
ةحول اشتراطات التعبئة والتغليف والتسويق للصناعات الغذائيتدريبية الورشة 

التسويق والعوائق وطرق مفهوم 
أعداد

جبرفالح فادي .أ
األمين العام

العربي للصناعات الغذائيةاألتحاد 

 

     



المنتج الغذائي
سلعة يمكن تناولها مباشر او اعدادها 

وتلبي ذوق ليسهل استخدامها كغذاء 

المستهلك واحتياجاته انتجت لغرض 

بيعها وتسويقها بما يتناسب مع 

خصائصها
التسويق

فن خبرة بيع ومقايضة السلع بالعلم 



Agenda

Style

الكلفة والربح القليل
السعر

2

االعالن الدعاية المعارض المطبوعات 

الترويج
3

عاالنتاج  الخزن اإلعالن الدعاية مراكز البي

الموقع 4

محب حسن الخلق مبتسم مقنع 

موظف التسويق 5

اهم عنصر

المنتج
1

ركائز التسويق

المروج الصامت

العبوة 6

الجودة7



يستخدم فيه

جهاز الكتروني✓

أنترنت✓

محركات بحث✓

بريد الكتروني✓

التواصل االجتماعي✓

الرقمي

تعتمد على 

العالمة التجارية✓

مطبوعات✓

اعالنات✓

تلفزيون ✓

لوحة اعالنية✓

ثقة✓

التقليدي

سلعة ذات فوائد محددة✓

ممارسات مستدامة تجاريا✓

صديقة للبيئة✓

اليوجد مثيل✓

منتج مخترع جديد ✓

جهدلها وظيفة توفر في الوقت وال✓

األخضر أنواع التسويق

هناك العديد من األنواع والوسائل 



؟؟؟؟؟؟

أي طريقة انجح

من هم 

المستهدفون

من اي مكان 

ابدء حالة السوق

محتارة

كم تكاليف التسويق

اي سوق

اي سلعة



الدردشة واأللفة بينك وبين ✓

المستمع واجعل نبرة الصوت 

بدون حدة 

يتم وصف الشيئ بشكل ✓

احترافي وذو فائدة كبيرة  

للمستمع

الصوتيةاللمس نقاط ✓

التسويق التحادثي



عبر وسائل التواصل االجتماعي التسويق 

اتك محتوى للترويج لعالمتك التجارية ومنتجإنشاء 

على العديد من منصات الوسائط االجتماعية مثل 

Facebook  وInstagram  وLinkedIn  و

Twitter  ال يسجل . إنشاء المحتوىوغيرها أثناء

ا عن أحد الدخول إلى وسائل التواصل االجتماعي بحث  

يد شيء ما لشرائه ، لذا فكر في أنواع المحتوى المف

.  المقنعو 

ك الخاص بالعبقري أن يتم تصميم المحتوى يجب 

دتك لمساعمعه المحدد الذي تشاركه للمستهلك وفق ا 

.في تعزيز وصول منشورك



استراتيجية ✓

نقاعدة بيانات للزبائ✓

الشفافية ✓

معلومات دقيقة مع ✓

صور 

التسويق عبر البريد االلكتروني



مخاطر اقل

خفض التكاليف

استجابة أسرع لكل من جهات التسويق
والمستخدم النهائي

سهولة القياس وجمع البيانات

زيادة التفاعل مع قبول المنتج

إمكانية الوصول الى اسواق بعيدة

مزايا التسويق اإللكتروني

قضايا األمن والخصوصية

تكاليف الصيانة الدورية 
والتطوير بسبب بيئة دائمة 

التطور

زيادة المنافسة بالسعر

المنافسة الكبيرة

عيوب التسويق اإللكتروني



التسويق األخضر

مزايا التسويق األخضر
يشمل العديد من العناصر 

كفاءة الطاقة ✓

المتجددة / استخدام الطاقة النظيفة ✓

الحفاظ على المياه ✓

إعادة التدوير وإدارة النفايات ✓

المالبس الصديقة للبيئة ✓

المنتجات العضوية ✓

ية إن مفتاح استراتيج. الزراعة المستدامة وغير ذلك الكثير✓

لموسة التسويق األخضر الناجحة هو توصيل حقائق حقيقية وم

.حول مشاركة المشروع في القضايا االجتماعية والبيئية

إنشاء منتج صديق للبيئة ✓

استخدام عبوات صديقة للبيئة ✓

اعتماد ممارسات تجارية مستدامة ✓

راء تركيز جهود التسويق على الرسائل التي تنقل الفوائد الخض✓

.للمنتج

زايدهذا النوع من التسويق أكثر تكلفة واكثر ربحا بسبب الطلب المت

قة التسويق األخضر هو تسويق المنتجات والخدمات الصدي

..للبيئة وال تسبب اضرار كبيرة عليها



ممتاز جيد مقبول ضعيف سيئ

ا  أرجوا تقيمك لتطوير أدائن


