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التسويق الشامل و المشاركة في خلق القيمة
Holistic Marketing and Value Co-Creation
يوم األربعاء 19 :أفريل 2017
خلفية اليوم الدراسي :يعتبر التسويق الشامل من بين المفاهيم الحديثة في مجال إدارة التسويق ،كما ُيعد التوجه
به أم ار بالغ األهمية للمشاركة في خلق القيمة ).(Value Co-Creation
علما أن مفهوم المشاركة في خلق القيمة يعد من بين أبرز االهتمامات الحديثة التي استقطبت الباحثين و الخبراء
في هذا المجال ،نظ ار ألهميته األكاديمية و اسقاطاته على المحيط االقتصادي و االجتماعي على حد سواء.
واليوم ُي َع ُد تواجد قناعة راسخة بضرورة خلق قيمة متفوقة للزبائن )(Customer Superior Value
أم ار ضروريا لبقاء المنظمة و استمراريتها ،حيث يحقق مدراء التسويق الشامل نموا مربحا و مستداما من خالل
بناء قاعدة من الزبائن األوفياء ،وفي مقابل ذلك؛ استخالص قيمة من الزبائن مدى الحياة.
فإحدى رؤى التسويق الشامل تتجلى في أنها عبارة عن تكامل بين أنشطة استكشاف ،خلق و تسليم القيمة ،بهدف
بناء عالقات مرضية وطويلة المدى ،و التي تعود بالنفع و االزدهار المتبادل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
و لتحقيق هذه الرؤية يتطلب األمر تبني ثقافة داخلية تقوم على التوجه بالزبون )(Customer Orientation
وهو ما يتجلى في مفهوم التسويق الداخلي ،و التوجه بتسويق العالقات القائم على الثقة و االلتزام لتحقيق فعالية
إدارة العالقة مع الزبون ) (CRMوادارة العالقة مع الشركاء ).(PRM
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باإلضافة إلى التنسيق المحكم بين انشطة سلسلة إيصال و تسليم القيمة ،و هو ما يتجلى في مفهوم التسويق
المتكامل .و أخيرا؛ ضرورة تبني ثقافة مسؤولة اجتماعيا و بيئيا بهدف تحقيق أهداف المنظمة مع مراعاة المجتمع
و البيئة وهو ما يتجلى في مفهوم أداء التسويق.
فنجاح َم َه َّمة مدراء التسويق الشامل يتوقف على مدى نجاعة إدارة سلسلة قيمة متفوقة بهدف خلق ،إيصال
و تسليم القيمة للزبائن.

وانطالقا مما سبق؛ فإن اإلشكالية الجوهرية المطروحة بإلحاح هي :ما مدى أهمية التوجه بالتسويق الشامل
للمشاركة في خلق القيمة؟
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