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مقدمة الك

بــد�أ اهــايم بتســويق الــراكت الصغــرة واملتوســطة منــذ عــام ٢٠٠٦ تقريبــًا، حيــث اكن يــراودين التســاؤل عــن مــدى قابليــة 
تطبيــق املبــاديء التســويقية الالكسســيكية يف نطــاق الــراكت الصغــرة. وقــد توجــت ذكل ابلعمــل عــى �أطروحــة ادلكتــوراة يف 

جامعــة بــوردو )Purdue( ابلــوالايت املتحــدة الأمريكيــة وذكل يف موضــوع القــدرة التســويقية للــراكت السســياحية الصغــرة.

ــية للتســويق وعــرض  ــاديء الأساسس ــيط املب ــرُت يف العمــل عــى مــروع لتبسس ــام ٢٠١٢، فكّ ــان يف ع وبعــد رجوعــي اإىل ُع
منــاذج انصعــة لــراكت ُعانيــة طّبقــت هــذه املبــاديء بشــل جيـّـد. ومــن هــذا املــروع �أتــت سلســة “�أفــار تســويقية لــراكت 

صغــرة” عــى مدونــي “تــ�أّمــــات” عــى شــل مقــاالت �أسســبوعية يف الفــرة مــا بــن ينايــر اإىل يوليــو ٢٠١٣.

ــرة  ــف معــي للتســويق ومناقشــة خمت ــدمي تعري ــية كتق ــاديء �أساسس ــط لتســعة مب ــي املبّس ــد�أت السلســة ابلت�أســيس العلم ابت
ــار هــذه  ــان. واكن اختي ــًا مــن ُع ــهدفة وغرهــا، ومــن مث عــرض ١٦ منوذجــًا تســويقيًا رائع ــة املسس ــون والفئ ــاديء حاجــة الزب ملب
الــاذج نتيجــة الكتشــاف تطبيقهــا املبــدع جلانــب مــن اجلوانــب التســويقية، ومــن مث القيــام مبقابــة صاحــب لك رشكــة ملــدة ســاعة 
تقريبــًا، و�أخــرًا كتابــة مقــاةل بنــاءًا عــى ذكل. ومــن املهــم التنويــه �أن هــذه الــاذج التســويقية قــد ُقدمــت ابحلــال الــي اكنــت علهيــا 
يف عــام ٢٠١٣. ورمغ تغــّر الظــروف والاهــداف لأحصــاب الــراكت، وتغــّر املــدى التنافــي ورمبــا حاجــات املسســهلكن، ال 

بداعــات املمــزة الــي قدهمــا �أحصاهبــا. زال ابالإمــان الاسســتفادة بشــل كبــر مــن الأفــار اجلوهريــة واالإ

ــراكت املشــاركة يف املعــرض املصاحــب  ــع �أحصــاب ال ــة م ــات رسيع ــرًا عــن مقاب ــة اإىل ذكل، تضمنــت السلســة تقري ابالإضاف
لنــدوة سســيح الشــاخمات للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة والــي �أقميــت يف ينايــر ٢٠١٣ مببــادرة ســامية مــن جــاةل الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد، طّيــب هللا ثــراه. وتمكــن �أمهيــة هــذه النــدوة يف كوهنــا البدايــة احلقيقيــة لثــورة رايدة الأعــال يف ســلطنة ُعــان.

واحلقيقــة �أنــه جبانــب اسســمرار توفــر مقــاالت السلســة عــى صفحــات املدونــة، فــاإن مجعهــا ونرهــا يف ُكتيـّـب الكــروين مــن شــ�أنه 
التســهيل عــى القــاريء وعــى صاحــب املؤسســة الصغــرة يف الرجــوع اإىل هــذه املبــاديء والــاذج يف هــذه الصيغــة امليــرة مبــا 

يعــن عــى االإسســتفادة مهنــا بشــل �أكــر.

�أس�أل هللا �أن جتد يف الُكتّيب الفائدة والعرة والأفار العملية الي تعينك عى النجاح.
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مقدمة السلسلة

التسويق...

اي لها من لكمة.. واي ملدلوالهتا الكبرة.. اخلطة التسويقية الاسراتيجية..

 البحث عن الزبون وارضاءه..

 الفئة املسسهدفة.. التسعر.. النقل.. اخلدمات الشخصية.. 

 الافضلية الاساسسية املسستدامة.. خدمة الزبون.. عاقات الزابئن.. 

 الروجي واشاهل الي ال تعد وال حتىص.. 

الصورة اذلهنية.. العامة التجارية.. و.. و.. اخل..

دارة خاصة.. ذات اسس معقدة! ويبدو للعيان ان التسويق املثايل يف حاجة ماسة ملتخصص.. بل.. يف حاجة ملتخصصن.. واإ

وتقف انت.. عزيزي صاحب الركة الصغرة.. حائرا.. تتسائل كيف ميكنك التسويق بشل فّعال؟ كيف ميكنك ذكل وانت قد 

ال متكل اخللفية املناسسبة؟ كيف ميكنك ذكل ورشكتك ال متكل الامانيات لتوظيف متخصصن؟

وهنا ت�أيت هذه السلسة من املقاالت )وهذا الُكتّيب(.. لتعطيك عزيزي صاحب الركة الصغرة »افارًا تسويقيًة” .. 

�أفارًا تسويقيًة تناسسبك انت.. �أفارا تسويقية تسستغل نقاط قوتك وتراعي طبيعتك اخلاصة.. بل، وتعطيك الفرصة لتنافس 

رشاكت كبرة..

 ت�أتيك هذه السلسة بشل مبسط.. ودقيق.. 

لتعينك عى القيام بتسويق فّعال.. ي�أخذك حنو مسستقبل مرق.. 

ذًا مع تعريف معي للتسويق.. فلنبد�أ السلسة اإ

الفصل األول

مبادئ أساسية
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الحاجة السوقية

ر�أينا يف املقاةل السابقة ان التسويق عبارة عن تبادل قمي.. 

رضــاء الزبــون بقميــة يطلهبــا.. ويعطيــك هــو مقابــل ذكل شــيئا مــن مــاهل، ويه القميــة الــي  تقــوم انــت صاحــب الركــة الصغــرة ابإ

تطلهبــا انــت..

وبطبيعــة احلــال، فــاإن مقــدار ارابح رشكتــك مرهــون مبــدى حاجــة الزابئــن ملــا تقدمــه.. مبعــى ان رشط جناحــك يف التجــارة ان 

تكــون قــادرا عــى تلبيــة حاجــة فعليــة يف الســوق..

وهذه احلاجة السوقية، عزيزي صاحب الركة الصغرة، مرتبطة مبا يسمى الطلب والعرض.. 

وهبذا تزيد فرص جناحك لكا اكن الطلب �أكر من العرض..

مفن ميكل، مثا، مكتبًة وحيدًة يف قرية هل فرص جناح �أكر ممن ميكل واحدة من مخس مكتبات متاصقة يف املدينة..

طبعا، ذكل مروط يف احلالتن ابلطلب النسسيب يف لٍك من القرية واملدينة..

وقــد قــام خــراء التســويق وخــراء الاقتصــاد بتطويــر العديــد مــن الاســاليب واملعــادالت املتطــورة الــي متكـّـن احصــاب الــراكت 

مــن حتديــد الطلــب والعــرض بدقــة.. واغلــب هــذه الادوات معقـّـدة وحتتــاج اىل جمهــود ووقــت كبريــن.. وحتتــاج اىل مجــع معلومــات 

شــامة وموثقة..

ــيطة ميكنــك  وقــد يشــّق ذكل عليــك.. وانــت ال تــاد جتــد الوقــت الــايف الدارة رشكتــك.. ولكــن هنــاك اســاليب اخــرى بسس

القيــام هبــا..

ــى يشــرون؟ اي  ــون؟ م ــن مه؟ مك يدفع ــك.. م ــات عــن زابنئ ــن املعلوم ــدر ممكــن م ــر ق ــى ان تســّجل �أك ــًا، احــرص ع مث

ــة؟ ــنة املاضي ــايض؟ والسس ــن الشــهر امل ــك الآن وب ــن مشــرايهتم من ــرق ب ــاك ف ــون؟ وهــل هن املنتجــات يفّضل

ن كنــت ال  فــاإن كنــت دامئ الانشــغال بزابئنــك وال تسســتطيع تلبيــة لك طلباهتــم، فاعــم ان الطلــب احلــايل �أكــر مــن العــرض.. واإ

تــاد تبيــع شــيئا، فاعــم ان الطلــب احلــايل �أقــل مــن العــرض..

وهبــذا، ميكنــك، وانــت صاحــب رشكــة صغــرة حمــدودة القــدرات، ان تتلمــس اشــارات جيــدة حلــاةل الطلــب والعــرض حــوكل.. 

و�أن تتعامــل بشــل �أفضــل مــع واقــع الســوق..

ــتجابة  ــى الاسس ــرض وع ــب والع ــتجابة للطل ــى الاسس ــر ع ــدرة �أك ــك ق ــايس يعطي ــد�أ �أس ــن مب ــة ع ــاةل التالي ــنتعرف يف املق وس

ــوق.. ــرات الس ملتغ

ما هو التسويق

هناك كتب عديدة ُكتبت وتُكتب.. كتب غليظة مسينة.. تاد الاحرف تتساقط مهنا! 

كتب تعطيك تعريفات »علمية« للتسويق.. 

ترى تعريفات.. شامة.. مجية.. كبرة!

ولكن ما هيمك انت.. عزيزي صاحب الركة الصغرة.. هو تعريف معي..  �أو فكرة معلية.. �أساسسية.. فكرة تغوص بك اىل 

امعق اعاق التسويق.. 

فكرة تسستطيع ان متسكها بيدك وتراها بعينك..

التسويق عزيزي القاريء.. ليس هو الروجي حفسب.. 

ليس هو ذاك الصخب الاعايم.. وليس هو املبيعات حفسب.. 

وال ينحر يف قوة الاقناع.. وليس هو البحث ادلقيق املتعب.. عن خواص الزبون وطلباته.. 

نعم.. هو يتضمن لك هذا.. ولكنه يف الاساس يشء �آخر..

رضاء الزبون.. مقابل يشء من ماهل..  التسويق عزيزي القاريء.. هو بل بساطة.. اإ

هو اكلتبادل.. تعطيه قمية.. ويعطيك قمية.. 

هو يبحث عن يشء.. يريد تلبية حاجة ورغبة.. 

وانت عندك ما يليب حاجته ورغبته.. فيفرض بك.. ان تليب رغبته.. وتعطيه بذكل قمية.. حى يدفع كل من ماهل.. ويعطيك 

بذكل قمية.. 

قمية مقابل قمية..

ليك.. فالتسويق لكمة جامعة.. جتمع افارا واساليبا وطرقا لتلبية رغبة الزبون.. مقابل قمية يؤدهيا اإ

فضع نصب عينيك عزيزي القاريء.. يف لك ما تقوم به يف رشكتك.. 

�أن تعطي الزبون قمية.. �أن تعطيه القمية الي يبحث عهنا..
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إنطباع الزبون

ابتــد�أان احلديــث يف هــذه السلســة عــن مبــاديء تســويقية �أساسســية ويه التســويق كتعريــف معــي واحلاجــة الســوقية واحلاجــة 
نطبــاع الزبــون«.. آخــر همــم وهــو »اإ الأساسســية.. ونتحــّدث هنــا عــن مبــد�أ �

ــبا للزابئــن، مث  كثــرا مــا جيهــد �أحصــاب الــراكت الصغــرة ويقضــون الســاعات والأايم العديــدة النتــاج وتوزيــع مــا يرونــه مناسس
يفاجئــون بعــزوف الســوق �أو عــدم تقديــر الزابئــن لهــذه املنتجــات.. ويكــون نتيجــة ذلكل احبــاط ورمبــا يشء مــن اليــ�أس..

فقــد يبــذل املــرء هجــدا كبــرا مجلــع العســل وانتقــاءه وتعليبــه وتوزيعــه، مث يفاجــ�أ بتجاهــل الزابئــن �أو بعــدم رضــامه.. وقــد يبــذل هجــدا 
متفانيــا يف خدمــة الزبــون وحمــاوةل تلبيــة حاجاتــه، مث يفاجــ�أ ابلامبــاالة �أو حــى ابالنتقــاد..

ن للزبــون خــواص وحاجــات كثــرة ومعقــدة تؤثــر هبــا عوامــل تــاد ال حُتــىص.. وهنــاك جمــال علمــي اكمــل مضــن علــوم التســويق  اإ
يُســمى بســلوك املسســهكل حيــاول فــك شــفرة ســلوك وتفكــر الزبــون وكيفيــة الت�أثــر عــى قراراتــه الرائيــة..

ن اكن خمالفــا للواقــع - هــو مــا  نطبــاع الزبــون عــن املنتــج - حــى واإ نطبــاع الزبــون«، �أي �أن اإ ويعنينــا هنــا مــن لك ذكل مبــد�أ »اإ
هيــم يف قــرار الــراء ويف اإحاليــة رىض الزبــون..

ن جــاءك زبــون وذاق شــيئا مــن احللــوى واشســتىك مــن مكيــة الســكر الكبــرة، فهــذا اذلي سســيؤثر عــى قــرار رشائــه وليــس  مثــا، اإ
رضائــه - فــاإن هــذا مــا سســيخدل  ن جــاءك زبــون واشســتىك مــن ســوء اخلدمــة - رمغ هجــدك يف اإ حقيقــة �أنــك مل تكــر مــن الســكر! واإ

يف ذاكرتــه!
مانياتك وضيق وقتك؟ فكيف ميكنك و�أنت صاحب الركة الصغرة �أن تتعامل مع هذا الوضع رمغ قة اإ

رضاهئم.. �أواًل، حّدد وجّسل احلاجة الأساسسية لزابئنك.. فاإن فهمك لها يعطيك قدرة �أكر عى اإ
ــن  ــك تبحــث ع ــارك �أن ــم بصــدر رحــب.. ضــع يف اعتب ــل انتقاداهت ــم وتقبّ آراهئ ــم � فه ــوم.. اإ ــم، لك ي ــاع هل ــن دامئ الاسس ــًا، ك اثني
انطباعهــم عــن منتجاتــك، واذلي قــد ال يكــون مطابقــا للحقيقــة.. واعــم ان اي انتقــاد ي�أتيــك هــو انتقــاد للمنتــج واخلدمــة وليــس 

ــاد خشــي كل.. انتق
اثلثــًا، اإن الحظــت تكــرارك طلــب �أو انتقــاد معــّن مــن الزابئــن، فقــم بدراســة الوضــع جيــدا.. فــاإن اكن الانتقــاد بســبب هجــل 
ظهارهــا ورشهحــا هلــم بشــل �أوحض.. �أمــا اإن اكن الانتقــاد لغيــاب خاصيــة عــن منتجــك  خباصيــة معّينــة يف منتجــك، امعــل عــى اإ

ن خالــف ذكل ر�أيــك - فقّدهمــا هلــم بشــل جتريــيب والحــظ جتــاوب الســوق معــك.. - حــى واإ
حســان وبشاشــة،  و�أخــرًا، انــت لســت ملــزم بتلبيــة حاجــات لك اصنــاف الزابئــن، فــذكل حمــال.. عامــل مجيــع مــن ي�أتيــك ابإ

ــز فقــط عــى تلبيــة حاجــات غالبيــة صنــف الزابئــن اذلي هيمــك.. ولكــن رِكّ

الحاجة األساسية

ــد�أ همــم  ــا عــن مب ــرض.. ونتحــدث هن ــب والع ــد�أ الطل ــا مبب ــاةل الســابقة عــن احلاجــة الســوقية للمنتجــات وعاقه ــا يف املق حتدثن
ــرات الســوق.. ــع متغ ــل بشــل �أفضــل م ــى التعام يســاعدك ع

ــط بشــل  ــا مرتب ــب هن ــه املنتجــون.. والطل ــدار عــرض يقدم ــل مق ــّن يف الســوق مقاب ــب مع ــدار طل ــج مق ــل منت ــم �أن ل ع اإ
ــا.. ــاس له ــدى حاجــة الن ــط مب ــب عــى املنتجــات مرتب آخــر، الطل �أســايس ابحلاجــة الســوقية.. مبعــى �

ــب  ــة، والطل ــية، والرغب ــن احلاجــة الأساسس ــّرق ب ــة مــن احلاجــة.. ومهنــم مــن ف ــاء التســويق عــن درجــات خمتلف ــم عل ــد تلكّ وق
ــب الفعــي  ــة حتــدد الطل ــهكل املالي ــدرة املسس ــه يف تلبيهــا، و�أن ق ــؤدي اإىل رغبت ــه ي ــهكل حلاجت دراك املسس الفعــي.. حبيــث �أن اإ

ــه.. لرغبت
مثــا، حيتــاج النــاس اىل الاهــام بنظافــة وحســن املنظــر.. ويــؤدي ذكل اىل رغبهــم يف بعــض املنتجــات، مثــل خدمــة قــص 

وتصفيــف الشــعر.. وقدرهتــم املاليــة عــى دفــع قميــة هــذه اخلدمــة تــؤدي اىل طلــب فعــي لهــا..
واملشــلكة الــي يقــع فهيــا الكثــرون اهنــم يركـّـزون عــى الطلــب والرغبــة دون وعــي حقيقــي واسســتجابة حقيقيــة للحاجــة الأساسســية.. 

وقــد يــؤدي ذكل اىل اخلســارة لعــدم القــدرة عــى الاسســتجابة ملتغــرات الســوق..
فكيف ميكنك وانت صاحب الركة الصغرة انت تكون �أكر قدرة عى الاسستجابة ملتغرات السوق؟

عليــك عزيــزي �أن حتــدد احلاجــة الأساسســية ملنتجاتــك.. اســ�أل نفســك، ملــاذا يشــري النــاس هــذا املنتــج؟ مــا احلاجــة الأساسســية 
الــي يلّبهيــا هــذا املنتــج؟

ــا  ــية ليســت يه احلاجــة اإىل اخلــز اللبنــاين �أو رشاحئ اخلــز، بــل يه غالب ــاإن كنــت صاحــب خمــز، فاعــم �أن احلاجــة الأساسس ف
احلاجــة اإىل التغذيــة وســّد اجلــوع واحملافظــة عــى الصحــة...

آخــر مــن اخلــز.. غــّر قليــًا  فــاإن الحظــت يومــًا �أن الطلــب عــى �أحــد انــواع اخلــز قــد �أصبــح ضعيفــا، فــا تبتئــس.. جــّرب نوعــًا �
يف طعــم ومُســك ورمبــا مكيــة اخلــز.. واســ�أل النــاس بلطــف واهــام: ملــاذا قــّل طلبــم لهــذا النــوع مــن اخلــز؟ فــاإن قالــوا مثــًا 
اهنــم �أصبحــوا عــى وعــي ورغبــة يف تنــاول خــز حصــي امســر، جفــّرب اسســتخدام الطحــن الأمســر يف منتجاتــك بشــل تدرجيــي 

والحــظ اسســتجابة الســوق ذلكل..

ن اسســتطعت حتديــد احلاجــة الأساسســية ملنتجاتــك.. فكـّـر فهيــا،  ابختصــار، ميكنــك �أن تتعامــل بشــل �أفضــل مــع تناقــص الطلــب اإ
وجّسلهــا، وراجعهــا لك فــرة.. مث كــن حريصــا عــى ماحظــة تغــّرات الطلــب عــى منتجاتــك وكــن دامئ التحــدث بلطــف واهــام 
مــع زابئنــك.. ومــن مث اسســتجب ملتغــّرات الســوق حبــرص وصــر وجتــارب خمتلفــة واضعــا نصــب عينيــك حاجــة النــاس الأساسســية 

الــي تريــد تلبيهــا..
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أنت ومنتجك

ــم  ــب والعــرض، ورضورة فه ــة مرتبطــة حبــاةل الطل ــا حاجــة ســوقية فعلي ــيب منتجاتن ــاالت الســابقة رضورة �أن تل ــنا يف املق انقشس
نعاســات ذكل عــى املبيعــات،  نطبــاع الزبــون واإ احلاجــة الأساسســية الــي بســبهبا يشــري النــاس منتجاتنــا.. كــا وحتّدثنــا عــن مبــد�أ اإ

و�أمهيــة حتديــد الفئــة املسســهدفة ملنتجاتنــا..
عطــاءه القميــة الــي يطلهبــا رشط �أســايس جلــي  وهــذه املبــاديء مبنيــة عــى فكــرة �أن التســويق تبــادل قــمي، فاإرضــاء الزبــون ابإ

ــل التجــاري احلــر.. ــي ننشــدها يف العم ــة ال الارابح ويه القمي
آخــر، قــد ال يعــم �أحــدان �أيــن يبــد�أ يف الســوق  وقــد يتبــادر اىل الاذهــان ســؤال همــم، وهــو اي احلاجــات �أوىل ابلتلبيــة؟ مبعــى �
ذا اكن يريــد فتــح مكتــب سســيايح �أو حمــل خياطــة.. وقــد يصعــب عليــه  وبــ�أي املنتجــات.. قــد يصعــب عــى الانســان حتديــد مــا اإ

وهــو صاحــب حمــل احللــوايت حتديــد �أصنــاف منتجــات جديــدة جديــرة ابالهــام..
شــارات المنــو الاقتصــادي للوصــول اإىل »�أفضــل  ــر عــن توهجــات الســوق واإ ــراءة التقاري ــوم بســؤال اخلــراء �أو بق ــاك مــن يق هن
منتــج« �أو »�أفضــل رشحيــة صناعيــة« ميكنــه ادلخــول فهيــا والفــوز ب�أكــر مكســب.. وهــذا بــا شــك �أمــر مسستحســن ومفيــد..
ــه  ــب يشــعر ب ــة.. وهــو جان ــر الاقتصادي ــر�أه يف التقاري ــدر �أن تســمعه مــن اخلــراء �أو �أن تق آخــر همــم ين ــب � ــاك جان ولكــن.. هن

ــة.. ــه الغالبي ــل وترك ــتجيب هل القلي ــم، فيسس ــرون يف �أمعــق �أعاقه الكث
هذا اجلانب، عزيزي صاحب الركة الصغرة، هو انت واهاماتك وهماراتك وشغفك..

رضــاء الزبــون.. نعــم، ال جنــاح يف التجــارة  نعــم، ال جنــاح يف التجــارة مبنتجــات ال يطلهبــا الســوق.. نعــم، ال جنــاح يف التجــارة دون اإ
دون مراعــاة لظــروف املنافســة و�أصــول الاقتصــاد..

ولكــن يف نفــس الوقــت، مــن الصعــب جــدا �أن تنجــح جناحــا كبــرا عــى املــدى البعيــد بــدون شــغف لعمــكل وحــب ملنتجاتــك.. 
دارة الركــة الصغــرة ورعايهــا معــل دؤوب ُمجهِــد حيتــاج اإىل طاقــة كبــرة وتضحيــات كثــرة.. فــاإ

وعليــه، ف�أنــت مدعــّو اإىل الاسســاع ذلكل الصــوت يف داخــكل.. مــا هــو شــغفك؟ مــا يه هوايتــك؟ مــاذا حتــب �أن تعمــل؟ حــّدد 
ــد �أو  ــج جدي ــة منت ضاف ــا تكــون بصــدد اإ ــمع ذلكل الصــوت عندم ــدة.. واسس ذكل مث اجعــه ينعكــس يف منتجــات وخدمــات مفي

حتديــد موقــع لفرعــك اجلديــد..
ليــس املطلــوب �أن تــريم بعــرض احلائــط حاجــة الســوق ورغباتــه، فقــد انقشســنا �أمهيــة ذكل يف مقــاالت ســابقة.. ولكــن املطلــوب 

�أن ال تــريم بعــرض احلائــط رغباتــك �أنــت، واهاماتــك �أنــت، وشــغفك �أنــت..
ــا  ــي تكتشــف فهي ــاةل ال ــكل احل ــة.. ت ــاةل املثالي ــكل احل ــو الســعي ادلامئ ادلؤوب للوصــول اإىل ت ــوب ه ــة.. املطل ــوب املوازن املطل

ــة.. ــوقية فعلي ــة س ــت اإىل حاج ــس الوق ــتجيب يف نف ــك، وتسس ــر طاقات ــات تفّج ــات وخدم منتج

الفئة المستهدفة

ن اكن خمالفــا للواقــع - هــو مــا حيــدد رضــاءه �أم ال.. ومقنــا بطــرح  نطبــاع الزبــون عــن منتجاتــك - واإ انقشســنا يف املقــاةل الســابقة �أن اإ
ــة حاجــات  ــال.. كــا و�أهنينــا املقــاةل بــرورة تلبّي نطباعــات زابئنــك بشــل فّع ــيطة تعينــك عــى التعامــل مــع اإ �أفــار معليــة بسس

صنــف الزابئــن اذلي هيّمــك..
وهــذه النقطــة الأخــرة يه موضوعنــا يف هــذه املقــاةل.. مفــا معــى صنــف الزابئــن اذليــن هيّمــك؟ �أليــس لك الزابئــن همّمــن؟ هــل 

حنــن مطالبــون ابلركــز عــى القليــل مــن الزابئــن وتــرك فــرص كثــرة �أخــرى؟
ــص  ــع واخلصائ ــاف الطبائ ــن اخت ــع م ــاف ينب ــذا الاخت ــم.. وه ــم ورغباهت ــون يف حاجاهت ــاس خيتلف ــو �أن الن ــاة ه ــع احلي ن واق اإ

ــاة.. ــوايت احلي ــة و�أول ــدرة املالي ــاف الق ــة اىل اخت ــة ابالضاف ــة احمليط ــرات البيئ ــاف ت�أث واخت
وقــد خصــّص علــاء التســويق صفحــات مــن احباهثــم وكتهبــم يف احلديــث عــن »تقسســمي الســوق« اإىل ِقطــع �أو ِحصــص حســب 
�أعــار ومقاديــر دخــل النــاس، وثقافاهتــم، ومنــط حياهتــم، و�أنــواع خشصياهتــم، وغرهــا.. مث قامــوا بتحديــد طــرق الختيــار ِقطعــة 
�أو ِحصــة ســوق لتسســهدفها الــراكت.. وهنــاك نظــرايت و�أســاليب عــّدة يف هــذا الشــ�أن تقــرب مــن التعقيــد واملبالغــة �أحيــاان..
ولكــن املهــم مــن لك هــذا حقيقــة �أنــك ال تسســتطيع �أن تلــيّب حاجــات لّك النــاس.. وهــذه حقيقــة يغفــل عهنــا الكثــر مــن �أحصــاب 
الــراكت الصغــرة فيحاولــون فعــل لك يشء لــل النــاس.. وهــذا يــؤدي اإىل تشســتيت اجلهــود وغيــاب الرؤيــة الواحضــة، وابلتــايل 

اإىل اخلســائر املاديــة..
ــتركز هجــودك حــول تلبيــة حاجاهتــا.. حــّدد فئــة  ــهدفة« ملنتجاتــك والــي سس فعليــك، عوضــا عــن ذكل، �أن حتــّدد »الفئــة املسس

ــهدفة واحــدة واعرفهــا جيــدا.. مسس
ولكن السؤال الآخر املهم هو كيف ميكنك �أن حتّدد الفئة املسسهدفة ملنتجاتك دون ادلخول يف �أساليب ومعادالت معقّدة؟

ــك ورؤيتــك  ــك وقدرات ــا طلــب قــوي يف الســوق، وتتناســب يف نفــس الوقــت مــع همارات ــك له �أواًل، اكتشــف �أي مــن منتجات
للركــة �أكــر مــن غرهــا..

ــم  ــك.. صفه ــة مــن هــذا الصنــف يف ذهن ــن �أو ثاث ــج.. ضــع زبون ــي تطلــب وتشــري هــذا املنت ــن ال ــة الزابئ ــًا، الحــظ فئ اثني
ــة الآن.. ــل ذكل يف ورق ــك وجّس لنفس

اثلثًا، احرص مسستقبًا عى التحّدث بلطف معهم دامئا.. اعرفهم جيّدا.. وليّب حاجاهتم..
ن مل  عــم �أنــك اخــرت فئــة مسســهدفة مناسســبة جــدًا.. واإ و�أخــرًا، اإن الحظــت زايدة يف مبيعاتــك وزايدة يف اسســمتاعك ابلعمــل، اإ
آخــر.. وتذكـّـر دامئــا �أن التســويق تبــادل قــمي.. قــّدم للنــاس القميــة الــي يطلبوهنــا،  رجــع اإىل اخلطــوة الأوىل مــع منتــج � حيصــل ذكل، اإ

ذن هللا.. وســزيد �أرابحــك دامئــًا ابإ
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مسألة الترويج

حتّدثنــا يف املقــاالت الســابقة عــن مبــاديء هممــة يف التســويق تنبــع مــن كونــه معليــة تبــادل قــمي تقــوم فهيــا عزيــزي صاحــب الركــة 
الصغــرة بتقــدمي منتــج ذو قميــة مناسســبة حلاجــة ســوقك املسســهدفة يف مقابــل الــرحب..

ونتحــدث هنــا عــن جزئيــة واحــدة يف التســويق ت�أخــذ يف العــادة مســاحة �أكــر مــن جحمهــا.. جزئيــة واحــدة يف العمليــة التســويقية 
يظهّنــا الكثــرون يه التســويق..

وهذه اجلزئية يه الروجي! 
فقــد الحظــت خــال تدريــي يف اجلامعــة وبعــض الــورش التدريبيــة ومــن خــال التحــدث مــع النــاس وقــراءة الصحــف واجملــات 
احملليــة �أن هنــاك انطباعــا واســعا بــ�أن املقصــود ابلتســويق هــو الــروجي فقــط.. وهــذه عزيــزي مشــلكة جوهريــة ينبغــي كل �أن تعهيــا 

و�أن حتــرص عــى جتنهبــا..
عــى ســبيل املثــال.. قــد يقــول خشــص مــا، »حنــن حباجــة اإىل تســويق الركــة«.. وهــو ال يقصــد بــذكل معليــة التســويق الشــامة، 

عــاانت يف الصحــف �أو املنشــورات �أو الانرنــت.. بــل يقصــد معــل دعــاايت واإ
وقــد يقــول كل خشــص مــا، »ِلــم ال تســّوق لنفســك جيـّـدًا؟« .. وهــو هنــا ال يقصــد التســويق بشــموليته، ولكــن يقصــد حتديــدا 

�أن ينصحــك بــزايدة جرعــة الاعــاانت مــن رشكتــك..
ــه!  ــرا علي ــويق حك ــل التس ــّح �أن جنع ــه ال يص ن ــويقية، فاإ ــة التس ــة يف العملي ــة همم ــروجي جزئي ــون ال ــن ك ــرمغ م ــه ابل ــة �أن احلقيق
التســويق، كــا ذكــران، معليــة شــامة.. التســويق تبــادل للقــمي.. هنــاك �أمــور يف التســويق �أكــر �أمهيــة مــن الــروجي كتحديــد احلاجــة 
ــا  ــد فّصلن ــج.. وق ــن، والاهــام جبــودة املنت ــاع الزابئ نطب ــاة اإ ــب والعــرض، ومراع ــاة الطل ــهدفة، ومراع ــية للســوق املسس الأساسس

ــاالت الســابقة.. ــث عــن ذكل يف املق احلدي
نتــاج منتجــات تعطيــه القميــة الــي  ال �أاندي هنــا بــريم الــروجي يف البحــر.. �أبــداًّ! ولكــن �أاندي بــرورة البــدء ابلزبــون وختطيــط واإ
لهيــا.. وهــذا يتضمــن الاسســاع ادلامئ هل واحلــرص عــى رضائــه والتطويــر املسســمر للمنتــج ورفــع جودتــه.. ومــن بعــد  هــو حباجــة اإ

ذكل يــم التفكــر يف الــروجي!
نطباعــات �أغلــب النــاس، فا رضورة  ليــه يف الوســائل االإعاميــة اخملتلفــة ويف اإ ولأن الــروجي قــد �أخــذ حــّزا واســعا فــوق مــا حيتــاج اإ
عــادة الــالكم املفّصــل عنــه هنــا.. ونكتفــي عزيــزي بدعوتــك اإىل التفريــق بــن التســويق كعمليــة شــامة وبــن الــروجي كجــزء مــن  الإ

ــذه العملية.. ه
وهــذا التفريــق ينبغــي �أن يــؤدي اإىل الاهــام �أوال ودامئــا ب�أساسســيات التســويق، ومــن مث الاسســتعانة ببعــض الوســائل الروجييــة 

اكالنرنــت وبطاقــة العمــل املمــزة ومظهــر احملــّل وامس الركــة والعامــة التجاريــة، اخل..
آخــر خطــوات ذكل اسســتخدام  ابختصــار، التســويق عزيــزي هــو �أن تتعــم حاجــة الزبــون وتوفــر هل قميــة بشــل منتــج مناســب.. و�

وســائل تروجييــة الإعــام الزبــون �أنــك هنــا.. و�أن بيــدك منتجــا قــا يفيــده..

جودة المنتج

عرضنــا يف املقــاالت الســابقة مبــاديء �أساسســية يف التســويق مناسســبة خلصوصيــة الــراكت الصغــرة.. ونواصــل احلديــث هنــا عــن 
مبــد�أ ابلــغ الأمهيــة ذو ت�أثــر واحض وفائــدة كبــرة عــى املــدى الطويــل.. �أال وهــو مبــد�أ جــودة املنتــج..

آبــل مثــا.. فهــ�ي ممــّزة وذات تصامــمي مجيــة  ننــا نسســتحر عــادة منتجــات عامليــة بعيهنــا، مكنتجــات � عندمــا نفكّــر يف اجلــودة فاإ
آبــل، وهــو �أمه مــن قدراهتــا الروجييــة  ــباب جنــاح � ــتخدام وتــدوم طويــا.. وهــذا ابذلات �أمه �أسس ــاةل، ويه �أيضــًا ســهة الاسس فّع
ــرة ذو  ــة الصغ ــن لصاحــب الرك ــف ميك ــودة؟ وكي ــات اجل ــى درج ــق �أع ــى حتقي ــل ع ــدرة رشاكت كآب ــا مصــدر ق ــرة.. مف الكب

ــاق؟ ــه هــذه الآف ــغ مبنتجات القــدرات احملــدودة �أن يبل
ــه  آخــر، ال تٌفيــد املنتــج مواصفات ــهدفة.. مبعــى � ــة املسس ــية للفئ اجلــودة مرتبطــة �أساســًا بقــدرة املنتــج عــى تلبيــة احلاجــة الأساسس
ــية.. مفعرفــة هــذه احلاجــات  ــمّر النــاس بــراء منتجــات ال تلــيّب حاجاهتــم الأساسس ن مل يقتنــع برائــه النــاس.. ولــن يسس العاليــة اإ

ــج.. ــة للمنت ــبة املطلوب ــات املناسس ــد املواصف رشط لتحدي
ــذه  ــرحي.. وه ــّو م ــة يف ج ــهّية حصّي ــاق ش ــب و�أطب ــت طي ــمتاع بوق ــبوع لاسس ــة الاسس ــامع يف هناي ــاس للمط ــب الن ــا، يذه مفث
عــداد �أطبــاق مبكــّوانت طازجــة مبقاديــر مناسســبة يف مطــاخب نظيفــة وعــى طــاوالت مرتبــة  ىل اإ احلاجــات ترشــد صاحــب املطعــم اإ

ــبة.. ضــاءة مناسس ــدة وحتــت اإ ذات مســاحات جي
آخــر، يذهــب املزوجــان حديثــا اإىل شــهر العســل مــن �أجــل قضــاء وقــت مــرحي ممتــع هــاديء بعيــدا عــن �أنظــار حميطهــم  ومثــال �
آمنــة بفنــدق رايٍق  اجملمعــي.. وهــذه احلاجــات ترشــد صاحــب رشكــة الســفرايت اإىل تصمــمي رحــة مناسســبة اإىل وهجــة هادئــة مجيــة �

هــاديء ذو مناظــر طبيعيــة ممــزة وخدمــات خاصــة..
ــة.. فيجــب عليــك  ــذ ابخــاص واحرافي ــة.. فاخلطــوة الأمه يه التنفي ــبة املطلوب ــات املناسس ــد املواصف ــد حتدي وال يقــف الأمــر عن
عزيــزي �أن ت�أخــذ لك واحــدة مــن املواصفــات املطلوبــة عــى حــدة، وتفكـّـر يف لك التفاصيــل املهمــة ككيفيــة التنفيــذ وقــدرة الركــة 
ــة.. ومق مبناقشــة هــذه التفاصيــل مــع رشاكئــك وموظفيــك، ومــع �أهــكل و�أصدقائــك،  ومصــدر املــواد الأوليــة والعاقــات التجاري

حــى تصــل اإىل صــورة واحضــة مفّصــة..
وبعــد تصمــمي وتنفيــذ املنتــج، جيــب الاسســاع حبــرص واهــام اإىل الزابئــن وماحظــة جتاوهبــم.. فانطبــاع الزبــون هــو الفيصــل يف 

جيابيــة.. قــراره الــرايئ.. ورضــاءه هــو مــا حيــدد فــرص رشائــه منــك جمــددا واحلديــث عنــك اىل الآخريــن ابإ
و�أخــرا، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، فالوصــول اإىل �أعــى درجــات اجلــودة رحــة طويــة حباجــة اإىل هجــد واخــاص ومثابــرة، 

وحباجــة اإىل مراجعــة مسســمرة لأداء منتجاتــك ومواصفاهتــا وقدرهتــا عــى تلبيــة حاجــات الزابئــن..

أفكار تسويقية لشركات صغيرةأفكار تسويقية لشركات صغيرة مبادئ أساسيةمبادئ أساسية
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14

الرؤية

ــمر  ــور املسس ــى التط ــم ع ــدمه وقدرهت ــايل عن ــودة الع ــتوى اجل ــر مبسس ــازون، وتنهب ــيدس و�أم ــل ومرسس ــة، كأب ــرى رشاكت معاق ت

والتعامــل بكفــاءة مــع متغــرات الســوق.. مفــع مــرور السســنن، تتطــور اشــال وخصائــص منتجاهتــم، مــع الابقــاء عــى خشصيــة 

ممــزة واثقــة..

مفــا الــر؟ هــل هــو متعلــق ابملــوارد البريــة �أم املــوارد املاليــة �أم القــدرات التصممييــة والانتاجيــة؟ بطبيعــة احلــال، هــذه لكهــا 

عوامــل هممــة للنجــاح.. ولكــن مــا يفــّرق هــذه الــراكت املبدعــة عــن غرهــا يه الرؤيــة الواحضــة الطموحــة الواثقــة والــي يطبقهــا 

ىل �أســفه.. جبديــة لك مــن يعمــل يف الركــة مــن �أعــى الهــرم اإ

فالرؤيــة تعطــي مجيــع العاملــن احســاس الانــاء اإىل مــروع همــم وممــز.. ويه تُعــن الركــة عــى الركــز عــى �أهدافهــا وخدمــة 

فئهــا املسســهدفة بشــل فّعــال.. كــا �أن الرؤيــة تعــن الركــة عــى حتمــل الصعــاب وعــى حســن التعامــل مــع ظــروف املنافســة..

فكيــف ميكنــك و�أنــت صاحــب الركــة الصغــرة ذو القــدرات احملــدودة �أن تنتــج رؤيــة مناسســبة تلهمــك وتشــجعك عــى العمــل 

جبديــة حنــو مسســتقبل مــرق؟

ذن هللا اإىل �أي هدف تريده.. مانك الوصول ابإ نه ابإ �أوال خذ نفسا معيقا وازرع الثقة يف نفسك.. فاإ

خــذ ورقــة وقلــا.. مث اســ�أل نفســك.. مل بــد�أت مروعــك اخلــاص؟ �أهــو شــغف هبوايــة معينــة؟ �أهــو نتيجــة الكتشــافك فرصــة 

ممتــازة يف الســوق؟

واس�أل نفسك.. �أين تريد �أن تصل؟ 

ال ســقف طموحاتــك.. ومــا يه صــورة الركــة الــي تريدهــا يف �أذهــان النــاس؟ ومــا هــو صنــف  تذكــر انــه ال حــدود لنجاحــك اإ

الزابئــن اذلي تتــوق خلدمتــه؟ مــا يه خصائصهــم ومــاذا يفضلــون؟

اكتب افارك يف ورقة.. مث خذ ورقة اخرى، واعد كتابة ذكل، ولكن بشل �أكر ترتيبا وتنسسيقا..

مث خــذ هــذه الورقــة وضعهــا �أمامــك! ضعهــا حيــث ســراها لك يــوم معــل.. يف مكتبــك �أو معمــكل.. فــاإن فعلــت ذكل، وبــرط 

ذن هللا تعــاىل �أنــك سســتحقق مــا قــد ظننتــه يومــا مسســتحيا! التــولك والصــر والعمــل اجلــاد، فــاإين �أمضــن كل ابإ

الفصل الثاني

نماذج تسويقية
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إبداعات حلوة

ــية يف التســويق مقّدمــة بشــل مناســب  ــاديء �أساسس ــث عــن مب ــا يف الفــرة الســابقة الأوىل مضــن هــذه السلســة 1 ابحلدي مقن
ذن هللا تعــاىل فــرة جديــدة تعــرض منــاذج واقعيــة لــراكت  لطبيعــة وحاجــات الــراكت الصغــرة.. ونبــد�أ مــن هــذا الاسســبوع ابإ

ومؤسســات صغــرة ومــا تطّبقهــا مــن �أفــار تســويقية هممــة..

ــك  ــن الكع ــداد وتزي ع ــمي واإ ــي تتخصــص يف تصم ــي وال ــراين ورمي احلب ــوة« ل ــات حل بداع ــة »اإ ــع رشك ــبوع م ــذا الاسس ــد�أ ه نب
ــا.. ــد اجلــدد وغره ــزواج واملوالي ــوم ال ــاد وي ــوم املي ــال بي ــراس والاحتف ــة اكلأع ــبات اخلاصــة املتنوع للمناسس

ــيط للمحيطــن هبــم مــن �أقــرابء و�أصدقــاء يف  عــداد الكعــك بشــل بسس ــد�أت راّين وتبعهــا رمي ابإ ــواة الفكــرة هوايــة.. ب واكنــت ن
عــداد وتزيــن الكعــك ممــا اكن هل �أثــر همــم يف صقــل  املناسســبات اخلاصــة.. مث جّسلــت لك مــن الاختــن يف دورات متخصصــة الإ

وتمنيــة هماراهتــا..
ــبات  عــداد الكعــك بتصامــمي ممــزة ومجيــة ملناسس والركــة اليــوم مســّجة يف وزارة التجــارة والصناعــة يف ســلطنة عــان وتقــوم ابإ

ــه.. خمتلفــة، وقــد توّســعت بفضــل هللا دائــرة الزابئــن بشــل كبــر تــاد الاختــان ال تــادان تغطّيان
بداعــات حلــوة« الطعــم الذليــذ الرطــب والالــوان الزاهيــة الراقيــة والتصمــمي امجليــل املتامــل املتضمــن لــاذج  وميــّز منتجــات »اإ

51    والفصل األول من هذا الُكتيّب 

ــن عــى الابتســامة والاحســاس  ــر مــن الزابئ ــارات الشــكر والتقدي ــا عب ــون.. وتهنــال دامئ واشــال صغــرة حســب طلــب الزب
امجليــل الناجتــان عــن رؤيــة وتنــاول الكعــك.

ولهــذا الابــداع عــدة عوامــل مؤثــرة لعــل �أمّههــا احلــرص عــى ســعادة الزبــون.. فالطعــم والشــل امجليــل انجتــان عــن معــل شــاق 
واهــام وجمهــود كبريــن.. خفــروج الكعــك هبــذه الصــورة الطيبــة ليــس امــرا هّينــا.. حصيــح �أن الاختــان قــد اكتســبتا مــن اخلــرة 

همــارات وطــرق فّعــاةل، ولكــن يبقــى دامئــا اهلــّم املتلخــص يف الســؤال »هــل سيســعد الزبــون هبــذا الكعــك؟«
وهنــا جوهــر التســويق! املهــارات والأســاليب تــ�أيت ابخلــرة.. والــروجي عامــل مســاعد وال شــك.. ولكــن التســويق يف الهنايــة تبــادل 

قــمي.. وقميــة الكعــك تمكــن يف قدرتــه عــى رمس الابتســامة وحتريــك القلــب ابملشــاعر..
سعاده..  رضاءه.. عليك ابإ وهكذا عزيزي صاحب الركة الصغرة.. عليك ابلزبون.. عليك ابإ

ضعه نصب عينيك.. ضعه �أوال..

http://instagram.com/sweetcreationsom
http://instagram.com/sweetcreationsom
http://instagram.com/sweetcreationsom
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مقهى الكيوي

عندما تقرب من »مقه�ى الكيوي« لأول مرة، ينتابك شعور ممز.. تسستطيع الاحساس ابلبساطة، والرعاية، واجلودة..
تــرى مــن انفــذة املقهــ�ى معــل الطباخــن املتقــن النظيــف.. وتــرى حركــة دؤوبــة لشســباب عانيــن خيدمــون زابئهنــم بــل حــرص 

واهــام.. ويقدمــون هلــم اطباقــا شــهية مــن الرجــر املعــّد خصيصــا بطريقــة وخلطــة املقهــ�ى..

ــن  ــة الزابئ ــان.. حبيوي ــة امل ــوح حيوي ــظ بوض ــ�ى.. وتاح ــام املقه ــيارات ام ــزدمح السس ــاوالت.. وت ــيء الط ــدا، متت ــدا روي وروي
الشســباب..

ويصعب عليك �أن تصدق �أن معر املقه�ى منذ افتتاحه ال يتعدى الثاثة �أشهر!
ومل تكــن البدايــة ســهة.. بــل اكنــت شســبه مصادفــة.. مــن لقــاء للمعتصــم الــراييم وســعود اللمــي بعــد بضــع سســنن مــن خترهجــا 

مــن اللكيــة.. وقرارهــا مــع سســيف ومحمــد اللمكيــن افتتــاح مقهــ�ى..
عدادهــا.. والســوق يبــدو متحمســا  واكن ان مت الاختيــار عــى اطبــاق الرجــر.. فالــراكء عاشــقون لهــذه الاطعمــة وخبــرون ابإ

ن مجعــت بــن اجلــودة والســعر املعقــول.. لهــذه الوجبــات الريعــة، خاصــة اإ
ويبــدو هــذا امجلــع - بــن اجلــودة والســعر - صعبــا عــى مــن قــر�أ يف كتــب التجــارة.. ولكــن رشاكء الكيــوي اسســتطاعوا عبــور هــذه 
العائــق ابالهــام الكبــر جبــودة املنتــج - ابللحــم الطــازج اليــويم واحلــرص عــى النظافــة والتفــاين يف اخلدمــة - مــع التحــم يف تلكفــة 

لك مــا عــدا ذكل..
ابالإضافــة اإىل ذكل، عــِم الــراكء منــذ البدايــة - ومــن قبــل الافتتــاح - ب�أمهيــة الوصــول اىل فئهــم املسســهدفة مــن الشســباب و�أمهيــة 
بنــاء عاقــة صداقــة وثقــة معهــم.. فــان افتتــاح صفحــة الفايسســبوك للمقهــ�ى.. والــي ســامهت - بعــد جــودة املنتــج - يف تســلق 

املقهــ�ى رسيعــا لســم النجــاح.. وبلــغ عــدد املعجبــن ابلصفحــة حــوايل 2400 خشــص حــى حلظــة كتابــة هــذه اللكــات..
وفــوق هــذا وذاك، متــز الــراكء ابحلــرص الشــديد عــى رد امجليــل لُعــان ولأهلهــا وشســباهبا.. فــل املّورديــن و�أغلــب املوظفــن 

عانيــون.. فاسســتطاعوا بــذكل اثبــات انــه مــن املمكــن جــدا النجــاح ابالعــاد عــى اذلات وابلتعــاون الوثيــق مــع اجملمــع احملــي..
ــتطيع �أن تــرى �أن الشــغف ابلعمــل وحــب النــاس والتواصــل معهــم واحلــرص  وهكــذا، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، تسس

عــى اجلــودة مــع اجلهــد والتعــّم املسســمر �أجبــدايت هممــة للنجــاح..
ال تبــادل قــمي.. فعندمــا حيــس النــاس ابلقميــة الكبــرة الــي تقدهمــا هلــم، وب�أنــك تفهمهــم وهتــم هبــم، فــاإن النجــاح  ومــا التســويق اإ

ذن هللا.. 2 ــا ابإ ــك دامئ ــيكون حليف سس

2  تعقيب: لقد كان ملقهى الكيوي هذا النجاح قبل ما أسميه اآلن ب”ثورة الربجر”! بحيث ال يكاد يخلو حي من أحياء ًعامن الرئيسية إال وبها مطعم للربجر عىل األقل.

ويكمن إبداع رشكاء الكيوي يف أنهم قد نجحوا يف تحديد أهم عامل نجاح (جودة الربجر) قبل أن يصبح ذلك اآلن شيئاً معتاداً

http://instagram.com/kiwis_oman
http://instagram.com/kiwis_oman
http://instagram.com/kiwis_oman
http://www.facebook.com/kiwicafeoman
http://www.facebook.com/kiwicafeoman
http://www.facebook.com/kiwicafeoman
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بروشوتس

»برو شوتس« رشكة عانية خّاقة تشسم فهيا رواحئ اجلودة الزكية..
هنــا قطعــت �أشــواطا كبــرا مــن الابــداع والاحرافيــة يف جمــاالت التصويــر  ومل تتعــدى فــرة حياهتــا امخلــس سســنوات، ومــع ذكل فاإ

والانتــاج الرمقــي..

ــر  ــراس، وتصوي ــر الاع ــراد، وتصوي ــرايف لاف ــر الاح ــاالت التصوي ــزة يف جم ــدة ومم ــة عدي ــات رمقي ــدم خدم ــوم تق ــة الي فالرك
ادلعــاايت واملــواد التســويقية للــراكت، والانتــاج الرمقــي مــن صــور ومــواد متلفــزة بت�أثــرات ســيائية، والانتــاج الرمقــي ثنــايئ 

ــة وبطاقــات ادلعــوة وقســامئ الهــدااي، وغرهــا مــن اخلدمــات املتخصصــة. وثــايث الابعــاد، والاعــداد الرمقــي للعامــات التجاري
وتشــّق الركــة الفتيــة طريقهــا بــل ثقــة مرتكــزة عــى طاقاهتــا الابداعيــة ورؤيــة مؤسسسـَـهْيا الثاقبــة، حــى تعــدت نشــاطاهتا حــدود 

ســلطنة ُعــان ووصلــت اىل دوحــة قََطــر..
آيــس كــرمي مامــا« النتــاج الآيــس كــرمي التقليــدي واذلي  نشــاء رشكتــن اخريــن ملؤسسسـَـهْيا هــا »� وقــد اســهمت جناحاهتــا �أيضــا يف اإ

حصــل عــى ارسع قبــول متويــي مــن صنــدوق »رشاكــة« يف ُعــان و«بــرو فيوشــن« الإدارة الفعاليــات..
ومل ي�أيت هذا لكه من فراغ! ومل يكن رضبة حظ!

بد�أ هذا النجاح بفكرة.. بشغف.. وبامرا واحدة!
اكنــت البدايــة مــع رايم اللــوايت الشــغوف ابلتصويــر، واذلي قــام بتصويــر الاعــراس لأقرابئــه ومعارفــه دون مقابــل.. وقــد اكتســب 

بــذكل خــرة كبــرة يف اصــول وهمــارات التصويــر..
واهــم رايم، وزوجتــه هــدى اللــوايت مــن بعــد، كثــرا ابلتعــّم.. حفصــا عــى الشــهادات العليــا يف جمــال التجــارة.. ومعــل رايم يف 
جيابياهتــا وســلبياهتا.. وحــرص الزوجــان �أيضــا عــى القــراءة الواعيــة املكثفــة.. كــا وحرصــا �أيضــا عــى مراقبــة  رشكــة كبــرة تعــّم مــن اإ

النفــس وتعــّرف نقــاط القــوة والضعــف..
ــاطة  ــذه ببس ــان.. وه ــة الامتناهي ــرة، واالإرصار والعزمي ــة الكب ــة، والثق ــارات ادلقيق ــة، وامله ــة املتخصص ــة ذكل املعرف واكن نتيج

ــاح.. ــيات النج �أساسس
وقــد تطّرقنــا ســابقا، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، اىل �أمهيــة معرفــة احلاجــة الاساسســية للســوق واىل جــودة املنتــج واحلــرص 
عــى رضــاء الزابئــن بتوفــر القميــة الــي يطلبوهنــا.. وهــذه املبــاديء مجيعــا ال تــ�أيت ابلمــي بــل ابلتعــّم املسســمر مــن جامعــة احليــاة 

)كــا مّساهــا الزوجــان( وابالرصار واملثابــرة والصــر..

https://instagram/proshotsoman
https://instagram/proshotsoman
https://instagram.com/proshotsoman
https://instagram.com/icecreammama_oman
https://instagram.com/icecreammama_oman
https://instagram.com/icecreammama_oman
https://instagram.com/icecreammama_oman
https://instagram.com/icecreammama_oman
http://www.sharakah.om/
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ديما عمان

ال القليــل.. حــروف �أجبديهــا معروفــة، ولكــن همــارة تركيهبــا واحــراف  امجلــاُل لغــٌة يسســمتع بقوهتــا امجليــع وال يعــم بــ�أرسار صنعهــا اإ
حنوهــا ورصفهــا مسســتورة..

�أن تنتج منتجات فائقة امجلال صعب.. والأصعب �أن تكون للمنتجات خشصية واحضة ممزة معّرة عن ثقافة عريقة..
وهناك هناك.. جتد »دميا ُعان« 

دار للمجوهــرات مل يبلــغ معرهــا �أصابــع اليــد 3.. مبدعــة يف تصمــمي وتصنيــع اجملوهــرات و�أطقــم العشــاء الراقيــة.. تمنــو منــذ تدشــيهنا 

3   حتى وقت نرش املقالة يف عام ٢٠1٣

بتــدرج ووعــي وثقــة..
قلهبــا النابــض مصممــة واحــدة.. وزابئهنــا جتــدمه يف ُعــان ودول اخلليــج.. بــل اهنــا بــد�أت تــدق �أبــواب العامليــة ابختيارهــا اكإحــدى 

12 دار تصمــمي يف العــامل مضــن احتفــاالت رشكــة رولــز رويــس هــذا العــام بذكــرى مــرور 110 سســنوات عــى ت�أسيســها..

والبداية اكنت مع �أم عبدهللا، شادية االإساعيي.. هبواية شغوفة.. ورغبة قوية.. ونظرة اثقبة بعيدة املدى..
براز اترخيها وثقافها.. رادة خملصة لتريف اإمس ُعان واإ واكنت الرؤية منذ البداية يه الوصول للعاملية.. وصاحب ذكل اإ

ومــع خضامــة الرؤيــة، علمــت املصممــة بــرورة البنــاء الواعــي ادلقيــق الإمس »دميــا ُعــان« بتخطيــط ســلمي وبصــر وتــ�أين.. فانــت 
للمؤسســة خشصيــة واحضــة معاملهــا احلــب لُعــان والــوالء والتفــاين للزابئــن، ومهنــا مت اختيــار الشــعار - فــرس البحــر - املعــّر عــن 

هــذه املعــامل..
وانعكســت خشصيــة املؤسســة يف منتجاهتــا ذات التصامــمي ادلقيقــة املمــّزة املتناســقة.. وظهــرت كــذكل يف اجلــودة العاليــة والعنايــة 
الشــديدة يف اختيــار املصانــع املنتجــة.. ابالإضافــة اإىل ذكل، اتّبعــت »دميــا ُعــان« �أســاليبا مناسســبة للــروجي اكملشــاركة يف املعــارض 

وبنــاء وتقويــة الصــات طويــة املــدى ب�أفــراد مؤثريــن ومبؤسســات حمليــة وعامليــة..
مام، وتلكا الثقة والاجعاب الشديدين من الزابئن.. و�أصبحت النتيجة ذاك المنو الواثق املّطرد للأ

وهكــذا عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، تــرى الفوائــد امجّلــة للرؤيــة الواحضــة والثقــة والصــر الاحمــدود.. فهبــذه العوامــل حتقــق 
جعــاب الزابئــن ورضــامه ماثــا �أمــام عينيــك.. معايــر اجلــودة العاليــة وتمنــو خبطــى اثبتــة وتــرّوج بشــل مناســب، ومــن مث تــرى اإ
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سكن فروت

تدخــل ســِكْن فــروت )Skin Fruit( يف مســقط جرانــد مــول.. فتحــس بعبــق الطبيعــة.. وتشــّدك الألــوان املرحيــة.. والتصمــمي 
البسســيط املنّظــم..

ــف  ــة ابلشــعر، وتنظي ــل، ومنتجــات العناي ــرة، ومســاحيق التجمي ــة ابلب ــا.. ففهيــا جتــد مســاحيق العناي ــة منتجاهت ــوع حديق تتن

ــة.. ــة الرجالي ــة ملســاحيق العناي ــة اإىل زاوي ــه، ابالإضاف الوج
ــ�ي بــذكل حصيــة ١٠٠٪.. ويه �أيضــا  ــيا لتكويهنــا.. فه ومجيــع هــذه املنتجــات تعمــد الفواكــه والنبــااتت الطبيعيــة مصــدرا �أساسس

صناعــٌة كوريــٌة جنوبيــٌة، وبــذكل جتمــع بــن اجلــودة وبــن الســعر املعقــول..
وتعمــل يف احملــل متخصصــات خبــرات هبــذه املنتجــات واسســتخداماهتا.. وختــرج احداهــن بــن احلــن والآخــر اإىل املمــر للتحــدث 

بلطــف مــع املاّريــن وتعريفهــم ب�أحــد املنتجــات مــع فرصــة لتجريبــه
كــا و�أن للمحــل �أفــارا ممــزة اخــرى للجــذب، مهنــا �أنشــطة يقــوم فهيــا شســباب عانيــون �أمــام احملــل ابلنقــش عــى الفواكــه لك يــوم 

مخيــس.. ومهنــا الهــدااي اجلاهــزة مبنتجــات خمتــارة ملناسســبات خاصــة كيــوم الأم..
وتقف وراء الأفار املبتكرة ل«سِكْن فروت« �أم واحة، لبى الكندي بدمع من زوهجا محود الطويق..

فقــد اجعبــت اثــر زايرة لكــوراي اجلنوبيــة هبــذه املسســتحرات الفّعــاةل الطبيعيــة.. ور�أت فهيــا فرصــة ممتــازة خللــو الســوق يف ُعــان 
مــن منتجــات هبــذه املواصفــات وهــذه الأســعار املعقــوةل..

ىل جتــاوز عــدد مــن الصعــوابت، ابالإضافــة اإىل حتّمــل  ىل �أكــر مــن سســنة واإ ومل تكــن البدايــة ســهة.. فقــد احتــاج الاعــداد للمحــل اإ
بــداع والابتــار دخلــت »ســِكْن فــروت« الســوق بشــل الفــت يف فــرة  اخملاطــر املتعلقــة بــذكل.. ولكــن ابالإرصار واملثابــرة وابالإ

قياسســية بلغــت شــهرين فقــط..
وهكــذا تاحــظ عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة فوائــد معرفــة الســوق واسســتغال الفــرص الناجتــة عــن حاجــات �أساسســية غــر 
ــ�أيت ابلمــّي بــل ابلعمــل الشــاق والصــر وابلعنايــة ابلزابئــن وتعريفهــم ابملنتجــات  ــتغال الفــرص ال ي ــاة.. وتــرى �أيضــا �أن اسس ملّب

بطــرق مبتكــرة لطيفــة.. 4

4   تطّورت الرشكة بعد سنوات وبدأت يف تقديم خدمات ال”سبا” كذلك
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بيتالين

هناك يف شارع مزون ابخلوض ابلعامصة الٌعانية مسقط.. ترى امس »بيتالن - Petalen« المعا وداعيا كل لزايرته..
تدخــل احملــل وحيسســك تصمميــه الــرايق ابالســرخاء والثقــة.. تتــذوق مــا يٌقــدم اليــك مــن متــور ٌعانيــة ذليــذة حمشــوة ابملكــرات، 

فتتــوق نفســك ملعرفــة املزيــد..

جتــد يف انحيــة مــن احملــل المــور والشــوكوالتة مغلّفــة ب�أشــال وتصامــمي ممــزة.. فهنــاك هــدااي لاطفــال احلديــي الــوالدة، وللعائديــن 
مــن احلــج، وغرهــا مــن املناسســبات.. ب�ألــوان متنوعــة، واكسســوارات مصاحبــة خمتلفــة..

ويف الزاويــة املقابــة يشــّدك منظــر الأوعيــة املصنوعــة مــن الفخــار ومــن الســعف ومــن اخلشــب املزيـّـن بشــعار الركــة.. وجبانــب 
الأوعيــة جتــد ابقــات مــن المــور والشــوكوالتة مرتّبــة بطريقــة متناســقة وراقيــة..

فهنــا تقــدم كل بيتالــن مــا ذل وطــاب مــن تشــكيات المــور والشــوكوالتة ابلتغليــف والزيــن اذلي ختتــاره �أنــت حســب متطلبــات 
ــباتك اخلاصة.. مناسس

ــتقبلية  ــة مسس ــو رؤي ــا حن ــة طريقه ــر 2012.. ويه يف بداي ــا الأول يف اكتوب ــح حمله ــة.. افتت ــة خالص ــة ُعاني ــة جتاري ــن عام بيتال
ــن.. ــن احمللي ــن الُعاني ــف املوردي ــة خملتل ــة دامع ــو رشك ــّز.. وحن ــودة والم ــروف ابجل ــو امس مع ــة.. حن طموح

وهــذه الرؤيــة والافــار مل تــ�أيت مــن فــراغ.. بــل يه مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بصاحــب الركــة، محمــد الكنــدي.. حيــث ان حملمــد 
جتــارب جتاريــة ســابقة ممتــدة منــذ اايم دراسســته يف اللكيــة.. وقــد تعــّم الكثــر فــا خيــص اصــول العمــل احلــّر، وحاجــات الســوق 

نطباعاتــه.. وت�أثــر التغــّرات الاجاعيــة والاقتصاديــة عــى ســلوك الزبــون واسســهاكه واإ
ــزام التــام اجلــاّد حنــو  ىل اخملاطــرة ابلكثــر، كــا احتــاج اىل الال ابالإضافــة اإىل ذكل، احتــاج ت�أســيس الركــة اىل معــل شــاق واإ

ــن.. ــن والــراكء واملوظفــن واملوردي الزابئ
ــه.. كــا نــرى  ــتجابة لتغّرات ــة املاحظــة ادلقيقــة الحتياجــات الســوق والاسس وهنــا نتعــّم عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة �أمهّي
رضاهئــم هــو  بوضــوح رضورة الالــزام التــام املســؤول حنــو مجيــع مــن هل عاقــة ابلركــة.. مفعرفتــك حباجــة زابئنــك والزامــك ابإ

ذن هللا.. طريــق �أكيــد للنجــاح ابإ
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ترانيم

مــا ميــز اخللــق الــرابين عــن صناعــة البــر هــو ذكل الكــال يف التصمــمي واذلي جتــده يف التناســق البديــع والتفاصيــل ادلقيقــة، 
وجتــده يف انســجامه املذهــل مــع ســن احليــاة... وهــو مــا يضفــي عــى النفــس شــعورا مجيــا مرحيــا..

ــا �أراح بــرك وعقــكل وروحــك، فتجــد نفســك منجــذاب للمنتــج دون  ــرابين هــو م ــتوى ال ــاج البــر اىل ذكل املسس و�أقــرب انت
ــه.. ــت في ــي بُذل ــد ال ــية وســاعات اجله ــة للتصمــمي ومــواده الأساسس ــة التفاصيــل ادلقيق احلاجــة ملعرف

وتــرز يف هــذا املسســتوى مؤسســة »ترانــمي« .. ففلســفها حتريــك مشــاعرك وطاقاتــك الاجيابيــة.. و�أداهتــا يف ذكل التصامــمي املمــزة 
العمليــة الــي تناســب حاجاتــك وحاجــات ارستــك.. ونكههــا، جبانــب اجلانــب العمــي، جــال وتناســق يف تفاصيــل املنتــج ومــواده 
ــتخدام  ــة يف القاعــة الواحــدة.. وال تدخــر املؤسســة هجــدا يف احملافظــة عــى اســس الســامة والاسس ويف انســجام القطــع اخملتلف

املتــوازن للطاقــة..

و«ترانــمي« مؤسســة ٌعانيــة �أنشــئت يف عــام 2007 متخصصــة يف التصمــمي ادلاخــي.. فهــ�ي تصمــم وتنتــج قطــع الااثث والسســتائر 
ومسســتلزمات االإضــاءة، جبانــب تصمــمي وتنسســيق غــرف وقاعــات اكمــة.. ويه ختــدم الأفــراد جبانــب املؤسســات والــراكت..

ــة  ــم وطريق ــتخدمن وطبيعه ــدد املسس ــة �أو الصــاةل.. وع ــتخداماتك للغرف ــك واسس ــى حاجات ــرف ع ــك ابلتع ــمي« خدمت ــد�أ »تران تب
حياهتــم.. مث متــزج لك ذكل بطريقــة معليــة ومجيــة.. بــل ومبقدورهــا �أيضــا توفــر املصاريــف عليــك مــن منطلــق خرهتــا ومعرفهــا 

ــن.. ابملوردي
»ترانــمي« قصــة جنــاح مت�أنيــة بــد�أت منــذ �أن اكنــت املصممــة مسيــة الغيــي يف منتصــف �أعــار املراهقــة وقــد متلكهــا شــغف ابلتصمــمي 

والابتــار وامتلكــت القــدرة عــى التعــرف عــى التصامــمي البديعــة واكتشــاف الاخطــاء ادلقيقــة يف التصامــمي الغــر متامــة..
ــدا يف  ــض وحتدي ــامل المري ــت ع ــت، دخل ــباب يف ذكل الوق ــى الشس ــا ع ــة حلكره ــة الهندس ــول لكي ــة دخ ــتطع مسي ــن مل تسس وح
التدريــس والت�أهيــل.. وقــد علمهــا هــذه الفــرة �أمــورا هممــة عــن نفســها، مهنــا تفانهيــا وبذلهــا �أقــىص اجلهــود يف خدمــة الآخريــن..
طــاق مروعهــا اخلــاص ملبيــة بــذكل شــغفها ومنطلقــة حنــو حتقيــق حــم حياهتــا..  وعندمــا جــاء الوقــت املناســب، قــررت مسيــة اإ
ــتفيضة ومجــع التجــارب املفيــدة حــى اصبحــت خبــرة ابلتصمــمي  فذهبــت اإىل بريطانيــا دلراســة التصمــمي، والزمــت القــراءة املسس

ادلاخــي..
ــ�أ ملــن تتبــع شــغفه ومجــع اإىل جانــب  وهكــذا عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة.. تــرى �أن طريــق النجــاح والتســويق الفّعــال همّي

ذكل التفــاين يف معرفــة حاجــات زابئنــه املسســهدفن وتلبيهــا مبــا ينفعهــم اليــوم وعــى املــدى البعيــد..
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منز

ــة  ــاان.. نضحــي ابلكثــر يف ســبيل تربيهــم وراحهــم.. ونقــدم هلــم �أفضــل بيئ ــا.. وفــذلات �أكبــادان.. و�أزهــار دني الأطفــال قــرة �أعينن
ممكنــة مــن جــو عائــي وتعلــمي وتغذيــة..

هلــم.. املمكنــة  الاطفــال  منتجــات  �أفضــل  لتوفــر  دامئــا  نصبــو  و�أننــا   كــا 

منتجات ذات جودة تصنيع عالية، ومسستوايت سامة قياسسية، ومراتب جال �أفّاقة، وتصاممي ممزة رائعة..
وهــذه ابذلات مواصفــات املنتجــات الــي توفرهــا »مــز« .. ففهيــا جتــد �أفضــل و�أرىق املــاراكت العامليــة ملسســتلزمات الأطفــال مثــل 
بربــري وســو ابك لنــدن وبيــيب ديــور.. وفهيــا جتــد لك مسســتلزمات الأطفــال مــن مابــس و�أغطيــة وحقائــب و�أحذيــة.. ابالإضافــة 

اإىل زجاجــات احلليــب و�أدوات الطعــام وقصــص الأطفــال وبعــض مسســتلزمات احلوامــل..
»مــز« عامــة جتاريــة ُعانيــة مسســتوحاة مــن اللكمــة الشــعبية الــي تعــي رسيــر الأطفــال الرضــع.. بــد�أت رحلهــا يف 2010 نتيجــة 
ملاحظــة صاحبهــا جلينــة اخلــرويص نــدرة منتجــات الاطفــال الراقيــة يف الســوق الُعــاين واضطــرار العائــات املهمــة ابذلهــاب اإىل 

وهجــات تســوق عامليــة كــديب لــراء هــذه املسســتلزمات..
دارة حمــات وســفرات حبــث عــن  واكنــت جلينــة قــد اكتســبت بعــض اخلــرة يف التجــارة مبصاحبــة وادلهتــا يف �أعالهــا اخلاصــة مــن اإ

جديــد املنتجــات.. وقــد تعلمــت �أيضــًا مبــاديء التجــارة خــال دراسســها الاقتصــاد يف بــرواني..
وانطاقــًا مــن هــذا الأســاس القــوي، علمــت جلينــة بــرورة حتديــد وفهــم فئــة مسســهدفة واحضــة.. ففئهــا املسســهدفة متعلمــة وذات 

دخــل عــايل وتطلــب منتجــات ممــزة راقيــة مجيــة، مصنوعــة وفــق �أعــى اســس اجلــودة والســامة والتصنيــع العامليــة..
ابالإضافــة اإىل توفــر منتجــات مناسســبة للفئــة املسســهدفة، حرصــت جلينــة عــى راحــة زابئهنــا بتواجــد احملــل يف موقــع مــامئ.. فهــو 
ــوس - وابلقــرب مــن حمــات لعــب �أطفــال  يقــع يف قلــب حمافظــة مســقط يف واحــدة مــن �أرىق �أحياهئــا - مدينــة الســلطان قاب

ومطــامع تراتدهــا العائــات..
وتروجييــًا، تعمــد »مــز« عــى رىض الزابئــن، ومــا ينتــج عــن ذكل مــن تكــرار الــزايرة واللكمــة املســموعة االإجيابيــة، ابالإضافــة اإىل 
التجــاوب مــع الزابئــن واملعجبــن يف شســبات التواصــل الاجاعــي.. حيــث �أن »مــز« متواجــدة عــى صفحــات فايسســبوك وقــد 

انضمــت �أيضــا مؤخــرا اإىل انسســتاجرام..
ــا  ــى حاجاهت ــرف ع ــهدفة واحضــة والتع ــوق مسس ــد س ــة حتدي ــدة و�أمهي ــرى فائ ــرة، ت ــة الصغ ــب الرك ــزي صاح ــذا، عزي وهك
ىل اتســاع قاعــدة زابئنــك تدرجييــا  وســلوكها.. فــاإن ذكل يســاعدك عــى توفــر مــا يناسســهبا مــن املنتجــات ويــؤدي اإىل رضاهــا واإ

ــق الصعــود حنــو مقــة النجــاح... عــى طري

http://goo.gl/maps/aNXLI
http://goo.gl/maps/aNXLI
http://goo.gl/maps/aNXLI
http://goo.gl/maps/aNXLI
http://goo.gl/maps/aNXLI
https://www.facebook.com/mennez
http://web.stagram.com/n/mennez
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هرمز الدولية

ميــان.. فهبــا تــراتح النفــوس وتــزدان.. وهبــا نضمــن مناخــا حصيــا مناســب، بــل ومهنــا ينبــع �أســاس امجلــال.. والنظافــة  النظافــة مــن االإ
تكــون يف النفــس والأدوات واملبــاين الصغــرة والكبــرة..

ىل �أعــى  ومعليــة تنظيــف الأرضيــات واملبــاين قــد تُعتــر ســهة وتسســتطيع �أي هجــة القيــام ابحلــد الأدىن مهنــا.. ولكــن �أن تصــل اإ
ال القليــل.. ــتوايت اجلــودة يف التنظيــف، فــذكل مقــام ال يصــه اإ مسس

ــتوى اجلــودة دلى رشاكت التنظيــف هــو يف الزابئــن املتعاقــد معهــم.. فــ�أن تكــون متعاقــدا مــع �أفــراد يشء مجيــل..  ومعيــار مسس
ــك  ــل البن ــرة مث ــع مؤسســات كب ــد م ــن �أن تتعاق ــزا حــى تمكــن م ــا ومم ــدك عالي ــتوى اجلــودة عن ــزم �أن يكــون مسس ولكــن يل

الأهــي، ومتحــف بيــت الرنــدة، واجلامعــة العربيــة املفتوحــة، ورشطــة ُعــان الســلطانية، وبدليــة مســقط.. ابالإضافــة اإىل �أمجــل 
و�أنظــف مبــاين عــان، جامــع الســلطان قابــوس الأكــر..

هرمــز ادلوليــة.. رشكــة تنظيــف وماحفــة احلــرات، بد�أهــا ســلان اجلهــوري يف عــام 2006.. وقــد قــرر مواهجــة املنافســن الكــر 
ــار  ــة املعــدات واختي ــة الشــخصية للعاملــن، مــرورا بنظاف ــد�أ مــن الاهــام ابلنظاف ــتوى وجــودة التنظيــف.. وهــذا يب ــع مسس برف

�أفضــل و�أنســب مــواد التنظيــف، ووصــوال اإىل اتبــاع انظمــة صارمــة يف العمــل..
فنظــام العمــل يف هرمــز يبــد�أ ابلكشــف عــن مبــى الزبــون وحتديــد العمــل املطلــوب والســعر املقــدر، مث التنظيــف اجلــاد الواعــي.. 

وال تكتفــي هرمــز بــذكل، بــل وتلــزم مراجعــة معليــة التنظيــف عــن طريــق موظــف خمتــص مبراقبــة اجلــودة..
آت متنوعــة  هنــا تتبــع انظمــة مبتكــرة ومبدعــة يف حتفــز العاملــن مبافــ� ولــي تضمــن هرمــز هــذه املسســتوايت العاليــة مــن اجلــودة، فاإ
ــوا اإىل  ــدرج حــى يصل ــن اجلــدد بت ــل العامل ــا يف ت�أهي ــران مت�أني ــا م ــز نظام ــع هرم ــا وتتب ــي يؤدوهنــا.. ك ــازة ال عــن الأعــال املمت

املسســتوى املناســب للعمــل مــع زابئــن هممــن كبدليــة مســقط...
منــا اكن اعادهــا عــى حتقيــق مسســتوايت ممــزة مــن  ويؤكــد ســلان �أن هرمــز مل تعمــد اإطاقــا عــى الــروجي ابلشــل التقليــدي، واإ

جيابيــة عــن الركــة.. اجلــودة مبــا يضمــن رىض الزابئــن واذلي بــدوره يــؤدي اإىل انتشــار لكمــة مســموعة اإ
منــا اسســتلزم الأمــر الصــر  ابالإضافــة اإىل ذكل، فــاإن النجــاح يعمــد عــى التعــم املسســمر واملثابــرة.. فــم تكــن بــداايت هرمــز ســهة، واإ
ــتفادة  وحتديــد اســس النجــاح ودراســة الســوق جبديــة، ومعرفــة قــدرات املنافســن، والبحــث عــن مورديــن مناسســبن، والاسس

مــن جتــارب الآخريــن، والقــراءة املسســمرة.. .
ــدي  ــتقدام الأي ــيط السس ــن، والوسس ــات الموي ــز املتحــدة خلدم بري ــح ســلان مشــاريع االإ ــز �أن افتت ــات هرم ــاجئ جناح ــن نت واكن م

ــن.. ــغ ابجلــودة واحلــرص عــى رىض الزابئ ــوح والاهــام البال ــس الطم ــا نف لهي ــل اإ ــد نق ــة.. وق العام
وهكــذا نــرى، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، �أمامنــا منوذجــا عانيــا رائعــا يثبــت �أن هنــاك �أمــورا يف التســويق �أمه بكثــر مــن 
مســ�أةل الــروجي.. حفرصــك عــى اجلــودة عــى مجيــع املسســتوايت ورعايتــك للزابئــن وتلبيــة رغباهتــم كفيــل حبمــكل بثقــة وتــدرج عــى 

مقــم النجــاح..
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نعيم مسقط

املــّر العــاين.. ليــس جمــرد عامــة توضــع عــى الــر�أس.. بــل هــو رمــز حيمــل اترخيــا وتقاليــدا عريقــة.. وهــو مبثابــة التــاج اذلي يفخــر 
بــه لك مــن يرتديــه..

وارتداء املّر همارة يف حد ذاهتا.. بل يه فن يتفاوت يف درجات مسوه الناس..
ولعــل مــن �أصعــب مــا يواجــه »املمريــن« هــو يف كيفيــة ارتــداء املــّر حــى تظهــر النقــوش امجليــة يف وضعيــة مناسســبة �أنيقــة عــى 

جباههــم.. فتصمــمي املــّرات التقليــدي غــر مناســب لهــذا..
حــى �أىت املــّر ادليــواين.. فهــو الوحيــد 5 اذلي مُصــم خصيصــا حبيــث يقــع النقــش امجليــل حتديــدا حيــث جيــب �أن يكــون، يف 

واهجــة اجلهبــة..

وقد جنح املّر ادليواين وانتر واشسهر حى �أصبح جاذاب لكبار الشخصيات يف البدل ولل من هيم مبظهر مّره..

5   رمبا من األنسب أن نقول اآلن أنه األول يف هذه الطريقة من التصميم

واملــّر ادليــواين متوفــر حــراي دلى رشكــة »نعــمي مســقط« ابلقــرم.. وهــو متوفــر ب�ألــوان ونقــوش متنوعــة ومجيــة، بــل �أن لك 
مــّر مهنــا ممــّز وال يعــاد انتــاج مثيــل هل يف تصمميــه �أبــدا..

كــا �أن تصمــمي املــّر ادليــواين هــو الأول احملمــي مبلكيــة فكريــة مســجة، صاحهبــا املصمــم املبــدع مســر الزدجــايل، واذلي هيــم 
ــ�أايدي خبــرة ماهــرة.. دارة تصنيعــه يف كشــمر ب خشصيــا بتصمــمي لك مــّر واإ

وتنبــع جــودة املنتــج وجاليــة تصمميــه مــن قلــب واهامــات مســر.. فهــو اكن مولعــا منــذ الصغــر ابلتصمــمي والــرمس، وهــو حمــب 
للمــز وادلقــة وامجلــال يف لك مــا يقتنيــه.. كــا �أنــك تتلمــس بوضــوح حــب مســر وافتخــاره بوطنــه ُعــان وبســلطاهنا قابــوس املعظــم..

ليــه.. فــرمغ قضــاءه سســنن طفولتــه  وهــذه العوامــل اكنــت مبثابــة الــزاد للرحــة الشــاقة الــي قطعهــا مســر للوصــول اإىل مــا وصــل اإ
ليــه  ــه عــاد وتعــّم فــن المصــر ابملراقبــة ادلقيقــة وابملارســة الواعيــة املت�أنيــة.. حــى �أصبــح يُشــار اإ ال �أن ومراهقتــه خــارج ُعــان، اإ

ــباهتم اخلاصــة.. ليــه املئــات لمصــرمه يف مناسس ابلبنــان يف حســن متصــره، وحــر اإ
عــداد الصــوف،  مث تعــّم مســر معليــة تصنيــع املــر مــن املصــدر، مــن كشــمر.. حيــث اّطلــع - حتــت الــرد القــارص - عــى معليــة اإ
ــه تعامــل مبــارشة مــع العّمــال الكشــمرين و�أطلعهــم عــى طريقــة لبــس  ونســج النقــوش، ومتابعــة الصنعــة حــى اكالهــا.. كــا �أن
املــّر الــي اكنــوا جيهلوهنــا! و�أطلعهــم عــى فكرتــه وتصمميــه.. مث مــّر بتجــارب كثــرة للوصــول اإىل التصمــمي املثــايل اذلي يــؤدي اإىل 

ســهوةل ظهــور النقــوش عــى اجلبــن..
ــة  ــل بلكم ــاس.. وقوب ــط الن ــة وتثبي ــل خســط وخسري ــاق.. وحتّم ــن املش ــر م ــل مســر الكث ــد حتّم ــها.. فق ــق س ــن الطري ومل يك
ــتحيل« مــرات ومــرات.. ودخــل ســوقا صعبــة.. ولكــن ثقتــه ابهلل، ودمع وادليــه، وشــغفه، وحبــه لوطنــه، وهجــده الكبــر  »مسس

ــس! ــه ابلأم ــوا يثبطون ــن اكن ــوم م ــه الي ــه.. حــى �أىت هينؤون ــا بنجاح ادلؤوب اكن كفي
ــة، واكن  ــة معيق ــت هل رؤي ــن اكن ــه ميــر مل ــق النجــاح شــاق.. ولكن ــة الصغــرة، �أن طري ــزي صاحــب الرك ــرى عزي وهكــذا ت
نتــاج مــا حيتاجــه ويعــز  ىل اإ شــغوفا مبــا يعمــل، واسســتطاع حتديــد حاجــة غــر ملّبــاة يف الســوق، مث الوصــول بصــر وهجــد ومثابــرة اإ

بــه صنــف حمــدد واســع مــن النــاس..

http://goo.gl/maps/1ORvH
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بدل

مــن فوائــد العيــش يف الغــرب �أنــك تسســتطيع رشاء �أي يشء تريــده.. فــاإن مل جتــده يف الضاحيــة �أو املدينــة، ميكنــك حــا رشاءه 
ليــك هــذا املنتــج يف بضعــة �أايم.. مــن االإنرنــت.. وسســيصل اإ

بطبيعــة احلــال، هنــاك �أانس يف بدلاننــا يتســوقون مــن الانرنــت ويشــرون مــا حيتاجونــه بعــد حتمــل تاليــف الشــحن ادلويل.. 
ولكــن هــذا الأمــر صعــب عــى الأغلبيــة لأسســباب متنوعــة كطــرق ادلفــع وحمدوديــة التوصيــل وتعقيــدات التســجيل يف املواقــع..

وهنــا جنــد خدمــة »بــدل«.. ويه خدمــة تفتــح كل خيــارات كثــرة مــن مواقــع عامليــة ملنتجــات تسســتطيع رشاهئــا بيــر مث جتدهــا 
�أمــام ابب بيتــك خــال فــرة بسســيطة! وجتــذب هــذه اخلدمــة �أعــدادا مزايــدة مــن الزابئــن الأفــراد وكــذكل املؤسســات اكللكيــة 

املرفيــة ورشكــة كهــرابء مــزون..
يبــاي، مث تقــوم حبفــظ وصــة املنتــج  الفكــرة ببســاطة �أنــك تسســتطيع البحــث عــن منتجــات تريدهــا يف مواقــع عامليــة كأمــازون واإ
ــرايل  ــه وســعره اللكــي ابل ــج اذلي اخرت ــع بعــرض املنت ــيقوم املوق ــا سس ــدل« )com.badals.www(.. وهن ــع »ب ــا يف موق ولصقه

العــاين متضمنــا التوصيــل وامجلــارك، وتقديــر مــدة التوصيــل..
ال الانتظــار،  آليــة واحضــة.. ومــا عليــك بعــد ذكل اإ وبعــد ذكل، تقــوم بدفــع املبلــغ اإىل »بــدل« عــن طريــق حتويــل بنــي ابتبــاع �

ــتامه مــن موقــع الركــة مبســقط.. حــى وصــول املنتــج اإىل بيتــك �أو ذهابــك السس
»بــدل« فكــرة رائــدة وجشاعــة بــد�أت منــذ رجــوع عــي اللــوايت مــن �أمريــا الــي قــى هبــا 12 عامــا تعــم واطلــع فهيــا عــى خدمــات 
ــان.. وتوســعت اخلدمــة ابنضــام انرص املفــريج ومــازن النهبــاين  التســوق عــى الانرنــت والحــظ احلاجــة خلدمــة شــبهية يف ُع

اذليــن هلــا نفــس الاهــام واذليــن ســاها ابجلانــب االإداري والتســويقي للخدمــة وتنفيذهــا بشــل احــرايف..
فقــد قــى الــراكء فــرة يف التخطيــط والتطبيــق والتجربــة والتحــدث مــع الزابئــن حــى وصلــت »بــدل« اإىل شــلكها الاحــرايف 
بتــداءا مــن تصمــمي املوقــع، والربــط الالكــروين مــع املواقــع  احلــايل اذلي قلــا جتــد مثــه يف ُعــان.. فاخلدمــة مصممــة بشــل متقــن اإ
آليــة التخزيــن والتوزيــع، وصــوال اإىل التوصيــل اذلي  العامليــة، ومعليــة حســاب التلكفــة للزبــون، وطريقــة ادلفــع، ونظــام الشــحن، و�

يصــل مــداه اإىل �أي موقــع يف ُعــان تقريبــا..
ــروين يف  ــة التســوق الالك ــول اإىل مق ــات والوص ــع يف اخلدم ــة للتوس ــة طموح ــو رؤي ــا 6 حن ــة طريقه ــدل« يف بداي ــزال »ب وال ت

الســلطنة..
وهنــا تــرى، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، �أمهيــة اكتشــاف حاجــة غــر ملّبــاة يف الســوق مث تصمــمي وتنفيــذ خدمــة متقنــة 
لتلبيهــا.. فاكتشــاف احلاجــة همــم، ولكــن النجــاح يشــرط القــدرة املمــزة عــى تطبيــق خدمــة مناسســبة جبــودة عاليــة عــى النحــو 

اذلي يضمــن رىض الزابئــن..

6   ال زالت بدل مبدعة يف هذا املجال رغم دخول منافسني يف السوق

http://www.badals.com/
http://www.badals.com
http://www.badals.com
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ألوان للسفر

ىل �أيــن  هــا قــد �أىت فصــل الصيــف.. و�أهنــ�ى طــاب العــم عاهمــم الأاكدميــي.. وبــد�أ التفكــر يف االإجــازة الصيفيــة.. »كيــف نقضهيــا؟ واإ
نتجــه؟« فهــذا وقــت الراحــة.. ووقــت قضــاء عطــة لطيفــة حصبــة الأهــل والأحبــة..

وكــا نفكــر ابلهــروب مــن لهيــب الصيــف، يفكــر غــران ابلهــروب مــن صقيــع الشســتاء! في�أتــون لزايرتنــا.. ويتعرفــون عــى حضارتنــا 

وثقافتنــا.. وينهبــرون ابلطبيعــة امجليــة عنــدان..
ــن حلظــة الســفر وحــى  ــم م ــيب حاجاهت ــم وتل ــياحية متخصصــة ختــدم املســافرين يف تنقله ــا طــر�أت احلاجــة اإىل رشاكت سس وهن

ــاملن.. ــم س ىل �أوطاهن ــم اإ عودهت
ــياحة« فهــ�ي رشكــة لهــا خــرة كبــرة ابلســوق  ــوان للســفر والسس ــياحية الصاعــدة يف ُعــان، رشكــة »�أل ــرز الــراكت السس ومــن �أب
آسســيا و�أورواب.. كــا اهنــا تنظــم رحــات  وتنــوع واســع للمنتجــات.. ويه تقــدم ابقــات ســفر ممــزة اإىل وهجــات عامليــة عديــدة يف �

داخليــة مجيــة ممتــدة مــن مسســندم اإىل صــاةل..
تقــدم »�ألــوان« خدمــات اكمــة للعطــات اخلارجيــة مــن جحــوزات تذاكــر الســفر والفنــادق اإىل اجلــوالت السســياحية يف وهجــات 
ىل �أبــرز املــزارات السســياحية يف ُعــان مــع  رائعــة اكلمنســا وفرنســا واندونيسســيا ومالــزاي وتركيــا.. كــا �أهنــا تنظــم رحــات داخليــة اإ
الركــز عــى سســياحة املغامــرات والتخيــمي والرحــات البحريــة واملــي عــى اجلبــال.. ابالإضافــة اإىل ذكل، تقــدم »�ألــوان« خدمــات 

ت�أجــر السســيارات وخدمــات النقــل..
وقــد اكتســبت »�ألــوان« مسعــة طيبــة عــى مــر السســنن بفضــل اهاهمــا الكبــر ابلزبــون واحلــرص عــى راحتــه ورضــاءه.. حيــث 
انعكــس ذكل الاهــام عــى الت�أســيس الســلمي املركــز يف تعــّم حاجــات الســوق، وتعــّم تفاصيــل املنتجــات الــي سســُتَقّدم للزابئــن.. 

ن لكفهــا ذكل خســائر وقتيــة.. كــا و�أن الركــة حتــرص كثــرا عــى توفــر احللــول لأي مشــ�لك قــد تعــرض الزبــون، حــى واإ
وانعكــس ذكل الاهــام �أيضــا عــى رفــع مسســتوى جــودة منتجــات الركــة بتعيــن �أكفــ�أ املوظفــن وتدريهبــم بدقــة، ابالإضافــة اإىل 

عقــد الــر�اكت مــع مؤسســات اخــرى متخصصــة وخبــرة لكــا طــر�أت احلاجــة..
واكنــت النتيجــة �أن اكتســبت »�ألــوان« خــرة كبــرة ابلســوق وحاجاتــه، ومعرفــة معيقــة ابنطباعــات الزابئــن ودوافــع ســلوكهم ومــا 

جيذهبــم للســفر.. ابالإضافــة اإىل فهــم واســع لطبيعــة وظــروف املنافســة..
ووصلــت »�ألــوان« اإىل هــذا املسســتوى الــرايق بفضــل فطنــة وعزميــة مؤسسسـَـهْيا حيــي احلسســي وطــال الــروايح.. فقــد اختــذا مــن 
بــداع طريقــا واحضــا للركــة، ابلبحــث ادلامئ عــن منتجــات ممــزة متجــددة حــى يف �أحــكل الظــروف، وابالهــام الكبــر بســمعة  االإ

الركــة وصورهتــا يف �أذهــن النــاس..
واملثــر �أن هــذا الطريــق الشســيق بــد�أ بدردشــة اخويــة بسســيطة اثنــاء نزهــة بــدت عابــرة ليحــي وطــال يف يــوم العيــد منــذ بضعــة 
�أعــوام 7.. ففــي ذكل اليــوم مت وضــع البــذرة الأساسســية لركــة »�ألــوان« ورهّيــا بــروح الشــغف والعزميــة والتعــّم املسســمر.. وحبــس 

ليــه اليــوم.. املغامــرة! وبــد�أ العمــل فــورا.. بَرُجلـَـن.. وبسســيارة واحــدة.. حــى وصــا اإىل مــا وصــا اإ
وهكــذا تــرى عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة.. �أنــه رمغ التعقيــد الظاهــر للتســويق، فــاإن التســلح ابلعزميــة والشــغف واحلــرص 
رضــاء الزابئــن ميكّنــك مــن تعــّم اصــول وهمــارات التســويق مبــا يســهّل عبــورك بعيــدا يف منعطفــات طريــق النجــاح.. الكبــر عــى اإ

7    من حوايل عام ٢٠٠٧
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 قهوة حمدون

تشــق عبــاب طرقــات مســقط املزدمحــة.. وتمــى احتســاء كــوب مــن القهــوة الغنيــة الذليــذة مل يتسســى كل الوقــت لتحضرهــا قبــل 
خروجــك، وال تريــد الــزول مــن سســيارتك لطلهبــا مــن املقــايه..

مث تبدو تكل الُقمرة اجلذابة عى الأفق.. وتاد تشسم مهنا راحئة القهوة الزكية من بعيد..
وال تــاد تلبــث �أن تــرى نفســك �أمــام تــكل الُقمــرة تطلــب كــواب مــن قهــوة الابتشــينو.. مث تسســتلمها بعــد حلظــات يف كــوب خــاص 

ينتظــر �أول رشــفاتك.. رشــفة تبعــث يف نفســك الطاقــة واحليويــة والتفــاؤل..
»قهــوة محــدون« مؤسســة انشســئة متخصصــة يف طلبيــات القهــوة ابلسســيارات، تقــع يف حمطــة شــل ابملــواحل، مبحافظــة مســقط.. 
وتقــدم تشــكية متنوعــة مــن املــروابت مــن قهــوة )الابتشــينو( و)الاتيــه(، والشــاي بنكهــات متنوعــة، والشــوكوالتة الســاخنة، 
واملــروابت البــاردة اكلشــاي املثلــج واحلليــب اخملفــوق )امليــكل شســيك( بنكهــات مجيــة.. ابالإضافــة اإىل منتجــات خفيفــة رسيعــة 

كخــز )الكروســون( وفطــرة )البانايــك(..
»قهــوة محــدون« تسســهدف �أساســا فئــة الشســباب النشســيط اذلي حيتــاج اإىل مــروابت ذليــذة مرحيــة.. شــعارها احليــوي »عــّدل 
مزاجــك«.. و�ألواهنــا بسســيطة وحديثــة.. ولهــا صفحــة فيسســبوك للتفاعــل والتجــاوب مــع الزابئــن ولنــر ابداعــات تصويريــة وفنيــة 

ملنتجاهتــا ولُقمرهتــا املمــزة..
بــداع مــن فــراغ، بــل هــو نتــاج ختطيــط وكفــاح.. فاملؤســس محــدون الطــويق مل يــ�أُل هجــدا يف دراســة الســوق  ومل يــ�أيت هــذا االإ
دراســة مت�أنيــة دقيقــة تضمنــت دراســة اجلــدوى وتعــّرف عــى مقــايه مســقط الرئيسســية، والبحــث عــن حاجــات الســوق، وحــى 
ــة  ــاء عامــة جتاري ــع والانتــاج والامس، وقــرر بن ــارات التوزي ــة لتصمــمي مناســب للُقمــرة.. ودرس محــدون �أيضــا خي دراســة جدي
جديــدة تبــدو فهيــا خطــوط احلداثــة والألفــة.. فقــد اكن الهــدف منــذ البدايــة هــو اسســتحداث وتطويــر فكــرة جديــدة غــر م�ألوفــة 

يف الســوق..
ومل يكــن الطريــق مكســوا ابلــورود، فقــد واجــه محــدون صعــوابت عديــدة لوجســتية وتنظمييــة وغرهــا.. ولكنــه ختطاهــا ابالإرادة 
والعزميــة وابلتــولك التــام عــى هللا.. وختطاهــا �أيضــا مبــا تعلمــه عــر السســنن يف علــوم النفــس والفلســفة وعلــوم التســويق وخباصــة 

املتعلقــة بفــروع العامــة التجاريــة وخشصيــة املنتــج املعروفــة ب)الرانــدجن(..
ــو عــى نطــاق  ــبة يف مكتبــه ومشــاهبة - ول ــه وعــى مــا تعلمــه، حــرص محــدون عــى توفــر بيئــة معــل مناسس وبنــاءًا عــى قناعات
ــوان مجيــة  �أصغــر - ببيئــات معــل رشاكت عامليــة كــرى كجوجــل و�أمــازون.. حيــث �أن تصمــمي املكتــب الرئيــي مبــدع وذو �أل

ــداع وحافــز للهمــة.. ب ــيق مشــجع لاإ خفيفــة مرحيــة للعــن، وهــو ذو ت�أثيــث وتنسس
نــه رمغ كــون »قهــوة محــدون« يف بدايــة الطريــق، فــاإن ملؤسســها رؤيــة طموحــة للوصــول اإىل مانــة مرموقــة  وفــوق هــذا وذاك، فاإ

كأبــرز عامــة جتاريــة للقهــوة يف ُعــان 8..
بــداع  وهكــذا، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، تاحــظ ان شــق طريــق النجــاح والصعــود حنــو القمــة مرتبــط بشــل وثيــق ابالإ
ن  ــه يكــون يف املتنــاول اإ ــا كهــذا ال خيلــو مــن خماطــر وصعــوابت، ولكن ــدة.. حصيــح �أن طريق ــتحداث �أفــار وطــرق جدي وابسس

تزامــن مــع التــولك والطمــوح وفهــم الســوق والتخطيــط الســلمي املتــ�أين..

8   لألسف، إضطر حمدون بعد سنني من النرش أن يخرج من السوق، بعد ظروف صعبة وضغوط غري عادلة
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شوا اكسبرس

عــداده بطريقــة متوارثــة عــر الأجيــال.. تتضمــن هــذه الطريقــة جتهــز حفــرة  الشــواء.. طبــق تقليــدي ُعــاين ذليــذ ومشــهور.. يــم اإ
عــداد اللحــم بتزيــرة )هبــارات( ممــزة وداخــل �أكيــاس حممكــة.. ومــن مث يــم دفهنــا لســاعات عديــدة.. فيخــرج اللحــم بعــد  خاصــة، واإ

ذكل طــراي جــدا وذو طعــم غــي ذليــذ..
وطبــق الشــواء ال خيــرج عــادة مــن النطــاق الشــعيب القــروي، وينحــر تنــاوهل غالبــا يف �أايم العيــد.. وبــذكل يضطــر حمبيــه النتظــاره 

طويــا، وال يمكــن زائــرو ُعــان وُســّواهحا مــن تذوقــه بســهوةل..
وهنــا يــ�أيت مطعــم »شــوا اكســرس«.. فهــو يتيــح كل احلصــول عــى الشــواء يف قلــب العامصــة وطــول �أايم السســنة.. بــل وميكّنــك 

مــن التــذلذ بــه بشــل حديــث وخبلطــة مصاحبــة مــن اختيــارك.. ولك ذكل بســعر معقــول ومغــري..
مت افتتــاح �أول فــروع »شــوا اكســرس« يف فرايــر مــن هــذا العــام ويقــع يف مجمــع بريــق الشــاطيء يف قلــب مســقط.. ويتيــح ملعجبيــه 

التواصــل عــى مواقــع الشســبات الاجاعيــة فايسســبوك وتوير وانسســتاجرام..
ــة  ــن الأصــاةل الُعاني ــزج ب ــة مت ــم بطريق ــم مصم ــاين.. فاملطع ــدمي الشــواء الُع ــع متخصــص بتق ــم رسي ــوا اكســرس« �أول مطع »ش
واحلداثــة يف جــو لطيــف ورائــع.. وهــو يتيــح للزبــون تنــاول الشــواء ابلشــل اذلي يناسســبه، يف تسلســل مقتبــس مــن املطــامع 
العامليــة مكطعــم »صــب واي«.. حيــث ان الزبــون يقــوم ابختيــار نــوع اخلــز اذلي يفضــه، واللحــم، واحلشــو، والصلصــة.. ابالإضافــة 

اإىل الطبــق اجلانــيب، وحــى احللــوايت..
وتــم العنايــة ابللحــم بشــل كبــر، حيــث مت التعاقــد مــع شــاب ُعــاين يعــد الشــواء ابلطريقــة التقليديــة، وبتزيــرة خاصــة ب«شــوا 

اكســرس«.. ويــم توصيــل اللحــم الطــازج اإىل املطعــم يوميــا وال يُعــاد اسســتخدامه يف اليــوم التــايل..
ــخ  ــد ســلطان وصــاح ســلطان الشــغوفون ابلطب ــف ورائ ــي عبداللطي ــة ع ــراكء الثاث ــرة ال ــرة املبتك ــذه الفك ــف وراء ه ويق
والوجبــات الُعانيــة .. حيــث الحــظ عــّي وجــود طلــب عــى �أطبــاق الشــواء وغرهــا مــن الوجبــات الُعانيــة التقليديــة يف مطــامع 
مســقط، وذكل مــن قبــل الســّواح والزائريــن.. فاتفــق مــع رائــد عــى انشــاء مطعــم متخصــص يف الشــواء بطريقــة عريــة رسيعــة.. 
ــبة وهمارتــه يف  وابتكــر رائــد امس »شــوا اكســرس« للمــروع الوليــد.. وانضــم صــاح اإىل اجملموعــة مبؤهاتــه وخراتــه يف احملاسس

عــداد دراســة اجلــدوى وخطــة العمــل.. اإ

وللــراكء رؤيــة توســع طموحــة تصبــو اإىل تقــدمي الوجبــات الُعانيــة للعــامل ابجلــد والابتــار.. كــا �أهنــم حريصــون جــدا عــى التعــاون 
ــع  ــذ تنب ــة وهــذا احلــرص ومقــدرة الــراكء عــى التنفي ــى اجملــاالت.. ولعــل هــذه الرؤي ــة صغــرة يف شس الوثيــق مــع رشاكت ُعاني
مــن اخلــرات املرامكــة الــي اكتسســبوها يف جمــاالت متنوعــة يف ُعــان وخارهجــا، وتنبــع �أيضــا مــن طاقهــم وحاســهم واسســتعدادمه 

للمخاطــرة التجاريــة..
وهنــا نــرى، عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة، �أمهيــة التفكــر خــارج الصنــدوق بشــل جــّذاب للفئــة املسســهدفة.. فتفكــرك هبــذه 

الطريقــة، وقدرتــك عــى تنفيذهــا بدقــة، تتيــح كل فتــح �أســواق جديــدة تنطلــق هبــا حنــو القمــة..
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العربية

ــبة حيتــاج اإىل ذوق رايق وخــرة اكفيــة ومعرفــة ب�أهــداف  بتــداع تصامــمي مجيــة ومعليــة ومناسس التصمــمي فــن.. وذوق.. وهمــارة.. فاإ
التصمــمي وحاجــات النــاس هل..

وتصمــمي املابــس ليــس ابلأمــر الهــّن وخباصــة املابــس النســائية يف هــذا العــر ولنســاء جممعنــا املعــّزات بتقاليدهــن وديهنــن.. 
جيــاد تصامــمي تدمــج بــن الأصــاةل والاحتشــام وبــن الابتــار واحلداثــة وروح العــر.. فالتحــدي هــو اإ

وهنا يرز امس »العربية«، الركة الصاعدة املبتكرة الواثقة..
يقــع حمــّل »العربيــة« عــى طــرف شــارع اخلــوض التجــاري مبســقط.. والركــة متخصصــة يف بيــع وتفصيــل العبــاءات واجلابيــب، 
ــتعال اليــويم يف  ــس لاسس ــايت حيتجــن اإىل ماب ــهدف معظــم الأعــار مــن النســاء ذوات ادلخــل املتوســط والعــايل، وال وتسس
ــد ومبتكــر وممــز بلمســات  ــبات، ويبحــن عــن لك مــا هــو جدي ــتعال اخلــاص يف الأفــراح واملناسس ــزايرات، والاسس العمــل وال

تراثيــة مشــهورة..
تعــود قصــة البدايــة لركــة »العربيــة« حــن اكنــت الشــقيقتان اتزميــا وهنضــة الغنّــايم تتجهــان، كغرهــا مــن الشــاابت الُعانيــات، 

مــارات لــراء مــا يناسســهبا مــن مابــس مجيــة ال تتوفــر يف ُعــان بــذات اجلــودة والتصامــمي والســعر املناســب.. اإىل دوةل االإ
مــارات بتصامــمي عربيــة مجيــة اكنتــا قــد الحظتــا رواهجــا وطلــب  مث بــد�أت الشــقيقتان معــا مزليــا بسســيطا جبلــب مابــس مــن االإ
الســوق لهــا يف ُعــان.. والقــت بداايهتــا التجاريــة منــوا ومسعــة طيبــة وتشــجيعا عــى الاسســمرار والتوســع.. فتشــجعت الشــقيقتان 

واسســتلهمتا القــوة مــن جتــارب وادلهتــا وخــرات �أقارهبــا، فافتتحتــا حملّهــا الأول يف عــام 2010..
ــل �أن  ــا خياطــن خــراء وهمــرة.. ب ــا وجلبت ــمي خاصــة هب ــل تصام ــد�أات بعم ــذا احلــد.. فب ــد ه ــا وهنضــة عن ــوح اتزمي ــف طم ومل يق
»العربيــة« قدمــت تصامــمي مبتكــرة ممــزة، وبثقــة اندرة يف مواهجــة اخملاطــرة التجاريــة.. حــى �أصبــح حملــّل »العربيــة« اليــوم قاعــدة 

ــا.. ســا معروف واســعة مــن الزابئــن ادلامئــات واإ
وممــا ميــّز »العربيــة« ان لهــا لغــة تصمــمي ذات خشصيــة اثبتــة مضموهنــا امجلــال والعمليــة والبســاطة.. فالتصامــمي تسســتويح ماحمهــا 
مــن الــراث احملــي ابالإضافــة اإىل خــواص التصمــمي املغــريب والكويــي والبحريــي.. وتقــوم »العربيــة« �أيضــا مبتابعــة موضــات العــر 

عــادة صياغهــا وتبسســيطها بشــل يــوامئ لغــة التصمــمي اخلاصــة ابلركــة.. عــن كثــب، مث اإ
جيابيــة مســتندتن عــى رؤيــة رشكهــا بــ�أن توفــرا  ورمغ �أن العمــل التجــاري ُمجهــد وشــاق، فــاإن الشــقيقتن تعمــان بــروح نشــطة اإ
ــبا، و�أن يكــون هلــا حمــات )بوتيــك( كبــرة ب�أقســام متنوعــة ومجموعــات ممــزة تقــدم مابــس  للمــر�أة الُعانيــة لباســا مجيــا مناسس

دارة مشــغل كبــر ومتخصــص للمابــس.. عريــة مبتكــرة ذات نكهــة تراثيــة.. كــا �أهنــا تطمحــان �أيضــا اإىل امتــاك واإ
اّل ســقف طموحاتــك.. وان خــرة الســوق تــ�أيت ابلتــدرجي  وهكــذا تــرى عزيــزي صاحــب الركــة الصغــرة �أنــه ال حــد لنجاحــك اإ
ــت  ــت ذكل واحتفظ ــاإن لزم ــة.. ف ــرة التجاري ــن اخملاط ــع يشء م ــاس، م ــات الن ــة حلاج ــة ادلقيق ــد واملراقب ــة واجله ــ�أيت ابملارس وت

ذن هللا.. ــك ابإ ــيكون النجــاح حليف ــك، فسس ــة واحضــة لركت بشــخصية وبصم
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السرعة الذهبية

يف هــذا العــر، تــرز احلاجــة اإىل احلــاوايت السســتخدامات خمتلفــة.. ويه صناعــة ذات مواصفــات حَتّمــل ُمهِّمــة وتشــرط العــم 
واخلــرة وادلرايــة ابلســوق.. ولكــن �أن ختــرع حــاوايت مبواصفــات غــر مسســبوقة، فــذكل �أمــر حيتــاج عــادًة - جبانــب اخلــرة الطويــة 

- اإىل رؤيــة اثقبــة وجشاعــة عــى اخملاطــرة التجاريــة..
ــتطاعت تصمــمي حاويــة يه الأوىل مــن نوعهــا يف العــامل، ذات طابقــن  وهنــا نــرى رشكــة »الرعــة اذلهبيــة املتحــدة«  فقــد اسس
بغــرف ومطبــخ مكمــل ودورات ميــاه.. وابملقــدور نقلهــا بســهوةل فهــ�ي تندمــج يف قطعــة واحــدة، مث يرتفــع اجلــزء الأعــى مهنــا عنــد 

احلاجــة بنظــام هيدروليــي دقيــق..

تقــوم الركــة بصناعــة احلــاوايت الثابتــة �أو املتحركــة لــل الاسســتخدامات.. وتمــز منتجاهتــا ابجلــودة العاليــة والســعر املعقــول، ممــا 
�أدى اإىل حصولهــا عــى عقــود هممــة مثــل عقــد الهيئــة العامــة لدلفــاع املــدين والاســعاف )الصــورة �أعــاه(..

واملدهــش �أن هــذه الركــة صغــرٌة انشســئة، قــام بت�أسيســها املبــدع نهبــان احلســيي.. واكنــت البدايــة منــذ حــوايل ثــاث سســنوات.. 
مــارات دلراســة مصانــع احلــاوايت عــن قــرب.. حــى صنــع يومــا جمّســا مــن احلطــب حلاويــة مبتكــرة  حــن اكن نهبــان يــزور دوةل االإ
لهــام مــن البيــت املتنقــل للمثــل ويــل مسيــث! مث بــد�أ بصناعــة حاويــة اكمــة بنفســه يف بيتــه! وبعدهــا قــام نهبــان بتجهــز  وذكل ابإ

ورشــة مناسســبة واسســتقدام وتدريــب مّعــال يســاندونه..
والعجيــب يف الأمــر �أن نهبــان مل يــدرس الهندســة ابلشــل التقليــدي، ولكــن اإرصاره وصــره وهمارتــه مكّنتــه مــن تعــّم هــذه الصنعــة 
ابملارســة والبحــث.. ومل يثنيــه عــن هدفــه تشــكيك البعــض يف قدراتــه، فقــد واجــه ذكل ابجلديــة واملثابــرة، فــان يعمــل �أكــر مــن 

12 ســاعة يوميــا ويــاحف الإجنــاز �أعــاهل ب�أعــى مسســتوى ممكــن مــن اجلــودة..
قــدام عليــه، فقــام بتحليــل املنافســن ومنتجاهتــم و�أســعارمه، وقــام  ابالإضافــة اإىل ذكل، فقــد درس نهبــان املــروع جبديــة قبــل االإ
آمنــة وجاهــزة.. مبخاطــرات جتاريــة حمســوبة جلــس نبــض الســوق ومعرفــة احتياجاتــه.. كــا حــرص دامئــا عــى توفــر سســيوةل ماليــة �
بــداع نهبــان عــى مــروع احلــاوايت.. فــه خــرة جتاريــة ممتــدة حلــوايل 8 سســنوات.. فلنهبــان مشــاريع �أخــرى كصناعــة  وال يقتــر اإ
عــداد جمّســات منوذجيــة، وصيانــة املكيفــات..  صــاح ومسكــرة املركبــات، واإ العــرابت مبــواد خمتلفــة، وصناعــات الفايرجــاس، واإ

كــا �أنــه اكن هل يومــا مروعــا انحجــا لربيــة ادلجــاج وتصديــره..
ــة يعــود خلصائــص فريــدة يف خشصيــة نهبــان.. فــه القــدرة عــى تفكيــك الاهجــزة، وفهــم نظــام  وهــذا التنــوع يف املشــاريع التجاري
عــادة صناعهــا حــى ابجحــام ومواصفــات خمتلفــة.. وهــذا ديدنــه منــذ الصغــر، فقــد اخــرع يومــا منظــارا لتقريــب القمــر  معلهــا، مث اإ
ــة عــى  ــويم والثقاف ــراث الق ــه وزارة ال ــة مــن معــره، اكف�أت ــرة! ويف الثامن ــة مقّع ــرااي حاق ــتخدام م ــل ســطحه ابسس ــة تفاصي ورؤي
اكتشــاف ذهــب وفضــة يف �أحــد اجلبــال يــوم اكن ميــارس هوايتــه جبمــع الاجحــار! ويف ســن اخلامســة عــر، اكن مولعــا بربيــة 

الصقــور!
ــه  ن ــه القــوي ابهلل واملســاندة الاحمــدودة مــن وادليــه وزوجتــه، فاإ ميان ولنهبــان عقــل نبيــه نشــط! ال يتوقــف عــن التفكــر.. ومــع اإ

ذن هللا.. يبــدو يف طريقــه لشــق مقــم �أعــى مــن النجــاح ابإ
ــتطيع الوصــول اإىل  ــك تسس ــك.. و�أن ال ســقف طموحات ــك اإ ــه ال حــد لقدرات ــرة، �أن ــة الصغ ــزي صاحــب الرك ــرى عزي وهكــذا ت
�أي هــدف ابلعزميــة واملثابــرة.. كــا تــرى �أمهيــة تعــّم الصنعــة جبــّد والتعــرف ادلقيــق عــى حاجــة الســوق حــى تسســتطيع تســويق 

منتجــك بنجــاح..
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ــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف  ــدوة تمني ــمي عــى هامــش ن ــة خاصــة لســوق منتجــات رّواد الأعــال واذلي �أق هــذه تغطي
ســلطنة عــان..

�أقميــت نــدوة تمنيــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف سســيح الشــاخمات بواليــة هُبــاء بنــاءًا عــى التعلــات الســامية لصاحــب 
اجلــاةل الســلطان قابــوس بــن ســعيد.. وقــد خرجــت بنتــاجئ وقــرارات اترخييــة ذات فائــدة كبــرة للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة 

يف ســلطنة عــان..
ــي  ــاذج النــرة ال ــا يتعلــق ابل ــتفيد مــن هــذه النــدوة خاصــة ف ــا يف سلســة »�أفــار تســويقية لــراكت صغــرة« �أن نسس وهيمن
تواجــدت يف فعاليــة ســوق منتجــات رّواد الأعــال.. فقــد اكن لنــا رشف الاطــاع عــن قــرب عــى متــّز وقــدرات وتفــاين ومثابــرة 
الشســباب العــاين، اذلي نتفائــل بصعــوده مقــم �أعــى يف املسســتقبل القريــب بعــد توفيــق هللا وبعــد رشوع البــاد يف تنفيــذ قــرارات 

النــدوة..

ــة  ــة الُعاني ــن البيئ ــتوحاة م ــات مسس ــا منتجــات وخدم ــراكت املتواجــدة له ــن املؤسســات وال ــر م ــايه ان الكث ــة، شــّد انتب بداي
احمليطــة.. 

ــراييم لتغليــف  ــور )مترة وال ــوايت الم ــروايح( وحل ــاين )خــادل ال ــل الشــعة للعطــور( اىل العســل الع ــود )مث ــن العطــور والع مف
وتعليــب المــور( واملنــدوس )املنــدوس العــاين املطــور( والســعف العــاين )العريــش الســعفي( وصناعــة وصيانــة الســفن التقليديــة 

)بــراكت الباطنــة( .. 
فميكن لأي انسان طموح �أن يسستلهم العديد من الأفار التجارية من واقع حميطه وبيئته وتراثه..
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ومــن منابــع الأفــار امجليــة �أيضــا، هواايتنــا واهاماتنــا.. كخلطــات العطــور والبخــور )�أم عبــدهللا( والفنــون التشــكيلية )رشســيد 
آيــس كــرمي مامــا(.. مفــن يعمــل يف جمــال حيّبــه سســيكون ابلت�أكيــد ذو نشــاط  آابئنــا )التزيــرة العانية و� احلــاريث( ومــا توارثنــاه عــن �

وعزميــة �أكــر عــى النجــاح..

وهــذه الأفــار املمتــازة حتتــاج اإىل هجــد وصــر و�أمــوال لتنفيذهــا.. وقــد اكن يف ســوق رّواد الأعــال منــاذج ســاطعة لــراكت بــد�أت 
عــايل بصــر وتــدرج اكلشــعة للعطــور و ليــايل الوفــاء..  بــداايت متواضعــة جبهــود ومتويــل ذايت مث شــقّت طريقهــا للأ

وكثــر مــن الــرّواد يبــد�أون مشــاريعهم مــن بيوهتــم وبقاعــدة زابئــن مــن الأقــارب واملعــارف مث تمنــو �أعاهلــم بصــر وتــدرج كخــرات 
اجلبــل لصناعــة اليــاس و البيلســان للشوكوالته وميشــان للمــور واحللوايت ونســاء ســداب و�أم عبــدهللا للمعجنــات.. 
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 وممــا يعــن عــى ضــان جنــاح املنتــج �أن يركــز احصــاب الــراكت الصغــرة عــى اجلــودة والقميــة املضافــة قبــل ادلخــل املــادي )وهــو 
ــة  ــا �أحصاب مشــاريع ُجنّ ــي فهمه ــا وطلباهتــا )وال ــئة وخصائصه ــة املمــزة( وعــى الاســواق الناشس ــوط اذلهبي ــن اخلي ــاه م ــا ر�أين م

والســحب الورديــة(..

مث لأن املنافســة الريفــة جــزء حمــي يف التجــارة، حيتــاج �أحصــاب الــراكت الصغــرة اإىل اختــاذ �أســاليب فّعــاةل للمــّز عن منافسســهيم 
ن بعــدت املســافات )�أم عبــدهللا للبخــور  كحســن التعامــل مــع الزابئــن )خــادل الــروايح للعســل( وتوصيــل طلبيــات الزابئــن واإ
واخليــوط اذلهبيــة املمــزة( وانتــاج حــرف تقليديــة بطريقــة عريــة )احلــريف املبــدع( وامجلــع بــن منتَجــن مرابَطــن )كعطــر ليــايل 

صاةل(.. للأ

ن للــروجي دورا همــا يف تعريــف الســوق مبنتجــات الــراكت الصغــرة.. وقــد ر�أينــا مــن �أمثــة ذكل املشــاركة يف املعــارض  و�أخــرا، اإ
)كل املشــاركن يف ســوق رّواد الأعــال( واسســتخدام بطاقــات العمــل واسســتخدام عامــات جتاريــة خاصــة ملنتجــات ممــزة )مكــّرّ 

ادليوانيــة لنعــمي مســقط وحلــوايت ســلمى وقهوة محــدون( والتواجــد عــى صفحــات الانرنــت..

بطبيعــة احلــال، فــاإن الأفــار املعروضــة هنــا عديــدة ولهــا جــذور وانعاســات هممــة، ولكننــا نسســتطيع تلخيــص ادلروس اجلوهريــة 
املسســتفادة مــن ســوق رّواد الأعــال يف ثــاث نقــاط:

�أوال، املثابــرة.. فــاإن لــل جمهــد نصيــب والعمــل يف التجــارة يتطلــب طاقــات وتضحيــات كثــرة.. فكــن عزيــزي مثابــرا صابــرا وال 
�أبدا..  تستسم 
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منــا اسســتعن ابهلل مث اسســتلهم القــوة مــن  اثنيــا، اســتامثر الطاقــة ادلاخليــة.. فــا تتعــّذر بصعوبــة املنافســة �أو ضعــف ادلمع والمويــل.. واإ
طاقاتــك وهجــودك اذلاتيــة ودمع حمّبيــك..

منــا  اثلثــا، التعــّم املسســمر.. فــا تتوقــع �أنــك سســتكون اسســتاذا خبــرا بــن يــوم وليــة.. وال تنتظــر »جاهزيــة اكمــة« قبــل ان تبــد�أ.. واإ
آذاان صاغيــة وعقــوال نبهيــة لــدلروس الكثــرة الــي ســتتعلمها يف طريــق  بــد�أ مبــا عنــدك مث ابقــي اعينــا مفتوحــة و� ابــذل هجــدك واإ

الصعــود للقمــم..

وخنــم املقــاةل بنقطــة هممــة لرائــد الأعــال محمــد الكنــدي صاحــب مشــاريع ُجنـّـة حيــث قــال �أن لُعــان بيئــة خصبــة وفرصــا عديــدة 
ذن هللا لك مــن هل »ذرة مغامــرة« .. ســينجح فهيــا ابإ

تّيب االلكتروني
ُ
خاتمة الك

ــط، راجيــًا مــن املــوىل  وهكــذا نكــون قــد خمنــا جتميــع وترتيــب سلســة “�أفــار تســويقية لــراكت صغــرة” يف هــذا الكُتّيــب املبّسِ

لهــام لتمنيــة وتطويــر �أعــاكل. عــّز وجــل �أن جتــد فيــه الفائــدة واالإ

و�أدعــوك كــذكل ملشــاركة وصــة هــذا الُكتّيــب مــع مــن هتــم هبــم مــن احصــاب الــراكت واملبــادرات الصغــرة، لعلّهــم جيــدوا كــذكل 

ذن هللا تعــاىل. فهيــا الفائــدة والقميــة ابإ

ويف الهنايــة، �أدعــوا هللا كل ابخلــر والتوفيــق، وس�أســعد كــذكل بتواصــكل معــي عــى بريــدي االإلكــروين او مــن خــال منصــة 

ن.  تويــر ومنصــة لينكــد اإ
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