
 
 
 IFLA 2012 لتسويقل 10ية لوالد جائزةال     
 المحدودة  رمجموعة النش EMERALDبرعاية       
 

  ملف الترشح                  
  )كترونييرسل عن طريق البريد اإلل(             

 
 .للكلمات المسطرة االتطبيق معجمهذا نجد في نهاية * 
 
المستعملين ت لتسويق هو عملية تحديد وتلبية احتياجاا

.  مة في حدود مواردهاوالمنظتوفرها ، عينةعروض م عبر
هذه  EMERALDو IFLA ل عرض قسم اإلدارة والتسويقي

 تسويقالمشروع نجاح بتهدف إلى االعتراف  التيالجائزة
في  إعالمية ةنظممأو  ةزه أي مكتبانجإبقامت ي تال

 .العالم
مجموعة  احتياجاتحدد و ي نجاح هذا المشروع سوف يلبي

فعال  سلمييجب أن العرض . مستهدفةمستعملين اللا
تقييم استراتيجية نجاح المشروع يجب أن تدرج . لزبائنل

 . أهداف قابلة للقياسعلى أساس 
 

 . جميع األسئلة التاليةيجب اإلجابة عن 
 
): المنظمات(اسم المنظمة. 1

__________________________________________________
_______ ________ 

 
 ): يرجى التحقق(نوع المكتبة 

 
 ة يمموع

  اكاديمية
 ة يدرسم 

 أخرى 
 
 : منسق حملة / تسويق ال مشروع. 2
 
 

__________________________________________________
 _____________ 



 
 : العنوان. 3

__________________________________________________
 _______________ 

 
: بريد إلكتروني/ فاكس  / هاتف .4

__________________________________________________
 _________________ 

 
 
 :رشحالتتاريخ . 5

__________________________________________________
 _________________ 

 
:  التسويق حملة/ تسويق ال مشروعلعنوان . 6

__________________________________________________
 _________________ 

 
 ) إن وجد(شعار . 7
 
 
قع في أي من األطر الزمنية يلمشروع قد ات يوقت. 8

  :أدناهالواردة 
 
 ) ديسمبر/يناير( 2011 مدنيةالسنة ال.
  2011-2010سنة الدراسية ال.
 2011 سنةنتهي ي المشروع الخاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 IFLA 2012 لتسويقل 10ية لوالد جائزةال      

 مجموعةالنشر المحدودة  EMERALDبرعاية        
 
 

 مشروع ال عن معلومات            
 

 عناصريرجى ، الرد على كل سؤال، لتيسير فهم 
 . تسويق الخاص بكالمشروع 

 
 لتسويق ا مشروععن  لخصم. 1

 إعطاء لمحة موجزة عن المشروع الخاص بك ، بما في
 غاياتال، و المستعملين المستهدفين،  ضالعر ذلك
  هدافاألو

_____________________________________________
_____________________________________________
 ____________________________________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
 
 برنامج،  خدمة،  جومنت(حدد الم عرضالما هو . 2
 ) ، وما إلى ذلك حملة، 
 

_____________________________________________
_______ _______________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 



_____________________________________________
______________________ 

 
  

 
لتحديد  تموهاستخدمإالمعلومات التي هي ما .3

 العرض ؟ الحاجة لهذا
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

________________ _____ 
_____________________________________________
_____________________________________________
 ____________________________________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
 
أو  الحقيقيينين،  ستهدفالمالمستعملين من هم . 4

 ؟  من عرضكم المحتملين
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

________ ______________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 _________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

______________________ 



 
  

 
 
 
للمشروع التسويقي الخاص  األهدافيرجى تحديد . 5
  مبك

  هاتحقيق المرجومحددة النتائج الوصف 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

___________ ___________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
 
 
) s 'P4( مالخاص بك مزيج التسويقيرجى وصف . 6

 مجموع(وسعر ،  العرض/  جوللمنتالذي يتضمن وصفا 
 مكان ، و وأدوات الترويج، ) المستعملينتكاليف 

 . لتوزيعا
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 



_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
 ______________________ 

_____________________________________________
____________ __________ 

 
أهداف  حققتمإذا ، أوستقيمون قيمتم صف كيف. 7

 مشروع التسويق؟ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

_ _____________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
_____________________________________________

 ______________________ 
 
مجموع الميزانية (تخصيص الموارد الخاص بك . 8

نفقات المثال،  الفعلية أو المخطط لها، على سبيل
المادية الموارد ، لفريقا أجور؛ أو الحملة
 ) والوقت

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 __________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
ونية إلكتر( يمكنك تقديم معلومات :اختياري.9
 .مفهم مشروعكتمكن من  التي )أو مطبوعة/و

 
اقتسام المعلومة يودون جائزة الوراعي لجنة . 10

مع المكتبات في جميع أنحاء العالم،  عن المشروع
إعطاء يرجى . سراأو خ ائزكان المشروع فأ

  ____Yes____ No. للجنة  لبث المشروع ةالموافق
 

 سيلرئ البريد اإللكترونييرسل الترشح عن طريق 
 ،جائزةال

      Dinesh K. Gupta  
 

 dineshkg_in@yahoo.com/Dineshkg.in@gmail.com  
  . 2012يناير قبل  15
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 معجم                      

 
  
 ) مستعملانظر ال( -الفعلي  مستعملال
 

موضوع واحد  ذوتسويق أنشطة االتصال لمترابط ومنسق نشاط  –حملة 
 في وسائل اإلعالم المختلفة عبر فترة زمنية محددة ظهر تأو فكرة 

 
 خدمات المكتبة لأو المحتمل  لفعليا المستفيد - مستعملال
 

وصف  معالسوق ، ب ةخاص ةجمعالمالبيانات  -المعلومات  مستعملي
 . هاخصائصها وسلوك

 
 . ةجتمعالمقياس مستوى نجاح األهداف المنهجية األساليب  -تقييم 

 
مزج التسويق من المتغيرات التي يمكن  -) s’P :)s'P4أربعة

 مهاستخدالتي تج ، والمكان والترويج ، والتحكم فيها سعر المنت
أي ( مستعملينالمكتبة لمتابعة المستوى المطلوب من رضا ال

 . في السوق مستعملينالإرضاءتستهدف التي ) استخدام المكتبة
 

لمكتبة ما تريد لصورة الكبيرة لنهج العلى نطاق واسع  -األهداف 
 . األهداف ليست دائما قابلة للقياس الكمي. أن تحقق

 
  ينلمحتملاأو الحقيقين المستعملين مجموعة –السوق 

 
 انظر األدوات الترويجية  -التسويق واالتصال 

 
 )s’P )s'P4انظر أربعة  -مزيج التسويق 

 
أي نشاط على أساس أهداف قابلة للقياس  -تسويق المشروع 

 إحتياجات المستعملاستراتيجية التسويق لتلبية  ،ومتطورة
 . المستهدف للمجموعة

 
 انظر األهداف  -أهداف قابلة للقياس 

 
نتيجة المرجوة أو المطلوبة التي يجب ان تنجزها ال -: األهداف 

 . في وقت محدد
 

مستعمل المستهدف، لبا خاص مكتبةال طرف من يم اقتراحقدت –عرض 
مة ، أو سلوك البرنامج ، إلرضاء وتلبية ، الخد وج المرغوبالمنت

 . االحتياجات المحددة 
 

لعرض، ولكن هذا المفهوم اتوزيع لنقطة المادية ال -المكان 
 . يشمل جميع نقاط التوزيع بما فيها المواقع

 
مبلغ األموال التي تم االلتزام  --المخطط الفعلي أو الميزانية 



 بها لتسويق المشروع 
 

 ) لانظر المستعم( - المستعمل المحتمل
 

نسبة الكميات من الموارد الالزمة  -) ينظر إلى تكاليف(السعر 
في . معين للحصول على سلعة أو خدمة الرضاء مستعمل

قد تأتي في شكل الوقت الذي تنفق  ةستخدمالم مكتبةاألسعارال
الكثير من مستخدمي المكتبة للحصول على مواد أو خدمات 

 . المكتبة
 

 المستعملينشيء يمكن أن تقدم في شكل ملموس ألحد  أي - المنتوج
 . لتلبية حاجة محددة

 
العرض العام لألحداث ، مثل قصة ساعة ،  -برنامج 

دوث محددة حتعليمات أو غيرها من المخطط  ،الببليوغرافية
 . مستعملينلتلبية حاجة ال

 
تسويق مختلف تقنيات االتصال مثل اإلعالن ،  --أدوات ترويجية 

الدعاية ، / الشخصي ، ترويج المبيعات ، العالقات العامة  البيع
 . أو البريد المباشر على شبكة اإلنترنت

 
غير  المكتبة ة من طرفوفرم ةداستفإأي نشاط أو  -الخدمة 

. ملموسة ، مثل إشارة اإلجابة على السؤال ، على قرض من المواد
 . ماديج والخدمة قد تكون أو ال تكون مرتبطة إلى منت

 
ة الظهار المكتبعليه معين تركزمستعمل  – مستعملين المستهدفينال

 ، إلنجاز األهداف التسويقية خبرتهالتلبية حاجيات المجموعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


