.

إال أن الر¢اح ال تجري بما تشتهي السفن، كما يقول الشاعر.

وتأÉ الحرب لتأكل األخضر واليابس، وال تبقي لك Çء وال تذر، ويتم تدمÂ عملك التجاري، ولم 
يبق منه إال اإلطالل، وبلدك � حال حرب مستعرة.

فما الذي ستقوم به وأنت ب� حديد ونار؟
كيف ستواصل مشروعك وأنت � حالة حرب؟!

وأنت بالكاد تود السالمة واألمان لنفسك وألهلك قبل كل Çء.

لم ُيوقف كل هذا (أدولف داسلر) األملاÍ الذي واصل عمله باستخدام بقايا معدات الجنود من 
خيم وقبعات ليواصل إنتاج ”أديداس“، العالمة املعروفة للمستلزمات الر�اضية، وقد ساعده � 
هذا أقربائه وأهل منطقته، فجّدوا باالستفادة من كل ما تقع عليهم أيديهم لتستثمر ”أديداس“، 

وترسم طر�قها دون توقف، برغم مرورها � وقت ”حرب“!

نتحدث هنا عن قصة حقيقية لعالمة تجارية صامدة حتى � أحلك الظروف، لم تعتمد ع¿ 
املرونة فقط لتجتاز العقبات، وإنما اإليمان العميق بقيمها وهدفها، وهو ما يشÂ له أك  من مرة 

.Start with Why بمعرفة الهدفية ،«Simon Sinek» ×املؤلف واملحاضر األمر�

و� ظل جائحة Covied-19 التي تعصف بالعالم، طبيعي أن
تتضرر أغلب األعمال، ومن جانب آخر هناك من استفاد 

من هذه األزمة وازدهرت أعماله، � القطاع الصحي 
والوقاÛ والخدمات واملنصات الرقمية.

ومـــــاذا عـــن البقية؟
هل ينكفأ الجميع  بيته حتى ترجع

األمور ملا قبل Covied-19؟

ليس خياراً حكيماً، وال يمكن حتى التفكÂ فيه.
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اإلنحناء أمام العاصفة،
ال يـــعـــنــي الهـز¢ــمــــة،
بـــل استعـــــداد للخــــــــطــــــوة

 القـــــادمة

فالحياة لم ولن تتوقف � التصنيع والعمل حتى � أعتى الظروف ”الحرب“ فكيف يكون 

ذلك، مع وجود التقنية التي تخفف وما زالت الكثÂ من العقبات،وتعطينا ُسُبالً مختلفة 

للتفكÂ والعمل واالستمرار.

مع  للتكيف  الكافية  املرونة  بالتزام  الشركات،  ألصحاب   Âالتفك يكون  أن  ينبغي  وهكذا 

املتغÂات، وإال سيكون مآلهم الخسارة والخروج من السوق.
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كيف يمكن لعالمتك التجارية 
أن تتكّيف وتتميز أثناء األزمات؟

قبل كل Ç هناك بعض األسئلة يجب الوقوف عليها عند 
الحديث عن صنع عالمة تجارية متميز:

ما  إذا  خصوصاً  التموضع،  ع¿  للعمل  الذهبي  الوقت  بمثابة  األزمات   áُتعت
رافقته األنسنة، فكالهما يمكنهما إحداث فرق جوهري � الصورة النمطية عن 
العالمة التجارية � االسوق، وربطها بقيم جديدة يتم تقديمها من خالل هذين 

العنصر�ن ”التموضع واألنسنة“.

أذهان   � جديدة  أخرى  تقديم  أو  صورة  تثبيت   � بارزاً  سيكون  دورهما  ألن 
الناس، وبالتاâ إنشاء عالقة بينهم وب� العالمة التجارية يمكن االعتماد عليها 

� استمرارية العالقة وبناءها أثناء األزمة وما بعدها.

لَم أنت بحاجة إ� معرفة التموضع لعالمتك 
التجارية؟ وكيف يساعدك ذلك  معرفة مكامن 

القوة لديك؟ وما هي قدرتك ع� التكيف مع 
املتغ£ات؟

ما مفهوم *(SSBC) الذي يساعد  تأصيل 
التموضع للعالمة التجارية؟

ما أهمية أنسنة* العالمة التجارية  التموضع؟
وكيف يمكن لها أن تلعب دوراً محورياً  األزمات؟

*SSBC: (Story, Strategy, Brand, Culture)

*األنسنة: هو أن يكون اإلنسان ككيان � قيمه وحاجاته محور اً لتحرك العالمة التجارية، � وضع األهداف واالبتكار والتواصل واملبادرة

وإحداث األثر. للمز�د يمكن تنز�ل كتيب «األنسنة � زمن املشتتات عá الوصلة»
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أين أنت وإª أين؟

أن  تود  أين  وإ�  اآلن  أنت  أين  ترى  أن  التموضع  جوهر 
تذهب، وما بينهما هو مسار التغيÂ الذي عليك أن تسلكه 

إذا ما أردت الوصول.

تتمثل قوة التموضع � االعتماد ع¿ ثالثية ذكرها ستيف جوبز من قبل، وهي:

وتلك  واملستقبل،  الحاضر  ب�  ما  املشäكة  املنطقة   � يكون   âاملثا والتموضع 
الثالثية تلعب دوراً محورياً � تحقيق الحضور القوي ألي عالمة تجارية، سواء 

مكونة من إثن� أو ألف�.

 *املساهمون: أصحاب االسهم - الرؤساء التنفيذيون- أصحاب العمل- املوظفون - العمالء.
*Designing brand identity, by Alina Wheeler

املستقبل

ما الذي تود
أن تؤمن به

من قيم؟

ما الذي تؤمن
به من قيم؟

ما الذي تقدمه
حالياً؟

ما الذي تر°د
تقديمه؟

الحاضر

* ون
هم

سا
امل

ية
جار

الت
ك 

مت
عال

التموضع
املطلوب

الـــــثـــقـــافـــــةالـــــــــنــــــاساالس¬اتيجية
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دائــــــــــرة التموضع املؤنسن.. 

يمثل الشكل التاâ اختزاالً عميقاً ملفهوم� دقيق� جداً، 
 � دوراً  تلعب  التي  والعناصر  واألنسنة،  التموضع  وهما 

تكو�نهما، وظهورهما واستمرارهما. 

التموضـع

الـمـؤنسـن
االس²اتيجية

املحتوى

التسو�ق

الرؤية

البحث
والتطو�ر

املنتج

الجمهور

الهدفية

االبتكار

الثقافة
املؤسسية

الـــقــــصـــــة

التفك£ 
التصميمي

الـــــهــــو°ــــــة
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ثبات الهدف ومرونة
الــــــســـبــيــل!

عندما تحل التقلبات بالسوق، تتشكل 3 أصناف من أصحاب املشاريع واألعمـال،وهي:

فاملنتظر سيتالæ مع الوقت، والساعي للبقاء، ستقل حصته، 
فتفكÂه محصور بالبقاء ليس إال. أما املتقدم، فهو من له القدرة ع¿ 
استحواذ أكá، بسبب طر�قته املختلفة � التفكÂ و� االستفادة من 

األزمات، ليكون بها متميزاً وقادراً ع¿ تقديم املطلوب وما بعده � 
السوق. وال يمكن التقدم وتحو�ل املحنة إ� منحة دون املرونة 

والتكّيف مع الظروف، وبالتاâ التحرك ملواقع مختلفة 
إن تطلب األمر.

إّن ُجل ما نحتاجه هي املوازنة املنطقية � التعامل مع املتغÂات.

وُيشكل التموضع حجر أساس مهم لألعمال ملسايرة التغÂات 
واالستفادة من األزمات.

املنتظرون لتغي£ الظروف.

الساعون للبقاء بأقل الخسائر.

املتقدمون عº تحو°ل األزمة لفرصة.

ال تكن ليناً فُتعصر وال يابساً فُتكسر

فصاحب العالمة التجارية كالسنبلة، تنحني عند هبوب الر�اح، وتغÂ مكان 
قامتها إال أن جذورها راسخة، لذا يكون التكيف من خالل القدرة ع¿ التموضع 

مع الحفاظ ع¿ نفس القيم. ومن الحكمة االهتمام بأنسنة الهو�ة داخلياً من 
خالل تعز�ز الäابط وإدارة املوارد البشر�ة بحس أك  عمقاً وخارجياً عá حضور 

نوعي ذو قيمة مضافة � السوق.

وليس هناك أفضل من تعز�ز هذين األمر�ن «التموضع واألنسنة» من وجود 
أزمة تدفعنا للمراجعة والنظر لألمور بشكل مختلف.

اإلمام عê (كرم الله وجه)
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ولكـــن، هل لدى عـــالمـتــــك 
الـتـجـاريــة هـــدف واضـــــح؟

ملواجهة  وذلك  أهدافها،  توجيه  تعيد  التجارية  العالمات  من   Âالكث شاهدنا 
تقلبات السوق املختلفة. بهذا، تحوز تلك العالمات التجارية ع¿ رë املجتمع، 
يتعاظم دورها وأثرها املرتبط ارتباطا وثيقا بمجتمعاتها، مما يز�د بصورة كبÂة 

من قيمتها. 

ع¿ مر السنوات، بصفتنا خáاء � حلول اسäاتيجية بناء 
والتواصل،  املحتوى  وصناعة  التجارية  العالمات  وتطو�ر 
مساواة  بعدم  تتأثر  التجارية  العالمات  من   Âالكث نرى 
السوق،  واحتياجات  التجارية  العالمة  مع  العمل  حجم 
ع�  ل²كيزهم  وذلك  بذلك،  يشعروا  أن  حتى  دون 

جني األرباح فقط. 

نتمنى أن تكون األوضاع الحالية فرصة إللهام أصحاب الشركات للتعامل بهدوء 
وعدم وضع الربح كعامل أساì، ع¿ األقل � هذه الفäة. 

االبتكار  منتجاتك وفهم حاجات  ال²كيز ع� 
وعندما  شك.  بال  األمان   ºمع هو  العمالء 
بالنسبة  التجارية  عالمتك  أهمية  تكتشف 
بها، عندها يمكنك  املعني  الدور  لعمالئك، وما 

ال²كيز ع� أساس مختلف تماماً. 
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 *SSBC: (Story, Strategy, Brand, Culture)

ملاذا تتواجد عالمتك التجارية؟

سنشارك معكم هذا االختبار الذي قمنا بتطو�ره لقياس 
هدفية عالمتك التجارية:

لز�ادة
األرباح

شغف صاحب
العمل

حل مشكلة محددة 
� السوق

بماذا ُتعرف عالمتك التجارية  السوق؟
خáة 

واسعة
جودة

وكفاءة
خيار مناسب لحل 

مشاكل محددة

كيف تصف عمالئك؟
فئة مستهدفة

معينة
أصحاب مستوى 
مع� من الدخل

أشخاص يبحثون عن 
جديدك دوماً

ملاذا تعتº منتجك األفضل؟
قيمة عالية 

مقابل السعر
التسو�ق

 املكثف

يخدم غرضاً
معيناً

ما الذي يجعل فر°قك متحمساً للعمل كل يوم؟

الرواتب 
بيئة 

العمل
روح التحدي الكتشاف 

حلول جديدة

ما الذي يجعل عالمتك التجارية مستمرة  األزمات؟

تعدد املنتجات 
واألسواق

موارد 
مالية

عمالء
مخلصون 
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قياس قوة عالمتك التجارية، هي تحديد مدى تأث£ها ع� نفسية عمالئها، 
وتفضيلهم لها ع� باقي العالمات التجارية املنافسة من خالل:

 ªملاذا تـــــــحـــتــــــــاج إ

تموضع عالمتك التجارية؟

سداسية قياس 
تموضع عالمتك 

التجارية

الهدفية

التنافسية

االستدامة

املصداقية

نقطة البيع
املتفردة

االبتكار واالبداع

استهداف جمهور جديد.
الدخول  أسواق جديدة.

طرح منتجات/خدمات جديدة.
مواكبة املتغ£ات بالسوق.

سمعة تحاول تغي£ها.
تغي£ االس²اتيجية.

تغي£  طبيعة املشروع.

ما هي سداسية التموضع؟
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½ ظل هذه األوضاع الراهنة والتي ستطول ع¸ أقل التقدير ألشهر، ما الذي يمكن 

العمل عليه، للتما� مع هذه املتغ¿ات؟ ليس ألجل البقاء ½ وقت األزمات فقط، 

وإنما التميز فيها، وللخروج منها بشكل أقوى من ذي قبل!.

الجواب ره� بتغيÂ نظرتنا لألمور ومراجعة داخلية ضمن خطة 
طوارئ لتوجيه الدّفة نحو مسار ُمنتج تحت العاصفة.

قد تساعدك األسئلة التالية لإلجابة:

هل عالمتك التجـارية الحالية تحتاج فعالً 
إلعادة تموضع ½ ظل جائحة Covied-19؟

هل نقطة البيع املتفردة لدى عالمتك التجارية ما 
قبل الجائحة هي نفسها مع جائحة Covied-19؟

هل يمكنك توسعة الجمهور املستهدف مع جائحة 
Covied-19؟ 

هل قمت بمراجعة املحتوى التسو°قي ليتناسب مع 
املرحلة؟

ما مدى فهم موظفيك لقيم عالمتك التجارية؟

هل وضعت تصوراً لضمان استمرارية العمل
مع املتغ£ات الحالية؟ وعملت عليها؟
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كيف تحافظ ع� تموضع 
عـــالمتـك التجـاريــة؟

تتنافس الشركات � سوق العمل ع¿ تقديم عالمتها 
التجارية بصورة جاذبة ومميزة، وتسعى ب� فäة وأخرى 
لتحس� عالمتها عá املحافظة ع¿ تموضعها � السوق. 

ويكون تحس� التموضع من خالل:

يمكنك  إذ  التجارية،  عالمتك  تموضع  لتحس�  الذهبي  الوقت  هي  األزمات 

الجديدة  صورتك  بتقديم  الجاد  العمل  إ�  السوق   � اإلنكفاء  من  االستفادة 

ورؤيتك التي تتماىش مع املتغريات.

هنا دور «البطل» الذي يحّول مسار القصة إ� منحى مختلف بسبب تدخله، 

من  وإنما  فقط،  املتغÂات  مع  املسايرة  ليس ألجل  «التموضع»  دور   Éيأ وهنا 

أجل مراجعة حقيقية الستدامة ثقافة داخلية هي أساس التغيÂ والتطو�ر.

إن تحس� تموضع عالمتك التجارية هو أفضل ما قد تحصل 
عليه اآلن.

هذه فرصتك ل²تيب صفوفك لتعود بقوة ويصبح لديك رؤية 
واضحة يمكنك االنطالق معها مجدداً.

مراجعة األهداف االس²اتيجية والخطط.

تطو°ر رؤية ورسالة الشركة.

تعز°ز الثقافة الداخلية للموظف� وفر°ق العمل.

دعم االبتكار واإلبداع.  
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منهجية التموضع!

ملبتغاه  ووصل  الحرب،  أتون   � وهو  العمل  مواصلة  عن  «داسلر»  يتواَن  لم 
بحضور الفت ومميز لعالمة «أديداس» بعد الحرب.

ما نحتاجه هو منهجية معززة للتموضع الخاص بعالماتنا التجارية، مبنية ع¿ 
:âُخماسية، والتي يمكن تسميتها اختصاراً بـ «ُمتاحث»، وهي اختصار للتا

من  واالستفادة  الفرصة  القتناص  وسيلة  أفضل  تكون  فاملبادرة 
الوضع، كما فعل «داسلر» بعمله ع¸ األحذية برغم وجود بلده 

½ حالة حرب.

والتواصل عصب رئيñ لإلعالن عن حضورك � السوق. واالبتكار 
رأس  واملحتوى  املنافس�.  عن  متقدمة  خطوات  يعطيك  ما  هو 
ثــقــافــــة  املحــــصـــلــة  لتكــــون  والخارج؛  الداخل  الحربة � خطابك مع 
التسو�ق  ع¿  بظاللها  وُتلقي  ملؤسستك،  منتمي  كل  يتشّربها 

والجمهور املستهدف.

ثقافةمحتوىابتكارتواصلمبادرات

مــنــــهــجـــية

 « ُمـــتـــــــاحــــــــث »

م
حات

ث
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املحتوى..
بيت القصيد � التواصل

بها،  الخاصة  اللغة  تطو¢ر   ªإ التجارية  عالمتك  تحتاج 
التعب¿   ½ وأسلوبها  الخاصة،  كلماتها  املميزة،  تعب¿اتها 
الخاصة  اللغة  منتجاتها وخدماتها. وتعرف هذه  قوة  عن 

بالـ Tone of voice  أو لغة العالمة التجارية. 

سنلخص � النقاط اآلتية بعض النصائح لصنع وتطو�ر املحتوى: 

للمحتوى  واضح  هدف  تحديد  املحتوى،  إنشاء   � البدء  قبل  األمور  أهم  من 
يخدم العالمة التجارية والäكيز ع¿ الكيف وليس الكم.

أهداف املحتوى:

تقسيم الجمهور أو العمالء لفئات محددة لتقديم املحتوى املناسب لهم.

الجمهور املستهدف:

التجارية  وأفكار مختلفة ويجعل عالمتك  بطرح حلول  فئات محددة،  يجذب 
مواكبة للغة املتغÂات.

تحديد األسلوب:

لكل مقام مقال، ومهم انتخاب قناة التواصل املناسبة مع الجمهور املستهدف.

بك  الخاص  املحتوى  ع�  نظرة  لتلقي  املناسب  وقتك  واآلن 
وتعمل ع� تطو°ره.

انتخاب قناة التواصل: 
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نقطة التحول!

تحس� العالمة وصناعة محتوى هو انتصار مهم لعالمتك 
األمر  هذا  تجعل  ال  مسÂتها.   � تحول  ونقطة  التجارية، 
االهتمام، سواء من  الكا� من  يأخذ حجمه  أن  يمر دون 
عمالء  هم  والذين  املتابع�  حتى  أو  عمالءك  موظفيك، 

محتملون.

ب�  العالقة  لتقييم  ذهبية  فرصة  هي  الحالية  الظروف 
العالمة وب� عمالءها.

كيف تطور تلك العالقة؟ وكيف ينظر عمالءك إ� عالمتك 
التجارية وما الذي يحتاجه عمالءك بصورة أكá؟ 

للتغي¿  اإلقدام  عن  اآلخرون  ينكفأ  عندما 
املثا�  وقتك  هو  سيكون  االنتظار،  ويفضلون 
التي  املسافة  ُبعد  حينها  وستكتشف  لإلنطالق، 

قطعتها عنهم.

لكـن، ملـاذا اآلن؟
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ما يمكنني فعله؟

مراجعة األهداف لتتوافق مع املرحلة بما ال يخل بقيم العالمة التجارية

التكيف باستخدام األدوات الرقمية البديلة إلدارة املشاريع

عدم حصر التفك£ بالوقت الحاÓ، وإنما أيضا برؤية مستقبلية ليكون 
ºتكون فرصة االبتكار أك Óاإلدراك أوسع، وبالتا

ال²كيز ع� التسو°ق املعتمد ع� ثنائية الهدفية/القصة

املعاينة املستمرة لتموضع العالمة التجارية

إعادة توجيه العالمة التجارية نحو أهداف جديدة

تقليص الهدر وإعادة تشكيل األولو°ات

السعي لبناء شراكات وتكتالت اس²اتيجية 

وضع خطط طوارئ لتفادي األزمات
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نون نون ألف ألف اإلبداعية، تقدم خدمات ابتكارية متكاملة � 
مجال اسäاتيجات العالمات التجارية، وبناء الهو�ات والتسو�ق 
والدراسات  االستشارة   � ومتخصصة  املحتوى.  وصناعة 
ومنهجيات. وذلك عá كياناتها � كل من سلطنة ُعمان ومملكة 
البحر�ن واإلمارات العربية املتحدة وإيطاليا والسودان، وقر�باً � 

الهند واململكة العربية السعودية.

www.boxobia.com
@boxobia
j@boxobia.com
+973 - 33070301

www.thuraya.biz
@thurayabiz
info@thuraya.biz
+968 - 95555059
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دائماً  كل أزمــــــــــة
هناك فرصــــــة!

العالمات التجارية التي تر¢د التغي¿ هي من 

يكون دافعها الشغف وليس جني األرباح فقط.
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