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 شكر وعرف ان
ه والشكر له على كل نعمه وفضلههلل الذي وهبنا نعمة العق ل سبحان  الحمد  

 وكرمه.

 تبارك اهلل ذو الجالل واإلكرام.

هذا العمل المتواضعنشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة في إنجاز    

بنصائحها  التي لم تبخل علينا  " سامية بولعسل" ونخص بالذكر األستاذة المحترمة  
 وإرشاداتها, من خالل إشرافها على عملنا خطوة بخطوة, وبكل جدية وتف اني.

م   إدارة كلية علوموظفي  أساتذة و  كما نتقدم بالشكر الخالص إلى كل
في   والتسيير والعلوم التجارية على ما قدموه طيلة مشوارنا الجامعي  االقتصادية

  من تأطير وإرشاد وتوجيه  هذه الكلية  

  -قسنطينة–إلى مدير وموظفي فندق حسين    والشكر

ساهم من بعيد أو قريب في إنجاز هذا  ونشكر في األخير كل من  
 العمل المتواضع.
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 :الفصل الثاني
 األنترنت وتطوير الترويج للخدمات السياحية والفندقية

 

   :تمهيد

لصانعي  بالنسبة بالغة أهمية ذات ،بشكل عام السياحية ؤسساتالمو  للفنادق الترويجية النشاطات تعتبر
 الرقعة اتساع يفرضها التي، و لها المخصصة االستثمارات حجم عن النظر بغض ، وذلكةالتسويقي القرارات

 اختالف على المستهدف جمهورهو  الفندق بين الفاصلة المسافة والفجوة بعد المستهدفة، أي الجغرافية لألسواق
دولية، الو  الوطنية المختلفة بمستوياتها السوق في المنافسة حالة اشتداد إلى باإلضافة ورغباته، وتباين حاجاته

التعريف  للغاية الصعب من تجعل والتي ،الفندقية الخدمة بها تتمتع التي الملموسية عدم خاصية ناهيك عن
 المختلفة. الترويج طريق وسائل عن بها

 من مستهدفة،ال سواقألل الفندق خدمات حول المعلومات تبادل من األدوات التي تسهل في الترويجيعد و 
وأيضا  ،المرتقبينو  الحاليين السياح من للمستهلكين توفر التي الترويجي بعناصر المزيج يعرف ما خالل

 الحقائق إيصال أن ذلك ذاك،أو   الفندق اختيار اإلقامة بهذا لتحديد الالزمة المحفزاتو  المعلومات
 التكنولوجية التطورات تدعيمها في ساهمت عملية وعلمية أسس إلى تستند باتت الخدمات عن المعلوماتو 

 تم التي األخرى التسويقي المزيج عناصر إضافة إلى العناصر هذه خالل من بعضها مع لتتكامل المتجددة
 السابق. الفصل في لهاأو  اولهاتن

الترويجية للخدمات الفندقية, باإلضافة إلى خطوات وضعها,  االستراتيجيةوسنركز في هذا الفصل على  
تطوير و ، اختيارهوفي األخير سنتطرق إلى عناصر المزيج الترويجي للخدمات الفندقية والعوامل المؤثرة في 

  .ترويج الخدمات الفندقية والسياحية باستخدام األنترنت
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 الترويج استراتيجيةل: أساسيات حول والمبحث األ 

عنه في  االستغناءؤسسة يعتبر النشاط الترويجي عنصرا مهما ضمن المزيج التسويقي، حيث ال يمكن للم
سلوك المستهلكين الذين ، و األخرى في سوق تتميز بالتغير من جهة لمؤسساتظل المنافسة الشديدة مع ا

تلبية هذه االحتياطات  ؤسسةلكي تستطيع الممن جهة أخرى، و  تتزايد رغباتهم مع مرور الوقتو يستهدفهم 
 .1متكاملة مع بقية استراتيجيات المزيج التسويقيترويجية محكمة و  استراتيجيةيجب عليها رسم 

 الترويج استراتيجيةل: تعريف والمطلب األ 

من  أنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن درجةعلى أنها: " خطط و  االستراتيجية عرفت
ذات كفاءة يئة التي تحمل بها بصورة فعالة و البالتطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها، وبين هذه الرسالة و 

 .2عالية

للمنظمة بالتحديات  االستراتيجيةمتكاملة تربط المنافع على أنها: " خطة موحدة وشاملة و  عرفتكما 
 .3ة من خالل التنفيذ المناسب من قبل التنظيم "التي تبني لتأكيد تحقيق األهداف األساسية للمنظمو البيئية 

ة ترويج روجته ترويجا: " نفقته " أي كلمعني رواج، راج، رواجا، " نفق " و كلمة الترويج باللغة العربية تو 
 .4تعريفهم بالمنتجلشيء البد من االتصال باآلخرين و حتى ينفق هذا اتعني تنفيق هذا الشيء، و 

فهوما من كل واحد منهم وضع ممجموعة من الخبراء التسويقيين و  طرف لقد تمت معالجة الترويج منو 
 خبرته، لذا نجد جملة من التعاريف المتعلقة بالترويج نذكر منها:منطلق ممارسة اليومية و 

 ذئعين في إقامة منافالترويج على أنه: التنسيق بين جهود البا"  Bernardو philip kotler "عرف
 .5ية بيع المنتجفي تسهيل عملللمعلومات و 

تذكير الزبائن بقبول  وأ إقناع وأ إخبارعرف أيضا على " أنه نشاط االتصال التسويقي الذي يهدف إلى و 
 .6بإعادة الشراء " وأ

                                                 
 .9، ص: 7002، الدار زهران للنشر والتوزيع، األردن، 1، طترويج الخدمات السياحيةصفاء أبوغزالة،  - 1

، دار الميسرة للنشر  والتوزيع، األردن، 7، طاإلدارة اإلستراتيجية إدارة جديدة في عالم متغيرعبد العزيز صالح بن حبتور،  - 2
 .11ص: ، 7002

 .227، ص: 7002، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 1، طأسس التسويق المعاصرربحي مصطفى عليان،  - 3

4- edition, public union edition   
ème

, 10 Marketing ManagementPhilip Kotler, Bernard Dubois,  -

paris, 2000, p 485. 
 .22 :، ص7002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الفعالالتسويق  ،طلعت أسعد عبد الحميد - 5

 .22، ص: 7002الدار الجامعية اإلسكندرية، الترويج والعالقات العامة،شريف أحمد العامي،  - 6
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كما عرف على أنه:" ذلك العنصر المتعدد األشكال والمتفاعل مع غيره من عناصر المزيج التسويقي 
مل على إشباع أفكار تعأو  مه المنظمات من خدمات ما تقدن عوالهادف إلى عملية االتصال الناجمة 

 .1حاجات ورغبات الزبائن وفق إمكاناتهم وتوقعاتهم "

ومن خالل هذه التعاريف يتضح أن الترويج يقوم على إيجاد نظام اتصال فعال ما بين المنتج والمتعاملين 
أداة فعالة في تعريف و  مشترين صناعيين فهو  لك مستهلكين نهائيا أمرتقبين وكذو  كانوا حاليين أ معه سواء  

عن طريق مختلف األنشطة االتصالية الفعالة التي تسعى  خدماتو  الزبائن بمحتويات المنتجات سلعا كانت أ
زبون على دراية بوجود المنتجات ومختلف خصائصها تجعل الى بناء جسر من التفاهم المشترك و إل
 .2مميزاتهاو 

شاملة و الترويجية على أنها "خطة موحدة  االستراتيجيةالذكر يكمن تعريف  من خالل التعاريف السابقةو 
واألهداف المراد تحقيقها وهي توضح الكيفية التي تمكن المؤسسة من التنافس في  االستراتيجيةتربط بين 
 األسواق. 

ال على ضرورة وجود خطة متكاملة تضم الفعاليات المختارة بعناية أو  الترويج  استراتيجيةويتوقف نجاح 
ومن  االستراتيجيةويتطلب مجموعة من العوامل لنجاح هذه والتي يتم بواسطتها تحريك المنتجات إلى الزبون 

  هذه العوامل نذكر:

 االرتفاع؛العام للطلب إلى  ضرورة ميل االتجاه -1

)المنتج،  االستراتيجياتالمزيج التسويقي األخرى طالما أن عناصر وجود تنسيق بين الترويج و  -7
 الترويج. باستراتيجيةالتسعير والتوزيع( تربطها صلة وثيقة 

 ةويجيالتر  االستراتيجيةالمطلب الثاني: أهمية 

رويجية الكبيرة التي تنفق الترويجية للخدمات الفندقية من خالل المصاريف الت االستراتيجية تبرز لنا أهمية
يمكن تلخيص أهمية اإلنتاج في الكثير من المؤسسات، و التي تأتي في المرتبة الثانية بعد تكاليف عليه، و 

 3لخدمات الفندقية كما يلي:ية لالترويج االستراتيجية

  تحقيق النوعية: -1

أداء المؤسسات الفندقية دورها،  عد أحد أهم المعوقات أمامإن انخفاض مستوى الوعي لدى الجمهور ي
 الخدمة أهم مقوماتها التي تتميز بها. تفقدأحد العوامل التي و 

                                                 

j. lendrevie, Jlivage, D lindon, Mercator, 7
ème

 edition edition dalloz, paris2003, p 485.      - 
 1

 

 .22مرجع سبق ذكره، ص:  عبد الحميد، طلعت أسعد - 2

 .22محمد منير حجاب،مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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 نشر المعرفة السياحية:  -2

البرامج المختلفة التي اسية لنشر حول الخدمات المقدمة و الترويجية أحد الوسائل األس االستراتيجيةتعتبر 
 في آراء الجمهور. التي تؤثرالمؤسسات الفندقية، و  تقوم بها

 للزبون: توصيل المعلومات -3

إلى  المسؤولة عن توصيل معلوماتورة المؤسسة الفندقية في السوق و الترويجية ص االستراتيجيةتمثل 
 استخداماتها.الزبون المرتقب من الخدمة وخصائصها ومنافعها و 

 تحقيق الميزة التنافسية: -4

اقي المنافسين بهدف أحد العناصر التي يمكن للمؤسسة أن تستخدمها لتحقيق ميزة تنافسية على ب تعتبر
 تحسين المركز التنافسي لمؤسسة السوق.

 الصورة الذهنية:  بناء -5

  يساعد على بناء صورة ذهنية إيجابية للمؤسسة الفندقية في أذهان الزبائن.

 الترويجية االستراتيجيةالمطلب الثالث: أهداف 

 ،رجاعها لألهداف التسويقيةإالتي يمكن الترويج، و  االستراتيجيةة في وضع يعتبر تحديد األهداف خطو 
فيما يلي أهم األهداف وأنشطة المؤسسة و  ىلتسويقية تتماشى مع عوامل وقو كما أن هذه األهداف ا

 1:الترويجية

 : المؤسسة من خالل زيادة المبيعات ونم -1

إذن تحقيق  ،تعتبر هدف زيادة المبيعات هدف مرحلي من أجل خدمة المستهلك لتحقيق ربح المؤسسة
 .زيادة في المبيعات له أبعاد طويلة األجل يتم تحقيق هذا الهدف بطرق متعددة

 الحفاظ على نصيب المؤسسة في السوق:  والزيادة أ -2

عليه فمن الضروري و ن بسرعة نمو تهمل حقيقة المنافسين الذين يمؤسسة أن تهتم بزيادة مبيعاتها و يمكن لل
 هود الترويجية.لتنافسي من خالل الجمركزها ال المؤسسة تدعيم أو  أن تح

 قبولها باإلصرار عليها:خلق وتحسين الولي بالعالمة التجارية و  -3

جعلها و تؤكد على أهميتها في ترويج الخدمات و يتعين على المؤسسة أن تخلق وعي بالعالمة التجارية 
 .المفضلة

                                                 
 .112، ص: 7001، مكتبة عين شمس للنشر والتوزيع، مصر، 11، طإدارة تسويقصديق محمد عفيفي،  - 1
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  إرشاد السوق: -4

ن كان إن التركيز على إرشاد السوق و  سيساهم ذلك في زيادة مبيعات الخدمات في المنتجات على ا 
إلى  اإلرشادات والمعلومات أ وتوصيل األفكار أو  وري هفإال أن الهدف المباشر ال ،األجل الطويل

 .المستهلك

 خلق ميزة تنافسية:  -5

الذي يحمل على تميز  ،تطوير وسائل الترويج لهاى تميز خدماتها من خالل جودتها و تعتمد المؤسسة عل
 ؛خدمات المؤسسة المنافسة

 تحسين كفاءة الترويج:  -6

ات عن كيفية قياس آثار نقص المعلومو  السبب الرئيسي هئما شك في مدى إنتاجية الترويج، و هناك دا
كفاءة الترويج تحتاج إلى الترويج، وطالما أن الترويج يصعب القياس والتحديد، فبال شك أن عملية قياس 

 .كافو مالئم  نفقات ووقت

 : أنواع االستراتيجيات الترويجيةلرابعا المطلب

 المتمثلة فيما يلي:عادة ما يوجد أمام المؤسسات أربع استراتيجيات للترويج و 
 :الدفع استراتيجية -الأو 

في االتصال  اركز جهودهالمؤسسة الفندقية تأساس كون  تراتيجيات الترويج التي تقوم علىهي إحدى اسو 
الشروط خدماتها من حيث خصائصها ومواصفاتها، و  بالوسطاء موضحةالمتمثلة بالمحطة التالية لها، و 

الذين يقومون بدورهم  من خالل مقدمي الخدمةأو  التقديم، والمزايا المتحققة منها المترتبة عليها في عمليات 
أي أسلوب آخر ممكن أن يؤمن و  عبر وسائل االتصال المباشر أبالمستفيد من هذه الخدمة، و في االتصال 

يصال الرسالة الترويجية لها "و االتصال   .1ا 
 الجذب: استراتيجية -ثانيا

لى في عملية االتصال أو  ال ةمثل الحلقالمؤسسة الفندقية الذي تيقوم جوهرها على أساس اتصال 
صال التسويقي عبر وسائل االت (المستلم) فيدالمتمثل في المستمن االتصال بالطرف األخير منها و  (المرسل)

من  خدمةبطلب ال فيدغيرها لحث المستالواسعة االنتشار واإلعالن وتنشيط المبيعات البريد المباشر، و 
 .2"المؤسسة الفندقية الوسطاء وصوال إلى

                                                 
 .119، ص: 7002، جهينة للنشر  والتوزيع، األردن، 1، طإستراتيجيات التسويقثامر البكري،  - 1

 .170مرجع السابق، ص: ال -2
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 :العنيفة االستراتيجية -ثالثا

أي نفس الرسالة الترويجية تستخدم  ،مستمرةالرسالة الترويجية بصورة دائمة و  ه الفكرة على تكرارتعتمد هذ
وتستخدم المؤسسة الخدمية أسلوب الضغط على المستهلك،  ،لفترة طويلة في جميع الوسائل اإلعالنية

يقوم من الخدمة، و  مستفيدرفض ال مقدم الخدمةهناك يقبل وتحاصره في كل مكان بالرسالة الترويجية، و 
م المؤسسات التي تتبع هذه االستراتيجيات بعض الوسائل قد تستخدبإقناعه من العدول عن فكرة الرفض، و 

رة هنا أن الفكو ستدفع غدا مقابل أكبر " و  أ "ادفع اآلن ..."واآلن فقط " "و "اآلن ... "استفدمثل  اإلعالنية
 .1ال مفر منهاعملية الشراء ضرورية و 

 :اللينة االستراتيجية -رابعا

خدمة محل  باالستفادة منالمستهلك بأنه من األفضل له أن يقوم  إقناععلى  االستراتيجيةتعتمد هذه 
ولكنها تركز على المنافع التي يمكن أن يستفيد  ،مباشرة صورةبحيث ال نشير إلى عملية الشراء ب ،الترويج لها
في إعداد الدراسة  المؤسسة الفندقيةأسلوب  ذاهو الخدمة و  خدامها للسلعة أمن جراء است هلكبها المست

 االستراتيجيةتكرار هذه الرسالة بداللة األسلوب الصريح المستخدم في ي و لضمناألسلوب او  الترويجية ه
 .2السابقة

 الترويجية الفندقية االستراتيجيةالمبحث الثاني: مراحل تحديد 

الترويجية مجموعة من الخطوات المترابطة والمتكاملة تساعد في  االستراتيجية تتضمن خطوات تحديد
تحقيق األهداف التسويقية والترويجية بالشكل المرسوم، وحسب ما يوافق حاجات الزبائن والجمهور 

 المستهدف، وباستخدام الموارد الفندقية بالشكل األمثل.

 المطلب األول تحديد األهداف الترويجية
هداف، أول مرحلة يمر بها القائم بالترويج من اجل إعداد حملة ترويجية. كما أن تعتبر مرحلة تحديد األ

وحتى يكون الهدف الترويجي دقيقا يجب  األهداف الترويجية تخدم األهداف التسويقية التي هي مشتقة منها
  .النسبة واآلجال أن يتضمن ثالث عناصر هي: الغرض،

 الغرض:  -1
ومن ؛ بتحديد الهدف الذي تصبو المؤسسة إلى تحقيقه عن طريق الترويج و الفئة التي سيوجه إليها يتم

 بين األهداف التي قد يصبو إليها الترويج تعزيز وترويج شهرة المؤسسة لدى فئة معينة وذلك بتحقيق ما يلي:
  ؛الخدمات التي توفرها اختيارجذب زبائن جدد وحثهم على 

                                                 
 . 91، المكتب العربي الحديث للنشر  والتوزيع، اإلسكندرية، ص: 1، طاإلعالناسماعيل محمد السيد،  -1

 .97، ص: المرجع نفسه - 2
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 ؛دةأسواق جدي اختراق  
 تدعيم ثقة الزبائن الحاليين.  

 النسبة أو الحجم:  -2
ينبغي أن يكون الهدف قابال للقياس و بالتالي التعبير عنه بطريقة كمية متى كان ذلك ممكنا مثال: زيادة 

 سنة 50و 50٪ لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 03٪إلى 03شهرة الفندق من 
  :(الهدف المسطر؟كم يستغرق تحديد ) لاجاآل -3

على العموم فإن الترويج الفندقي يهدف إلى جذب أكبر عدد من الزبائن نحو الخدمات التي تقدمها 
 المؤسسة من أجل زيادة مبيعاتها.

 وتتماشى األهداف الترويجية مع ثالث مستويات للترويج وثالث مراحل يمر بها الزبون: 
  المستوى األول: -أ

عملية الترويج في هذه المرحلة المعرفية تهدف إلى اإلعالم وهي تركز  حيث أن، المستوى المعرفيوهو 
 على خصائص ومزايا الخدمة، أي مرحلة التعريف بوجود منتج جديد في السوق.

 المستوى الثاني: -ب
 المستوى العاطفي يعمل الترويج في هذه المرحلة على تغيير آراء الجمهور، وتوجيهها نحو الخدمة.وهو 

 مستوى الثالث:ال -3
تحقيق الشراء  يعمل الترويج في هذا المستوى على تغيير فعل الزبون وعادته من وضعية سلبية أي  ألجل

 غير المشتري )غير مستفيد(، إلى وضعية المشتري)المستفيد(.
 إن العملية الترويجية الناجحة هي التي تجعل الزبون يمر من مرحلة اإلدراك إلى مرحلة الفعل أي مرحلة

 الشراء.
 المطلب الثاني: تحديد الجمهور المستهدف 

 يمكن تحديد الجمهور المستهدف من خالل تعريفه على أنه:
 .مجموعة من األشخاص الدين تتوجه إليهم العملية الترويجية -
  قد يكون مماثال للجمهور المستهدف في التسويق أو العكس -
 يكون مركبا من الجمهور المستهدف في التسويق، بمعنى أنه يحتوي على مجموعات غير متجانسة قد -
 يجب أن يكون محددا ومعرفا بطريقة دقيقة من جانب النوعية والكمية. -

لو كانت العملية الترويجية موجهة إلى الجمهور المستهدف، فإنه يجب أال ننسى أن هناك أشخاص قد و 
الوسائل اإلعالمية كالتلفزيون فإدراك الجمهور المستهدف  تستخدم صة إذا كانت المؤسسةتمسهم الرسالة، خا

 .للرسالة قد يكون مشوشا ومغيرا بتدخل أشخاص أجانب على الجمهور المستهدف للعملية الترويجية
 ب تجزئة السوق: يجتحديد الجمهور المستهدف ول 
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المهنة، وغيرها( هناك بعض الدراسات تبين أن هذه  )السن، الجنس، ديموغرافية -حسب متغيرات سوسيو -
 المتغيرات قليلة التوقع لسلوكيات الزبون؛

الموجهة إلى  االنتقاداتتسمح بتجزئة فعالة، وهذا يرجع إلى  تجزئة السوق حسب متغيرات السيكوغرافية: ال -
 دراسات نمط المعيشة؛

 تجزئة السوق حسب المزايا المنشودة: هذا النوع من التجزئة يتوقف على مصطلحات وصف الخدمة؛ -
 على سلوك الزبون االعتمادتجزئة السوق حسب المتغير السلوكي: هذا النوع من التجزئة يقدم مزايا  -

 الترويجية المطلب الثالث: تحديد الميزانية
مؤسسة تحديد الميزانية الترويجية التي سوف تعتمد عليها بعد توضيح األهداف الترويجية يجب على ال

 من اجل التعريف بالخدمات ولهذا يجب أخذ جملة من العوامل في الحسبان و التي تتمثل فيما يلي:
 دورة حياة المنتج: -1

تهدف إلى  ةترويجية هامفمثال الخدمة الجديدة في مرحلة التمهيد لدخول السوق تستلزم القيام بأنشطة 
 .تطوير الخدمة

 حصة السوق: -2
إن العالمة التجارية التي تملك حصة كبيرة من السوق تستثمر في اإلعالن أقل من العالمة التي تملك 

 حصة صغيرة في السوق.
 : المنافسة -3

 غيرها منفي سوق المنافسة يجب على المعلن أن يستثمر في اإلعالن ما يكفي لتمييز الخدمة عن 
 تالخدما

  التكرار:-4
وتختلف طرق تحديد الميزانية الترويجية و ، نية تناسبا طردياحيث يتناسب تكرار الرسالة الترويجية مع الميزا

 :سنذكر أربعة طرق األكثر استعماال
 تحديد الميزانية كنسبة من المبيعات السابقة أو المتوقعة:-أ

 كنسبة من المبيعات السنة الماضية  يتم تحديد الميزانية إما
 تحديد الميزانية على أساس المنافسة:-ب

هناك بعض المؤسسات التي تستعمل طريقة المنافسة من أجل تحديد إنفاقها في الميدان الترويجي، إذ يتم 
 حسب إنفاق المؤسسات المنافسة لها.

 الطريقة المرتكزة على الموارد الممكنة أو الموجودة:-ج
إن العديد من المؤسسات تقوم بإعداد ميزانيتها الترويجية حسب الموارد التي يمكن أن تستخدمها وعليه 

 في الميدان الترويجي. استثمارهيستشير المدير الترويجي مراقب التسيير عن المبلغ الممكن أو المحتمل 
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 لوسائل:اطريقة األهداف و  -د
الترويجية حيث أن مسؤول التسويق يعمل على تحديد  أي تحديد الميزانية الترويجية حسب األهداف

 األهداف الترويجية وتعداد الوسائل الالزمة لتحقيق هذه األخيرة وأخيرا تقييم تكلفة هذه الوسائل.
ألنها تركز على خطوة منطقية و تسمح بتحديد األهداف و تأمين  استخداماوهذه الطريقة هي األكثر 

 تمويلها.
 تحديد المزيج الترويجيالمطلب الرابع: 

إن المزيج الترويجي هو مجموعة من أدوات االتصال التي يمكن لمدير التسويق أومن يقوم بمهامه في 
سوف نتطرق إليها ب على السلع والخدمات الفندقية و الفندق استخدامها في محاولة للتأثير على مستوى الطل

 بشكل من التفصيل في المبحث الموالي.

ب أن ينظر إلى الترويج من وجهة نظر متكاملة تجعل منه عنصرا متكامال مع بقية وهكذا فإنه يج
التسويقية وبهذا المعنى يمكن أن نؤكد مفهوم التكاملية على كافة  االستراتيجيةالعناصر األخرى في 

  المستويات بين الترويج وبقية األنشطة التسويقية من ناحية وأنشطة المؤسسة األخرى من ناحية أخرى.
 : المزيج الترويجي الفندقيالثالث المبحث
 األهدافالمزيج الترويجي عبارة عن مجموعة من المكونات التي تتفاعل وتتكامل معا لتحقيق  إن

 األدواتالفندقي يشتمل على مجموعة من  فالمزيج الترويجي، الفلسفة التسويقية السائدة إطارالترويجية في 
 لخدماتها. أفضلترويج  التسويقية لتحقيق اإلدارةوالعناصر التي تستخدمها 

التي تشكل عناصر المزيج  األدواتمجموعة متنوعة من  إلىالتسويق السياحي والفندقي  أدبياتوتشير 
تتضمن في مجملها العناصر  أنها إال آخر، إلىوتصنيفها من باحث  والتي يختلف عددها ،الترويجي الفندقي

 البيع الشخصي.، تنشيط المبيعات ،العالقات العامة، الدعاية والنشر اإلعالن،التالية: 
 البيع الشخصيو  الفندقي اإلعالن :لواأل طلب مال

 اإلعالن الفندقي: -الأو 

 تعريف اإلعالن الفندقي: -أ

 كر منها ما يلي: لإلعالن الفندقي نذهناك عدة تعاريف 

 ل على التأثير في الفندق على أنه " يقصد باإلعالن الفندقي تلك الجهود الشخصية التي تحم ُعرف
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خدمات أو  التعاقد على برنامج سياحي  وتوجيه سلوكهم السياحي نحوجدان السياح وعواطفهم ومدركاتهم، و 
  .1سياحية محددة

مؤسسة تجارية حيث و  البرامج أغير مباشر بواسطة راعي و اتصال مأجور  ولك عرف عالء أنه " هكذو 
 .2يكون من جهة معروفة من خالل وسيلة اتصال غير شخصية "

عبارة عن مزيج من الجهود غير الشخصية التي تهدف إلى تعريف الجمهور  و: همنه يمكن تعريف بأنهو 
المستهدف بالخدمات المراد الترويج لها من خالل التأثير ذهنيا على هنا الجمهور للحصول على استجابات 

 .3شراء البرنامج السياحيةو التعاقد و سلوكية متمثلة باالنضمام 

 الفندقي:  اإلعالنوظائف  -ب

المزيج الترويجي خاصة، ويؤدي اإلعالن عدة وظائف، و ق عامة وظائف التسوي إحدى اإلعالنيعتبر 
 4يمكن تقسيم هذه الوظائف طبقا لجهد المستفيدة منها كاآلتي:و 
 بالنسبة للسياح: اإلعالنوظائف  -1

 وتتمثل في:

 ؛أسعارهاو أماكن تواجدها و تعريف السائح بوجود الخدمات الفندقية  -أ

 وف تعود عليه جراء انضمامه إليها؛المنافع التي سو تذكير السائح بالبرامج الفندقية  -ب

 .المفاضلة بين مختلف البرامج الفندقيةو  باالختيارتسهيل مهمة السائح  -ج

 :في المؤسسات الفندقية اإلعالنوظائف  -2

 وذلك من خالل: 

خدمات جديدة و المساعدة في تقديم سلع و الخدمات التي يقدمها و السلع و أفكاره و بالفندق  زبائنتعريف ال -أ
 ؛ةمحددإلى أسواق مستهدفة 

قناعهم بأن اختيار الفندق سيحقق لهم رغباتهم و توجيهاتهم و تذكير العمالء  -ب  طموحاتهم في قضاء و ا 
 ء المحليين لالستفادة من اإلقامة؛الوسطاو  حثهم على االتصال بالوكالء أو قات مريحة أو 

                                                 
 .177نعيم ظاهر سراب إلياس، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 .72ص:  ،7002 ،األردن ،، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع1ط ، ،  االعالن والترويج الفندقيخليل أحمد الدباس - 2

 .711ص:  7001، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1، طالتسويق السياحي الحديثخالد مقابلة عالء السرابي،  - 3

 .717 :ص المرجع نفسه، - 4
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المزايا الفريدة التي يتمتع بها الفندق إلغراء المستهلكين الحاليين  إبرازمواجهة المنافسة من خالل  -ج
 المنافسة. قالفنادجذبهم لتفضيل خدماته على خدمات و المرتقبين و 

 أهداف اإلعالن الفندقي: -ج

 1التالي: ويمكن تلخيص األهداف الرئيسية لإلعالن على النح

 ؛الفندقيةو التعريف بالخدمات السياحية و التقديم  -1

 ؛تذكير السائح بالخدمات الفندقية المراد الترويج لها -7

  ؛الخدمات الفندقية المقدمةعن خلق صورة ذهنية إيجابية  -1

 ؛توسيع الحصة السوقيةو زيادة المبيعات  -2

 تدعيم عملية االتصال الشخصي. -5
  :اإلعالن الفندقي لوسائ -د

حاطتهم و  بة الجمهوراليتها في مخاطعأهمية خاصة في الترويج الفندقي من حيث فيمكن القول أن  ا 
حيث  ي زيادة تأثير اإلعالن الفندقي وفعاليتهمن أكثر المحددات فت التي يرغب الفندق في تعرفيها، و بالبيانا

يعتمد عليها اإلعالن الفندقي من األنواع التي و  يصل إلى نوع معين من الجمهور أن نوع معين من الوسائل
 ما يلي:في 
 الوسائل المطبوعة:  -1

هناك العديد من وسائل اإلعالن المطبوعة والتي يمكن استخدامها بنجاح في مجال الخدمات الفندقية 
 وهي:

 الصحف:  -أ

 تحتل الصحف كوسيلة إعالنية أهمية خاصة من جانب جميع األطراف المعنية باإلعالن، حيث يتم تد
 متاحة لجميع المؤسساتلها بصورة واسعة، وفي نفس الوقت تعتبر الصحف من حيث التكلفة وسيلة أو 

إلى صحف دولية، أهلية، والتوزيع  االنتشاربغض النظر عن إمكانيتهم، ويمكن تصنيف الصحف من حيث 
 .(2) أيضا من حيث توقيت صدورها إلى يومية، أسبوعية، شهرية، دوريةومحلية، و 

 ل الموالي يبين لنا المزايا والعيوب المترتبة على استخدام الصحف كوسيلة إعالنية.والجدو 

                                                 
 .711المرجع السابق، ص:  - 1
 .172 :، ص1992، دار النهضة العربية، مصر، التسويق واإلعالن أساسياتظاهر مرسي عطية،  -2
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 الصحف استخداممزايا وعيوب  :11رقمالجدول 

 العيوب المزايا

تحديد حجم اإلعالن من قبل المعلن وبما يتيح له  -
 الحرية في كتابة ما يريده في اإلعالن.

واضح في نوعية اإلعالن ومحتواه  انخفاض -
 قياسا بالوسائل األخرى.

ز حدود أو  عمر اإلعالن قصير حيث ال يتج - وتصل إلى مناطق مختلفة االنتشارواسعة  -
 اليوم الواحد في الغالب بالصحف اليومية.

النشر منخفضة قياسا بغيرها من وسائل  كلفة -
 اإلعالن

كثرة اإلعالنات في الصحيفة الواحدة قد ال تتيح  -
 على اإلعالن. االطالعالفرصة للقارئ في 

فئات أو   تنحصر قراءة الصحف في شرائح  - المرونة الكبيرة في تصحيح اإلعالن وبسرعة. -
 معينة من المجتمع.

، عوالتوزيالحامد للنشر  لى، دارو ، الطبعة األالتسويقية والترويج االتصاالتتامر البكري، : المصدر
 .711، ص 7009األردن، 

 المجالت:  -ب

هناك عدة أنواع من المجالت، العلمية، الفنية، المتخصصة والمهنية، حيث تتميز بالورق الجيد واستخدام 
 .1األلوان، مما يساعد على إظهار النواحي الجمالية للخدمة

 لنا مزايا وعيوب استخدام المجالت كوسيلة إعالنية. والجدول الموالي يبين
 المجالت استخداممزايا وعيوب  :12رقمالجدول 

 العيوب المزايا

العديد الكبير من القراء المجلة وبخاصة إذا ما  -
 .االنتشاركانت واسعة 

مرتفعة قياسا بالصحف وخاصة إذا ما كلفتها  -
 .االنتشاركانت واسعة 

يوجد ضياع في اإلعالن ألنه يمكن أن يستخدم  ال -
المعلن المجلة المتخصصة بالجمهور المستهدف والمتوافق 

الكلفة المرتفعة )السعر( لبعض المجالت  -
المتميزة قد تكون سبب في صعوبة شراءها للعامة من 

                                                 
 .195 :، ص7001، الدار الجامعية، مصر، اإلعالنمحمد فريد الصحن،  - 1
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 على ما فيها من إعالنات. واالطالعالجمهور  مع المنتج واإلعالن عنه.

خراج اإلعالن واستخدام  - الجودة العالية في تصميم وا 
 األلوان.

مرونة التغير في اإلعالن ضعيفة ألنها تحتاج  -
عادة تصميم.  إلى وقت وا 

عمر اإلعالن طويل حيث يستغرق أسبوع في أقل  -
 تقدير لكون صدور المجلية في الغالب أسبوعي

ظهور اإلعالن بعد  النتظارالفترة الزمنية  -
 مع اإلدارة في المجلة تكون طويلة نسبيا. فاقاالت

 .717 :، صالمرجع نفسه :المصدر

 اإلعالن في الدليل:  -ج

في حال أدلة التلفون يجب تحديد إمكانية وأفضلية وضع إعالن كبير في صفحة من الصفحات الخاصة 
ين مختلفة مثل المطابع، أو  مجموعة من اإلعالنات الصغيرة في صفحات متعددة تحت عنأو   بالفنادق 

الفندق وشعاره، ومعلومات حول موقع  اسمأماكن التسلية، المطاعم وغيرها، وفي اإلعالن يجب أن يظهر 
 .1ريبة، ومراكز السفر، والخدمات المتوفرة في الفندققالفندق، والمعالم ال

 اإلعالن عن طريق الالفتات:  -د

اآلن تستخدم وتضم هذه الوسيلة كل الفتات الطرق، تعد من أقدم وسائل اإلعالن وما زالت لحد 
 .2المختلفة النقل واإلعالنات الضوئية، واإلعالنات في وسائل

 اإلعالن عن طريق المطبوعات:  -هـ

تقوم المؤسسات الفندقية بتوزيع مجموعة من المطبوعات تشرح فيها أهم الخدمات التي تقدمها، وتضع 
بتوزيع تقوم من خدماتها، ثم  االستفادةحجز وكل المعلومات المتعلقة بطرق وطرق ال ،بها االتصالفيها أرقام 

 .3المستهدفينأو   هذه المطويات على زبائنها الحاليين 
 الوسائل المسموعة والمرئية:  -2

 تنقسم الوسائل المسموعة والمرئية إلى عدة أنواع نذكرها:

 

 
                                                 

 .711خالد مقابلة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 .192محمد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2

 .192، ص: المرجع نفسه - 3
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 : اإلعالن بالمذياع -أ

المذياع بتكرار الرسالة اإلعالنية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف والجدول الموالي  يسمح
 بين لنا مزايا وعيوب استخدام المذياع كوسيلة إعالنية:

 : مزايا وعيوب استخدام المذياع30رقمالجدول 

 العيوب المزايا

أنها وسيلة جامعة، حيث يستمع الفرد  -
 العمل، السكن، السيارة.المذياع في أو  وللرادي

التعدد الكبير في عدد المحطات اإلذاعية قد  -
ال تتيح الفرصة لوصول اإلعالن إلى الجمهور 

 المستهدف.

يعتمد اإلعالن على خاصية الصوت فقط  - تغطية جغرافية واسعة وبعيدة. -
وهذا ما قد يضعف من قدرة التركيز على اإلعالن 

 إن لم تصاحبه الصورة.

بمهام أخرى قد أو  انشغال المستمع بعمله  - .منخفضة كلفة اإلعالن -
 ال يتيح فرصة التركيز على سماع اإلعالن.

مرونة عالية في إمكانية تغيير  -
 اإلعالن تبعا إلى السبب في ذلك.

طبيعة الخدمات التي تجعل من الصعب  -
ألنها تحتاج إلى أن ترافقها  واإلعالن عنها في الرادي

 الصورة.

 .902 :، صنفسه المرجع: المصدر

  اإلعالن بالتلفزيون: -ب

يمكن استخدام التأثير المزدوج للصوت والصورة معا في حالة التلفاز، وكذلك استغالل عامل األلوان 
وتأثيره، خاصة أن له تأثيرا كبيرا في صناعة الضيافة، كذلك يتميز التلفاز بالشعبية الكبيرة والمرتفعة مقارنة 

ى، والجدول الموالي يبين لنا المزايا والعيوب المترتبة عن استخدام التلفزيون كوسيلة مع وسائل اإلعالن األخر 
 إعالنية.
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 : مزايا وعيوب استخدام التلفزيون30الجدول رقم 

 العيوب المزايا

سع انتشارا ووصوال إلى و الوسيلة األ -
 الجمهور.

كلفة مرتفعة جدا وخاصة للمحطات الواسعة  -
 االنتشار.

يمكن أن يكون البث التلفزيوني على مستوى  -
على مستوى دولي أو  محلي وحدود جغرافية ضيقة 

 عبر األقمار الصناعية.

التعدد الكبير في القنوات التلفزيونية قد  -
 تحول دون إمكانية وصول اإلعالن إلى الجمهور.

المزج بين الصوت والصورة يزيد من القدرة  -
 التأثيرية لإلعالن.

كثرة اإلعالنات وفي ذات الوقت يحدث  -
التشويش الكبير على وصول اإلعالن بالشكل 

 المطلوب إلى الجمهور.

تصميم اإلعالن يحتاج إلى خبرة وكفاءة  - السرعة الكبيرة في متابعة الحدث. -
 مهتمين ومختصين في المجال.

 .902 :ص ،المرجع نفسه :المصدر

  اإلعالن بالفيديو: -ج

باإلضافة إلى المطبوعات خاصة عند استهداف الوسطاء،  والفنادق أصبحت تستخدم الفيديالعديد من إن 
 مثل وكاالت السياحة والسفر والتي عادة ما تحتوي على معلومات هامة حول الفندق وخدماته.

 .: البيع الشخصياثاني

 مفهوم البيع الشخصي:  -أ

وذلك من أجل التعرف  ،ممثلي الفندق والعمالءيسمح البيع الشخصي باالتصال المباشر ووجها لوجه بين 
أكثر على احتياجات العميل ورغباته وتلبيتها من خالل تقديم الخدمة بطريقة أفضل وأحسن وتتالءم 

 .1رجل البيع جاهدا إلى إرضاء العميل وتحقيق احتياجاتهأو واحتياجات العميل، ويسعى مقّدم الخدمة 

اتصال مباشر ومأجور بين ممثلي الفندق وجمهوره  وفندقي: "هويمكن إعطاء تعريف للبيع الشخصي ال
 .2المستهدف بهدف التأثير على سلوك الجمهور المستهدف بعملية االتصال"

                                                 
 .952 :، ص9002، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، التسويق السياحي والفندقيصبري عبد السميع،  -1
 .95 :، صبق ذكرهخليل أحمد الدباس، مرجع س -2
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 دور البيع الشخصي في المؤسسات الفندقية: -ب

دور البيع الشخصي واضحا في المنشآت الفندقية الرتباطه بارتفاع مستوى الخدمات المقدمة  يظهر
 1للسائحين في المنشآت الفندقية وينحصر هذا الدور فيما يلي:

 ؛تحديد متخذ قرار شراء الخدمات الفندقية -1

 ؛تحديد مراحل اتخاذ قرار الشراء -9

 ؛عالقات قوية مع عمالء الفنادق الدائمين قامةإ -2

 ؛تحقيق مبيعات سياحية متزايدة في السوق المصدر -4

 جمع بيانات ومعلومات عن المنافسين وآليات السوق. -5

 ال:متطلبات البيع الشخصي الفع -ج

الشخصي في قطاع الخدمات الفندقية متطلبات خاصة ينبغي توافرها لضمان الفعالية والتأثير  للبيع
 2ومن أبرز هذه المتطلبات نذكر: ،المطلوبين

  ضرورة إدامة عالقة شخصية مع الزبائن: -1

 البيع والزبون تؤدي إلى تحقيق حالة الرضا المتبادل. حيث إن االتصاالت الشخصية الطيبة بين رجل

  ضرورة تحلي رجل البيع بمواصفات الرجل المحترف: -2

ل عليهم، قية راقية من أشخاص يثق بهم ويعو لكون الزبون يتطلع إلى الحصول على خدمات فند
 باإلضافة إلى ضرورة تحلي رجل البيع بصفة اإلقناع.

 ضرورة انتهاج أساليب البيع غير المباشرة:  -0

بيع السلع والخدمات المرتبطة بالخدمة الفندقية  من خالل ترويجمن بين هذه األساليب خلق طلب مشتق، 
ومساعدة السائحين على استخدام الخدمة القائمة على أحسن وجه، وكذلك استخدام األدلة والبيانات  ،األساسية

 .الجمهور الخارجيأدوات للتأثير على عملية اختيار  كأساليب أو

  الزبون:ضرورة ترسيخ صورة إيجابية في ذهن  -0

 ن ببساطة، حيث تتطلب جهودا كبيرة من قبل المؤسسة الفندقية، فالكثير من إن الصورة الذهنية ال تتكو 

                                                 
 .954 :صبري عبد السميع، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .124 :ص، 9002، اإلسكندرية، دار الوفاء، 1ط، إدارة التسويق السياحي والفندقيافظ حجازي مرسي، حمحمد  -2
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الخدمية هي رأسمالها الحقيقي، وتظهر  ؤسسةالخدمات تشير إلى أن سمعة المالدراسات التسويقية في مجال 
 هذه الحقيقة جلية أكثر في مجال الخدمات الفندقية.

 .وتنشيط المبيعات : العالقات العامةانيالمطلب الث

 :العالقات العامة -أوال

لى المهارات  تعتبر العالقات العامة فنا بقدر ما هي علم، حيث تحتاج إلى الخبرة والفطنة والذكاء وا 
 Public"ومشتق عبارة العالقات العامة من التعبير اإلنجليزي  ،الشخصية في تطبيق األسلوب العلمي

Relations ،"ل تحليل نحاو  طرق إلى مفهوم العالقات العامةوالذي يعني العالقات بالجمهور، وقبل الت
 1المصطلح المكون من كلمتين: عالقات وعامة:

 :وتعني حصيلة الصالت واالتصاالت التي تتوفر بين المنظمة والجماهير المتعاملة معها  العالقات
 وباعتبارها كذلك فهي ذات اتجاهين ولها طرفين.

 ترتبط مصالحها ونشاطها  عملها أوونعني به عموم وكافة الجماهير المختلفة التي يتصل  امة:الع
بالمنظمة وبذلك فإن العالقات العامة اصطالحا هي مجموعة االتصاالت التي تحدث بين المنظمة ومختلف 

 الجماهير.

 العالقات العامة: تعريف -1

ة منظمة أيأو  حكومة أو  صناعة تجاه هيئة  بأنها: "نشاط أيعرفت الجمعية األمريكية العالقات العامة 
أو  الموظفين أو  أخرى في بناء وتدعيم عالقات سليمة منتجة بينها وبين فئة من الجمهور كالعمالء 

 .2المساهمين بغرض التماشي مع الظروف المحيطة وتعريف المجتمع به"

  المؤسسة كذلك على أنها: الجهود المخططة والتي يتم تعزيزها لإليجاد والمحافظة على شهرة وعرفت

 .3الفندقية والتفاهم بين المؤسسة وزبائنها"

"النشاط التي تقوم به المؤسسة الفندقية بهدف إقامة وتعزيز عالقات  الفندقية فهي العامة ا العالقاتأم
 .4التكّيف مع البيئة المحيطة وتعريف المجتمع بها"إيجابية بناءة على الجمهور من أجل 

                                                 

جامعة بومرداس،  ،رسالة ماجستير بحث غير منشور، ،أثر العالقات العامة على سلوك المستهلك النهائيوني، قنباية و  1-
 .21:، ص9002الجزائر، 

 .92 :، ص1222، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن، 1ط، ، العالقات العامةجميل أحمد خضر -2
 .922 :صخالد مقابلة، مرجع سبق ذكره،  -3
 .11 :، ص9004، دار معالم للنشر والتوزيع، مصر، 1ط، ، العالقات العامة في المنشآت السياحيةعبد المنعم البكري فؤاد -4
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 ركائز العالقات العامة: -2

 1تعتمد العالقات العامة للخدمات الفندقية على ركائز أساسية في ممارستها ألعمالها وأهمها:
  العالمات العامة للخدمات الفندقية تبدأ من داخل المؤسسة: -أ

يكون هناك تفاهم متبادل بين المؤسسة وجميع األفراد العاملين فيها، فالعالقات العامة في مجال  بحيث
أيضا تعمل و الخدمات الفندقية تعمل على تحسين عالقات المؤسسة الفندقية مع الجمهور الخارجي والداخلي، 

 ن بين أفراد المؤسسة الفندقية.او على خلق الروح الجماعية والتع
  مراعاة الصدق واألمانة: -ب

خالص وأن تتفق أعمال المؤسسة الفندقية مع  حيث تكون أعمال المؤسسة صادقة وأمينة وتنفذ بصدق وا 
 جميع أقوالها.

  العالقات العامة للخدمات الفندقية: -ج

ملين في قسم العالقات العامة ليست مسؤولية العاو مسؤولية جميع العاملين في المؤسسة الفندقية،  وهي 
في صورة غير صورتها الحقيقية، فهي تتبع سياسة  وتبد المؤسسة الفندقيةوهي ليست وسيلة دفاعية لجعل 

والتي تتأثر باألقوال  ،اإلفصاح، خاصة وأن ميادين الخدمات الفندقية من الميادين الهامة والحساسة
 والشائعات.

يات داخل المؤسسة فهي تعمل بتكامل مع بقية إدارات المؤسسة: تقوم على تنسيق األعمال والمسؤولو 
 ن وتتواصل مع الجماهير بصفة خاصة.او اإلدارة االتصالية، التي تتع

 أهداف العالقات العامة في المنشآت الفندقية: -0

 2ل أهدافها فيما يلي:تتمث

بعالقات طيبة وكسب تأييد للمؤسسة من أهم األهداف التي تسعى إليها وظيفة العالقات  االحتفاظ -1
 ؛العامة

حقيق في مقدمة المهام التي تقوم بها العالقات العامة لت والتأثير في اتجاهات الجماهير والرأي العام ه -9
 ؛األخرى ترويجيةأهدافها وأهداف اإلدارات ال

                                                 
 .59 :، صالمرجع نفسه -1
 .951 :خالد مقابلة، عالء السرابي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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ة نشاطها زاولتتمكن المؤسسة من االستمرار في مالقبول والرضا مطلبا أساسيا ال بد من توفره حتى  يعتبر -2
 ما تعمل العالقات العامة على تحقيقه. ووالنجاح فيه وه

وتعد المحافظة على العالقات الطيبة مع كافة العمالء والمتعاملين وتحقيق القبول والرضا هما بداية 
لة التأثير المنشود في جماهير الفندق وما يترتب عليه من حاو قية، باإلضافة إلى مي مؤسسة فندالنجاح أل

 تحقيق لالنسجام والتفاهم واالقتناع الذي يؤدي بدوره إلى النجاح المنشود.

 دور العالقات العامة في المنشآت الفندقية: -0

 1يقوم قسم العالقات العامة بالفندق بالعديد من األعمال أهمها:

 جه نشاطه؛أو اإلعالن عن أهداف الفندق و  -
 خلق صورة ومركز ممتاز عن الفندق لدى الجمهور؛ -
 دعم الصلة مع أجهزة اإلعالم؛ -
 العمل على جذب أكبر قدر ممكن من السياح والزبائن؛ -
 ربط العاملين بعالقات طيبة وخلق روح التفاهم؛ -
 المشاركة في تسيير الرحالت السياحية للنزالء والسائحين؛ -
 ستقبال الضيوف داخل الفندق وتسهيل اإلجراءات المتعلقة بهم؛ا -
 إقامة الحفالت وتوجيه الدعوات لزبائن الفندق ومستخدمي الفندق؛ -
 ؛المية وتقديم كافة التسهيالت لهماستقبال الوفود اإلع -
على أّية استفسارات في وسائل  المجالت، والردأو  فندق في الصحف متابعة كل ما ينشر عن ال -

 اإلعالم حول نشاطات الفندق ودوره.

 المنشآت الفندقية: في أدوات العالقات العامة -5

خالل النشرات الصحفية  بشكل فعال من الفندقيوتساهم نشاط العالقات العامة في الترويج        
الكبيرة رعاية البرامج السياحية الفندقية حيث ترعى كثير من المؤسسات  ،(sponsoringرامج )بورعاية ال

االتصال وخاصة والمسابقات والرحالت السياحة والجوائز العالمية والمؤتمرات والمهرجانات ونقلها عبر وسائل 
حيث تنقل كل  ،نترنتعبر األ وكذلك المؤتمرات ،ت وربط هذه البرامج  بالويب سايتنترنعبر شبكات األ

 .واألحداثالوقائع 

 
                                                 

 .42 :ص المرجع نفسه -9
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 :تنشيط المبيعات -ثانيا

السائح، حيث يعتمد على أو  يمثل تنشيط المبيعات للخدمات الفندقية الترغيب الذي يثير اهتمام الزبون 
 بين.قخلق وتحسين الصورة الذهنية المتولدة لدى الجمهور والزبائن الحاليين والمرت

 تعريف تنشيط المبيعات:  -1

ها: "أسلوب يتكون من األنشطة التسويقية التي تستميل السلوك سويق بأنعرفتها الجمعية األمريكية للت
الشرائي للمستهلك وترفع من الكفاية التوزيعية للسلع والخدمات وتتضمن الطرق المختلفة واألنشطة البيعية 

 .1التي تخرج من الروتين العادي"

ربة منتج ويمكن توجيه هذا تجأو  المواد التي تستخدم كحافز مباشر لشراءأو  كما ُعرفت بأنها: "النشاط
 .2الوسطاء" المتلقين أوالنشاط إلى 

فيمكن تعريف تنشيط المبيعات بأنها: "اتصال سلوكي يهدف لتوليد حافز  ،أما في مجال الخدمات الفندقية
رجال البيع لشراء الخدمات الفندقية من أجل التأثير على سلوك أو  الوسيط التجاري أو  مؤقت لدى الزبون 

 .3"الزبون

تنشيط المبيعات الفندقية بأنها "الجهود التكتيكية الهادفة إلى تشجيع المتلقي المرتقب على  عرفت كما
 وذلك عن طريق التبشير ومنح الحوافز مختلفة  ،إتمام الشراء للمنتج الفندقي في خالل فترة زمنية قصيرة

 .4األشكال"

 أهداف تنشيط المبيعات. -2

الفنادق األخرى أو  العميل يقوم في العادة بشراء مجموعة من السلع والخدمات التي يعرضها الفندق  إن
 المنافسة لما يتوافق مع حاجاته ورغباته، حيث تستخدم الفنادق تنشيط المبيعات لتحقيق العديد من 

 5دقي ومن أهمها نذكر:التي تساهم في تحقيق أهداف الترويج وتتناغم مع أهداف التسويق الفنو  ،األهداف

 زيادة حجم المبيعات واإليراد على المدى القصير؛ -

 الوصول إلى مجموعة جديدة من العمالء؛ -
                                                 

 .911 :، ص9002، الطبعة األولى، دار الفجر، مصر، الترويجي )البيع المباشر والدعاية(المزيج ،محمد عبده الحافظ،  -1
 .955 :خالد مقابلة، عالء السرابي، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .951 :، صالمرجع نفسه -3
 .925 :محمد حافظ حجازي مرسي، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .921 :خالد مقابلة، عالء السرابي، مرجع سبق ذكره، ص -5
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 تشجيع الشراء المتكرر للمنتجات؛ -

 تحفيز العمالء لتجريب المنتجات؛ -

 مكافأة العمالء الحاليين والدائمين؛ -

ثارة الرغبة واالهتمام بالمنتجات الجديدة. إيجاد -  الوعي وا 

 وسائل تنشيط المبيعات: -0

 1التي يمكن استخدامها في الخدمات الفندقية، ومن أهمها:و  ،العديد من وسائل تنشيط المبيعات توجد

 العروض السعرية الفورية:  -أ

% خصم لوكيل السياحة والسفر،  10يعطى العميل خصما على األسعار المعتادة مثل أن يعطي  حيث
% على أسعار وجبات  90خصم أو % خصم على أسعار المبيت ووجبات الطعام في موسم الركود  19و

 .ؤسسةلى الفتتاح المو جديدة في األيام األ
 عروض سعرية مؤجلة:  -ب

يمنح السائح خصم على األسعار االعتيادية ولكن لفترات قادمة وليس حال الشراء مثال ذلك إذا  وهنا
أيام األشغال المتدنية أو  أيام الذروة، فإنه يمنح خصما في ساعاتأو  ل السائح وجبة طعام في ساعاتو اتن

 للمطاعم.
  عرض مجاني فوري: -ج

يتم تزويد السائح بمكافأة بشكل منفعة إضافية كجزء من الخدمة المباعة وليس كتعويض عن تدني  وهنا
 ارتفاع سعرها، مثال في الفنادق يسمح للسائح بالمبيت ليلتين بسعر ليلة واحدة. الخدمة أومستوى 

  عرض مجاني مؤجل: -د

المؤهلة لشراء الخدمات المقدمة يمكن أن األدلة أو   ثباتاتا يقوم السائح بجمع مجموعة من اإلعندم
المدى كان على  وم مما يزيد من مرات تكرار الشراء والوالء حتى لا للفندق للحصول على العرض المقديقدمه

مجموعة من النقاط في حال أو  ة يقيم السائح في الفندق يحصل على عالمة القصير للفندق، مثال في كل مر 
 النقاط يؤهل السائح لإلقامة ليلة واحدة مع وجبة إفطار الفندق مجانا.و أجمع خمسة من هذه العالمات 

 

                                                 
 .922 :، صنفسه المرجع -1
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  الجوائز الترويجية: -هـ

فرصة للزبون للربح والحصول على جائزة تكون ذات قيمة للمشاركين مما  فندقيةال ؤسسةهنا تعطي الم
 أنواع من الجوائز: ثالثةيوجد حافزا أكبر للمشاركة وهناك 

 الجوائز التنافسية يطلب من السائح القيام بنشاط معين يتم التقييم بناء عليه. المنافسات أوفي  المنافسة: -
 من خالل االختيار العشوائي يمكن للسائح الحصول على جائزة معينة. السحوبات: -

 يشبه السحوبات لكن يجب أن يدفع السائح مبلغا مقابل مشاركة في السحب. اليانصيب: -

 العناصر األخرى للمزيج الترويجي: ثالثالمطلب ال

توجد عناصر  ،باإلضافة إلى عناصر المزيج الترويجي السابقة، والتي اتفق عليها معظم رواد التسويق
أخرى يمكن إدراجها ضمن المزيج الترويجي للخدمات الفندقية؛ حيث ساهمت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 في تطوير استخدامها وتنويعها ومن بين الوسائل نذكر ما يلي:

 التسويق المباشر: -الأو 

وزبائنها الحاليين يمكن تعريف التسويق المباشر بأنه وسيلة اتصال شخصية ومباشرة بين المنظمة  
 .1والمحتملين

 متخصص في االتصاالت التسويقية يهدف إلى إنشاء عالقة بين البائع والمشتري. لفهو شكومنه 

 ،(9000 – 1225ولقد بدأ استخدام التسويق المباشر في مجال الخدمات الفندقية في الفترة الممتدة بين ) 
حيث أعلنت مجموعة من السالسل الفندقية العالمية عن رغبتها في االستخدام الفعلي للتسويق المباشر 

نجاحات باهرة تتمثل في تعظيم روابطها  ؤسساتلالتصال بزبائنها والترويج لخدماتها ولقد حققت اليوم هذه الم
 .2ظل أساليب الترويج التقليديةمع زبائنها وزيادة مبيعاتها بمعدالت تفوق بكثير ما كانت تحققه في 

ويمكن إرجاع سبب ازدهار هذا النوع من وسائل الترويج إلى التطور التكنولوجي الهائل لوسائل اإلعالم 
الداعمة وتطورها، كالمصارف،  ؤسساتواالتصال وانتشار بطاقات االئتمان، باإلضافة إلى مجموعة من الم

 ر ذلك وتغيير نمط حياة الناس وتطوير معيشتهم.الوكاالت السياحية، منظمات االتصاالت وغي

 وتكمن أهمية التسويق المباشر للخدمات الفندقية في:

                                                 
 .152 :فؤاد عبد المنعم البكري، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .22 :، صمرجع سبق ذكره ،صفاء أبوغزالة -2
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 بالنسبة للمؤسسات الفندقية: -1

 يساهم في بناء عالقة وطيدة مع الزبائن؛ -أ

مكانية استخدام مجموعة مختلفة من وسائل االتصال؛ -ب  سهولة قياس ردة فعل السائح بشكل مباشر وا 

 مكان. المؤسسة الفندقية بأي شخص وفي أيالعالمية، فالتسويق المباشر يربط  -ج

 بالنسبة للزبون: -2

 العالم دون عناء؛ ؤسسة فييسهل على الزبون معرفة الخدمات الفندقية المقدمة من طرف أي م -أ

 يسمح للزبون بالتفاعل مباشرة مع مقدم الخدمة الفندقية. -ب
  الترويج عن طريق األنترنت: -ثانيا

نترنت هي: "عبارة عن وسيلة األكثر استعماال في االتصال، واألنترنت ظاهرة العصر والوسيلة عتبر األي
مثل شبكة واحدة مستمرة وهي شبكة من الشبكات تربط  وأكثر، مما يجعلها تبدأو  اتصال مكونة من شبكتين 

 1دول العالم". األكاديمي والحكومي في كللتجاري بين الحاسبات اآللية في المجال ا

أو نترنت للخدمات الفندقية في المنافع التي يقدمها سواء لمقدمي الخدمات وتكمن أهمية الترويج عبر األ
 (2) ( ومن بين هذه المنافع:مثال المستفيد منها )السائحين

 بالنسبة لمقدمي الخدمات: -1

تسهل تقديم المعلومات التي تخص الخدمة الفندقية والتعريف بخصائصها ومزاياها والترويج لها  يهف
 بتكلفة أقل وبسرعة أكبر.

 بالنسبة للمستفيد: -2

من خالل حصول الزبون على جميع البيانات التي يحتاجها عن الخدمة كالمعلومات الخاصة عن اإليواء 
رضاء حاجاتهم األساسيةواألكل وتأجير السيارات، وغيرها،   ،وبالتالي المساهمة في تحقيق رغبات السائحين وا 

مكانية قيامه بإجراء العديد من المقارنات بين المواقع المختلفة واختيار األنسب منها دون أن يحتاج إلى  وا 
 االنتقال من مكان إلى آخر.

                                                 
 .45 :، ص9001ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر،الجزائر،  ذكرة، االتصال السياحي في الجزائرأمال عبد العزيز،  -1
، 9001ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر،  مذكرة، السياحة في الجزائر وآفاق تطورهاواقع عبد القادر مدير،  -2

 .50 :ص
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 الدعاية:  -ثالثا

 تعريف الدعاية:  -1

أو اقتصادية، أو  عملية توجيه الناس القتداء فكرة معينة قد تكون سياسية،"يمكن تعريف الدعاية بأنها: 
 (1)كالهما معا".أو  السلوك أو هي نشر اآلراء ووجهات النظر التي تؤثر على األفكار أو دينية، أو تجارية، 

والتي إذا ما تم استغاللها  ،والدعاية تعتبر أحد أهم األدوات الترويجية المتوفرة للفنادق بشكل خاص
مجرد ذكر معلومات حول الفندق، العاملين،  أنبالشكل األمثل فإنها تكون ذات عائد كبير للفنادق، حيث 

األحداث الخاصة في الفندق، يمكن أن تصل إلى قاعدة عريضة من الجماهير المستهدفة، وبالتالي إحداث 
 د تذكر.األثر المرغوب إلدارة الفندق وبتكاليف ال تكا

 وفيما يلي نوضح أهم الفروقات بين اإلعالن والدعاية:

 الدعاية لها فرصة واحدة لنقلها من خالل وسائل االتصال بينما اإلعالن يمكن تكرار إذاعته؛ -أ

 الدعاية تهدف إلى تعريف الجماهير دون اإلقناع واإلعالن يهدف للتعريف واإلقناع؛ -ب

 تكاليف مرتفعة؛ والدعاية مجانية واإلعالن ذ -ج

 الدعاية تظهر كجزء ال يتجزأ من المادة اإلعالمية، بينما اإلعالن ينفرد عن المواد اإلعالمية؛ -د

اإلعالن الذي يمكن توجيهه إلى جمهور  والدعاية ال يمكن توجيهها إلى جمهور معين كما ه -هـ
 مستهدف من خالل اختبار الوسيلة المناسبة.

 لمؤثرة في اختيار المزيج الترويجي الفندقيالعوامل ا: رابعالمطلب ال

 2من أهم العوامل الرئيسية في اختيار المزيج الترويجي الفندقي ما يلي:
 اد المالية المتاحة: ر المو  -الأو 

حيث تلعب الموارد دورا هاما في تحديد المزيج الترويجي ففي المؤسسات الفندقية المحدودة الموارد يكون 
المباشر بينما في السالسل الفندقية ذات الموارد المالية الكبيرة نالحظ شمولية البرامج االعتماد على البيع 

 الترويجية وفعاليتها نظرا لتوفر الموارد المالية والفنية والبشرية واتساع السوق.

                                                 
 ?http//www.aladakee.com/vb/showtread.php :االلكتروني موقعالفاروق الجعفري، الدعاية واإلعالن، عن  -1
(19:00الساعة: على ، 9014/ 99/04تم تصفحه يوم: )    

 . 770مقابلة، مرجع سابق، ص: خالد -2
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  طبيعة السوق: -ثانيا

البيع الشخصي في الترويج عن  االتصال أوكلما صغر حجم السوق المستهدف كلما ازداد االعتماد على 
 الفندق، وكلما كان السوق مركزا في منطقة جغرافية محدودة كلما زاد االعتماد على البيع الشخصي. خدمات

 طبيعة السلع والخدمات:  -ثالثا

إن طبيعة وخصائص السلع والخدمات المراد تسويقها تحدد نوعية المزيج الترويجي المستخدم في الفنادق، 
كانت الخدمات ذات طبيعة فنية دقيقة هنا تزداد أهمية جهود البيع الشخصي في تقديمها وذلك من  فمثال إذا

 أجل إقناع زبائن الفندق بمزايا وطرق استخدامها.

  الميزانية المخصصة للترويج الفندقي: -رابعا

ي، حيث يؤثر حجم األموال والموارد المخصصة ألغراض الترويج في اختيار عناصر المزيج الترويج
كلما كانت الميزانية أكبر كلما كان هناك مجال أكبر في اختيار المزيج الترويجي الفندقي المناسب، أما في 

 حالة عدم توفر الميزانية الكافية فإن االختيار سيكون محدودا. 

 طبيعة الزبون المستهدف:  -خامسا

والوسيلة الترويجية لتتناسب مع قدرته  تؤثر طبيعة الزبون من حيث التعليم والثقافة على اختيار العنصر
على التعرف ومقارنة السلع والخدمات المختلفة المتوفرة في السوق، كذلك الزبائن يختلفون من حيث العادات 

 والتقاليد واالتجاهات مما يوجب على المؤسسات الفندقية تبني أساليب ترويجية تتماشى وطبيعة زبائنها.
  لسوق:طبيعة المنافسة في ا -سادسا

ختاره المؤسسات الفندقية، تتطلب طبيعة وحدة المنافسة في السوق ترتيبا مختلفا للمزيج الترويجي الذي ت
ضاع المنافسة الحادة تلجأ المؤسسات الفندقية إلى استخدام اإلعالن التنافسي، وذلك بهدف أو   ففي ظل

 إبراز مزايا الفندق.

ن األثر النهائي للترويج الفندقي يتوقف على درجة المهارة في تحديد أمن خالل هذه العوامل يمكن القول 
ما يستخدم من العناصر الترويجية والتي تحتاج لنوع من التوافق والتكامل لتعمل جميع العناصر معا لتحقيق 

 األثر النسبي للمزيج الترويجيأو  أهداف الترويج الفندقي، ومن الصعب في غالب األحيان قياس األهمية 
 الفندقي المستخدم.
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 1باستخدام األنترنت تطوير ترويج الخدمات الفندقية والسياحيةالمطلب الخامس: 

 نترنت:ألساسية لل المفاهيم ا -أوال 

 :(Internet)نترنتاأل  -1

 International اإلنكليزينترنت لغويا مشتقة من شبكة المعلومات الدولية واختصارا لالسم ألإن كلمة ا

net ) )( ويطلق عليها تسميات منهاThe net )أو ( الشبكة العالميةWord net )أو (The Web  )
نترنت يعتمد على األتعريف  أن "سميث ومارك" و "ريتشارد ج "ويذكر ، السريع للمعلومات اإللكترونييق الطر 

عمل الشخص الذي يريد تعريفها تعريفا يختلف عن ذلك التعريف الذي يقدمه باحث في مجال مهني معين 
إداري  أواقتصادي متخصص  أواقتصادي متخصص  أوويختلف عن التعريف الذي يقدمه مهندس مختص 
دارة الفنادق   متخصص في مجال صناعة السياحة وا 

, يمكن للمشتركين فيها الحصول على معلومات حول عمالقةة عن دائرة معارف نه عبار أنترنت األويعرف 
 ( .Email) اإللكترونيالتراسل عبر البريد  أوخرائط  أومرسوم  أوأي موضوع وفي شكل مكتوب 

 : لسببين لألنترنتويتضح صعوبة وضع تعريف واحد 

 ؛ت والوظائف التي تقدم من خاللهاتنوع الخدما 
  خدماتهالمستفيدين من ا األشخاصاختالف . 

ناس  شبكة معلوماتية قوامهابأنه  لألنترنت( كتعريف Communicationويمكن استخدام مصطلح )
ولها استخدامات  ، هاتفية يتواصالن عبر لغة مشتركةألسالك والخطوط الاوحواسيب مترابطة بأميال من 

مختلفة ومهام متعددة ويبتكر المشتركون بها طرقا جديدة ومثيرة لالستخدام وآخر هذه المبتكرات هو البث 
التصاالت الهاتفية بالصوت والصورة , ويتضح مما تقدم امواقع محددة أو  إلىالمباشر للصور واألصوات 

 :أن

 ؛ترنت أساسا مجموعة من الحواسيبنألا -1

 ؛و شبكاتحواسيب مترابطة في شبكة أتلك ال -7

 ؛يمكن إن تتصل بشبكات أخرى أوسع إن الشبكات -1

 ؛ل بين الشبكات يحكمها معدل معينإن عملية االتصا -2

                                                 
1
، 22العدد، مجلة اإلدارة واالقتصاد، دراسة ميدانية لعينة فنادق في محافظة اربيل وبغداد والنجف خلود وليد العكيلي، - 

 .172،177، ص ص: 7011العراق، 
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 ؛نترنتألامركزية تتحكم بمحتويات ليس هناك هيئة  -5

  .عالماإلغراضها الخاصة بما فيها وسائل أل األنترنتإن مهن كثيرة يمكن إن تستخدم  -2

    األنترنت:محركات البحث ودالئل  -ثانيا 

  :اإلرشاد إلى الخرائط -1

وخرائط الطرق في المدن وفي  المنشآت الفندقيةمواقع و  الخرائط السياسية والجغرافية والسياحيةوتتمثل في 
 كل موقع معين يحتاج الفرد إلى خريطة وهناك مواقع لخرائط مدن العالم على موقع الويب .

  :حاسبات المسافة -2

ضوء  ويبرز ،الميل أويكتب أسماء المدن ويحسب المسافة بالكيلومتر  أنالسائح  أو يستطيع المسافر
 .عامل سرعة الريح أويربط المدينتين وهناك حاسبات محدودة ببلد معين تأخذ منها رموز المطارات 

  :مخططات المسار -3

المسافة التي يقطعها على نقاط مختلفة من  أويأخذ معلومات عن الوقت  أن المسافر أو السائحيستطيع 
 .ره باإلضافة إلى خريطة لخط السيرمسا

  :محوالت الوقت والعمالت -4

السائح من محوالت العمالت على الويب إن تكون إمامه جداول التحويل من العملة  بإمكان المسافر أو
وكذلك محوالت الوقت لتعلم المواقيت في كل دولة من دول العالم  ،خرىاألم التي بيده إلى عمالت العال

 .متينة لألبحاث الموضوعة عن السفريعتمد على األسس ال أنالمسافر عليه  أوفالسائح 
 :مكاتب السياحة الوطنية -5

( بشكل واضح عن الكتيبات والكراسات السياحية التقليدية القديمة وقامت نترنت )الويباأللقد عوض 
 ووكاالت السفر والسياحة بالترويج عن السياحية التي تقوم بها المكاتب السياحية . منشآت الفندقيةال

يحصل على كل  أننترنت األ( على Travel & Lasureمن خالل مجلة ) أو المسافرويستطيع السائح 
 يمنح أنالمكاتب السياحية يستطيع الويب  إلىباإلضافة  ،مكاتب السياحة والسفر في كل دولة في العالم

 معلومات عن الطقس والمسكن والمعلومات التاريخية ومراكز الترفيه واألعياد ووسائل النقل والخرائط. 
   :مكاتب المؤتمرات السياحة ومكتب الزائرين -6

أكبر عدد من  استدراجالحكومة المحلية لذا تناط بها مسؤولية  أوالوالية  إشرافغالبا ما تكون تحت 
بطرق    األساسيةومجموعات العمل كي تجتمع في البلد .وتنجز مكاتب المؤتمرات السياحية مهامها  السياح
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وهذه  توزيع الكتيبات السياحية, ,للمعلومات أكشاك إقامةعدة : منها رعاية المناسبات االحتفالية  الترفيهية ,
 visمواقع  وتجد، الجمهور أمامتظهر  أنصورة التي يريدون للمكان تبيع انطباعا ذهنيا بال أنالمواقع تريد 

/con نترنتوهي صفحات على األ. 
  :الحجز الفندقي على الويب -7

حيث يتم استعراض لصفحات الفندق على الويب وحسب المواصفات  ورغبات السائح الذي يستطيع 
 أومباشرة مع الفندق نفسه وعبر عنوانه البريدي  أوعبر سلسلة فنادق  أوالحجز عبر شركات حجز مستقلة 

 المشتركة .  أوذات الملكية الخاصة  األبراجهناك بدائل للفندق كالشقق في  أوالويب المخصصة له 

فندق أو يكون شريكا  إلىنترنت مجرد وسيط يأخذ طلب منك ويرسله األوقد تكون خدمات الحجز على 
وهناك شركات تقوم بخدمات  ,بائن جدد للفندق وتقديم الحسوماتمه ز حقيقيا في عملية تدبير الحجز بتقدي
 الحجز من الفنادق بالطريقة الفورية. 

   :نترنتاأل مواعيد شركا ت الطيران وحجز التذاكر عبر  -8

حيث تستطيع التحري عن شركات الطيران عبر صفحات الويب وللرحالت ذات الصفقات المتكاملة 
متحالفة مع الفنادق والخطوط البحرية وشركات تأجير السيارات حيث تكسب سعر فغالبية شركات الطيران 

 .ز يعادل ثمن تذكرة الطيران نفسهاممي
 :مية األنترنت في الترويج السياحيأه -ثالثا

( بليون 21) إلى 1992بليون دوالر( عام  7جمالية من ) اإلالمبيعات حققت زيادة في نترنت األمواقع  إن
 . 7000دوالر عام 

تعد أداة مناسبة لترويج وتوزيع الخدمات الفندقية والسياحية بسبب طبيعة هذه  األنترنتتكنولوجيا  إن
الخدمات التي يعتمد في نجاحها على توفير المعلومات الكافية والمناسبة والجذابة والقادرة على استقطاب 

  .طلبها وشرائها إلىالضيف  أوالسائح 

 مؤسسةلكتروني للاإلالموقع  إلىوتبرز أهميتها في جعل األسواق السياحية والفندقية قادرة على الوصول 
( On Line Shoppingمتعددة عبر الخط المباشر )على خدماتها ال الفندقية في كل مواقع العالم واالطالع

 وهي :

 ؛الحاسوب وبرمجياته -1

 ؛السفر -7

 .التسلية والترفيه -1
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 :وفي ترويج وتنشيط المبيعات وذلك السياحية والفندقية في دراسة السوق السياحية ؤسساتالموبدأت 

  وترويج المبيعات من خالل والفندقية  الدعاية السياحيةللتوسيع في مجاالت الترويج والتسويق و
الضيف ورسم صورة ذهنية ال  أو السائحأو  إيصال كل مواقع الجذب السياحي والخدمات للمستهلك

 .تنسى
  مؤسسات فندقيةكانت  نترنت في إعطاء فرص متساوية للمنافسة في السوق السياحية سواء  األيساعد 

 .األنترنتعلى صغيرة الحجم أي لها تواجد عالمي  أوكبيرة 

 المبيعات , ترويجلشخصٍي, العالقات العامة, البيع االذي يشمل ) اإلعالن الفندقيالترويج  إن, 
الصغيرة القيام بها, فساهم  الفندقيةميزانية كبيرة ال تستطيع المنظمات  إلىالدعاية والنشر ( يحتاج 

للخدمات من خالل الترويج على المواقع  نتشارواالوفير فرص متساوية في التنافس في ت نترنتاأل
 . الفندقية والسياحية

 ستطيع المنظمات السياحية والفندقية نترنت يلعب دور مهم في تحقيق اقتصاديات الكلفة وتاأل إن
  الترويج عن خدماتها وتوزيعها بتكاليف منخفضة مقارنة بأساليب الترويج والتسويق التقليدية .

  في فتح قناة اتصال مباشر مع السياح من خالل موقعها األنترنتتسمح شبكات.)   

 مستهلك بسرعة أو في إيجاد سائح المؤسسة الفندقية يساعد  األنترنتعبر الفندقي الترويج  إن
والبيع الشخصي  ،عالنكاإلالمزيج الترويجي  أوألنشطة ا أووسهولة من خالل مواقع الويب 
  والعالقات العامة وترويج المبيعات .

 من خالل التغذية العكسية وردود  فندقينترنت في قياس مدى فاعلية عناصر الترويج اليساعد األ
ستبيان أو فكار جديدة ومبتكرة ومباشرة من خالل اإلجابة على أسئلة االأفعال المستفيدين وطرح أ

 . الشكاوى أو المقترحات

 وبيانات  وبي المبيعات والبيع الشخصي من خالل حصولهم على معلوماتكسب فرص تسويقية لمند
 .      قلأفي وقت مناسب وكلفة 

 ساعة وطيلة  42ت للمعلنين بالعمل في إيصال المعلومات على مدار الوقنترنت تساهم إن شبكة األ
 . بوع  دون تكاليف إضافيةأيام األس
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  :للترويج عنها األنترنتالتي تساهم شبكة الخدمات السياحية والفندقية  -رابعا 

نه وسيلة رائجة ألنترنت بشكل كبير على مواقع شبكات األ السياحيةالفندقية و تتنافس األسواق اإلعالنية 
شاشة  صغيرة رة وبأساليب متنوعة تجعل العالم فالرسائل اإلعالنية المعدة بتقنيات متطو , وسريعة االنتشار

، والطبيعية والتراثية واألثريةلحضارية ع المؤسسات الفندقية والمواقع أدق التفاصيل عن البلدان ومواق توصل
ج السياحية والرحالت وكل والبراموالخرائط واإلحصائيات واألسعار والعمالت وأحوال المناخ  وكذلك البيانات

 . الجتماعية واالقتصادية والسياسيةالحياة ا تفاصيل
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 خالصة:

تقوم بها المؤسسة  اتصاليةالترويجية وسيلة  االستراتيجيةمن خالل ما تم التطرق إليه يمكن القول بأن   
الترويجية المتمثلة في اإلعالن، اإلقناع والتذكير ذلك من أجل تحقيق األهداف و مع زبائنها،  لالتصال
 والتعزيز.

هي اإلعالن، العالقات العامة، تنشيط و كما أن النشاط الترويجي يتوقف على مجموعة من العناصر   
باإلضافة إلى التسويق المباشر، األنترنت والدعاية ولكل عنصر من هذه  ; المبيعات والبيع الشخصي

ئص فال يمكن القول بأن هناك عنصر أهم من األخر فجميعها تعمل على تحقيق خصاو العناصر مميزات 
الترويجية يتوقف على مدى قدرة المؤسسة في التحكم في العوامل  االستراتيجيةنجاح و أهداف المؤسسة 

 المزيج الترويجي .  اختيارالمؤثرة على 

من بين  استراتيجية اختيارومن أجل الصياغة المناسبة للنشاط الترويجي من قبل المؤسسة يجب عليها  
 تعزيز مركزها التنافسي. و الحفاظ على مكانتها فيه و السابقة الذكر للدخول إلى السوق  االستراتيجيات
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 اخلامتة



 الخاتمة العامة
 

 الخاتمة العامة

 هي أكبر صناعة تؤلف التي والحيوية األساسية الفرعية الصناعات أحد الفنادق صناعة تعد
 السائح إلرضاء الضرورية والتكميلية األساسية الخدمات من مجموعة توفر نهاأ إذ السياحة، صناعة
  .الضيف

 على قادرة فندقية إستراتيجية تنفيذ  وضع على أعمالها إدارة في فندقية مؤسسة نجاح أية ويعتمد
 شاملة تسويقية إستراتيجية خالل من إال تتحققا ال وهذ ،بهاالمحيطة  البيئة في الفاعلية تحقيق

 ككل، لمجتمعا وأهداف الضيف أهداف  الفندقية المؤسسة أهداف تحقيق إلى تسعى الفندقية للخدمات
 خطة وضع ثم المستهدفة، السوق ورغبات تحديد حاجات عبر تكون التسويقي النشاط بداية أن حيث

 الخدمات وتحسين والرغبات لتلك الحاجات اإلشباع تحقيق على قادرة تكون ومتكاملة شاملة تسويقية
 على جهودها في تركز متميزا، فهي تنافسيا طابعا عليها يضفي ما كل إضافة ،لها الترويج الفندقية
 مثل األساليب التحفيزية ببعض تتبعها ثم وهلة، ألول الضيف يشاهدها التي األساسية الفندقية الخدمة

 فاعلة بصورة السياسات هذه تتبع كثيرة فنادق فهناك للمستهلك، تمنح التي والخصومات اإلضافات
 ال بالدنا في الفندقية ؤسساتالم أن غير، العالمية الفنادق من وغيرها حياة، هيلتون، شيراطون،: مثل
 من لالستفادة عناء نفسها تكلف وال ،أال وهي الترويج الحيوية التسويقية الوظيفةهذه  تتجاهل زالت

دخالو  الراهنة العلمية التطورات  .عليها العاملين تدريب أو تسييرها في الحديثة األساليب العلمية ا 

 اختبار الفرضيات كمايلي: إلىومن خالل نتائج الدراسة النظرية و التطبيقية خلصنا 

 مقبولة تماما، ألن "تلعب المنشآت الفندقية دورا كبير في الجذب السياحي "األولى الفرضية 

 .الفندق إحدى المقومات الرئيسية لقيام نشاط السياحة، فال سياحة بدون فنادق وال فنادق بدون سياحة

 ألنمقبولة،  "التعامل مع فندق حسين اختيارفي  تساهم جودة الخدمات المقدمة " ةالفرضية الثاني  
 tمما يعني أن الدرجة الموافقة له كبيرة، و 5.60.4بلغ  األول للمجالنالحظ أن المتوسط الحسابي 

زبائن الفندق  أي أن 6.64أقل من  6.666ومستوى الداللة  0..8الجدولية  tأكبر من  41...8المحسوبة 
 إختاروا اإلقامة في الفندق دون غيره بسبب جودة الخدمة.
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 يعتمد الفندق على جميع عناصر المزيج الترويجي الفندقي لزيادة الطلب على  " الفرضية الثالثة
] 4-5.4ينحصر في المجال ]المتوسط الحسابي للبيع الشخصي والتسويق المباشر كان " مقبولة، ألن خدماته

] 4.5-4.0]أما المتوسط الحسابي لتنشيط المبيعات فكان محصورا في المجال  ،جدا فإن درجة الموافقة كبيرة
أما بقية العناصر والتي تتمثل في اإلعالن، العالقات العامة، الدعاية واألنترنت فكان  الذي يدل على الحياد،

درجة الموافقة كبيرة،  والذي يدل على] 5.4 -4.5]المتوسط الحسابي الخاص بكل منها محصورا في المجال 
 6.64أقل منأي  6.666ومستوى الداللة المجاالت  لكل 0..8الجدولية  tالمحسوبة أكبر من  tوقد كانت 

لكل المجاالت، إذن فالفندق يعتمد بالترتيب على التسويق المباشر، البيع الشخصي، اإلعالن، العالقات 
 العامة، األنترنت، الدعاية فتنشيط المبيعات.

 مقبولة، ألن تترويج خدماته باالعتماد على األنترن تطوير يعمل الفندق على " الفرضية الرابعة "
الذي يدل على درجة  ]4-5.4] المتوسط الحسابي لكل عبارات المحور الثالث محصور ضمن المجال

 6.666ومستوى الداللة لكل المجاالت  0..8الجدولية  tالمحسوبة أكبر من  tالموافقة الكبيرة جدا وقد كانت 
 لكل المجاالت ومنه فالفندق يعمل على ترويج خدماته باالعتماد على األنترنت. 6.64أقل من أي 

 نتائج الدراسة:

 النتائج النظرية: -أ

 تحصلنا على النتائج التالي: الدراسة هذه مكنت قد

، فال يمكن أن تكون هناك سياحة بدون وجود تلعب المنشآت الفندقية دورا كبير في الجذب السياحي -
بحيث مهما كانت المنطقة تتمتع بمقومات طبيعية إال أنها ال  ، يلجأوا إليها الضيوف و السياحفنادق 

 تشهد إقبال السياح لعدم تواجد منشآت إيواء ترقى لمستوى توقعات السائح 

 دورا يلعب فهو الفندقي، التسويقي المزيج ضمن الهامة الرئيسية العناصر أحد الترويج يعتبر -
 الزبائن واستقطاب الفندق، يقدمها التي والشراب طعامالو  اإليواء بخدمات التعريف في فعاال إستراتيجيا

قناعهم والضيوف السياح من  المنظمة تنظمها التي الترويجية الحمالت مختلف خالل من بشرائها، وا 
 ذهنية صورة لتحقيق المتبادلة والثقة بالدفء علها تتصفجو  عمالئها مع تهمعالقا تعزيز بغية الفندقية
 .متميزة
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 التي األسعار تحديدو  لديهم، المتجددة لرغباتاو  الحاجات إشباع عبر وأهداف الفندق رسالة تحقيق  -
كبيرا في المطلوبة  الفندقية والتسهيالت الدفع، أساليب على ظروفهم، والتعرفو  إمكاناتهم مع تتالءم

طبيعية إال أنها ال تشهد إقبال السياح لعدم بحيث مهما كانت المنطقة تتمتع بمقومات الجذب السياحي 
  .تواجد منشآت إيواء ترقى لمستوى توقعات السائح

 النتائج التطبيقية: -ب

 كمايلي: تبين من خالل الدراسة الميدانية   

 . الزبائن اإلقامة في الفندق اختيارأن جودة الخدمات تساهم في  -
 ،الترتيب على البيع الشخصياستخدام عناصر المزيج الترويجي في فندق الحسين على  تم  -

 فتنشيط المبيعات. ، الدعاية ،األنترنت ،العالقات العامة ،التسويق المباشر
ساعدهم على  األنترنتإمكانيات التطوير فقد وافق أغلب الزبائن على أن الترويج عبر هناك  -
  ،   أكثر بصفة موسعة الستعمالهالفندق ويتطلعون  اختيار
 األنشطة على العاملين ويرجع تكوين ،لبيع الشخصياو  المؤتمرات ماتخد على المعتبر الطلب -

 المحلية الثقافة تظهر التي الضيوف، والدالئل وجه في واالبتسامة االستقبال حسن وعلى الترويجية
  ،التقليدية األزياء أو الطبخ مجال في األصيلة
 المقابالت التي خالل من اتضحو  االصطياف، موسم خالل حتى السياح إقبال في هناك نقص -
 .الفندقي للتسويق العلمية بالمفاهيم الوعي نقص والعاملين المسؤولين بعض مع أجريت
 توفره بماو  الترويج إستراتيجيةب خاص واهتمام ومدروسة، واضحة ترويجية إستراتيجية وجود -

 .تهمسلوكيا على إيجابي تأثير منية لما لهما إضاف ترويجية خدمات من االتصال تكنولوجيات

 :التوصيات

 الترويجية اإلستراتيجية و التسويقية الوظيفة بتأهيل المتعلقة االقتراحات : 
 المناسبة التسويقية اإلستراتيجية إعداد و تصميم عند الفندقي للتسويق العلمي بالمفهوم األخذ -

  .الفندقية للخدمات
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 و والشراب، الطعام من وأذواقه اإلقامة ظروف حول ورغباته حاجاته وفهمزبون لل االستماع -
 للفندق، زيارته أثناء عليها الحصول يريد التي المنافع حزمة حول المستقبلية توقعاته على التعرف

 .النزيل غرفة في ووضعها خاصة استمارة إعداد خالل من ذلك تحقيق يمكنو 

 مختلفة معايير حسب متجانسة سوقية قطاعات إلى زبائنال تصنيف خالل من السوق تجزئة -
 إستراتيجيات وتطبيق ،وغيرها الملتقيات، وامنظوم ، لاألعما رجال اإلقامة، مدة ، السياح :مثل

 .سوقي قطاع بكل خاصة تسويقية

 توثيق على تشجيعهم قصد ،زبائنلل المتنوعة االمتيازات بعض نحمو  مرنة سعرية سياسة تطبيق -
 رحالت تنظيمو  زبائن،ال من خاص لنوع االستثنائي النقل توفير :مثل الفندق مع تهمتعامال وتوطيد
 ، وجوالت سياحية في المنطق أو في المناطق المجاورة.ترفيهية

 بعض باعتماد وذلك ،يقدمها التي والخدمات بالفندق التعريف إلى تهدف ترويجية برامج إعداد -
  :التالية الوسائل

 الملموسة الجوانب على التعرف أجل من المرتقب زبونلل الفرصة تتيح كأداة التلفزيوني اإلعالن -
 الفندقية؛ الخدمات في

  .المدينة بوسط و الوالية لمداخل الرئيسية النقاط بمختلف توجيهية وأخرى إعالنية، لوحات إنشاء -

 .وتصميمها المطوية محتوى في النظر إعادة -

 للزوار الرمزية الهدايا بعض وتقديم ،الترقوية األسعار خالل من المبيعات نشيطلت بحمالت القيام -
 وذلك أيام، خمسة من ألكثر بالفندق يقيم نزيل لكل %46 بنسبة األسعار في تخفيضات منح مثال أو

 بالنسبة تسويقية فرصة ضياع عن تعبر المؤجرة غير الغرفة ألن الطلب، انحدار حاالت مواجهة قصد
 .لها المتوسطة المستويات تتعدى ال شغالاأل نسب نأو  خاصة تخزينها، يمكن ال ألنه للفندق

 الجديدة خاصة وخدماته، الفندق حول المتخصصة تالمجاال الصحف في المقاالت بعض نشر -
جراء منها  اإلعالم؛ سؤوليمو  الصحفيين مع خاصة حوارات وا 
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 وكسب قصد فيها الجوانب لبعض الرعاية وتقديم الدراسية، ألياماو  الملتقيات لمنظمي االطمئنان -
 . ئهموال الحفاظ علىو المتعاملين  ةثق

 ·.دولية أو محلية كانت سواء   بالفنادق الخاصة أو السياحية المعارض مختلف في المشاركة -

 السياحية للمناطق ترويجية بحمالت القيام قصد بالوالية السياحي القطاع في المسؤولين تحسيس -
 يصب ذلك ألن لها، اورةالمج المناطق بعض أو الوالية مستوى على المتواجدة األثرية أو التاريخية و
 .الفندقية الخدمات صالح في

 إلدارياو  التنظيمي بالجانب المتعلقة االقتراحات : 

 لضمان الفندق، إدارة مستوى على العامة العالقات دارةا  و  للتسويق فرع أو مصلحة إنشاء -
 التسويق دائرة مع والتنسيق االتصال عملية لتسهيل ذلكو  ،الفندق مصالح بين التنظيمي التنسيق
 .بقسنطينة السياحي التسيير لمؤسسة العامة بالمديرية

 وتحسين وخارجه الوطن داخل تنشط التي لسفراو  السياحة وكاالت مع قوية عالقات إقامة -
مدادهاو  معها، التعامالت  توجيه عند اتهأولويا من علهجو  للفندق الترويج قصد الالزمة بالمعلومات ا 

 .الطرفين بين ثنائية اتفاقيات مقابل والزوار، السياح

 لمعاهداو  الخاصة أو العمومية المؤسسات مختلف بين متعددةالو  الثنائية االتفاقيات تدعيم -
  .والجامعات

 وموقع أللواناو  للديكور والخارجية الداخلية لتصاميماو  للخدمة المادي المحيط على التأكيد -
 .زبونلل الشرائية القرارات اتخاذ في هامة أداة باعتباره الممتاز الفندق

   خالل من العمالء مع التعامل في تهمقدرا تعزيز و بالفندق العاملين تأهيل -

 األعوان بعض وتكليف الزوار، و  الضيوف جذببهدف  الفندق لفائدة الترويج على تدريبهم 
جراء المطويات توزيع طريق عن العمالء، عن التنقيب و البحث أجل من البيع رجال بمهام للقيام  وا 

 مع والتنسيق لفاكسات،او  الرسائل ستقبالا  و  ،المباشر للتسويق بيانات قاعدة وتكوين الهاتفية المكالمات
 .وغيرها والسفر السياحة ووكاالت،  الرحالت منظمي من الوسطاء
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 اإلستراتيجية والرؤيا المبادرة روح لخلق العاملين لدى وأسسها قيمها ونشر الفندق ثقافة ترسيخ 
 عمليات في شاركتهممو  ككل، الفندق وأهداف الخاصة أهدافهم تحقيق إلى السعي أجل ن، ملديهم
 .الفندقية الخدمات تحسين و بتطوير المتعلقة القرارات اتخاذ
 الوظائف مع ذلك توافق وضمان متنوعة، دراتقو  كفاءات ذوي أفراد وتوظيف استقطاب 

 .العيوب و األخطاء من وسالمته األداء فعالية لتحقيقلهم  المخصصة
 السنة، أو للشهر المثالي الموظف مسابقة مثل العاملين لفائدة التحفيزية األنشطة بعض تنظيم 
 المحلية والسلطات الشخصيات وبعض اإلعالم وسائل إليه تستدعى حفل في الفائزين أوالفائز  وتكريم
 .معهم العالقات وتلطيف لتحسين
 وتحفيز العمل، عالقة انتهاء بعد والئهم على اإلبقاء قصد التقاعد على المقبلين العمال تكريم 
خالص بتفاني المهام أداء مواصلة علىئهم زمال  الفرصة سمحت كلما الترقية في الحق منحهم مع وا 
 .بذلك

 أساسيا قطاعا يشكل أصبح ،ربالجزائوالفندقي  السياحي القطاع أن إلى اإلشارة يجب األخير في 
 الثقافية و التاريخية و الطبيعية المؤهالت مع خاصة ، الوطني باالقتصاد للنهوض محوريا ونشاطا

 الداخل في للبقاء المغلقة األفاق ذو المحروقات قطاع محدودية إلى باإلضافة الجزائر، بها تزخر التي
 و تونس ورةلمجاا البلدان في تجد أصبحت والتي الجزائرية العائلة متناول في خدمات تقديم خالل من

 .األصلي وطنها عن بديال المغرب

 مستقبال، ودراسات لبحوث إشكاليات تكون أن الممكن من التي المواضيع بعض اقتراح يمكنكما 
 :يلي كما

 ة.المستدام التنمية تحقيق في المحلية الجماعات دور  -

 .والطموح الواقع بين الجزائر في السياحي القطاع  -

 .الفندقية للخدمات اإللكتروني الترويج  -
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 10الملحق رقم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                        

 جامعة جيجل                                                  

 كلية علوم التسيير                                              

 و تسيير سياحي اقتصادتخصص : ماستر                                                             

 بعنوان: استقصاء استمارة

 ترويج الخدمات السياحية و الفندقية و إمكانية تطويرها                          

        -  حسين والية قسنطينةدراسة حالة فندق  -

 

و  اقتصادتخصص  في إطار التحضير مذكرة ضمن متطلبات الحصول على  شهادة الماستر      
 : و الموسومة بتسيير سياحي 

 -دراسة حالة فندق حسين والية قسنطينة–ترويج الخدمات السياحية و الفندقية و إمكانية تطويرها 

لذلك نرجو منكم  الموجهة لخدمة البحث العلمي؛ االستقصاءأيديكم قائمة بين  عنتشرف بأن نض  فإننا
و سوف تؤخذ إجابتكم  في الخانة المناسبة (X)بوضع عالمة  اإلجابة بكل أمانة و صدق و موضوعية

ليها إاَل الجهة القائمة بالدراسة , ولن تستخدم إال و نؤكد لكم أن بيانتكم لن يطلع ع االعتبارعين ب
 لبحث العلمي.ألغراض ا
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 األنشطة الترويجية الحالية الثاني:المحور 

 
 العبارة الرقم  

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماما

      الفندق اختيارجودة الخدمة المقدمة ساعدتك على  31 الخدمة
السعر المناسب للخدمة من بين األسباب التي جعلتك  32 

 تختار الفندق 
     

      موقع الفندق مناسب و مالئم لإلقامة فيه 30 
      اإلقامة فيه اختياركسمعة الفندق هي السبب وراء  30 

      يعتمد الفندق في اإلعالن عن خدماته على المجالت  30 اإلعالن
      على المطويات يعتمد الفندق في اإلعالن عن خدماته 36 
تحصلت على معلومات عن وجود الفندق من خالل  37 

 اإلذاعة
     

      تعرفت على مكان تواجد الفندق عن طريق الالفتات 30 
      الفندق في التلفازسبق لك أن شاهدت إعالن عن  30 

البيع 
 الشخصي

 اختيارساعدك على  االستقبالحصولك على حسن  13
 الفندق 

     

أثناء التفاوض مع موظفي الفندق أقنعوك بتجربة  11 
 خدمة يقدمها الفندق

     

يعتمد الفندق على رجال البيع في المكتب األمامي  12 
 لتمكينك من الحصول على الخدمة 

     

و شكاويك و  النشغالك باالستماعيقوم موظفو الفندق  10 
 يعملون على حلها

     

لتسهيل  كاستفساراتظفو الفندق عن جميع يجيب مو  10 
 حصولك على خدمات الفندق 

     

العالقات 
 العامة

الفندق لشخصيات معروفة يزيد من ثقتك في  استضافة 10
 الخدمات المقدمة لك

     

بتنظيم أيام دراسية لتزويدك بالمعلومات  يقوم الفندق 16 
حول الخدمات الفندقية و السياحية بالوالية و المناطق 

 المجاورة لها

     

      سبق لك حضور مؤتمر علمي بالفندق 17 
في الحصول على معلومات حول  الفندقساعدك  10 

 بالوالية األسفاروكاالت السياحة و 
     



بوكاالت سياحية للقيام  اتصالكسهل لك الفندق في  10 
 جوالت للتعرف على المدينة ب

     

تنشيط 
 المبيعات 

ترى أن الفندق يقوم بالتخفيض في أسعار بعض  23
  الخدمات المقدمة لك خالل فترات محددة

     

من  استفادتكيقدم لك الفندق هدايا خاصة عند  21 
 خدماته

     

      اتي له و لخدماتهسبانالفندق على اإلعالن الميعتمد  22 
يقوم الفندق بتنظيم مسابقات و طومبوال في بعض  20 

 المناسبات  
     

      يقدم لك الفندق إقامة مجانية لبعض األيام 20 
      من تخفيضات لحجم األسرة استفدتسبق لك أن  20 

التسويق 
 المباشر

سبق لك أن حصلت على تحصلت على بطاقات  26
 الفنادقبريدية من الفندق جعلتك تختاره من بين 

 األخرى

     

      الهاتف  باستخدامسبق لك أن حجزت في الفندق  27 
سبق وأن قدم لك الفندق منشورات لتزويدك بالمعلومات  20 

 حول خدماته
     

الفندق من أصدقاء تم حصولك على معلومات عن  20 الدعاية
 أقاموا مسبقا فيه

     

الفندق من  خالل  تم حصولك على معلومات عن 03 
الفندق لتظاهرة تم اإلعالن عنها في وسائل  استضافة
 االتصال

     

رغبت في زيارة الفندق للتردد المستمر للشخصيات  01 
 المعروفة عليه

     

      عليه االطالعسبق لك للفندق موقع إلكتروني  02 األنترنت
المعلومات التي تحصلت عليها عن خدمات الفندق  00 

 عن طريق األنترنت كانت كافية
     

سبق لك أن قمت بالحجز في الفندق عن طريق  00 
 األنترنت 

     

      على األنترنت سهل تعاملك مع الفندق  اعتمادك 00 
فرصة خاص بالفندق أتاح لك ال يإلكترونموقع ال 06 

التعرف على خدمات الفندق دون الحاجة إلى 
 الحضور الفعلي

     

     يقوم الفندق باإلعالن عن التخفيضات التي يقوم بها  06 



 من حين إلى أخر عبر موقعه اإللكتروني
يقدم لك الفندق جميع المعلومات الجديدة حول خدماته  07 

من خالل صفحته الخاصة على موقع التواصل 
 (facebook) االجتماعي

     

للفندق  االجتماعيالقائمون على موقع التواصل  00 
حول  كاستفساراتو  انشغاالتكيحاولون دائما معرفة 

 الفندق

     

سبق لك و أن علمت عن تاريخ إجراء تظاهرة دولية  00 
عبر موقعه  باستضافتهاأو وطنية قام الفندق 

 اإللكتروني  

     

   نترنتترويج الخدمات الفندقية عبر األ  رإمكانيات تطوي ور الثالث:حالم                              
  

ترى أنه من األفضل أن يعتمد الفندق على موقعه  03 
اإللكتروني في الترويج لخدماته لتسهيل الحصول على 

 الخدمة 

     

ترى أنه من األفضل أن يعتمد الفندق على موقعه  01 
اإللكتروني لتمكينك من الحصول على الخدمة في 

 الوقت المحدد 

     

على موقعه ترى أنه من األفضل أن يعتمد الفندق  02 
ى خدماته عل االطالعاإللكتروني ألنه يمكنك من 

   ةمعتمدا على جميع الوسائل الترويجية اإللكتروني

     

ترى أنه من األفضل أن يعتمد الفندق على موقعه  00 
اإللكتروني في الترويج لخدماته ألن الدخول إلى 

 موقعه اإللكتروني مجاني

     

األنترنت ألنه  استخدامللفندق ترى أنه من الضروري  00 
 األكثر تطورا االتصاليةالوسيلة 

     

الفندق على موقعه اإللكتروني يؤثر إيجابا  اعتماد 00 
 على الصورة الذهنية لخدماته

     

الفندق على موقعه  ادمإعتترى أنه باإلمكان  06 
و   األثرية،، اإللكتروني في الترويج للمواقع التاريخية

 الموجودة بالواليةالدينية 
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Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,834 5 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,692 5 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,709 6 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,659 3 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,609 3 

 



 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,950 9 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,958 7 

 

 لجميع محاور االستبيانكرونباخ معامل الثبات ألفا 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,852 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : معامل االرتباط30الملحق رقم
 

Corrélations 

 AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 A 

A Corrélation de Pearson ,616
**
 ,545

**
 ,858

**
 ,785

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 BQ1 BQ2 BQ3 BQ4 BQ5 B 

B Corrélation de Pearson ,531
**
 ,620

**
 ,761

**
 ,748

**
 ,465

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 CQ1 CQ2 CQ3 CQ4 CQ5 C 

C Corrélation de Pearson ,656
**
 ,381

**
 ,905

**
 ,911

**
 ,932

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 D 

D Corrélation de Pearson ,780
**
 ,693

**
 ,747

**
 ,761

**
 ,342

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

 

 



Corrélations 

 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 E 

E Corrélation de Pearson ,817
**
 ,553

**
 ,722

**
 ,918

**
 ,230

*
 ,627

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 FQ1 FQ2 FQ3 F 

F Corrélation de Pearson ,848
**
 ,849

**
 ,644

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 GQ1 GQ2 GQ3 G 

G Corrélation de Pearson ,857
**
 ,785

**
 ,617

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 HQ5 HQ6 HQ7 HQ8 HQ9 H 

H Corrélation de 

Pearson 

,901
**
 ,941

**
 ,834

**
 ,815

**
 ,941

**
 ,811

**
 ,894

**
 ,768

**
 ,784

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 IQ6 IQ7 I 

I Corrélation de Pearson ,935
**
 ,845

**
 ,916

**
 ,942

**
 ,959

**
 ,933

**
 ,705

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



 

Corrélations 

 A B C D E F G H I Total 

Total Corrélation de 

Pearson 

,190 ,103 ,409
**
 ,702

**
 ,610

**
 ,100 ,487

**
 ,683

**
 ,689

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,059 ,306 ,000 ,000 ,000 ,321 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المتغيرات الديمغرافية30الملحق رقم

 الجنس

 الجنس

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 79,0 79,0 79,0 79 ذكر 

 100,0 21,0 21,0 21 أنثى

Total 100 100,0 100,0  

 العمر
 

 العمر

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة 03أقل من  21 21,0 21,0 21,0 

سنة 03إلى  03من   18 18,0 18,0 39,0 

سنة 03إلى  03من   19 19,0 19,0 58,0 

سنة 03أكثر من   42 42,0 42,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 الحالة االجتماعية
 

 المحالة االجتماعية

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21,0 21,0 21,0 21 أعزب 

 87,0 66,0 66,0 66 متزوج

 100,0 13,0 13,0 13 أخرى

Total 100 100,0 100,0  

 المستوى التعليمي
 

 المستوى التعليمي

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 6 ثانوي 

 67,0 61,0 61,0 61 جامعي

 100,0 33,0 33,0 33 أخرى

Total 100 100,0 100,0  



 المهنة
 

 المهنة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,0 46,0 46,0 46 موظف 

 73,0 27,0 27,0 27 أعمال أخرى

 85,0 12,0 12,0 12 متقاعد

 100,0 15,0 15,0 15 أخرى

Total 100 100,0 100,0  

 الدخل الشهري
 

 الدخل الشهري

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  دج 00333أقل من  15 15,0 15,0 15,0 

دج 03333إلى  00333من   24 24,0 24,0 39,0 

دج فما فوق 03333  61 61,0 61,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 مكان اإلقامة
 

 مكان اإلقامة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 24,0 24,0 24,0 24 داخل الوالية 

 94,0 70,0 70,0 70 خارج الوالية

 100,0 6,0 6,0 6 خارج الوطن

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوع السياحة 
 

 

 

 نوع السياحة التي تقوم بها

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 6 تعليمية 

 21,0 15,0 15,0 15 ثقافية

 33,0 12,0 12,0 12 عالجية

 39,0 6,0 6,0 6 رياضية

 94,0 55,0 55,0 55 سياحة أعمال

 100,0 6,0 6,0 6 نوع آخر من السياحة

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للعينة الوحيدة  tاختبار :30الملحق رقم

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

AQ1 100 4,25 ,657 ,066 

AQ2 100 4,03 ,703 ,070 

AQ3 100 3,93 ,935 ,093 

AQ4 100 4,06 1,003 ,100 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

BQ1 100 4,04 ,920 ,092 

BQ2 100 4,22 ,773 ,077 

BQ3 100 3,83 1,138 ,114 

BQ4 100 4,28 ,866 ,087 

BQ5 100 4,28 ,866 ,087 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

BQ1 11,301 99 ,000 1,040 ,86 1,22 

BQ2 15,782 99 ,000 1,220 1,07 1,37 

BQ3 7,296 99 ,000 ,830 ,60 1,06 

BQ4 14,789 99 ,000 1,280 1,11 1,45 

BQ5 14,789 99 ,000 1,280 1,11 1,45 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

AQ1 19,022 99 ,000 1,250 1,12 1,38 

AQ2 14,654 99 ,000 1,030 ,89 1,17 

AQ3 9,949 99 ,000 ,930 ,74 1,12 

AQ4 10,566 99 ,000 1,060 ,86 1,26 



Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

CQ1 100 4,36 ,482 ,048 

CQ2 100 4,27 ,446 ,045 

CQ3 100 4,03 ,937 ,094 

CQ4 100 4,06 1,071 ,107 

CQ5 100 4,39 ,777 ,078 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

CQ1 28,191 99 ,000 1,360 1,26 1,46 

CQ2 28,463 99 ,000 1,270 1,18 1,36 

CQ3 10,993 99 ,000 1,030 ,84 1,22 

CQ4 9,894 99 ,000 1,060 ,85 1,27 

CQ5 17,886 99 ,000 1,390 1,24 1,54 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

DQ1 100 4,07 1,047 ,105 

DQ2 100 3,73 1,179 ,118 

DQ3 100 4,04 ,898 ,090 

DQ4 100 3,84 ,940 ,094 

DQ5 100 3,70 ,835 ,083 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

DQ1 10,220 99 ,000 1,070 ,86 1,28 

DQ2 6,190 99 ,000 ,730 ,50 ,96 

DQ3 11,581 99 ,000 1,040 ,86 1,22 

DQ4 8,938 99 ,000 ,840 ,65 1,03 

DQ5 8,385 99 ,000 ,700 ,53 ,87 

 

 



Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

EQ1 100 4,09 ,753 ,075 

EQ2 100 2,82 ,626 ,063 

EQ3 100 4,22 ,949 ,095 

EQ4 100 3,03 1,114 ,111 

EQ5 100 2,47 ,797 ,080 

EQ6 100 3,46 1,396 ,140 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

EQ1 14,468 99 ,000 1,090 ,94 1,24 

EQ2 -2,877 99 ,005 -,180 -,30 -,06 

EQ3 12,856 99 ,000 1,220 1,03 1,41 

EQ4 ,269 99 ,788 ,030 -,19 ,25 

EQ5 -6,649 99 ,000 -,530 -,69 -,37 

EQ6 3,296 99 ,001 ,460 ,18 ,74 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

FQ1 100 3,96 1,302 ,130 

FQ2 100 4,28 ,830 ,083 

FQ3 100 4,52 ,772 ,077 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

FQ1 7,373 99 ,000 ,960 ,70 1,22 

FQ2 15,426 99 ,000 1,280 1,12 1,44 

FQ3 19,696 99 ,000 1,520 1,37 1,67 

 

 

 

 

 



Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

GQ1 100 3,78 1,001 ,100 

GQ2 100 3,90 ,772 ,077 

GQ3 100 3,47 ,937 ,094 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

GQ1 7,794 99 ,000 ,780 ,58 ,98 

GQ2 11,658 99 ,000 ,900 ,75 1,05 

GQ3 5,016 99 ,000 ,470 ,28 ,66 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

HQ1 100 3,91 ,668 ,067 

HQ2 100 3,85 ,609 ,061 

HQ3 100 3,79 ,640 ,064 

HQ4 100 3,73 ,566 ,057 

HQ5 100 3,97 ,717 ,072 

HQ6 100 3,73 ,897 ,090 

HQ7 100 3,72 ,830 ,083 

HQ8 100 3,90 ,759 ,076 

HQ9 100 3,84 ,707 ,071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

HQ1 13,621 99 ,000 ,910 ,78 1,04 

HQ2 13,951 99 ,000 ,850 ,73 ,97 

HQ3 12,338 99 ,000 ,790 ,66 ,92 

HQ4 12,899 99 ,000 ,730 ,62 ,84 

HQ5 13,527 99 ,000 ,970 ,83 1,11 

HQ6 8,135 99 ,000 ,730 ,55 ,91 

HQ7 8,677 99 ,000 ,720 ,56 ,88 

HQ8 11,861 99 ,000 ,900 ,75 1,05 

HQ9 11,887 99 ,000 ,840 ,70 ,98 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

IQ1 100 4,55 ,609 ,061 

IQ2 100 4,55 ,609 ,061 

IQ3 100 4,55 ,702 ,070 

IQ4 100 4,55 ,702 ,070 

IQ5 100 4,67 ,587 ,059 

IQ6 100 4,61 ,695 ,069 

IQ7 100 4,82 ,520 ,052 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

IQ1 25,440 99 ,000 1,550 1,43 1,67 

IQ2 25,440 99 ,000 1,550 1,43 1,67 

IQ3 22,088 99 ,000 1,550 1,41 1,69 

IQ4 22,088 99 ,000 1,550 1,41 1,69 

IQ5 28,451 99 ,000 1,670 1,55 1,79 

IQ6 23,173 99 ,000 1,610 1,47 1,75 

IQ7 35,006 99 ,000 1,820 1,72 1,92 

 

 
 



Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

A 100 4,0675 ,59443 ,05944 

B 100 4,1300 ,57656 ,05766 

C 100 4,2220 ,60696 ,06070 

D 100 3,8760 ,66106 ,06611 

E 100 3,3483 ,62140 ,06214 

F 100 4,2533 ,76852 ,07685 

G 100 3,7167 ,68062 ,06806 

H 100 3,8267 ,60577 ,06058 

I 100 4,6150 ,55287 ,05529 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A 17,958 99 ,000 1,06750 ,9496 1,1854 

B 19,599 99 ,000 1,13000 1,0156 1,2444 

C 20,133 99 ,000 1,22200 1,1016 1,3424 

D 13,252 99 ,000 ,87600 ,7448 1,0072 

E 5,606 99 ,000 ,34833 ,2250 ,4716 

F 16,308 99 ,000 1,25333 1,1008 1,4058 

G 10,530 99 ,000 ,71667 ,5816 ,8517 

H 13,647 99 ,000 ,82667 ,7065 ,9469 

I 29,211 99 ,000 1,61500 1,5053 1,7247 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 الملخص:

المنظمات الفندقية تعرض خدماتها المتعددة في عدة مستويات: المستوى المحلي، المستوى 
 الوطني، المستوى الدولي.

المستهدفة. بما يتماشى مع األسواق  استراتيجيتهاتكييف  أنالمؤسسات الفندقية يجب عليها 
 المؤسسة الفندقية.جيد ونجاح الترويج تلعب دورا مهما في تحقيق أداء  استراتيجية

 َكِون استراتيجية مالئمة لكل مستوى, ولكل سوق مستهدفة.المؤسسة الفندقية يجب عليها أن ت

يجب عليها خلق استراتيجية ترويج مناسبة للسوق توجد الكثير من األدوات الترويجية 
 المستهدفة 

خدم في االستراتيجية توجد العديد من أدوات الترويج ويطلق عليها المزيج الترويجي والتي تست
الترويجية مثل اإلعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة، تنشيط المبيعات، وبعض العناصر 
المستحدثة مثل التسويق المباشر والدعاية واألنترنت وبسبب اإلنتشار الواسع إلستخدام األنترنت 

ت إلى حد الركائز المهمة في في حياتنا اليومية تحولت تلك التقنية من مجرد بيئة لتبادل المعلوما
 مجال التسويق الرقمي العالمي وفتح أفاقا واسعة أمام صناعة الفنادق و السياحة.  

 



Abstract: 
Hotel organizations offer their diverse services to many environmental levels, 
local environment, national environment, and global environment.  

Hotel organizations have to adapt strategies according to their target markets. 
Promotion strategy plays an important role to achieve good hotel performance 
and hotel success. Hotel management has to formulate an appropriate 
promotional strategy for each environmental level of the hotel target markets. 
There are many promotional tools it called “promotion mix” that used to 
implement the promotion strategy, such as advertising; personal contact;  
public relations; sales promotion and some new tools like direct marketing and 
internet. For the Wild expansion of internet using in our daily life, This 
Technique inverted from just an environment to exchange information to one of 
an important pillars in the filed of global digital marketing and the internet 
opened wide horizon in front of Tourism and hotels industry  


