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، وتستخدم المالبس بصفة دائمة  من أھم إحتیاجات األفراد فھي التي تمیز شخصیتھم وتبرزھویتھمتعتبر المالبس  
لألفراد سواء مالبس منزلیة أو مالبس خارج المنزل أو مالبس للعمل أو غیرذلك ، باإلضافة الى المالبس 

والعدید من  كل على سواء .الریاضیة بأشكالھا المختلفة وذلك على نطاق مالبس األطفال و الحریمي والرجالي 
الشركات تستخدم مزیج من الوسائط للدعایة والترویج لمنتجاتھا وتتطلع الى أسالیب دعائیة جدیدة أو مبتكرة 
للوصول الي متلقیین جدد، األمر الذى یجعل  بعض الشركات تجتھد عن غیرھا الستخدام وسائط إعالنیة جدیدة 

بعض ھذه الشركات باالنفاق على ذلك من خالل وضع صور . وقد تقوم ومختلفة في ھذه اإلبتكارات الدعائیة 
في مناسبات عدة من أجل الدعایا فعلى سبیل المثال نجد المالبس الیومیة العادیة (الكاجوال) وأشكال على المالبس 

أللعاب الفردیة ومنھا ما قد یرتبط بمناسبات مختلفة كالمنتخبات الریاضیة (فرق كرة القدم، فرق السلة، الریاضین ل
وفي كل األحوال یتطلب اإلعالن عبر المالبس الى قیم تصمیمیة جمالیة تحافظ على المنتج الدعائى وكذلك  ...).

الھدفین  قیقبطاقتھا اإلبداعیة القصوى لتحالشخصیة المرتبطة بالمناسبات واألفراد، وتتنافس الشركات اإلعالنیة 
من أھم الموضوعات التسویقیة للشركات والمؤسسات للحفاظ  واحد,بس اإلعالن عبر المال أھمیة البحث : .معا

على ھویتھا وتذكیر المستھلك بالمنتج وھو سالح ذو حدین یمكن أن یظھر فیھا سلبیات تصمیمیة أو إیجابیات 
صممین األمر الذي یدفعنا لمحاولة تقدیم خطة تصمیمیة مقترحة لتصمیم المالبس إعالني إلثراء المجال و إفادة الم

عدم وجود خطة تصمیمیة للمالبس الدعائیة للشركات او المؤسسات تتبع  : مشكلة البحث في ھذا المجال.
معاییروظیفیة اوجرافیكیة او تتبع تقنیات حدیثة لإلعالن ذو مؤثرات متغیرة في اتجاھات الموضة أساسھا التصمیم 

عندما یستخدم الملبس في الدعایة  رویج  للمؤسسات.الجرافیكي وھو من األفضل تقدیم منظومة  دعائیة  لنجاح الت
بصفة عامة او لدى الفرق الریاضیة لألندیة تظھر العدید من السلبیات عند استخدام الطرق المباشرة في الدعایة 

عند  ووضع اللوجو بطریقة سلبیة  على المالبس مما یفقدھا الجانب الجمالي ویؤثر بالسلب على المنتج الدعائي .
ام الملبس كوسیلة للترویج  للشركات كھدایا للجمھوریتم أیضا وضع اللوجو أو توظیفھ بطریقھ سلبیة مباشرة استخد

یندر تقدیم مالبس تحمل مضمون دعائي متمیزة تصمیما تساعد على استمراریة  مما تفقد الملبس الجانب الجمالي .
 قیمتھ الستخدامھ بصورة لحظیة وقت التوزیع فقط .استعمال المالبس واستمراریة انتشار المادة اإلعالنیة وتفقد 

دراسة بعض االسالیب الترویجیة والدعائیة المتبعة من بعض الشركات لمعرفة االیجابیات  : أھداف البحث
دراسة سلبیات و إیجابیات تصمیم المالبس كوسیط إعالني عبر دراسة فنیة تحلیلیة إلیجاد بعض  والسلبیات فیھا.
تقدیم خطة تصمیمیة مقترحة لتصمیم المالبس كوسیط  لعمل الخطة التصمیمیة لھذا المجال. النقاط األساسیة

تقدیم بعض الحلول التصمیمیة الجرافیكیة والمالئمة  إعالني إلثراء المجال و إفادة المصممین في ھذا المجال 
  ي و التجریبي.لبحث الوصف التحلیل:یتبع ا منھجیة  البحث للتصمیم اإلعالني باستخدام المالبس.
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   Introduction:مقدمة 
تعتبر المالبس من أھم إحتیاجات األفراد فھي التي تمیز شخصیتھم 

، وتستخدم المالبس بصفة دائمة لألفراد سواء  وتبرزھویتھم
زلیة أو مالبس خارج المنزل أو مالبس للعمل أو مالبس من

غیرذلك ، باإلضافة الى المالبس الریاضیة بأشكالھا المختلفة وذلك 
  على نطاق مالبس األطفال و الحریمي والرجالي كل على سواء .

والعدید من الشركات تستخدم مزیج من الوسائط للدعایة والترویج 
جدیدة أو مبتكرة للوصول الي لمنتجاتھا وتتطلع الى أسالیب دعائیة 

متلقیین جدد، األمر الذى یجعل  بعض الشركات تجتھد عن غیرھا 
الستخدام وسائط إعالنیة جدیدة ومختلفة في ھذه اإلبتكارات 

بعض ھذه الشركات باالنفاق على ذلك من الدعائیة . وقد تقوم 
في مناسبات عدة من خالل وضع صور وأشكال على المالبس 

فعلى سبیل المثال نجد المالبس الیومیة العادیة  أجل الدعایا
(الكاجوال) ومنھا ما قد یرتبط بمناسبات مختلفة كالمنتخبات 
الریاضیة (فرق كرة القدم، فرق السلة، الریاضین لأللعاب الفردیة 

.(...  
وفي كل األحوال یتطلب اإلعالن عبر المالبس الى قیم تصمیمیة 

ى وكذلك الشخصیة المرتبطة جمالیة تحافظ على المنتج الدعائ
بطاقتھا بالمناسبات واألفراد، وتتنافس الشركات اإلعالنیة 

  .الھدفین معا قیقاإلبداعیة القصوى لتح

  : Significanceأھمیة البحث 
یعتبر موضوع اإلعالن عبر المالبس بانواعھا بمناسبتھا المتعددة 

على من أھم الموضوعات التسویقیة للشركات والمؤسسات للحفاظ 
ھویتھا وتذكیر المستھلك بالمنتج وھو سالح ذو حدین یمكن أن 

یظھر فیھا سلبیات تصمیمیة تؤثرعلى المنتج اإلعالني وكذلك على 
شخصیة و سمات األفراد حاملي المادة اإلعالنیة والدعائیة عبر 

المالبس والفرق الریاضیة، أو إیجابیات لتسویق شركات او فرق 
تیوب. األمر الذي یدفعنا لمحاولة تقدیم موسیقیة أو مشاھیر الیو

خطة تصمیمیة مقترحة لتصمیم المالبس كوسیط إعالني إلثراء 
  المجال و إفادة المصممین في ھذا المجال.

 : Objectivesف البحث  اھدأ
دراسة بعض االسالیب الترویجیة والدعائیة المتبعة من بعض  -1

  الشركات لمعرفة االیجابیات والسلبیات فیھا.
سة سلبیات و إیجابیات تصمیم المالبس كوسیط إعالني درا -2

عبر دراسة فنیة تحلیلیة إلیجاد بعض النقاط األساسیة لعمل 
 الخطة التصمیمیة لھذا المجال.

تقدیم خطة تصمیمیة مقترحة لتصمیم المالبس كوسیط  -3
 إعالني إلثراء المجال و إفادة المصممین في ھذا المجال 

ة الجرافیكیة والمالئمة للتصمیم تقدیم بعض الحلول التصمیمی -4
 اإلعالني باستخدام المالبس.
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  :Statement of the problemمشكلة البحث  
عدم وجود خطة تصمیمیة للمالبس الدعائیة للشركات او  -

المؤسسات تتبع معاییروظیفیة اوجرافیكیة او تتبع تقنیات حدیثة 
لإلعالن ذو مؤثرات متغیرة في اتجاھات الموضة أساسھا 

لتصمیم الجرافیكي وھو من األفضل تقدیم منظومة  دعائیة  ا
  لنجاح الترویج  للمؤسسات.

عندما یستخدم الملبس في الدعایة بصفة عامة او لدى الفرق  -
الریاضیة لألندیة تظھر العدید من السلبیات عند استخدام 

الطرق المباشرة في الدعایة ووضع اللوجو بطریقة سلبیة  على 
دھا الجانب الجمالي ویؤثر بالسلب على المنتج المالبس مما یفق

 الدعائي .
عند استخدام الملبس كوسیلة للترویج  للشركات كھدایا  -

للجمھوریتم أیضا وضع اللوجو أو توظیفھ بطریقھ سلبیة 
 مباشرة مما تفقد الملبس الجانب الجمالي .

یندر تقدیم مالبس تحمل مضمون دعائي متمیزة تصمیما تساعد  -
اریة استعمال المالبس واستمراریة انتشار المادة على استمر

اإلعالنیة وتفقد قیمتھ الستخدامھ بصورة لحظیة وقت التوزیع 
 فقط .

  :  Delimitations حدود البحث
تجریب الخطة على احدى المالبس الدعائیة (الھدایا) إلحدى 

 الشركات الكبرى المصریة.
  :Methodology منھج البحث 

  التحلیلي و التجریبي.لبحث الوصف یتبع ا

 
 )1مخطط(

  
  المالبس ومكمالتھا كوسیط إعالني في الحمالت الترویجیة:

 المالبس ومكمالتھا: -1-1
المالبس ھي العامل الرئیسي في تحدید مدى أناقة الشخص 

فللمالبس دور كبیر في حیاتنا  )86أوجاذبیتھ التي یتمتع بھا
وم، فھو منتج دائم ساعة في الی 24الشخصیة فھي منتج مستخدم 

االستخدام لجمیع الفئات العمریة سواء أطفال او حریمي او رجالى 
بمختلف األوقات التي یرتدى فیھا الملبس سواء مالبس منزلیة أو 

خروج أو مناسبات او مالبس ریاضیة..... وغیرھا وكل ذلك 
  بمفرداتھا ومكوناتھا المختلفة.

طیع المصمم أن یعكس تعتبر المالبس ومكمالتھا وسیط مرئي یست
علیھ رسائل إعالنیة واضحة تغذو فكر المستھلكین وتستقر في 
  أذھانھم فھي تخاطب الوجدان والعقل وإحتیاجات الفرد الفعلیة.

ویعتبر الباحث أنھا وسیلة ترویجیة مناسبة ووسیط إعالني مناسب 
إلستخدامھ في الحمالت الترویجیة مع إضافة رؤیة تصمیمیة جدیدة 

الملبسي الترویجي لعناصر التصمیمیة المتكاملة للعالمة  للمنتج
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التجاریة المطلوب ترویجھا، وذلك بطرقة مبتكرة محببة للناس مما 
تساعد على ارتداء الملبس في االوقات المختلفة ولیس فقط لحظة 
  التوزیع و وبذلك یصبح منتج ترویجي دائم للشركة او المؤسسة.

) ومفردھا  ACCESSORIESومكمالت المالبس یطلق علیھا (
) ACCESSORY( بمعنى الحق أو إضافي أو مساعد)5( ،

فالمكمل مایتخذ من إضافة إلتمام شيء ما ویستخدم المكمل كجزء 
اساسي بالملبس أو كجزء إضافي اساسي أو كمظھر جمالي مكمل 

للملبس ، فھناك بعض المكمالت تكون كوظیفة وللزخرفة منھا 
ساور وغیر ذلك من مكمالت اساسیة األزرار واألكوال و األ

متصلة بالملبس ومكمالت غیر متصلة منھا ما ھو أساسي لوظیفة 
األحذیة -معینھ ومنھا ما ھو للتزیین فقط ومن المكمالت (الساعات 

 - رباط العنق - أغطیة الرأس -الشیالن -األحزمة - الحقائب–
الحلي من القالئد والغوایش والخواتم  - القفازات -النظارات
) صورة لبعض المكمالت، ویمكن 1.....) شكل(-التوك -والحلقان

إستخدام المكمالت الملبسیة  مع المالبس من ضمن الفكرة 
  المقترحة  للحمالت الترویجیة للشركات بفكرة تصمیمیة جدیدة.

  
  ) بعض مكمالت المالبس1شكل(

س: ى"  فتصمیم المالب كل الظل یة "الش اج لعناصر أساس ھ تحت عملی
ات ى  والقص ارف لتعط ذ والزخ ى والتنفی اذج األول وان والنم واألل

  ).19(إطارا مبدئیا للمالبس وكذلك للحصول على نتیجة ثالثیھ األبعاد
ھ   م من تبدأ بشكل عام بالكروكیات متضمنة معنى التكوین الذي یفھ

ن  نھج ع ي الم مون ف ف المض ام، ویختل كل الع اء والش وحدات البن
ة ض  التكوین من حیث نقطة البدای ع بع د م التكوین یول ة، ف والنھای

بة  ھا بالنس ك عناصره بعض ي وحب المصممین أثناء بناء العمل الفن
وین  رة التك داخلھم فك د ب ممین تول ن المص لألخر، البعض األخر م
ث  ھ، حی وین كجزء من منا التك م متض میم داخلھ ق التص ا ینبث ومنھ

ك ار، ذل ى االبتك مم عل ھ  تعتمد عملیة التصمیم على قدرة المص ألن
ف  ل یتص ق عم ي خل ھ ف ة ومھارات ھ التخیلی ھ وقدرات تغل ثقافت یس

  بالجدة. 
و  س ھ میم المالب ط فتص ر "الخ كلھا عناص ي تش ة الت ة الفنی اللغ

ا  ن ترجمتھ د، ویمك وین موح ي تك ات " ف ون والخام كل والل والش
س  وتنفیذھا كقطع مالبس، وتعنى عملیھ تصمیم األزیاء مراعاة أس

  ).2(الكروكیات الملونة وعمل النماذج  التصمیم عن طریق رسم
وعلى المصمم أن یعمل على إیجاد نوع من المعایشة بین العناصر 
ھ كأفضل  ؤدى وظیفت حتى یستطیع كل عنصر صغیر أو كبیر أن ی
الة  ا، فالمس یا أو ثانوی زا رئیس ر مرك ل العنص واء احت ون س ا تك م

بة لنفسھ مرتبطة كل االرتباط بالدور الذي یلعبھ ھذا العنصر با لنس
ق الغرض  ذي یحق كل ال و الش د ھ ولبقیة العناصر، والتصمیم الجی
منھ بمعنى انھ قد تم تنظیم أجزائھ بخامات مناسبة، ویحسن استخدام 

، لقد أصبح التصمیم في بعض األوقات كلمة )10(الخامات فى النھایة
بس  ا المل یفتتن بھا وقد استغل لبیع العدید من السلع واألدوات ومنھ

ر بج ان كثی ا بأذھ وم عالق ذا المفھ زال ھ میع نوعیاتھ وأجزائھ وال ی
 من الناس.

ونجد أن للون أھمیة كبیرة في التصمیم الملبسي فھناك ارتباط 
فاللون ھو الشئ الذى یالحظ وثیق بین اللون وتصمیم األزیاء: 

بواسطة العین من النظرة االولى، وھو االنطباع االول الذى 
ا ینظر الى المالبس ویشد اللون أنظار الناس یستقبلھ الشخص عندم

ویحثھم على النظر الى المالبس، وفى عالم التصمیم یعتبر اللون 
ً،النھ مثیر ویالحظ بسھولھ ومحفز بشكل كبیر.  عنصرا معقدا

ویساعد اللون على صناعة الموضھ وبیع المالبس ولھذا یعد اللون 
تم اختیارھا عادة ورغم أن االلوان ی مھم جدا بالنسبة للمالبس.

لزیادة الجمال واالناقة فأن تاثیرھا على شكل العام ال ینبغى اھمالھ 
. والبد أیضا ربطھ باللون المستخدم من قبل الشركات أو نسیانھ

  المقترح عمل الخطة التصمیمیة لھا والعالمة التجاریة واللوجو لھا.
ات للمالب ویر بالمارك ھ التط از عملی ة ارتك و نقط میم ھ س ، التص

ن  ة و یمك اح المارك ة لنج وكذلك ھو من العناصر األساسیة الالزم
استخدامھ في الدعایا للشركات المختلفة ضمن الحمالت التروبیجة 

د ، لھا میم جدی ار تص ھ بإبتك د علی والتصمیم الملبسي یمكن ان یعتم
ذلك  ع، وب ن المجتم ریحة م ب ش ة ویخاط ات الموض ایر اتجاھ یس

دعای ي ال ھ یمكن استخدامھ ف د ارتدائ تمرة عن فة مس ا للشركات بص
رك  الن متح بح إع ھ فیص ت توزیع ط وق یس فق رة ول ن م ر م أكث

  للشركة او المؤسسة. 
تھلكین  ات المس ین احتیاج ع ب ى الجم اء عل میم األزی ل تص یعم
ن  ر ع ده األداء، تعب ات جی ار منتج ن اجل ابتك داف الشركة م وأھ

ھ وم ا االلتزام بالجودة ذات خواص جمالیھ ایجابی ن إنتاجھ ن الممك
  بكفاءة.  

زه  ة ممی رض ھوی ھ لع ي ومكمالت میم الملبس تخدام التص یمكن اس ف
ا ووظائفھا. یل أھمیتھ ة لتوص ا للماركة فھو بمثابة لغة مرئی د كم یع

ن  ة، وم ویر بالمارك د والتط ھ التجدی ي عملی ة ف ل الھام ن العوام م
لالستخدام العوامل الرئیسیة المؤثرة على الجودة والوظیفة والقابلیة 

 .)7(والمظھر الخارجي للمنتج
فتصمیم الملبس ومكمالتھ المقترح استخدامھم في الدعایا للشركات 
ادي  المختلفة عملیھ ابتكار تحقق غرضھا باضافة شئ جدید منھ الم
ن  الي یمك دا وبالت یئا جدی ق ش ار تحق ھ االبتك الي، وعملی ومنھ الجم

دد اعتبار تصمیم األزیاء ومكمالتھا ھو ذلك ال ر والمتج كیان المبتك
ا  ن طریقھ اول ع ي یح ھ المتنوعة الت ھ وخامات في خطوطھ  وألوان
ر  میم مبتك ى تص وین إل ر التك رجم عناص اء أن یت مم األزی مص

  ).1( ومسایر للواقع بصورة تشكیلیة مبدعة
وفي االونة األخیرة أصبح المتلقي یحاول اقتناء مالبس ومنتجات 

فرق موسیقیة وبعض الشركات تحتوي عالمة تجاریة لمشاھیر و
العالمیة وذلك أوضح أھمیة استخدام المالبس ومكمالتھا كوسیط 

) یوضح  بعض المنتجات 2إعالني للشركات والمؤسسات. شكل(
) 3فریق كایروكي الموسیقي واقتناء الشباب منتجاتھا.وشكل (

یوضح تیشرتات كوكاكوال وبیبسي وماونتن دیو. و یتم فیھا 
ة التجاریة بشكل مباشر علي الملبس والمنتجات استخدام العالم

االخرى ولكن من إرتباط المستھلك بھا وظھورھا كموضة تم 
ارتدائھا من قبل المستھلكین. وبذلك یمكن للعالمة التجاریة 

للشركات او المؤسسات او المنتجات ان تفرض نفسھا كموضة او 
ید شيء محبب لدى مجموعة من األشخاص إذاكانت ذات تصمیم ج

وعالمة ومنتج لھ عالقة او ذكرى مع المستھلك والمتلقي ، وبذلك 
 یصبح وسیلة دعائیة مستمرة ولیست لحظیة.

  
) یوضح  بعض المنتجات فریق كاریوكي الموسیقي واقتناء 2شكل(

  الشباب منتجاتھا
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  ) یوضح تیشرتات كوكاكوال وبیبسي وماونتن دیو3وشكل (

واستخدامھا بصفة مستمرة یمكننا  ومن أھمیة المالبس لدى األفراد
إستخدام المالبس ومكمالتھا   في الحمالت الدعائیة للشركات 

المختلفة وذلك بمجموعة تصمیمیة مقترحة ، وقبل تنفیذ الفكرة أو 
وضع أھم النقاط التي سیتم اتباعھا في الخطة المقترح تنفیذھا ھناك 

ن والحمالت بعض المفاھیم االساسیة المتعلقة بالدعایا واالعال
  الترویجیة المتبعة من قبل الشركات والتي سیتم تناولھا فیما یلي:

 الدعایا واإلعالن : -1
ّرة في العملیّات التّجاریّة المختلفة، فھو  یُعدّ اإلعالن أداة مھّمة ومؤث
یُشّكل وسیلة اتصال تعتمد على التأثیر في فرد أو أكثر؛ عن طریق 

تاحة لبناء اتصال بین الُمستھلكین استخدام إحدى وسائل الترویج المُ 
ّاجر للتأثیر  ّل اإلعالن األسلوب الُمستخدَم من الت والُمنتجات، كما یُمث

في الُمشتري؛ وذلك باالعتماد على تطبیق مجموعة من وسائل 
وُطرق االتصاالت غیر الشخصیّة؛ من أجل نقل األفكار والترویج 

 . )4(للُمنتجات والخدمات

  ن وأھمیتھا للشركات:الدعایا واإلعال 2-1
یُشّكل اإلعالن وسیلة أساسیّة من الوسائل اإلعالمیّة التي تستخدمھا 
الُمنشآت المتنّوعة؛ للتواصل مع الجمھور والعُمالء الُمستھدَفین من 

 ).21(أعمالھا؛ لذلك لإلعالن أھمیة كبیرة في بیئة العمل
المختلفة التي تتبعھا  الدعایة واإلعالن ھناك دور واضح لوسائل

جمیع الشركات والمؤسسات خالل اآلونة األخیرة سواًء كانت 
د كبیرة أو صغیرة  في كل دول العالم المتقدمة منھا والنامیة وتعتم

في اإلتیان بعوائد مادیة عالیة ورفع وضع المؤسسات  أھمیتھا
واسمھا عالیًا حتى تتخذ مكانة متمیزة في الساحة االقتصادیة 

المدروسة  الدعایة واإلعالن ویتحقق ذلك عند إتقان سبل والدولیة،
ًا  والمثالیة والتي یتنافس األفضل على اتباع أكثرھا تمیًزا واحتراف

 .والتي تتأتى ثمارھا بشكل مبھر بمرور الوقت
ین  للشركات والمؤسسات الدعایة واإلعالن وتتمثل أھمیة دمج ب بال

یادة  ا وس ائل التكنولوجی ور وس ع تط ك م ر وذل ي والحاض الماض
ت  وسائل التواصل االجتماعي ومواقعھ، ففي األوقات الماضیة كان

م تطورت وسائل الدعایة تقتصر على وضع الالفتات والملصقات ث
وم  لت الی ى أن وص از إل م التلف د ث ة بالجرائ ات ترویجی لنشر إعالن

ل اعي مث ل االجتم ع التواص تجرام :لمواق ویتر وإنس بوك وت فیس
  ..وغیرھا، باإلضافة الى انتشار والوسائل الترویجیة المختلفة.

ویق  الدعایة واإلعالن تتضح أھمیة للشركات والمؤسسات في التس
ذه  دى ھ رویج ل ویق والت ى التس للمنتجات ؛ حیث یعمد القائمون عل
یح  ات وتوض المؤسسات إلى اختبار الطرق الممیزة لعرض المنتج

یع فئاتھم مما یجلب األرباح المالیة میزاتھا التي تجذب العمالء بجم
ة الن الكثیرة ، وتتضح أھمی ة واإلع ات  الدعای للشركات والمؤسس

د ث یعتم ات؛ حی ویق للمنتج ي التس ویق  ف ى التس ائمون عل الق
زة لعرض  والترویج لدى ھذه المؤسسات إلى اختبار الطرق الممی
ا  اتھم مم ع فئ الء بجمی ذب العم المنتجات وتوضیح میزاتھا التي تج
یجلب األرباح المالیة الكثیرة، باإلضافة للطرق الترویجیة المختلفة 

  التى تتفنن كل شركة إلبداع طرق جذب المستھلك لھا.
یقتصر فقط على  الدعایة واإلعالن استخدام وسائل ولم یعد

المؤسسات االقتصادیة وإنما شمل الجھات الحكومیة والخیریة 
حمالت التوعیة :حیة األخرى مثلوالمختصة بالتوعیة الص

باألمراض المختلفة وطرق الوقایة منھا،أو حمالت التوعیة بسبل 
الحفاظ على البیئة،أو الحمالت الدعائیة للمشاركة في االنتخابات 

  .)22(الرئاسیة أو مجلس الشعب
وتأثیره في الناس  )3(وھناك عدة عوامل تؤثر في نجاح اإلعالن

  تالي:) ال2كالموضحة بالمخطط (

 
)2( مخطط

والبد من مراعاة عدة عوامل عند البدئ في التفكیر في خطة 
إعالنیة أو ترویجیة وھي: القیام بتحدید الجمھور من الجمھور 

 بتحدید التكلفة -القیام بتحدید الوسیلة اإلعالنیة -العام أوالخاص 
،ونجد أن اإلعالن والترویج یتم لنشر العالمة التجاریة الممیزة 
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ركات كرمز لھویتھا للبیئة المستھدفة ونجاح ترویج العالمة للش
التجاریة ھو نجاح النتشار الشركات والمنتجات بین مستھدفیھا ، 
فنجد تطور اإلعالن یتناسب طردیا مع الحالة التكنولوجیة 

  للمجتمع
  العالمة التجاریة والشعار الممیز للشركات:  -2-2

من  عار " إن مصطلح العالمة التجاریة یتض م أو ش ة أو إس أى كلم
ن  ا ع لعة وتمییزھ ف بالس ار للتعری ناع والتج ل الص یستخدم من قب
السلع التى یصنعھا أو یبیعھا آخرون وتتیح للمستھلك التعرف على 

  .)20(حقیقة مصدرھا أینما وجدت
و یمكن تعریف العالمة التجاریة على أنھا رمز یوضع على السلعة 

ة لعات المماثل ن الس ا ع بح  لتمییزھ ذلك یص رى وب ركات األخ للش
  تمییزھا البصرى سھل للمتلقى بصریا.

ي  ا ،فتعط ركات وتمیزھ ف للش ة للتعری ة التجاری أت العالم نش
اإلنطباع الذھني عنھ .وبزیادة المنافسة لألسواق أصبحت العالمات 

  .)17(التجاریة من أھم وأقوى العناصر المؤثرة
     أھمیة الرموز والشعارات التسویقیة

ن تعریف الرموز والشعارات التسویقیة كما یلي:الشعار یمك
التسویقي ھو عبارة عن جملة مختصرة تصف العالمة التجاریة 

  )4( . شكل)23(لشركة ما وماھیة عملھا

  
  ) شعار تسویقي لشركة ماكدونالدز4شكل (

اما بالنسبة للرمز التسویقي فھو عبارة عن رسمة سھلة التذكر  
ھویة ممیزة. حیث أن   اریة للشركة وتعطیھاتعبر عن العالمة التج

دون شعار ممیز یمكن أن یخلق ذلك عند المستھلك  أي شركة
ھویتھا. والرمز یجب   ویؤدي لفقدانھا عن عملھا بعض التساؤالت
أو یكون ذي صلة بعملھا. كما أن  باسم الشركة أن یكون مرتبط 

لكین المستھ أعین  اصطیاد في دورا ھاما  یلعب لون الرمز ایضا
ویمكن تمییزه عن الشركات المنافسة التي قد  جذابا فیجب أن یكون

یكون لھا رمز مماثل. وبمجرد االنتھاء من 
كعالمة تجاریة ومن ثم  تسجیلھ یجب الرمز تصمیم
والبدء في ترویجھ  االسم التجاري الخاص بالشركة بجانب  وضعھ

  )5للمستھلكین.شكل(

  
  ) شعار ماكدونالدز5شكل(

ار المرفق برمز تسویقي یمكن أن یؤدي وظیفة إعالنیة أن الشع
فعالة للمنتج مما یجعل استراتیجیات الشركات االنتاجیة والتسویقیة 

ویعطیھا دفعة قویة لجذب المستھلكین. فمثال شركة  ناجحة
سھل  Mمرفق بالرمز  I’m lovin’ itماكدونالدز شعارھا 

ً ومعبر في نفس الوقت، فأی نما كنت في العالم الحفظ، ومختصر جدا
  )6ستعرف ان ھذا الرمز خاص بشركة ماكدونالدز.شكل (

  
  ) رمز وشعار شركة ماكدونالدز6شكل(

فھناك عالمات وشعارات لشركات أصبحت بمجرد النظر إلیھا یتم  
معرفة الشركة أو المنتج ومثل الفرق الموسیقیة المشھورة مثال 

م  تستھدف وغیرھ longan paul(كاریوكي)و(مارشمیلو) و 
جمھورھا بنشر العالمة التجاریة لھا كھدایا او منتجات بیعیة 

ویقومون   مناسبة واصبحت تروج بین مشجعیھا و جمھورھا بھا
  بإستخدامھا في التسویق أو اإلعالن لشركاتھم أو منتجاتھم. 

ونجد ان التسویق یختلف عن اإلعالن ،وھما مكمالن لبعضھما 
 شریحة اجتذاب على تساعد یجیةاستراتھو:  فالتسویقالبعض 

 الوسائل بعض استخدام طریق عن ویشمل المستھدفة المستھلكین
 نشاط وھو األخرى. الوسائل من والعدید واإلعالنات المبیعات مثل

 منتجاتھم لبیع المنتجة واألفراد والمؤسسات الشركات تستخدمھ
 النشاطات جمیع أنھ على التسویق تعریف أیضا ویمكن ،وترویجھا
 الخدمات عن واالعالنات األفكار نقل على المعتمدة التجاریة
ھي  التسویق عناصرو ،المستھلكین إلى وحدیثة مبتكرة بطریقة

 .الترویج) -التوزیع -السعر -المنتج(
 على التشجیع بھدف تستخدم مھنة بأنھ تعریفھ یمكن واإلعالن:

 الجماھیر انتباه جذب طریق عن والمنتجات الخدمات شراء
 المجالت و والتلیفزیون االذاعة خالل من المنتجات إلى مستھدفةال
- االعالن نص ( ھي اإلعالن عناصر ، ذلك إلى وما الصحف أو

  .)33()اإلعالنات ورق -  وشكلھ اإلعالن حجم -التنسیق-  الرسم
  وسائل الدعایا واإلعالن المختلفة:

سویق الدعایة و اإلعالن من أھم الوسائل التي یعتمد علیھا في ت
، وجذاب )21(المنتجات و لذلك یجب أن تتمیز بأسلوب عرض ممیز

من خالل  ،و سوف نتعرف من أھم طرق الدعایة و اإلعالن
 ) التالي:3المخطط (

 
  )3( مخطط

ومن خالل المخطط السابق نجد أن تعددت وسائل الدعایا    
واإلعالن مابین مطبوعة  مثل البوسترا والمجالت والجرائد، 

ل مرئیة ومسموعة مثل اإلعالن التلیفزیوني والرادیو ووسائ

والھاتف واإلنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي، ووسائل 
ترویجیة مابین ھدایا بدون مقابل ومنتجات ترویجة بمقابل مادي أو 

  مشروطة. 
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والوسائل الترویجة المختلفة ھي التي سیتم عرضھا ودراستھا في 
لتطبیق الخطة لتصمیم المالبس الجزء التالي في البحث  وذلك 
  ومكمالتھا كوسیط إعالني مقترح. 

  أسالیب الترویج للشركات والمنتجات الترویجیة: -2-4
ھو أحد العناصر الرئیسیة للمزیج التسویقي، والذي  الترویج: 

یتضافر مع بقیة العناصر األخرى للوصول الى تحقیق األھداف 
خاللھا یتم إدراك المنتجات المنشودة ، وھو یعتبر المرآه التى من 

الجدیدة والقدیمة التى تقدم من قبل المؤسسات المعاصرة .و ذلك أن 
استخدام الترویج بأسالیبھ ووسائلھ المختلفة یساھم فى التأثیر على 
المستھلك فیما یرید اقتناءه من السلع ، وقد اختلف الكثیر من علماء 

تكمن في تحدید األبعاد التسویق فى ایجاد اطار متكامل من المفاھیم 
والمضامین األساسیة العامة لعملیة الترویج، ویعرف على أنھ 
(التنسیق بین جھود البائع فى إقامة منافذ للمعلومات، وفي تسھیل 

  .)34(بیع السلعة أو الخدمة
  المنتجات الترویجیة وسلوك المستھلك:

 أكدت اإلحصائیات الحدیثة حول المنتجات الترویجیة التى تحمل
العالمات التجاریة عن كیفیة تغییر عادات المشتري، فالعدید من 
المستھلكین على استعداد لتبدیل عالمتھم التجاریة من أجل 
الحصول على ھدیة ترویجیة مجانیة وخاصة إذا كانت الھدیة مفیدة 

  لھ.
ویمكن للمستھلك  تذكر العالمة التجاریة للمنتج الترویجي الذى تم 

  شھًرا الماضیة. 12استالمھ خالل الـ 
ولذا نجد أنھ یحقق عائد على المنتجات الترویجیة واإلعالنیة أفضل 
من اإلعالنات اإلذاعیة ، وھو یساوي التلفزیون والطباعة، وھناك 
الكثیر من المستھلكین قد تحسن انطباعھم للمنتج  بعد تلقي ھدیة 

  ترویجیة تحمل عالمة تجاریة.

عالن عن "ھدیة مجانیة عند ھذا یعني أن توزیع ھدایا أو اإل
الشراء" یمكن أن یكون عنصًرا ترویجیًا أو عالمة تجاریة، كما انھ 

  .)24(یضیف ذكریات مع المنتج
تسمى أیضا  promotional productالمنتجات الترویجیة: 

) او المواد promotional merchandiseالبضائع التروجیھ (
 ا الترویجیة  ()او الھدایpromotional itemsالترویجیة (

(promotional gifts) أو الھدایا اإلعالنیةadvertising gifts 
.  (  

وھي السلع والبضائع التى تحمل عالمة تجاریة وتستخدم في 
برامج التسویق واإلتصال اإلعالني وعادة ما تحمل اسم او شعار 
أو رسالة شركة أو حدث ما، وھي تھدف الى تعزیز نشاط بعینھ 

  الن.عن طریق اإلع
  المنتجات الترویجیة األكثر شیوعا

المنتجات الترویجیة األكثر شعبیة من حیث المفضلة المدرجة من 
،  USBقبل أولئك الذین شملھم االستطالع كانت محركات 

  .)27)(26)(25(واألقالم ، والبند الكھربائیة ، أو الماجات
ات الھدایا الترویجیة ذات العالمات التجاریة وغیرھا من المنتج

الترویجیة دائًما ھدایا بسیطة مثل الحلي الصغیرة التي تستخدمھا 
الشركة للترویج لمنتج أو خدمة. فكر في األمر كھدیة تذكاریة 
صغیرة یمكنك وضعھا على مكتبك لتذكیرك بالشركة التي قدمتھا 
لك، ومن ضمن العناصر الترویجیة األقالم أو القمصان أو 

عناصر علیھا شعار المعلن علیھا. األكواب أو التقویمات أو أي 
  .)29)(28(وعادة ما تعطى بعیدا مجانا من قبل الشركات للمستھلكین

وبذلك نجد أن الوسائل الترویجیة یمكن تقسیمھا الى ھدایا ترویجیة 
(بدون مقابل مادي) ومنتجات ترویجیة (بمقابل مادي أو مشروطة) 

  ) التالى ھي:4كما بالمخطط (

  
  )4( مخطط

ا تخدمھا وھن ة تس ات المختلف بات واألوق ن المناس د م ك العدی
  الشركات في ترویج منتجاتھا منھا:

عید  - عید الحب  -ھدایا في رأس السنة  -دعایا سنویة للشركات -
 -بدایة العام الدراسي  - رمضان واألعیاد الدینیة المختلفة  -األم 

 -سسة عید میالد المؤ-موسم الصیف والسفر و األجازات المختلفة 
  تجمعات معینة لجمھور الفئة المستھدفة. -حفالت موسیقیة شھیرة 

ونجد ان لكل شركة او منشأة عدة مناسبات التي تتوافق مع 
منتجاتھا وخطتھا الترویجیة ، وأیضا مستھدفیھا وجمھورھا التي 
یمكنھا استخدامھا في خطتھا الترویجیة لوصول الھدایا الي الفئة 

  المستھدفة.
أمثلة لمنتجات وھدایا ترویجیة لبعض الشركات ) 7شكل( وفیما یلي

  یتم توزیعھا في أوقات مختلفة:) 29(
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  ) منتجات وھدایا ترویجیة7شكل(
ل  ن قب ة المستخدمة م ات الترویجی وب المنتج بعض ممیزات وعی

  الشركات:
ظھور واضح للعالمة التجاریة للمؤسسة أو  بعض الممیزات:

 دعائیة.الشركة في المنتجات ال
  وضوح وظھور األلوان الخاصة بلوجو الشركة.

  إعالن واضح للمستھلكین للتذكیر بالمنتج في الحمالت الترویجیة.
اإلعالن والدعایا للشركات والماركات عن طریق المالبس 

ومكمالتھا في الفرق الریاضیة وحب الجمھور للالعب وبحثھم عن 
العب محمد صالح اي منتج جدید یرتدیھ مثال حذاء وتیشیرت ال

من شركة أدیداس التصمیم الجدید لھ كل فترة أو حذاء وتیشیرت 
  میسي.

الظھور الواضح للعالمة التجاریة ووضعھ دون بعض العیوب:
اإلھتمام بالتصمیم النھائي للمنتج یجعل بعض الناس یعزفون عن 
  اسنخدامھ امام الناس ألنھ یفتقر الجانب الجمالي والتصمیم الجید.

تخدام المالبس أو مكمالتھا یتم وضع اللوجو بطریقة عند اس
مباشرة علي الملبس مما یجعل االستفادة منھ في الدعایا لحظیة وال 

  یتم ارتداءه في األوقات المختلفة من قبل المتلقین.
عدم التوفیق في اختیار الوسیلة الدعائیة المناسبة كإستخدام الملبس 

یانا یتم اختیار منتجات غیر للدعایا عن طریق الفرق الریاضیة أح
مناسبة مما تجعل ھناك تنمر من قبل الفرق المنافسة علي مالبس 

الفریق األخر مثال عندما تم وضع الھالل والنجمة الذھبیة 
(منتجات النظافة وادوات النظافة البالستیكیة) على تیشرتات نادى 

من الزمالك والسخریة والتنمر الذي تعرض لھ النادى و الالعیبة 
قبل الفرق المنافسة وجمھورھم، مما أدى الى اعتراض من النادي 

  والالعیبة على ارتداء المالبس والحملة الدعائیة للشركة الراعیة.
كمارفض النادى األھلي أیضا قبل ذلك ارتداء شعار عبور الند في 

  كأس مصر 
  لمالبس كوسیط إعالني:ا

یط إعالني بفكر ومما سبق یمكن استخدام المالبس ومكمالتھا كوس
تصمیمي جدید متكامل كوسیط إعالني في الحمالت الترویجیة 

ومراعاة بقدر اإلمكان  للشركات والمؤسسات والمنتجات المختلفة
اإلستفادة من الممیزات والعیوب الناتجة من الحمالت والمنتجات 

الدعائیة السابق استخدامھا، فنجد ان المستھلكین الیوم لھم توقعات 
لموضة ومایرتدونھ ولھم قدرة كبیرة على الوعي مختلفة ل

مدركین ألھمیة  واإلدراكو االحتیاج إلى تنوع كبیر من المنتجات
  المالبس ومظھرھم فیبحثوا عن المنتجات المختلفة والمحورة

ر  ل كثی ا یجع فالمستھلكین الیوم واصبحوا أكثر وعى بالموضة مم

ن الطبقات الدنیا في من المستھلكین ذو نظرة فریدة لتمییز أنفسھم ع
ع ى سمیر  .المجتم تج )41 –2011(م س كمن دیم المالب د تق دفعنا عن ك ی .وذل

دعائي ألحد الشركات مراعاة وعي المستھلك والمتلقي ورغبتھ في 
 التمیز والظھور بمظھر جید على الموضة 

افة  ربح للشركة باإلض ویمكن أیضا استخدام المالبس ومكمالتھا ك
الي الدعایا إذا حصل على قبول لدى الجمھور أو تصمیم جید فرید 
او جدید یحقق رغبة او یمس وجدان المتلقي او ذكرى لدیھ ویصبح 

  الملبس بذلك موضة ودعایا.س
میم میمیة للتص ات التص  التجربة التطبیقیة: خطوات عماللمجموع

 الملبسي ومكمالتھ  كوسیط إعالني المقترحة:
ى  رة وحت زوغ الفك والتصمیم إلنتاجھ البد وان یمر بالمراحل منذ ب

 :االنتھاء إلى المنتج وتكون أركانھ األساسیة كاألتي
تكوین الفكرة العامة حول الشكل والغرض منھ وكیفیات  -

  انتظامھ جمالیا. 
إجراء تعدیالت تحدید الخامات الممكنة لتحقیق الفكرة أو -

  في الفكرة حسب الخامات المتاحة.
مرحلھ التنفیذ واختیار الكیفیات التقنیة والجمالیة وقد تمر  -

 بتعدیالت.
 مرحلھ انتھاء المنتج وتقییمھ. -
وواضح أن ھذه العملیات تعد أركانا أساسیھ في كافھ  -

مجاالت التصمیم الجمالي النفعي، وعلیھ فعملیھ تصمیم 
الخالق أو الخلق واالبتكار الذي  الملبس تعنى العمل

 .) 128 – 126 – 2006(تحیھ كاملیحقق الغرض
دف د الھ ة تحدی داد ،مرحل ؤ واإلع انة التھی ة الحض ھ  ،مرحل مرحل

ر أو  ،أو التخمر، مرحلھ اإلشراق أو اإللھام الحضانة مرحلھ التعبی
ذیب اییر، التحقیق أو الصیاغة والتھ وابط والمع ع الض ل ، وض عم

 تقویم اإلنتاج ،، انجاز الخطةوإعداد خطة
میم  ي التص دء ف ل الب ا قب ب مراعاتھ بعض النقاط المقترحة الواج
دعایا  ة لل میمیة المقدم ة التص الملبسي ومكمالتھ وعمل المجموع

  للشركات المختلفة:
التصمیم الجید لإلعالن والملبس ومكمالتھ أیضا ھو الشكل المبتكر 

د  ھ ق ى ان ھ، بمعن ات الذي یحقق الغرض من ھ بخام یم أجزائ م تنظ ت
  مناسبة وإذا كانت الخامات قد أحسن استخدامھا فیجب: 

تالئم  -1 ا، لت ب مظھرھ تعمال بجان الحھ لالس ون ص أن تك
  الوظیفة مع الشكل.

  أن یراعى فیھا البساطة. -2
 أن تكون أجزائھا متناسقة. -3
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 تحقیق المظھر الجمالي والحداثة بالتصمیم -4
ات المختلفة بإظھار ان تحقق الغرض منھا للدعایا للشرك -5

ة  ة معروف ا أو جمل زة لھ ة ممی ركة او عالم ة الش ھوی
ق  ا وتحق اس بمجرد النظر الیھ دى الن ا ل ومرتبطة ذھنی
ة  تھدف إلرتدائ وب والمس الي المرغ ایضا المظھر الجم

 من قبل الناس لتحقیق الھدف منھا في الدعایا
ذھا  -6 ي تنفی تعملة ف ات المس ة للخام ون مالئم أن تك

 في التصمیم  ومراعاتھا 
ة  -7 ھ المقترح ي ومكمالت میم الملبس وان التص رتبط ال ان ت

باأللوان المستخدمة من قبل الشركات في اللوجو الممیز 
 لھا للربط بینھا وبین المستھلك.

ي  -8 میم الملبس ي التص رة ف ة كبی وان أھمی د أن لألل نج
تجیب  ومكمالتھ فاللون بدالالتھ المتعددة أول عنصر یس

غالبا یختارون او ینبذون مودیال حسب  لھ المستھلكین او
س  ب ان تعك وان یج ارات االل ون، وان اختی ة الل جاذبی
ات  ألوان العالمة الممیزة للشركة او المؤسسة او المنتج
ة  اة الموض ع مراع ا م دعایا لھ ل ال ي عم ب ف ى نرغ الت
 العامة وتناسقھا مع میول واتجاھات المتلقي والمستخدم.

  م المالبس كوسیط إعالني:الفكرة المقترحة إلستخدا
ي  یط إعالن ا كوس س ومكمالتھ تخدام المالب رح إلس ع مقت م وض ت

دى  ن إح تج م و من ات وھ ت ك یكوالتة كی تج ش ي من ة عل وتطبیق
  شركات نستلة

  نبذة مختصرة عن الشركة والمنتج:
نة  را س ي انجلت ت ف یكوالتة تأسس اج الش ركة إلنت ي ش   1935ھ

نة  دة 1860التابعة لشركة نستلة المؤسسة س رات عدی ، ومرت بفت
منھا اإلزدھار بقوة وفترات ثبات أخرى جعلت الشركة تبحث دائما 
دة  یكوالتة جدی ات ش عن التجدید وطرق دعایا متجددة وطرح منتج
اة  ویفر المغط یكوالتة ال ام للش ار الع س اإلط ل نف ا داخ ولكنھ
بالشیكوالتة في شكل األصابع المتجاورة سواء اثنین أو اربعة ومن 

ي ا دة وھ یبكوالتة واح م ش ي حج ن ف كل ولك س الش ل نف لتجدید عم
ل  ل الكارمی ا مث رى لھ ة أخ افة أطعم ع إض انكى، م ات ش ت ك كی
دة  وق جدی ق س د وخل دف التجدی ان بھ والتوت والبندق وكل ذلك ك
ة  رى المتعلق ات األخ ض المنتج ركة، وبع دعایا للش ا لل وأیض

ذ دیر بال ن الج ام شركة بالشیكوالتة في بعض البلدان ، وم كر إھتم
  ).30(كیت كات بتقدیم الجدید دائما في الدعایا واالعالن لمنتجاتھا

  شكل المنتج وطبیعتة:
) یوضح بعض منتجات من شركة كیت كات وھي 8شكل(

كیت كات شانكي وأیس كریم  -صباعین–الشیكوالتة اربعة صوابع 
  كیت كات

  
  )منتجات من شركة كیت كات8شكل(

ة التجاری ة  LOGOة العالم ة اإلعالنی  SLOGANوالجمل
  وألوان ھویة الشركة:

للشركة عالمة ممیزة بكتابة ) LOGOنجد أن العالمة التجاریة (
ز  ة الممی ت الكتاب نمط فون ة ب ة أو االنجیزی ات بالعربی كلمة كیت ك
لھا ولونھا األحمر الممیز لھا أیضا والخلفیة البیضاء، ونجد أیضا 

ھیرة( ة الش ت لھ )SLOGANالجمل دلك كی ك خ دلك بری ا "خ

ا  ة وأحیان ا العریبی ة واحیان ا باإلنجلیزی تخدم احیان ات..." وتس ك
  )9اخرى اإلنجلیزیة والعربیة معا.كالموضح بالشكل(

وان  م األل ل ألھ ركة وتحلی ة الش وان ھوی تخدام ال ن اس یمك
میمات  ي التص ھ ف تفادة من و لإلس تج واللوج ي المن تخدمة ف المس

  الملبسیة ومكمالتھا

    
  ) العالمة التجاریة والجملة اإلعالنیة لكیت كات9شكل(
  :بعض إعالنات ووسائل الدعایا لمنتجات الشركة

رق  الن والط ا واإلع ائل العای ن وس د م تتبع شركة كیت كات العدی
الترویجیة لمنتجاتھا منھا ما ھو مبھر مبتكر ومنھا ما ھو تقلیدي 

رة عل ة مباش ة بطریق ة التجاری ع الكالم ط، ووض تج فق ى المن
د،  اھو جدی ن م ا ع والجدیر بالذكر ان شركة كیت كات تبحث دائم

  )یوضح بعض المنتجات الدعائیة للشركة.10وشكل (

  
  ) بعض المنتجات الدعائیة لشركة كیت كات10شكل(

 الجمھور المستھدف المستخدم للمنتج 
م  تھدف ھ ان المس اج ك ة اإلنت ي بدای ات ف ت ك یكوالتة كی تج ش من

ب ا ي حقائ زة ف ات الممی ن العالم ت م ون وكان ال والمراھق ألطف
األطفال في المدارس الى ان ملھا بعض الشیئ األطفال مما جعلھم 
ي  ویقیة الت ط التس ن الخط ي م ا  وھ دعایا لھ ي ال ا وف ددون فیھ یج
ى  رة عل بح مقتص م تص ا ل ا أنھ د أیض ا، ونج داء بھ درس لإلقت ت

ا ع الفئ ا جمی ین ، ونتیجة األطفال ولكنھا یتناولھ ة بالجنس ت العمری
ي  رة ف ة الكبی ة العمری ع الفئ ات م ا ذكری بح لھ ركة أص ة الش لعراق
اء و  ال وأب ن أطف ا م رة بأكملھ راد األس ع أف بحت تجم ن وأص الس

  .)30(أمھات وجدود أیضا
  الجمھور المستھدف بتقدیم المنتجات الدعائیة المقترحة لھ:

المنتج تعلقھم ب ارھم ل ف أعم ال بمختل ق  األطف م  وتعل ھ لھ وجاذبیت
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د  تطلعھم للجدی باب ل راھقین والش ة الم المنتج، و فئ ا ب األسرة أیض
المنتج  م ب ا تعلقھ ا وأیض المالبس ومكمالتھ واألفكار الغیر تقلیدیة ب

  وظھوره كموضة بالملبس.
ا  ة وأیض ة المختلف ات العمری ة للفئ یلة دعائی یكون وس ذلك س وب

ف  ن مختل ھ م بس ومكمالت اھدین للمل ع للمش ن المجتم ار م األعم
یلة  والبیئة المحیطة لمرتدین المالبس ومكمالتھا، وبذلك تصبح وس
تخدام  ة بإس تمرة متنقل دعائیة وترویجیة للمنتجات واسم الشركة مس

  األفراد لھا.
الت  ي الحم تخدامھا ف ة إلس میمیة المقترح ات التص المجموع

  الترویجة للشركة

س ومكمال ن المالب ممة م ة مص ل مجموع م عم تخدامھا ت ا إلس تھ
ات  كوسیط إعالني لشركة كیت كات ووضع عالمات ممیزة لمنتج
ن  ة م میمیة مكون ات التص میمات  والمجموع ركة بالتص الش

دد( ن ع ة م ى مكون ة األول وعتین : المجموع ات 10مجم ) منتج
) مكمل مالبسي ، والمجموعتین 10ملبسیة والمجموعة الثانتیةعدد(

ن ا ات م تخدام منتج اة اس م مراع ا ت ا وایض میم فیھ ركة بالتص لش
ات  ض العالم یة وبع ة األساس ات اللونی وان والمجموع مراعاة األل
والدالالت الممیزة لمنتجاتھا أحیانا بشكل صریح واحیانا بشكل غیر 

  صریح ولكنھ واضح من المنتج.

  المجموعة التصمیمیة األولى: منتجات ملبسیة
  )1-1تصمیم(

ى أبیض اللون وعلیھ شكل تصمیم لتیشیرت أطفال كوسیط إعالن
الشیكوالتة الكیت كات في شكل منطاد طائر في جانب التیشیرت 

وعلى جزء من الكم، ووضع لوجو كیت كات صغیر على الكم 
األخر، مرتدى علي الشاطئ مما یعطي روح من البھجة والمرح 

المتواجدة بالشیكوالتة والسعادة فیھا وأجواء المرح بالمنطاد 
  على البحر.

  
  )11كل(ش

  )2-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت بناتي كوسیط إعالنى أحمر اللون ، وھو من 

األلوان الممیزة لمنتج شیكوالتة كیت كات، وعلیھ شكل 
الشیكوالتة الكیت كات في شكل منطاد طائر في شكل كسرات 

على الصدر والعالمة اسفل الصدر كأنھا قصة ، مما یعطي روح 
الشیكوالتة والسعادة فیھا من البھجة والمرح المتواجدة ب

  وأجواء المرح.
  ویظھر فیھ شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للشركة لھا

  
  )12شكل(

  )3-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت كوسیط إعالنى أزرق اللون ، ، وعلیھ شكل 

الشیكوالتة الكیت كات في شكل منطاد طائر في وسط، مما یعطي 
بالشیكوالتة والسعادة فیھا  روح من البھجة والمرح المتواجدة

  وأجواء المرح.
ویظھر فیھ شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للشركة في 

شكل المنطاد. وتم وضع لوجو صغیر لكیت كات اسفل التیشیرت 
  صغیر.

  
  )13شكل(  

  )4-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت كوسیط إعالنى أبیض وأحمر 

اللون، وعلیھ شكل أیس كریم الشیكوالتة 
لكیت كات ویمسكھ ید على شكل شیكوالتة ا

كیت كات واألصابع أصابع شیكوالتة، مما 
یعطي روح من البھجة والمرح المتواجدة 
بالشیكوالتة والسعادة فیھا وأجواء المرح 

على الشاطئ. ویظھر فیھ شكل والوان العالمة 
التجاریة واللوجو للشركة. وتم وضع لوجو 

شیرت صغیر لكیت كات على طرف كم التی
    صغیر.

  )14شكل(
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  )5-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت كوسیط إعالنى أبیض وأحمر 

اللون، وعلیھ شكل أیس كریم الشیكوالتة الكیت 
كات مقطوع ویأخذ الجزء األكبر من التیشیرت 
في األمام في شكل تصمیمي جدید، مما یعطي 

روح من البھجة والمرح المتواجدة بالشیكوالتة 
ھر فیھ شكل والوان العالمة والسعادة فیھا. ویظ

التجاریة واللوجو للشركة. وتم وضع لوجو 
  صغیر لكیت كات على بسكوتة األیس كریم.

  
  )15شكل(

  )6-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت كوسیط إعالنى أحمر اللون، وعلیھ شكل 

الشیكوالتة الكیت كات خارجة كأنھا من داخل طبقة الغالف 
ام،. ویظھر فیھ شكل والوان الممزق في وسط التیشیرت من األم

العالمة التجاریة واللوجو للشركة. وتم وضع لوجو صغیر لكیت 
  كات أسفل التیشیرت.

  
  

  )16شكل(
  )7-1تصمیم(

تصمیم لتیشیرت كوسیط إعالنى أحمر اللون، وعلیھ شكل 
الشیكوالتة الكیت كات خارجة كأنھا من داخل طبقة الغالف 

األمام في شكل تصمیمي جدید الممزق ویأخذ الجزء األسفل من 
ویعكس روح المرح بالمنتج، ویظھر فیھ شكل والوان العالمة 
التجاریة للشركة واللوجو ووضع الجملة الشھیرة لكیت كات 

اعلي التصمیم في وسط األمام. وتم وضع لوجو صغیر لكیت كات 
  صغیر على طرف الكم التیشیرت.

  
  )17شكل(

  )8-1تصمیم(
كوسیط إعالنى كحلي اللون، وعلیھ في تصمیم لتیشیرت بكم 

المنتصف شكل الشیكوالتة الكیت كات مع مج النسكافیھ الساخن 
متجاوران یعطي إحساس الدفئ وجو الشتاء المالئم للتیشیرت 

الشتوي وعالمة الكیت كات الصغیرة أعلى الصورة في 
المنتصف والتصمیم المطبوع یحمل نفس ألوان العالمة التجاریة 

لكیت كات والكابیشون من نفس األلوان للوجو، ویعكس واللوجو 
التصمیم روح وطریقة أكل الشیكوالتة مع المشروب الساخن في 

  الشتاء وإحساس الدفئ والسعادة.
  

  )18شكل(
  )9-1تصمیم(

تصمیم لتیشیرت بكم كوسیط إعالنى كحلي اللون، وعلیھ في 
یت المنتصف عالمة وشعار الشیكوالتة كیت كات وعالمة الك

  كات، واللوجو لكیت كات والكابیشون من نفس األلوان للوجو.

  
  )19شكل(
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  )10-1تصمیم(
تصمیم لتیشیرت نصف كم كوسیط إعالنى أحمر اللون، وعلیھ 

شكل الشیكوالتة الكیت كات في منتصف الظھر، وكل إصبع من 
أصابع الشیكوالتة منفصل في شكل احتفالیة وسعادة  وفرحة في 

د ویعكس روح المرح بالمنتج، ویظھر فیھ شكل تصمیمي جدی
  شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للشركة.

    

  
  )20شكل(

  المجموعة التصمیمیة الثانیة لمكمالت المالبس:
  )1-2تصمیم(

تصمیم لكوفیة مكمل ملبسي كوسیط إعالنى أحمر اللون، وعلى 
الكوفیة من الطرفین شكل أیس كریم الشیكوالتة الكیت كات 
ویمسكھ ید على شكل شیكوالتة كیت كات واألصابع أصابع 

شیكوالتة، مما یعطي روح من البھجة والمرح المتواجدة 
بالشیكوالتة والسعادة فیھا. ویظھر فیھ شكل والوان العالمة 

  التجاریة واللوجو للشركة. 

  
  )21شكل(

  )2-2تصمیم(
 تصمیم (ألیس كاب) مكمل ملبسي كوسیط إعالنى أحمر اللون،

وعلىیھا شكل الشیكوالتة الكیت كات وحولھا الشیكوالتة السایحة 
اللذیذة بشكلھا المحبب لدى الناس، مما یعطي روح السعادة 

المتواجدة بالشیكوالتة وشعور األفراد باإلشتیاق لھا، ویظھر فیھ 
  شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للشركة.

  
  )22شكل(

  )3-2تصمیم(
  ملبسي كوسیط إعالنى أحمر اللون،  تصمیم لكاب مكمل

وعلیھ شكل الشیكوالتة الكیت كات في المنتصف ، وكل إصبع 
من أصابع الشیكوالتة منفصل في شكل احتفالیة وسعادة  وفرحة 

في شكل تصمیمي جدید ویعكس روح المرح بالمنتج، ویظھر 
  فیھ شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للشركة.

  
  )23شكل(

  )4-2(تصمیم
تصمیم شنطة ید  كوسیط إعالنى أحمر اللون، وعلیھ شكل 
الشیكوالتة الكیت كات خارجة كأنھا من داخل طبقة الغالف 

الممزق من منتصف األمام في شكل تصمیمي جدید ویعكس روح 
المرح بالمنتج، ویظھر فیھ شكل والوان العالمة التجاریة 

ت على للشركة واللوجو ووضع الجملة الشھیرة لكیت كا
الشنطة. وتم وضع لوجو صغیر لكیت كات صغیر على أسفل 

  الشنطة.

  
  )24شكل(
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  )5-2تصمیم(
تصمیم لتوكة شعر كوسیط إعالنى حمراء اللون، وعلیھا شكل 

الشیكوالتة الكیت كات خارجة كأنھا من داخل طبقة الغالف 
الممزق في منتصف األمام في شكل تصمیمي جدید ویعكس روح 

، ویظھر فیھ شكل والوان العالمة التجاریة المرح بالمنتج
  للشركة واللوجو.

  
  )25شكل(

  )6-2تصمیم(
تصمیم لتوكة شعر كوسیط إعالنى بیضاء اللون، وعلیھا شكل 
عالمة الشیكوالتة الكیت كات في منتصف األمام، ویظھر فیھ 

  شكل والوان العالمة التجاریة للشركة واللوجو.

  
  )26شكل(

  )7-2تصمیم(
لشراب مكمل ملبسي كوسیط إعالنى أحمر اللون،  تصمیم

وعلىیھا شكل الشیكوالتة الكیت كات وحولھا الشیكوالتة السایحة 
اللذیذة بشكلھا المحبب لدى الناس، مما یعطي روح السعادة 

المتواجدة بالشیكوالتة وشعور األفراد باإلشتیاق لھا، ویظھر فیھ 
ركة، ووضع تكیت شكل والوان العالمة التجاریة واللوجو للش

  ابیض علیھ العالمة التجاریة والجملة الشھیرة لھا.

  
  )27شكل(

  )8-2تصمیم(    
تصمیم لسلسلة إكسسوار مكمل ملبسي كوسیط إعالنى، وعلیھا 

شكل الشیكوالتة الكیت كات المحبب لدى الناس، مما یعطي روح 
  السعادة المتواجدة بالشیكوالتة وشعور األفراد باإلشتیاق لھا.

  
  )28شكل(

  )9-2تصمیم(
تصمیم لحلق اكسسوار مكمل ملبسي كوسیط إعالنى، بشكل 
الشیكوالتة الكیت كات المحبب لدى الناس، مما یعطي روح 

  السعادة المتواجدة بالشیكوالتة وشعور األفراد باإلشتیاق لھا.

  
  )29شكل(
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  )10-2تصمیم(
تصمیم لحلق اكسسوار مكمل ملبسي كوسیط إعالنى، بشكل 

یكوالتة الكیت كات المحبب لدى الناس ومتدلى منھا بعض الش
األحجار في شكل ثالث سالسل قصیرة مختلفة األطوال، مما 

یعطي روح السعادة والمرح المتواجدة بالشیكوالتة واإلكسسوار 
  وشعور األفراد باإلشتیاق لھا.

  
  )30شكل(

  تقییم الفكرة بعد االنتھاء من عمل التصمیمات: -6
تھاء من عمل المجموعات التصمیمیة المقترحة المجموعة بعد اإلن

الملبسیة والمجموعة لمكمالت الملبس تم عرض المجموعات علي 
یم  ة لتقی الن للشركات العالمی دعایا واإلع ال ال ي مج متخصصین ف
ور  ى جمھ ذ وعل ا للتنفی الحیتھا وقابلیتھ دى ص ة م رة ومعرف الفك

رة تھلكین للفك ل المس دي تقب ا م ي  لمعرفة أیض دائھا ف ة ارت وإمكانی
األوقات المختلفة  وتحقیق الغرض منھا في الدعایا للشركة بطریقة 

  مستمرة غیر لحظیة.
ي  ل ف ون بالعم الن ینتم عینة المتخصصین في مجال الدعایا واإلع
الن للشركات  دعایا واإلع أربع شركات عالمیة مختصة بتصمیم ال

  الكبرى وكان عددھم عشر مصممین
تج وتتمثل األسئل ام للمن میم الع الي: التص ة المطروحة علیھم في الت

میم ة التص الل  -وجاذبی ن خ ركة م زة للش ة الممی ور العالم ظھ
ة  -التصمیم ا بالھوی تناسق األلوان المستخدمة في التصمیم وعالقتھ

رة  -للشركة المعلن عنھا تج و الفك المنفعة وتحقیق الغرض من المن
  المقترحة إلستدامة الترویج

ة امكانیة الت الدعائی ي الحم ة  -استخدامة ف فة عام ؤال بص اخر س
ي  ا لك عن الفكرة المقترحة وامكانیة تحقیقھا من المالبس ومكمالتھ
ابھم  دي اعج ركات وم ل الش ن قب تخدم م ي مس یط إعالن ون وس تك

  بالفكرة
میمات  ة للتص وعتین مجموع ي مجم ئلة ف ذة األس ؤالھم ھ م س وت

ئلة لل ل وأس میم منفص ل تص یة ك میمیة الملبس ة التص مجموع
ي  ة ف الي النتیج ح اجم ل، ویتض میم منفص ل تص الت ك للمكم

  ) التالیین:2) و (1الجدول(
 )یوضح متوسطات تقییم المتخصصین للمجموعة التصمیمیة األولى  للتصمیمات الملبسیة المقترحة1جدول(

  

میمات  ى للتص ة االول میمات المجموع ن تص ور ع ؤال الجمھ بس
یة المقترح میم األول  -1ة:الملبس ل التص تج حص ام للمن میم الع للتص

ى  ابع عل امس والس اني والخ ث 90والث میم الثال س التص %  بعك
رعلى  انى60والعاش ار الث ل االستفس ة  -2%، وحص ور العالم ظھ

میم  90الممیزة للتصمیم الثاني والثالث والعاشر  ة بالتص % بالمقارن

ارالثالث 70االثامن  ق ا -3% ،وعن االستفس تخدمة تناس وان المس ألل
اني  میم األول والث في التصمیم وعالقتھا بالھویة للشركة حصل التص

%على عكس  90والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر على 
ث  میم الثال ع  50تص ار الراب از االستفس ة  -4%، وح ن المنفع ع

میم األول  از التص رة المقترحة  ح تج والفك ن المن وتحقیق الغرض م
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میم  90والخامس والتاسع والعاشر على والثاني  س التص %على عك
ى  امن عل ث والث امس 70الثال ار الخ از االستفس ة  -5%، وح امكانی

ى  یعھم عل ل جم ة و حص الت الدعائی ي الحم تحدام ف %  90الس
س او  ن المالب ا م ة تحقیقھ ة وامكانی رة المقترح الي للفك وباالجم

ا مكمالتھا لكي تكون وسیط اعالني مستخدم من ال مالبس او مكمالتھ
ابھم  دى اعج ل الشركات وم لكي تكون وسیط اعالني مستخدم من قب

  % من اراء الجمھور المستھدف. 80بالفكرة حصل على 

 )یوضح متوسطات تقییم المتخصصبن للمجموعة التصمیمیة الثانیة  لتصمیمات مكمالت المالبس المقترحة2جدول(

  

الت  میمات مكم ن تص ور ع ؤال الجمھ ة:بس س  المقترح  -1المالب
للتصمیم العام للمنتج حصل التصمیم األول والرابع والثامن والعاشر 

%، وحصل االستفسار 60%  بعكس التصمیم السادس على 90على 
ظھور العالمة الممیزة من خالل  للتصمیم  حصل التصمیم  -2الثانى

ر امن والعاش ادس والث ى  90الس اني عل میم الث ة بالتص % بالمقارن
ارالثالث 60 ن االستفس ي  -3% ،وع تخدمة ف وان المس ق األل تناس

التصمیم وعالقتھا بالھویة المعلن عنھا حصل التصمیم  األول والثاني 
بة  ى نس ر عل امن والعاش ابع والث ادس والس س  90والس ى عك %عل

 -4%، وحاز االستفسار الرابع  80تصمیم الثالث والتاسع على نسبة 
تدامة عن المنفعة و تحقیق الغرض  رة المقترحة إلس من المنتج والفك

الترویج حصل التصمیم األول والرابع والسابع والثامن والعاشر على 
%على عكس التصمیم االثاني والثالث والخامس على نسبة  90نسبة 

امس 70 ار الخ الت  -5%، وحاز االستفس ى الحم تخدام ف ة اس امكانی
ع وال میم األول و الراب ل تص ان أفض ة وك ادس الدعائی امس والس خ

بة  اني  90والسابع والتاسع والعاشر بنس میم الث س التص ى عك % عل
ى  از عل ث ح ة 60والثال رة المقترح ن الفك دى ع الي لم % وباالجم

ي  یط إعالن ون وس ي تك ا لك س اومكمالتھ وامكانیة تحقیقھا من المالب

الفكرة  ابھم ب دي اعج ل الشركات وم ن اراء  80مستخدم من قب % م
  دف.الجمھور المستھ

ة  ت  العین م وكان تطالع رأیھ م اس تھدف وت ور المس ة الجمھ عین
ن  ة م راھقین  100مكون م والم ال وأھلھ ات األطف ن فئ خص م ش

  والشباب 
تج ام للمن  -وتتمثل األسئلة المطروحة علیھم في التالي: التصمیم الع

ل  -حب إقتناء القطع إذا تم اخذھا كھدیة للشركة -الوان التصمیم ھ
ةسیقوم بإرتدائھ ات مختلف ة الشركة  -ا في أوق ور ھوی ة وظھ الدالل
ا ن عنھ تفادة  -المعل ث واإلس ن البح ة م رة العام ل الفك دى تقب م

یس  ك ول د ذل ھ بع ن ارتدائ ز یمك میم ممی ا بتص المالبس وجعلھ ب
بطلریقة مباشرة ووضع اللوجو فقط ومعرفة الناس انھ منتج دعائي 

  ترویجي فقط
وع ي مجم ئلة ف ذة األس ؤالھم ھ م س میمات وت ة للتص تین مجموع

میمیة  ة التص ئلة للمجموع ل وأس میم منفص ل تص یة ك الملبس
ي  ة ف الي النتیج ح اجم ل، ویتض میم منفص ل تص الت ك للمكم

  ) التالیین:4) و (3الجدول(

 )یوضح متوسطات تقییم الجمھور المستھدف للمجموعة التصمیمیة األولى  للتصمیمات الملبسیة المقترحة3جدول(
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ؤال ا ة:بس یة المقترح میمات الملبس ن تص ور ع میم  -1لجمھ للتص
ى  ابع  عل میم الس میم 99العام للمنتج حصل التص س التص %  بعك

ى   ع  عل ن 68التاس ار ع ل االستفس میم  -2%، وحص وان التص أل
ى  اني عل میم الث ث  97للتص میم الثال ة بالتص % 82% بالمقارن

ار  ن االستفس ذھا  -3،وع م أخ ع إذا ت اء القط ب إقتن ن ح ة م كھدی
ث  میم الثال ع  97الشركة حصل التص میم التاس س تص ى عك %عل

ع  63 ار الراب از االستفس ات  -4%،وح ى أوق ع ف داء القط ن ارت ع
ى  ع عل میم األول والراب ة التص میم  97مختلف س التص ى عك %عل

امس 63التاسع على  ار الخ از االستفس ور  -5%، وح ة وظھ الدالل
%  97تصمیم التاسع بنسبة  ھویة الشركة المعلن عنھا وكان أفضل

ى  از عل امس ح میم الخ دى 87على عكس التص الي لم % وباالجم
میم  تقبل الفكرة العامة من البحث واالستفادة بالمالبس وجعلھا بتص
و  ع اللوج ممیز یمكن ارتدائھ بعد ذلك ولیس بطریقة مباشرة ووض

ى  ي حصل عل ائي ترویج تج دع ھ من %  93فقط ومعرفة الناس ان
  لجمھور المستھدفمن اراء ا

 )یوضح متوسطات تقییم الجمھور المستھدف للمجموعة التصمیمیة الثانیة  لتصمیمات مكمالت المالبس4جدول(

 

  
ة: س  المقترح الت المالب میمات مكم ن تص ور ع ؤال الجمھ  -1بس

ى  ع  عل میم الراب ل التص تج حص ام للمن میم الع س 95للتص %  بعك
ى  ادس عل میم الس ل ا75التص انى%، وحص ار الث وان  -2الستفس أل

امس والعاشرعلى  میم الخ میم  95التصمیم للتص ة بالتص % بالمقارن
ابع  ارالثالث 86الس ن االستفس م  -3% ،وع ع إذا ت اء القط ب إقتن ح

ث  میم الثال ن الشركة حصل التص س  95أخذھا كھدیة م ى عك %عل

عن ارتداء القطع  -4%، وحاز االستفسار الرابع  82تصمیم السادس 
%على عكس التصمیم اللسادس  95أوقات مختلفة التصمیم األول فى 

ى  امس 70عل ار الخ از االستفس ة  -5%، وح ور ھوی ة وظھ الدالل
ى  98الشركة المعلن عنھا وكان أفضل تصمیم السادس بنسبة  % عل

ى  از عل امس ح میم الخ س التص ل 87عك دى تقب الي لم % وباالجم
المال ز الفكرة العامة من البحث واالستفادة ب میم ممی ا بتص بس وجعلھ
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ط  و فق ع اللوج رة ووض ة مباش یس بطریق ك ول د ذل ھ بع ن ارتدائ یمك
ن اراء  96ومعرفة الناس انھ منتج دعائي ترویجي حصل على  % م

  الجمھور المستھدف.
 : Results النتائج

ونتین  - ا مك س ومكمالتھ میمیتین للمالب وعتین تص قدم البحث مجم
حتویان على الفكرة التصمیمیة من عشر تصمیمات لكل مجموعة، ت

  المقترحة إلستخدام المالبس كوسیط إعالني.
رة  - ق الفك ال لتطبی ركات كمث دى الش ة إلح ث دراس دم البح ق

  المقترحة علیھا وعلى منتجاتھا.
تبیانات  - ائج االس الل نت ن خ ة م رة المقترح الحیة الفك ت ص تثب

رة المقترحة  ي الفك ور ف د لمعرفة اراء المتخصصین والجمھ ، فعن
ة   ره المقترح ي الفك م ف ن رأیھ ة ع فة عام ین بص ؤال المتخصص س

بة  الفكرة بس اب ب ة وإعج ت موافق رة 80كان بة كبی ي نس % وھ
ا  رة المقترحة وقابلیتھ الحیة الفك مشجعة للفكرة مما یدل ویثبت ص

  للتنفیذ من قبل التخصصین
ول  - وأیضا تقبل وإعجاب الجمھور بالفكرة أیضا وكانت نسبة القب

  % للمكمالت 96% للمالبس ونسبة 93
ین  - ع المتخصص وار م ق الح وھناك بعض النتائج ناتجة عن طری

ر  ي الفك ون ال یبن ینتم ض المتخصص ر بع ادئ األم ي ب ي ف وھ
الفكرة  ھ ب دى اعجاب ر اب بعض األخ دیھم وال روف ل دى والمع التقلی
ا  رة وأھمیتھ ك تشجیع للفك د ذل ذ وبع ة التنفی تغراب لكیفی ن بإس ولك

الن للمج ا اع ا وجعلھ تفادة منھ دایا واالس ة للھ ة التجاری ع وللقیم تم
  متحرك دائم من قبل الجمھور المستھلك 

الفكرة  - ھ ب ى إعجاب تھدف أعط ور المس ع الجمھ وأیضا بالحوار م
  وإستخدامھا بدال من عدم االستفادة منھا اال في حدود ضیقة

م ر التص ح ان اكث تبیان اتض ي اإلس ابقة ف ائج الس ن النت یمات وم
ة المباشرة  ة التجاری ا العالم د بھ ي الیوج ور الت تفضیال من الجمھ
ي  یال ھ میمات تفض ر التص ھ، وأكث بس أو مكمالت ى المل عل
ي  المفترض ف ى ك میم ومعن رة للتص ا فك د بھ التصمیمات التى یوج
ل  ن قب رة م ن م ر م تخدام اكث الحیة اإلس ت ص ذا یثب ث، وھ البح

ي الجمھور للملبس وبذلك یصبح وسیلة دع تمرة ف ة مس ة متحرك ائی
  كل مرة یرتدى فیھا الملبس لیست لحظة توزیعھ فقط.

  :Recommendations التوصیات
ركات  - ي للش یط إعالن ا كوس المالبس ومكمالتھ ام ب ي باألھتم یوص

ور  دى الجمھ ا ل ا وقیمتھ ا ألھمیتھ دعایا لھ ي ال تخدامھ ف واس
  والشركات المروج لھا.

ل خط - ام بعم ركات باإلھتم یة الش ا توص تفیدین منھ اج مس وط انت
ا  ل منھ دة ك االت عدی ي مج ي ف یط إعالن بالمالبس ومكمالتھا كوس
ن  وى م تفادة القص میمیا لإلس ھ تص دم وتوظیف تج المق ب المن حس

  الملبس  والغرض منھ.
المالبس  - ین ب ممین والمتخصص ل للمص ات وورش عم ل دراس عم

ا تح مج س والموضة لف ل لتصمیم وسائط إعالنیة مستخدمین المالب
 جدید للمالبس الدعائیة.
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