
  
 معجم                      

 
   
  ) مستعمل(انظر ال -الفعلي  مستعملال
  

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

  
  خدمات المكتبة لأو المحتمل  لفعليا المستفيد - مستعملال
  

وصف  معالسوق ، ب ةخاص ةجمعالمالبيانات  -معلومات ال مستعملي
  . هاخصائصها وسلوآ

  
  . 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  مستعملينة المستوى المطلوب من رضا الالمكتبة لمتابع

  في السوق.  مستعملينالإرضاءتستهدف التي استخدام المكتبة) 
  

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

  
   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 
، الخدمة ، أو سلوك البرنامج ، إلرضاء وتلبية  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  -السعر (ينظر إلى تكاليف) 
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. 
  

 المستعملينأي شيء يمكن أن تقدم في شكل ملموس ألحد  - المنتوج
  لتلبية حاجة محددة. 

  
داث ، مثل قصة ساعة ، العرض العام لألح -برنامج 

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

  
تسويق مختلف تقنيات االتصال مثل اإلعالن ،  --أدوات ترويجية 

البيع الشخصي ، ترويج المبيعات ، العالقات العامة / الدعاية ، 
  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 ترآزمستعمل  – مستعملين المستهدفينال

 نجاز األهداف التسويقية، إل خبرتهالتلبية حاجيات المجموعة
 
  


