اإلداسج اٌرداسٌح
دائشج اٌرضٌٛك لطاع اٌّضرٍٙىٍٓ

اعداد قسم تخطيط التسويق وإدارة األداء 2016

الهيكل التنظيمي لدائرة التسويق قطاع المستهلكين باإلدارة التجارية-:
دائرة التسويق بقطاع المستهلكين لها ارتباط وثيق بالسوق والمشتركين علي وجه الخصوص وذلك نتيجة اعتمادها
علي سلوك المشترك وتوجهاته من حيث المنتجات والعروض التي تالئمه وكيفية الوصول الي المشترك من خالل
الدعاية واالعالن وتطوير وتقديم الخدمات والعروض المناسبة بحيث يتناسب مع الخطط المستقبلية واهداف الشركة
والتي هي عبارة عن نتيجة لمزيج مترابط من ثالثة اقسام وهي كالتالي-:
 .1قسم تخطيط التسويق وإدارة األداء لقطاع المستهلكين.
 .2قسم تطوير المنتجات و العروض لقطاع المستهلكين.
 .3قسم العالمة التجارية وعالقات الزبائن لقطاع المستهلكين .
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 عالقة اقسام دائرة التسويق لقطاع المستهلكين
الخطة التسويقية السنوية
من اإلدارة التجارية
-1اػالْ (ٔصًِ-ضّٛعِ-شئًِٛ-الغ اٌرٛاصً االخرّاػً)
-2ذرثغ ٌّزٚدي اٌخذِاخ االػالٍٔح ٚاإلٔراج اإلػالًِ
ٚ-3ظغ اٌخطح االػالٍٔح ٚاٌٍّزأٍح اٌّمذسج ٌٍحّالخ
ذٕفٍز ِٚراتؼح اٌخطح اٌرضٌٛمٍح اٌضٌٕٛح

دائرة التسويق
لقطاع المستهلكين

المدخالت

تخطيط التسويق
وإدارة االداء

-1بيانات متنوعة من منظومات الجباية
 -2بيانات من منظومات المبيعات وخدمات المشتركين
-3بيانات إحصائية لشرائح السوق والمنتجات

تطوير العروض
والمنتجات

 -1نتائج إحصائية وتحليلية لشرائح
السوق المختلفة
-2أفكار جديدة للعروض والمنتجات
-3تقارير تتبع لدورة حياة المنتج بعد
فترة االطالق

العالمة التجارية

-1وصف للمنتج الجديد والفئة المستهدفة
-2مميزات المنتج وفترة االطالق
-3المتابعة مع األقسام الفنية للمنتج من حيث المواصفات
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أوالً قسم تخطيط التسويق وإدارة األداء لقطاع المستهلكين-:
وهو قسم يقوم بدارسة تحليلية واحصائية عن المشتركين ومتطلباتهم ودراسة مدي إمكانية تنفيذها مع االستمرار
في دراسة كل العروض والمنتجات التي تقدم للمشتركين ومتابعة الحصة السوقية للشركة من خالل مزيج لثالث
وحدات وهي -:
 .1وحدة االحتفاظ بزبائن قطاع المستهلكين  -:والتي تقوم بتقديم التقارير والمقترحات والخدمات التي تلبي
احتياجات المشتركين والسوق بناء علي متابعة وتحليل مؤشرات أداء المبيعات ورضا الزبون للمنتجات
بشكل دوري.

 .2وحدة إدارة التخطيط وإدارة األداء  -:والتي تقوم بدارسة وتحليل الوضع الحالي والخطة التسويقية
للوصول الي تحديد للمنتجات وتحديد موعد اطالق المنتجات مع االستمرار في تحليل ودارسة مراحل
النمو لكل منتج .
 .3وحدة أبحاث السوق وإدارة المجموعات -:والتي تقوم بتنفيذ االتفاقيات التي تمت بين دائرة التخطيط
االستراتيجي التجاري و وكاالت أبحاث السوق الخارجية ومراجعة وتدقيق االستبيانات الخاصة بالشركة
سواء اكانت لغرض عرض أو خدمة معينة أو االستطالع عن منتج جديدة او لقياس رضا المشتركين.
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ثانياً قسم تطوير المنتجات لقطاع المستهلكين-:
وهو قسم يقوم بعملية التطوير واالختبار لكل بيئة العمل التي تتطلبها الخطة التسويقية من معدات وأجهزة وشبكات
الكترونية ومنتجات  ....الخ  ،وذلك كنتيجة لتوصيات وتوجيهات من قسم تخطيط التسويق وإدارة األداء بقطاع
المستهلكين من خالل مزيج لثالث وحدات وهي -:
 .1وحدة الشبكة االلكترونية بقطاع المستهلكين -:والتي تقوم بتطوير ومراقبة االستراتيجية الخاصة بالشبكة
االلكترونية لإلنترنت اضافة إدارة المحتوى لخدمات ومنتجات قطاع المستهلكين.
 .2وحدة المعدات واألجهزة بقطاع المستهلكين -:والتي تقوم بتطويراالجهزة والمعدات المرتبطة بالخدمات
والمنتجات بدءا من تعريف المواصفات الي االطالق الفعلي للمنتج.
 .3وحدة المنتجات والخدمات بقطاع المستهلكين  -:والتي تقوم بتطوير الخدمات االساسية والمنتجات بناء علي
مخرجات من قسم تخطيط التسويق وإدارة االداء بقطاع المستهلكين.
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ثالثا قسم اللالةة التجارية وعالق ات الزبائن لقطاع المستهلكين -:
ً
وضع الصيغة الخطابية واألفكار االعالنية ومن ثم التصميم واالشراف والمتابعة ووضع الشكل الفني للمواد
الترويجية واإلعالنية للحماالت وتقوية العالقات مع وسائل اإلعالم إلبراز صورة الشركة ومنتجاتها وخدماتها في
أحسن صورة و المساهمة في بناء الخطة التسويقية للقسم من حيث تحديد شكل االعالنات والمواد الترويجية .
التسويق وإدارة األداء بقطاع المستهلكين من خالل مزيج ألربع وحدات وهي -:

.1
.2

.3
.4

وحدة إدارة العالمة التجارية -:وضع وعي دائم بالعالمة التجارية للشركة لدي المستهلكين وبالتالي يحسن من
مبيعات المنتج وحصته في السوق والعمل بشكل وثيق مع العديد من الفرق بما في ذلك مطوري المنتج.
وحدة التخطيط والتنسيق اإلعالمي -:هي التي تقوم بعملية اعداد الخطة اإلعالمية للمنتجات والحمالت حسب
األولوية .
وحدة الدعاية والترويج -:تقوم بإعداد التصاميم والمواد الدعائية والترويجية الداخلية والخارجية ومتابعة
تطويرها .
وحدة اإلنتاج اإلعالمي -:تقوم علي فهم احتياجات الجمهور وصناعة األفكار لإلنتاج السمعي و البصري
والمقروء و متابعة اخر التقنيات مع مزودي الخدمات اإلعالمية االنتاجية .
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 اهم اللروض والمنتجات خالل سنة 2016 - 2015
ومن أهم االعمال المناطة بدائرة التسويق هذه األيام هي االعداد لمنتجات وعروض الجيل الثالث وذلك لزيادة الدخل العام للشركة وتلبي رغبة المشتركين
ٌٕاٌش
1
2
فثشاٌش
1

اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
تٍغ صٍضٍح اسلاَ اٌفٛذشج 222
تٍغ صٍضٍح اسلاَ ٘ٛاذف األٚائً 219-210
اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
خذِح إػادج اٌرفؼًٍ ( 15د.ي)

ذاسٌخ تذء االٔطالق
01/01/2015
18/01/2015
ذاسٌخ تذء االٔطالق
23/02/2015

ذاسٌخ ٔٙاٌح
ِضرّش
ِضرّش
ذاسٌخ ٔٙاٌح
30/04/2016

ِاسس
1
2
اتشًٌ
1
2
ٌٍٛٔٛ
1
ٌٌٍٛٛ
1
2
3

اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
خذِح خٍٕٗ فً ٚلرٗ (اٌشصٍذ اٌضاٌة)
خذِح اخرش سلّه ٌٍفٛذشٖ
اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح
ذحفٍز اٌشحٓ االٌىرشًٔٚ
ذخفٍط األسلاَ إٌّطٍح(فعًٌٍّ )3-2-1رضٍضالخ ()8-7-6-1
اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح
تٍغ تالح األٚائً / 219-210تالح األٚائً األٚائً 212-209
اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح
حٍّح سِعاْ (استح ِغ اٌّذاس اٌدذٌذ ِٓ غٍش ِا ذؼثً سصٍذ)
إغالق ػشض (اٌىشخ وشذٍٓ)
ػشض اٌؼٍذ اٌرخفٍط ٌٍّ %50ىاٌّاخ اٌّحٍٍح ٌٍفٛذشٖ

ذاسٌخ تذء االٔطالق
03/03/2015
29/03/2015
ذاسٌخ االٔطالق
12/04/2015
29/04/2015
ذاسٌخ االٔطالق
01/06/2015
ذاسٌخ االٔطالق
02/07/2015
15/07/2015
15/07/2015

ذاسٌخ ٔٙاٌح
ِضرّش
ذاسٌخ ٔٙاٌح
11/06/2015
27/03/2016
ذاسٌخ ٔٙاٌح
ذاسٌخ ٔٙاٌح
14/07/2015
23/07/2015
23/07/2015

اغضطش
1
صثرّثش
1
2
3
4
اورٛتش
1
ٔٛفّثش
1
2

اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
خذِح االٔرشٔد اٌدذٌذج االشرشان (اٌٍ)ًِٛ
اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
ػشض ٌ 10*10*10ؼٍذ األظحى
ذخفٍط أوثش ِٓ ٌّ %15ضرخذًِ اٌردٛاي اٌؼاًٌّ فٛدافِ( ْٛصش-ذشوٍا)
ػشض (ساصً ٚٚاصً) ٌٍذفغ اٌّضثك
ػشض اٌؼٍذ ٌٍفٛذشٖ ٌٍّ %50ىاٌّاخ ٚاٌشصائً ِدأٍح
اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
ذىٍُ تذٌٕاس أ ٚأوثش ٚخٛر دٌٕاس فً ٔفش اٌٍَٛ
اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح
تٍغ تالح خّضٍّأا  150-دٌٕاس
تشٔاِح ذمضٍػ دٌ ْٛاسلاَ اٌٛٙاذف اٌفٛذشج اٌّمفٍح

ذاسٌخ تذء االٔطالق
09/08/2015
ذاسٌخ تذء االٔطالق
14/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
ذاسٌخ تذء االٔطالق
20/10/2015
ذاسٌخ تذء االٔطالق
11/11/2015
18/11/2015

ذاسٌخ ٔٙاٌح
ذاسٌخ ٔٙاٌح
27/09/2015
ِضرّش
28/09/2015
26/09/2015
ذاسٌخ ٔٙاٌح
28/10/2015
ذاسٌخ ٔٙاٌح
ِضرّش
ِضرّش

ِالحظاخ

ِالحظاخ
ِالحظاخ

ِالحظاخ

ِالحظاخ
ِالحظاخ

ِالحظاخ
ِالحظاخ

ِالحظاخ
ِالحظاخ
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دٌضّثش
1
2
3
4
ٌٕاٌش

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح
خذِح اٌثشٌذ اٌصٛذً اٌدذٌذج
تٍغ األسلاَ اٌّىشٛفح ٌٍفٛذشٖ 223
تٍغ األسلاَ اٌّىشٛفح فً صٍضٍح 3،4
خذِح االً٘ ٚاالصحاب ٌٍفٛذشٖ
اصُ اٌؼشض ا ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق
07/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
30/12/2015
ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح
ِضرّش
ِضرّش
ِضرّش
ِضرّش
ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

بيع باقة الصفر0910xxxxxx

28/01/2016

ِضرّش

فثشاٌش

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

اٌغاء سص َٛاالشرشان ٌخذِح االذصاي اٌذًٌٚ

01/02/2016

ِضرّش

2

اٌؼششج خٍش

24/02/2016

07/03/2016

ِاسس

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

اٌخّضح ِؼأا خٍش

09/03/2016

19/03/2016

2

تٍغ تالح اٌخّضٍّأا55-

20/03/2016

ِضرّش

3

ذخفٍط أصؼاس إٌّطً دفغ ِضثك(اٌفعً )3-2-1

28/03/2016

ِضرّش

اتشًٌ

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

خّؼرٕا خٍش

08/04/2016

03/06/2016

2

اٌؼششج وٍٙا خٍش

20/04/2016

02/05/2016

ِاٌٛ

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

خذِح إػادج اٌرفؼًٍ تضؼش  5دٌٕا س

15/5/2016

31/5/2016

2

تٍغ صٍضٍح اسلاَ اٌٛٙاذف 091092 &091091

15/5/2016

31/05/2016

ٌٍٛٔٛ

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

خذِح إػادج اٌرفؼًٍ تضؼش  1دٌٕا س

01/06/2016

11/07/2016

2

خذِح اشرشان خذٌذ تضؼش  1دٌٕا س

01/06/2016

11/07/206

3

ػثً سصٍذ ٚشٛف وٍف ٌزٌذ (اٌّذاس واط)

06/06/2016

08/07/2016

4

ِٕظِٛح اٌرثشػاخ

06/06/2016

06/07/2016

اصُ اٌؼشض أ ٚإٌّرح

ذاسٌخ تذء االٔطالق

ذاسٌخ ٔٙاٌح

1

احىً ٚساصً ٚٚاصً

06/07/2016

08/07/2016

2

ػشض ػٍادي

06/07/2016

08/07/2016

ٌٌٍٛٛ

ِالحظاخ

ِالحظاخ
ِالحظاخ

ِالحظاخ

ِالحظاخ

ِالحظاخ

ِالحظاخ

ِالحظاخ
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شكرا لحسن المتابلة
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