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نكال دنم 

دراسة بحثية
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اللجنة العلمية

فوغليافرانشيسكو –فرانشيسكو أيلو 

المؤلف

Open Calabria

المحقق الرئيسي

فابيو كاربوني

شكر وتقدير

على اقتراحااتمم Med Pearlsبالشكر لشركاء مشروع Open Calabriaيتقدم الفريق البحثي في 

.ويُطبَّق إخالء المسؤولية المعتاد. القيمة في كل مرحلٍة من مراحل البحث

:ومشاريعما، يُرجى زيارة هذا الموقعOpen Calabriaللحصول على معلوماٍت عن

www.opencalabria.com

Open Calabria–2021حقوق النسخ محفوظة لـ 

2021نُشر في مارس 
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حدالأنكاح تل  

مقدمة

الحالةدراسات:األولالقسم

واإلرشاداتالتوصيات:الثانيالقسم

الحقائقبيان:الثالثالقسم

االستنتاج
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مقدم 
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مقدم 

.أو البطيئة/الناشئة وتزود هذه الدراسة القارئ برؤى وتوصياٍت وإرشاداٍت مفيدةٍ لتنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي للوجمات السياحية الصغيرة و

:يمثل هذا المنشور أداةً موجمةً توجيًما أساسيًّا إلى

(.DMOs)منظمات إدارة الوجمات السياحية : على سبيل المثال–الميئات العامة •

.أو وكاالت السفر الوافد/و( DMCs)شركات إدارة الوجمات السياحية : على سبيل المثال–المنظمات الخاصة •

ر، ويشتمل على سبع دراسات حالٍة تم اختيارها لتفردها وإبداعما في استخدام التقني اة خصاائ  ات الرقمية ومراعتستند التوصيات إلى بحٍث نوعيٍ مطوَّ

(.ENICBCMED Med Pearls)واحتياجات مشروع 

ل ارساات مان أجاتمدف التوصيات أيًضا إلى دعم تعافي قطاع السياحة بعد جائحة كورونا من خالل الحفاظ على عملية صنع القارار العتمااد أفضال المم

.تسويٍق رقميٍ فعال
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عرن   أنكح ك : نكقلمأنألال

:المحتويات

بوليا

البرتغال

جاليسيا

كيب تاون

تايالند

جزر فارو

الزيتون
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 تك  

Facebookختلفااٍة مثاال يعتمااد التاارويج الجااذاب عباار اإلنترناات علااى اسااتخدام الموقااع الرساامي كمنصااٍة رئيساايٍة ويُسااتكمل باسااتخدام شاابكاٍت اجتماعيااٍة م

.YoutubeوInstagramو

:يقدم الموقع الرسمي تجارب جذابة بشكٍل خا  مثل

-https://www.viaggiareinpuglia.it/espe/212/en/A)يوفر للمستخدمين فرصةً لقضاء يوٍم في بولياا افتراضايًّا :يوم في كاسا بوليا"قسم •

Day-in-Casa-Puglia) حيااث يتعاارف المسااتخدم علااى الفنااانين المحليااين والمتاااحف واإلذاعااات المحليااة، وذلاا  بفضاال رابااط قنااوات ،Youtube

.Facebookوصفحات الويب الخاصة باإلذاعات المحلية وصفحات والبودكاست

.استخدام مكثف للجوالت االفتراضية ثالثية األبعاد•

(.Bruke, 2014)« استخدام ميكانيكا وتصاميم تجربة األلعاب إلشرا  األشخا  وتحفيزهم رقميًّا لتحقيق أهدافمم»أي –التحفيز الرقمي •

https://www.viaggiareinpuglia.it/espe/212/en/A-Day-in-Casa-Puglia
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( www.viaggiareinpuglia.it)تقترح البوابة السياحية الرسمية 

ن األساائلة اختباااًرا يمكاان للمسااتخدم ماان خاللااة بعااد سلساالٍة ماا/ لعبااةً 

بمعناى « ?Who wants to be a millionaire»المقدماة فاي 

وبنااًء .أن يحادد نمطاة الشخصاي« من يريد أن يصبح ملياونيًرا »

ح أمااكن محااددة داخال الوجمااة بجاناب الطعااام المف ضاال علياة، تُقتاارأ

.وما إلى ذل 

لتاارويج أحااد الممارسااات المسااتخدمة ل« التلعيااب»وبالتااالي يُعتباار 

.كوجمٍة سياحية« بوليا»والتسويق لمنطقة 

بوليا
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نكباتغ ل

صافحات )مختلفاة بوابة الويب الرسمية والمؤسسية للسافر والساياحة فاي البرتغاال اساتناًدا إلاى االساتخدام المتكامال لمنصااتٍ « Visit Portugal»تُعتبر 

(.الويب والشبكات االجتماعية

.يعتمد التسويق المؤسسي على مراحل عملية الحصول على المنتج والتجربة وما بعد الشراء

مين مشاركة الصور ومقااطع ، تتيح صفحة الويب السياحية الرسمية للمستخد(سرد القص  والخلق المشتر  للقيمة)لتنشيط صورة الوجمة تنشيًطا أكبر 

.الفيديو ومذكرات السفر على المنصة

.كخلفياٍت للتنزيل مجانًا–وهي مجموعةٌ مختارةٌ من الصور عالية الجودة –تتوفر التذكارات الرقمية 

طريقاةً جديادةً للتخطايط لرحلاٍة عبار مسااراٍت ( 2020–2017)فاي الفتارة « ال يمكن تفويت البرتغاال»بمعنى « CantSkipPortugal#»تمثل حملة 

.قائمٍة على المشاعر
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مسارات »بمعنى « Emotion-Based Itineraries»يسمح قسم 

لااذي للمسااتخدم بتحديااد الخيااار ا« الرحلااة المسااتندة إلااى المشاااعر

ليماا مان أو حالتة الذهنية التي يُرياد الوصاول إ/يتوافق مع مزاجة و

مع الشعور خالل السفر، ويُعاد توجيمة إلى عرٍض سياحيٍ يتماشى

.الُمختار

البرتغال
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ح ك ل  

ويقية للتنشايط مان وتعكاس العملياة الشااملة الممارساة التسا. تمدف المحتويات بشكٍل أساسيٍ إلى تعزيز أصاالة الوجماة وتعتماد بشادة علاى سارد القصا 

(.Billgren, 2020)العروض الحالية « إعادة توجيه وإعادة إطالق وتعزيز»خالل 

:من بين الممارسات المستخدمة للترويج للوجمة عبر اإلنترنت

.الواقع المعزز•

.محتويات وسائط متعددة عالية الجودة•

.درجة365التجارب االفتراضية •

.«التلعيب»•

.تماعيتتنوع طرق خلق فر  المبيعات بين حمالت وسائل التواصل االجتماعي واإلجراءات التنشيطية مثل مسابقات وسائل التواصل االج

ختباار المعرفاة حاول ثقافاة المرئية للجمماور عبار الصافحات الرسامية للشابكات االجتماعياة بشاكٍل رئيسايٍ ومساابقاٍت ال« التحديات»تُقدَّم سلسلة من •

.وأسلوب حياتما وتقاليدها« جاليسيا»
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خدمااةً شاااملةً تاادعم « رحلتااي»بمعنااى « My Trip»يُعتباار قساام 

:العمالء خالل هذه المراحل المختلفة لتجربة السفر

.التحضير للرحلة•

.خالل الرحلة•

.ما بعد الرحلة•

جاليسيا
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ا بأت ان

...تركز المحتويات على استراتيجية شفافة للغاية تعتمد على المجتمع باإلضافة إلى أسلوب السفر المستدام

« LoveCapeTown»حضوٌر قوٌي لمجلس السياحة في منصات التواصل االجتماعي وبالتحديد مان خاالل قناوات التواصال االجتمااعي 

.YoutubeوPinterestوTwitterوInstagramوFacebookعلى « أنا أحب كيب تاون»بمعنى 

ويج للوجماة مان خاالل يسمح برنامج االستضافة اإلعالمية باستضافة المؤثرين وصحفيي السفر والرحالة الارقميين كضايوٍف بمادف التار

.قنواتمم
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ين المشااركين تستخدم كيب تاون سلسلةً من مقاطع الفيديو للمساافر

تحااادي »بمعناااى « Pocket-friendly challenge»فاااي حملاااة 

ي تمادف إلاى للترويج إلحدى الخصائ  االستراتيجية الت« التوفير

.خلق وجمة سياحية منخفضة الميزانية

كيب تاون
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ت لالند

:اليةتم التخطيط للتسويق الرقمي باعتباره دافعًا قويًا للترويج لسياحة تايالند من خالل التركيز على األهداف االستراتيجية الت

.رفع مستوى الوعي حول أهمية وأنماط التراث الثقافي والطبيعي الموجود

.تزويد المستخدمين بفر  التفاعل مع وكالء السياحة المحليين عبر اإلنترنت

.دعم قرار السفر من خالل تقديم اقتراحاٍت حول أفضل فترة في السنة للسفر وغيرها من المعلومات الرئيسية

مااع الماازودين تسااويق المنتجااات السااياحية ماان خااالل إتاحااة الفرصااة للحصااول علااى المنتجااات مباشاارةً عباار الموقااع اإللكترونااي للمؤسسااة أو التواصاال

.المحليين

.مراقبة جودة األداء من خالل تقييم ما بعد الشراء

حااء تايالناد مان هي سلسلة فيديوهات لحملة يوتيوب تشاار  تجرباة المساافرين فاي جمياع أن« توجة إلى السياحة المحلية»بمعنى « GO LOCAL»حملة 

.درجة360خالل أفالم قصيرة بتقنية 
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شااراكة اسااتراتيجية مااع ( TAT)أنشاا ت هيئااة السااياحة فااي تايالنااد 

وهااااي منصااااة واقااااع افتراضااااي تتاااايح « Matterport»منصااااة 

ماا افتراضايًّا للمستخدمين استكشاف المنااظر البانورامياة والتنقال في

4درجاااة باااين أفضااال منااااطق الجاااذب الساااياحي فاااي 360بتقنياااة 

:وجمات في المقاطعات التالية

.بانكو •

.مايتشيانج•

.ثانيسورات•

.فوكيت•

تايالند
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حزرأف را

-https://www.remote)سااجل األشااخا  ماان جميااع أنحاااء العااالم، خاصااةً فااي وقاات تقييااد الساافر بساابب الوباااء، الاادخول إلااى الموقااع المصااغر 

tourism.com)طاقاات والمخص  لمشاهدة الُمرشاد المحلاي الياومي للساواحل الاوعرة للجازر والسامول المفتوحاة والقارى المثالياة الموجاودة علاى الب

(.السياحة عن بعد والتلعيب)البريدية عبر كاميرا بث مباشر ُمركبة على قبعة المرشد نفسة 

ودة الفرصاة يح الصفحة المقصيختلف الموقع الرسمي كثيًرا عن موقع الويب السياحي القياسي؛ فباإلضافة إلى االرتباط التقليدي بالشبكات االجتماعية، تت

.المحليةمن خالل تعريف المستخدم بمجموعات الموسيقى: على سبيل المثال–للوصول إلى معلوماٍت مفصلٍة عن الحياة اليومية في الجزيرة 
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لساياحية يعتمد العارض الترويجاي علاى التصاور الواساع للتجرباة ا

قاٍة لخلاق كتجربٍة عصارية، ويُساتخدم أسالوب سارد القصا  كطري

.فر  مبيعات جديدة من خالل تفاعٍل أكبر عبر اإلنترنت

جزر فارو
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نكزل تن

ق المنتجات الفلسطينية بمدف دعم صمود المزارعين الفلس« الزيتون» ِّ .طينيين وسبل عيشممهي مؤسسةٌ اجتماعيةٌ وشركةٌ ذات مصلحة مجتمعية تسو 

.اآلن ركيزة مممة للمشروع( الواقعية واالفتراضية)أصبحت السياحة 

:تعتمد االستراتيجية الترويجية اعتماًدا أساسيًّا على ما يلي

.رواية القص  والوعي•

.االنخراط والمشاركة•

.الشراء•

.ما بعد الشراء•

.السكان المحليينباًطا كبيًرا بيُحفَّز والء العمالء والحديث الرقمي من خالل خلق مجتمعٍ مترابٍط برابطٍة عاطفيٍة تتمثل في عالمٍة تجاريٍة مرتبطٍة ارت
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الناااس، ماان أجاال تعزيااز الرابطااة بااين المسااتملكين االفتراضاايين و

.كمنظم رحالٍت محليٍ مسؤول« الزيتون»تعمل 

مااان خاااالل صااافحة الوياااب، يمكااانكم العثاااور علاااى عاااروض مثااال 

«Taste of Palestine Culinary Tour » ماذاق جولاة »بمعناى

بمعناى « Protective Presence Trip»و« الطماي فاي فلساطين

.«رحلة الوجود الوقائي»

ُزْر »بمعناى « Visit Palestine»على صفحة الويب، ياوفر قسام 

.إمكانية مشاركة تجارب السفر« فلسطين

الزيتون
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حدالأمق رن 
الزيتونجزر فاروتايالندتاونكيبجاليسياالبرتغالبوليا

القنوات الترويجية على

اإلنترنت وخالفه

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

الموجودة على اإلنترنت؛ 

مجموعة واسعة من مواقع 

دةالشركات؛ بوابة مؤسسية واح

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

الموجودة على اإلنترنت؛ 

مجموعة واسعة من مواقع 

دةالشركات؛ بوابة مؤسسية واح

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

الموجودة على اإلنترنت؛ 

مجموعة واسعة من مواقع 

دة الشركات؛ بوابة مؤسسية واح

عددةاجتماعية متمتصلة بشبكات

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

الموجودة على اإلنترنت؛ 

مجموعة واسعة من مواقع 

دةالشركات؛ بوابة مؤسسية واح

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

الموجودة على اإلنترنت؛ 

مجموعة واسعة من مواقع 

دةالشركات؛ بوابة مؤسسية واح

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

ت الموجودة على اإلنترنت؛ قنوا

ية التجارة العادلة؛ بوابة رئيس

واحدة

ل  القنوات التقليدية بخالف ت

ت الموجودة على اإلنترنت؛ قنوا

ية التجارة العادلة؛ بوابة رئيس

واحدة

هتحديد المحتوى وتحليل

واية شبكات بمقاييس مختلفة؛ ر

القص  والقص  المحلية؛ 

؛األصالة؛ الممارسات التعاونية

وجائحة)المكافحة الموسمية 

(كورونا

النمج القائم على المراحل 

ى المختلفة لعملية الحصول عل

ا إلى م" الحلم"المنتج بدًءا من 

بعد الشراء؛ ذكريات ومذكرات 

السفر؛ رواية القص  

ة؛ واألصالة؛ الممارسات التعاوني

وجائحة )المكافحة الموسمية 

(كورونا

ج رواية القص ؛ األصالة؛ النم

القائم على المراحل المختلفة

لعملية الحصول على المنتج؛

الحديث الرقمي؛ الممارسات 

التعاونية

فر النمج القائم على ممارسات الس

«  الموفرة»المسؤولة؛ الطرق 

وإجراءات األمن والسالمة؛

وجائحة )المكافحة الموسمية 

(كورونا

النمج القائم على المراحل 

ر بدًءا المختلفة لعملية صنع القرا

عد من التعريف بالمنتج إلى ما ب

الشراء؛ جوالت افتراضية في

الموقع؛ متجر على اإلنترنت؛

األصالة؛ سلسلة فيديوهات

«GO LOCAL » توجة »بمعنى

حة المكاف؛«إلى السياحة الداخلية

(وجائحة كورونا)الموسمية 

ية سرد قصصي؛ القص  المحل

والسرد المبنيان بقوة على 

السكان المحليين؛ األصالة؛ 

؛ الممارسات التعاونية؛ التطوع

التلعيب

النمج القائم على المراحل 

ى المختلفة لعملية الحصول عل

نتماء المنتج بدًءا من الشعور باال

اية إلى تجربة ما بعد الشراء؛ رو

القص ؛ األصالة؛ الممارسات

التعاونية؛ يقوم على أساس 

المجتمع

المروجون
العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

العام؛ القطاع الخا ؛ القطاع

شراكة بين القطاعين العام 

والخا 

القطاع الخا 

قائمة الممارسات

؛التلعيب؛ نظام إدارة الوجمات

الحديث الرقمي؛ جدول أعمال 

الموسم المنخفض؛ الخلق 

للقيمةالمشتر 

التواصل االجتماعي والخلق 

المشتر  للقيم؛ نظام إدارة 

؛ نظام تخطيط الرحلة؛الوجمات؛

حوافز للسياحة الداخلية

التواصل االجتماعي والخلق 

؛ نظام إدارة للقيمةالمشتر 

نظام تخطيط الرحلة؛؛الوجمات

؛ (خطط سفر مصممة خاصة)

؛ التسويق المباشر للمنتجات

التلعيب

سلسلة من الفيديوهات 

ل والمقابالت؛ شبكات التواص

االجتماعي؛ نظام إدارة 

الحديث الرقمي؛ ؛الوجمات

الة الخلق المشتر  للقيمة؛ الرح

الرقميون

التواصل االجتماعي والخلق 

المشتر  للقيمة؛ نظام إدارة 

نظام تخطيط الرحلة؛؛الوجمات

ا حوافز السياحة الداخلية؛ رض

العمالء

منسقو الموقع؛ معسكر 

المتطوعين؛ مشروع السياحة 

؛ شبكات (التلعيب)عن بعد 

التواصل االجتماعي؛ الخلق 

المشتر  للقيمة

التواصل االجتماعي والخلق 

المشتر  للقيمة؛ رواية 

ت القص ؛ المشاركة؛ التبرعا

عبر اإلنترنت



22
22

نك تص   أانإلرش عن : نكقلمأنكر ني
:التوصيات

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

التلعيب

رواية القص 

الجوالت االفتراضية والسياحة عن بعد

الحديث الرقمي والخلق المشتر  للقيمة

إشرا  الرحالة الرقميين والمؤثرين

أنظمة تخطيط السفر عبر اإلنترنت

التسويق عبر محركات البحث
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تتص   أكلأنك لتلاأكباأمتنقعأنك تنصلأنالح ا كي

.أحد النتائج الرئيسية التي توصل إليما البحث( SMM)يُعتبر االستخدام الواسع للتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي 

.هو فرعٌ من فروع التسويق عبر اإلنترنت يتم عبر الشبكات االجتماعية( SMM)التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي 

Tikوينمااو . األنظمااة األساسااية المسااتخدمة اسااتخداًما شااائعًاSnapchatوPinerestوTwitterوYoutubeوFacebookوInstagramتمثاال منصااات  Tok بساارعٍة

.عاًما30خاصةً بين المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 

:اعتماًدا أساسيًّا على( SMM)يعتمد التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي 

.خلق مساحٍة للنقاش بالتفاعل مع الزوار•

(.مقاطع الفيديو والصور والذكريات وما إلى ذل : مثل)إتاحة فرصة لمشاركة المحتويات •

.التحديات والمسابقات لجذب انتباه المستخدمين•

ْلق المشتر  للقيمة عن طريق السماح للمستخدمين بالمساهمة بفاعلية في بناء قصٍة للعالمة التجارية  (.اية القص استراتيجية رو)تعزز هذه الممارسات الخأ
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«  نك لع ب»تتص   أكلأ

تعزياز الاوالء للعالماة أحد الممارسات المستخدمة بشكٍل متزايٍد لجذب المستخدمين والعماالء المحتملاين وإشاراكمم وتارويج منتجااتمم و« التلعيب»يُعتبر 

.التجارية

تخدامة أيًضاا بعياًدا عان علاى التساويق الرقماي، وال يُشاترط الساتخدامة وجاود تقنيااٍت معيناة، وبالتاالي يمكان اسا« التلعياب»وال يقتصر استخدام أسلوب 

.اإلنترنت كطريقٍة لالستمتاع بالوجمة السياحية

:يمكن  تنفيذ ممارسات التلعيب بطرٍق مختلفة

.التجارب االفتراضية لآلثار والتراث الثقافي•

.السفر عن بعد عبر اإلنترنت•

.مغامرات بالبث المباشر•

.تجارب جغرافية مثيرة لإلعجاب•

.ألعاب الواقع المعزز•
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تتص   أكلأرانل أنكقصص

ةً هامة يمكن أن تساعد في تحديد هويت  وإيصالما بفاعلية إلى المستخدمين وجذب مس مَّ مأ .افرين جدديُعد بناء القص  الخاصة بوجمت  مأ

.محلييجب أن تكون رواية القص  فعالةً وملممةً في حالة الوجمات السياحية البطيئة، وال سيما استناًدا إلى األصالة ومشاركة المجتمع ال

.يتم التعامل مع المستخدمين من خالل الترويج لصورةٍ حقيقيٍة لسبل العيش المحلية وقطاع السياحة

:بعض العناصر المرئية الضرورية لدعم القص 

.الرسوم التوضيحية والمناظر الطبيعية والطعام والجوانب الثقافية واألشخا : الصور•

.درجة ومقابالت مع مسافرين أو سكان محليين وألعاب ومقاطع معلوماتية ومغامرات360بث مباشر وتقنية : مقاطع الفيديو•

.الرسوم البيانية التي تسمل فمم الشرح أو الحقائق: المحتوى القائم على البيانات•
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تتص   أكلأنكجتال أنالف انض  أانكل    أكلأ عد

.التجريبيالتسويقتنفيذطرقإحدى(VR)االفتراضيالواقعيُعتبر

.افتراضيةجوالتٍ لتقديمالسفرصناعةفييُستخدم

.تنزيلمايمكنتطبيقاتإنشاءإلىدرجة360بتقنيةبسيطةصورةمنبدًءاافتراضيةتجربةلتقديمطرقعدةهنا 

.كوروناوباءبجائحةقةالمتعلالسفرقيودبسببأهميةً تجربتماإمكانيةاكتسبتجماعي،تسويقأداةافتراضيةٍ جولةٍ خاللمنالوجمةأصبحتأنبعد

Googleيُعتبر Earth VRاالفتراضيالواقعفيلالهتماموإثارةشمرةاألكثرالتطبيقش بال.
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تتص   أكلأنكحدلثأنإلك  اانيأانكخلاأنكاش اكأكلق ا 

.وهو النسخة اإللكترونية من الحديث التقليدي( Electronic Word of Mouth)الحديث اإللكتروني ( eWOM)يقصد باالختصار

:الميزات الرئيسية للحديث اإللكتروني هي

.غالبًا ما يتم التفاعل بين األشخا  الذين ال يعرف بعضمم بعًضا•

.قد يكون التفاعل مجمول الموية•

.يمكن أن تصل المراجعات عبر اإلنترنت إلى جميع األشخا  الذين لديمم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت•

.قد يكون المحتوى مفصاًل بشكٍل خا  ألنة يعكس رأي أكثر من شخ  في شكٍل مكتوب•

:يمكن تحقيق الحديث اإللكتروني عن طريق

.الماشتاجاستخدام •

الخلاق )وجماة تشجيع المسافرين على مشاركة مقاطع الفيديو والصور وماذكرات السافر مان أجال تار  رساالة إيجابياة للمساتخدمين اآلخارين حاول ال•

(.المشتر  للقيمة

.استخدام منمجي للشبكات االجتماعية•

.تشجيع المسافرين في الموقع على تر  تعليقات إيجابية•
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إرش عن أكلأإشانكأنكا  ك أنكاقا  لأانكاؤثالل

يٍن مان المنتجاات والسمعة القوياة المساتمدة مان الدرجاة العالياة مان االهتماام والمعرفاة بموضاوعٍ أو ناوعٍ معا( المؤثرين)تتحقق القدرات العالئقية العالية 

.من مصداقية المنتجات مما يولد الثقة بين المتابعين( الرحالة الرقميين)

الرحالاة الارقميين للتارويج الفعاال للوجماة باساتخدام / للماؤثرين( DMCs)أو شاركات إدارة الوجماات ( DMOs)عادةً ما تادفع منظماات إدارة الوجماات 

.قنواتمم

.أما بالنسبة للرحالة الرقميين، فمن الضروري الترويج للوجمة كمكاٍن مثاليٍ للرحالة الرقميين من أجل استقطابمم إلى المكان

.يجب تقديم المقابالت ومقاطع الفيديو والصور والمحتويات األخرى المتعلقة بوجود المؤثر في الوجمة ومشاركتما عبر عدة منصات
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تتص   أكلأمنظا أتخط طأنكلفاأكباأنإلن انت

بنااًء و. للمستخدمين الفرصة الختيار المعالم واألنشاطة والعاروض المفضالة الموجاودة علاى الموقاع( OTPS)يوفر نظام تخطيط الرحالت عبر اإلنترنت 

.رحلة ُمصممة لة خاصة( وربما شراء)على االختيار، يمكن للمستخدم بعد ذل  أن يقرر تخطيط 

.بصفحٍة ترويجيٍة للوجمة( OTPS)ترتبط نظم تخطيط الرحالت عبر اإلنترنت 

.أثناء التنقل في صفحة الويب، يختار المستخدم المسارات المفضلة والمعالم السياحية والفنادق وما إلى ذل 

ط لرحلتاة وشارائما فاي النماياة وأخياًرا، يساتخدم العميال اختياراتاة الخاصاة للتخطاي. تُحفظ التفضيالت في الحساب الشخصي للمستخدم الذي أُنشئ مسابقًا

.مباشرةً عبر اإلنترنت
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تتص   أكلأنك لتلاأملأخاللأمحاا  أنكبحث

:للظمور ضمن النتائج األولى في القائمة التي يوفرها محر  البحث عن كلمة بحثيٍة معينة، يمكن للشركة اختيار طريقتين

(.SEA)إعالنات محر  البحث •

(.SEO)تحسين محركات البحث •

.خدمةً مدفوعةً وتضمن رؤيةً فورية( SEA)تُعتبر إعالنات محر  البحث 

 معيناٍة وفقًاا خدمةً مجانيةً تعتماد علاى خوارزمياة محار  البحاث التاي تقارر ترتياب نتاائج البحاث عان كلماٍة بحثياةٍ ( SEO)يُعتبر تحسين محركات البحث 

.لشعبية صفحات الويب

صاول إلياة مان جذابًا، وواضًحا، ويمكن الوصول إلية بسامولة، وقاادًرا علاى جاذب نفاس المساتخدمين لزيارتاة مجادًدا، ويمكان الو: يجب أن يكون الموقع

(.االرتباط الخلفي)موارد الويب األخرى 
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   نأنكحق ئا: نكقلمأنكر كث
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نك لتلاأكباأمتنقعأنك تنصلأنالح ا كي–نإلحانءأنألالأ

الوصف

فكاار ن األتزيد هاذه الممارساة مان وضاوح العالماة التجارياة وتتفاعال مباشارةً ماع المساتمل  المحتمال مان خاالل المرئياات والمساابقات والمادايا فضااًل عا
وينماو . PinterestوTwitterوYoutubeوFacebookوInstagram: والمعلومات القيمة أو مشاركة التحديثات وآخر األخبار على المنصاات التالياة

TikTok ويمكن أن يمثل التسويق . عاًما30بسرعة، ويُوصى بة بشكٍل خا  ألولئ  الذين يرغبون في الوصول إلى المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن

الل زياادة شاعبية مان خا( انظر بيان الحقاائق ذا الصالة)البحث عبر مواقع التواصل االجتماعي إذا ما تمت إدارتة جيًدا دعًما كبيًرا للتسويق عبر محركات
.موقع الويب الرئيسي

كيف يعمل 

:تتمثل الخطوة األولى لتنفيذ التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في إجراء تدقيٍق وجمع بعض المعلومات المممة مثل

ما الشبكات االجتماعية التي تجلب عدًدا أكبر •

ما نوع المحتوى الذي ينشره المنافسون •

ما أفضل أسلوب للتواصل •

ما أنواع المحتويات التي تنشرها شركتنا على قنوات مختلفة  عدد المرات •
 كيف ستُراقأب استراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي•

:بمجرد بدء عملية التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي

.للمستخدمينضع في اعتبار  إنشاء مقاطع الفيديو والصور والوسائط المتعددة ومشاركتما دائًما بجودة تقنية عالية من أجل ضمان تجربة جيدة•

.كن متسقًا مع الرسالة المنتشرة بين المنصات المختلفة•

.أشرِّ  المستخدمين في األلعاب والمسابقات والحمالت•

.استخدم عالمات التصنيف لتحفيز الحديث عبر اإلنترنت وتعزيز دور سفير العالمة التجارية بين المستخدمين•

(.6انظر بيان الحقائق رقم )ضع في اعتبار  إدارة الشراكات المدفوعة مع المؤثرين والرحالة •
ز المحتوى المشتر  من خالل العروض الترويجية واإلعالنات المدفوعة• .عز ِّ

.يمكن أن تختلف تكاليف التنفيذ بصورة ملحوظةالميزانية

.يختلف حسب االستراتيجيةالوقت
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نك لع ب–نإلحانءأنكر نيأ

الوصف
وتضمن حمالت . ة والمبيعاتهو استخدام عناصر تصميم اللعبة في سياقات أخرى غير اللعبة لتحقيق هدٍف معيٍن مثل الترفية والتحفيز والمشارك« التلعيب»

.طريقٍة مرحةمستوى عاليًا من التفاعل ويمكنما تطوير دوافع الناس وسلوكمم ب« التلعيب»أسلوب ( أو المدعومة بـ)التسويق السياحي القائمة على 

كيف يعمل 

طاوات والتكااليف ضاع فاي اعتباار  التواصال ماع هاذه الشاركات لتحدياد الخ. في كثيٍر من األحيان، يجب االساتعانة بشاركٍة متخصصاٍة أو استشاارية•

.والجدول الزمني المحتمل بشكٍل متبادل

.لجممور  المستمدفوالملف النفسي ادرس الدوافع •

.ادمج تصميًما يركز على المستخدم بتحديد اهتمامات الالعب وحدوده االجتماعية وكفاءاتة•

.تذكر دائًما أن المتعة هي مفتاح تجربة التلعيب•

.حدد أفضل مكونات اللعبة لتشار  رسالت  وفي نفس الوقت إلشرا  المستخدمين لدي •

.حدد المكافآت•

ْلاق المشاتر • باين المساافر والعالماة ماةللقيركز على ديناميكيات اللعبة وجمالياتماا باعتبارهاا وسايلة التفاعال التاي تخلاق تجرباة اللعباة؛ مماا يتايح الخأ
.التجارية

الميزانية

.متوسطة إلى مرتفعة

. ن الممارساات األخارىالمنتج أكثر تكلفاة ما/ الوجمة/ يُعتبر استخدام ممارسات التلعيب لجذب الجماهير وتعزيز تفاعلمم عبر اإلنترنت مع العالمة التجارية
.وهذا بسبب أعمال البرمجة الضرورية لتطوير ألعاب معينة

الوقت
لمثاال، يُمكان أن يكاون ذلا  فعلاى سابيل ا. قد يكون تطوير برمجيات اللعب عبر اإلنترنت قصيًرا نسبيًّا، لكن توقيت هذه الممارسة يعتمد على استخدام  لما

.محدوًدا بالوقت إذا ارتبط بحملٍة تسويقيٍة معينة
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رانل أنكقصص–نإلحانءأنكر كثأ

الوصف

تجارياٍة قصاةٌ ترويماا فلكل وجماٍة أو عالماةٍ . تنقل رواية القص  وتفسر التجارب أو القص  بطريقٍة تجذب المستمل  المحتمل الذي تشار  التجربة معة

ة قيماةً ومعناى ويجاب أن تنقال القصا. عن ما يجعلما األكثر جاذبية، بدًءا من الثقافة وُطرق العيش إلى الناس أو الطعاام أو الطبيعاة أو المغاامرة أو األنشاطة

.للمستمع إلشرا  عواطفة وأحالمة

كيف يعمل 

.حدد نوع القصة والموضوع بناًء على جممور وموضوع الحملة•

.وتفرد المنظورباألصالةاختر شخصية راوي القصة بحيث يتسم•

صور أو مدون أو م)يمكن أن تشمل الحملة المجتمع المحلي أو المرشدين المحليين، ويمكن أن تكون في شكل حديٍث إلكتروني عن طريق مؤثٍر رقمي •
.أو يشار  المرشدون المحليون أو المسافرون أنفسمم( صحفيأوYoutubeناشط على 

تعلياٍق مقااطع الفياديو أو الصاور ماع: حدد وسائل رواية القصة عن طريق المقاابالت أو المسلساالت أو الجاوالت المقدماة مان العناصار المرئياة مثال•
.سرديٍ أو استخدام األلعاب على تطبيقات األجمزة المحمولة

الميزانية

.منخفضة إلى مرتفعة

.االستشارات وكذل  الوسائط المستخدمة وجودتما إلى زيادة تكلفة النشاط/ تؤدي االستعانة بالمتخصصين في تقديم المشورة

.ال ينطبقالوقت
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نكجتال أنالف انض  أانكل    أكلأ عد–نإلحانءأنكان عأ

الوصف

زة واألنظماة المختلطاة األخارى القائماة علاى التقنياات الرقمياة والتفاعال البشاري طريقاةً محفا( VR)يمثل استخدام التكنولوجيا مثل تقنياة الوقاع االفتراضاي 

( DMCs)جمات تحولت شركات إدارة الو،وفي الوقت الحالي على وجة الخصو  ومع غياب المسافرين نتيجة لوباء كورونا. للترويج للوجمات السياحية

روتُعتبا. للحفاظ علاى اهتماام الازوار المحتملاين فاي المساتقبل( VR)االفتراضي ووكاالت السياحة والفنادق إلى الواقع( DMOs)إدارة الوجمات ومنظمات

.في المستقبللحقيقي الجوالت االفتراضية عناصر أساسية لخلق الحماس لدى العمالء المحتملين تجاه المنتجات السياحية وتوفير اإللمام للسفر في العالم ا

كيف يعمل 

(.الطرق المبتكرة األخرى–األساليب المختلطة –الواقع المعزز –الواقع االفتراضي )حدد التكنولوجيا المناسبة الستخدامما •

.حدد المحتوى المراد الترويج لة•

.تصميم وتطوير األداة الرقمية•
.الترويج لألداة عبر اإلنترنت•

الميزانية
.متوسطة إلى مرتفعة

.ترتبط تكاليف هذه الممارسة ارتباًطا أساسيًّا باستخدام التقنيات الرقمية والموارد البشرية المتخصصة للغاية

.ال ينطبقالوقت
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نكحدلثأنكاقايأانكخلاأنكاش اكأكلق ا –نإلحانءأنكخ مسأ

الوصف

لياة عادد ماان هااو أي بيااٍن إيجاابيٍ أو ساالبيٍ يُصادره عماالٌء محتملااون أو فعلياون أو ساابقون عاان مناتجٍ أو شاركٍة ويطلااع ع( eWOM)الحاديث اإللكتروناي 

(.Cheung and Thadani, 2015:329)أو المؤسسات وينتشر على اإلنترنت /األشخا  و

.الحديث اإللكتروني هو أصٌل إعالنيٌّ رئيسيٌّ ومقياٌس لمتغير الوعي لعملية استحواذ المستمل 

.يتكون من محتوى من إنشاء المستخدم يساعد في بناء عالقٍة مستدامٍة مع المسافر
.يمكن أن يؤثر على المستملكين المحتملين اآلخرين ويستمدفمم ويزيد من وضوح ومصداقية العالمة التجارية

كيف يعمل 

ملفااتمم الشخصاية الوجمة في صفحاتمم و/ أشرِّ  المدونين والمؤثرين ومستشاري العالمات التجارية للشريكة وحفزهم على الترويج للعالمة التجارية•

.مباشرةً 
علااى قنااوات ( page tags)أو وسااوم الصاافحات ( hashtag)الماشااتاجشااجع المسااافرين السااابقين علااى مشاااركة تجاااربمم إمااا عاان طريااق اسااتخدام •

.التواصل االجتماعي الخاصة بمم، وذل  من خالل مذكرات السفر ومحتوى الوسائط المتعددة
.ExpediaوTripAdvisorشجع المسافرين على نشر تعليقاتمم عبر المواقع الوصفية مثل •

الميزانية

.منخفضة إلى متوسطة

فاي االعتمااد علاى ولكان إذا كنات ترغاب. يمكن اعتبار ميزانية هذه الممارسة منخفضة، حيث يمكن الوصول إلى المنصة لتحفيز التعليقات اإليجابية مجانًاا
.شاراتالمسوقين الرقميين أو مستشاري العالمات التجارية لتحقيق أقصى قدر من النتائج، فإن التكلفة تعتمد على الرسوم المطلوبة لالست

ال ينطبقالوقت
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نكاؤثاانأانكا  ك أنكاقا تن–نإلحانءأنكل عسأ

الوصف
وتؤكد . لوجمات السياحيةفي الترويج لب نفسمم(الرحالة الرقميون)أو مجتمعٍ معين ( المؤثرون)يشار  األشخا  الذين يلعبون دوًرا حاسًما في الت ثير على الرأي العام 

( الرحالاة الرقمياون)والسمعة القوية المستمدة من الدرجة العالية من االهتمام والمعرفة بموضوعٍ معين أو نوعٍ معيٍن مان المنتجاات ( المؤثرون)القدرات العالئقية العالية 
.مصداقية المنتجات، مما يولد الثقة لدى أتباعمم

كيف يعمل 

.حدد المؤثر بما يتماشى مع المدف الذي تريد جذبة إلى الوجمة•

اختار بعناياة (. ي الساوقاعتماًدا على عدد المتابعين في شبكاتمم االجتماعية أو علاى القادرة الحقيقياة للتا ثير فا: على سبيل المثال)هنا  أنواع مختلفة من المؤثرين •

.الشخ  المناسب الذي يناسب  وأهداف 
قاد تكاون )للتعرف على الوجمة وتقديم فترة إقامة ( والصحفيين وغيرهم YouTubeالمصورين والمدونين والناشطين على)أو الرحالة الرقميين /دعوة المؤثرين و•

(.في النماية أطول للرحالة الرقميين
. الرحالاة الرقماي للتارويج الفعاال للوجماة عبار قناواتمم الخاصاة/ للماؤثر( DMCs)أو شاركات إدارة الوجماات ( DMOs)عادةً ماا تادفع منظماات إدارة الوجماات •

.تقديم الوجمةا لويختلف المقابل المادي ويعتمد على الجممور المحتمل وطرق الترويج بدًءا من توفير قمي  مجاني يحمل اسم الوجمة إلى حملٍة أكثر اتساقً 
.رقم بإجراء ومشاركة المقابالت والمسلسالت والجوالت عبر اإلنترنت مصحوبةً بالمرئيات مثل مقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بتجربة المؤث•

الميزانية

.متوسطة إلى مرتفعة

.وسيكون وجود الرحالة الرقميين أقل تكلفة. المؤثر، ارتفعت التكلفة المطلوبةشمرةكلما ازدادت

روري التارويج ؛ ولكن من الض(إال إذا كنت ترغب في وضع حوافز محددة لمذه الشخصيات لتشجيع وجودهم)أما بالنسبة للرحالة الرقميين، فال توجد حاجة إلى ميزانية 
.للوجمة كمكاٍن مثاليٍ للرحالة الرقميين من أجل جذبمم إلى المكان

.يختلف باختالف االستراتيجية التسويقيةالوقت
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نظ مأتخط طأنكا ال أكباأنإلن انت–نإلحانءأنكل  عأ

الوصف

ق الجاذب هاو نظااٌم عبار اإلنترنات مارتبٌط بموقاع الوياب الرئيساي وياوفر للمساتخدم الفرصاة الختياار منااط( OTPS)نظام تخطيط الرحالت عبر اإلنترنت 

ل ذلا ، يمكان وبنااًء علاى اختيااره الاذي يظال مساجاًل فاي حساابة الشخصاي الاذي أُنشائ قبا. واألنشطة والعروض المفضلة الموجاودة فاي الموقاع المرجعاي
.رحلة مخصصة تماًما( وربما شراء)للمستخدم بعد ذل  أن يقرر تخطيط 

كيف يعمل 

.هو نظاٌم مرتبٌط بصفحة الترويج للوجمة( OTPS)نظام تخطيط الرحالت عبر اإلنترنت •

.يرتبط كل عنصر من عناصر العرض الموجود على الصفحة برمٍز ما•

.من خالل النقر فوق الرمز، يختار المستخدم عرًضا معينًا•

.تُحفأظ تفضيالت المستخدم في حساٍب شخصيٍ أُنشئ قبل ذل •
.يمكن للمستخدم استخدام هذا االختيار للتخطيط لرحلتة ثم شرائما في النماية مباشرةً عبر اإلنترنت•

الميزانية
.متوسطة

.ترتبط تكلفة هذه الممارسة ارتباًطا أساسيًّا بالموارد البشرية المتخصصة إلنشاء وصيانة النظام عبر اإلنترنت

.ال ينطبقالوقت
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نك لتلاأكباأمحاا  أنكبحث–نإلحانءأنكر ملأ

الوصف

وره هو مجموعةٌ من أنشطة التسويق عبر الويب تمدف إلى جلب حركة المرور المستمدفة إلى موقع الويب وزيادة ظم( SEM)التسويق عبر محركات البحث 

وفاي الساانوات األخيارة، لعبات هااذه المحركاات دور الوساطاء بااين الشاركات والمسااتخدمين (. وماا إلااى ذلا yahooوGoogleمثال )علاى محركاات البحااث 

شاترين المحتملاين عان ويبحث أغلب المستخدمين والم. واستبدلت أو دمجت الوسائل التقليدية مثل الصحف والتلفزيون والكالم الشفمي والمجالت المتخصصة

ويق التقليادي علاى ولمذا السبب، فإن دمج التسويق عبر محر  البحث مع التس. المنتجات واألسعار عبر اإلنترنت ويحللما ويقارنما باستخدام محركات البحث
.الويب ال يضمن فقط التواجد عبر اإلنترنت فحسب، بل يضمن أيًضا تعزيز احتمال رؤية المنتج

كيف يعمل 

:للظمور ضمن النتائج األولى في القائمة التي يوفرها محر  البحث عن كلمة بحثيٍة معينة، يمكن للشركة اختيار طريقتين
(.SEA)إعالنات محر  البحث •

(.SEO)تحسين محركات البحث •

خدمةً مجانيةً تعتمد على خوارزمية محر  ( SEO)يُعتبر تحسين محركات البحث و.خدمةً مدفوعةً وتضمن رؤيةً فورية( SEA)تُعتبر إعالنات محر  البحث 

اضاًحا، ويمكان الوصاول إلياة جاذابًا، وو: يجاب أن يكاون الموقاعو.البحث التي تقرر ترتيب نتائج البحث عن كلمٍة بحثيٍة معيناٍة وفقًاا لشاعبية صافحات الوياب
(.االرتباط الخلفي)بسمولة، وقادًرا على جذب نفس المستخدمين لزيارتة مجدًدا، ويمكن الوصول إلية من موارد الويب األخرى 

الميزانية
ناة حتاى ومع ذل ، فمن الممم مالحظاة أ(. إعالنات محركات البحث أو تحسين محركات البحث)قد تختلف ميزانية هذه الممارسة اعتماًدا على األداة المختارة 

وفي هاذه . بشكٍل خا إذا اختارت المنظمة تحسين محركات البحث، فقد تظمر الحاجة إلى التعاون مع المتخصصين الذين يمكن تكليفمم بإنشاء صفحٍة فعالةٍ 
.الحالة، وعلى الرغم من أن خدمة تحسين محركات البحث مجانية، فإن العمل المتخص  لة تكلفة

(.وإن كان ستة أشمر يعتبر الحد األدنى حسب الدراسات)متغير حسب استراتيجية التسويق الرقمي الوقت
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نال  ن  ج
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نال  ن  ج

ع منظماات إدارة الوجماات المدونات والشابكات االجتماعياة ومواقا: يُعتبر تاريخ التسويق الرقمي طريقًا طوياًل يتضمن استخدام الوسائط اإللكترونية مثل

(DMO ) وشااركات إدارة الوجمااات(DMC )وفااي الوقاات. والتسااويق عباار البريااد اإللكترونااي؛ بماادف إطااالق حمااالت للتاارويج للمنتجااات والخاادمات

واالسااتثمار فااي الااروابط التااي ترعاهااا إعالنااات (SEO)تقنيااات تحسااين محركااات البحااث : الحاضاار، تُسااتخدأم بعااض اسااتراتيجيات القيااادة المبتكاارة مثاال

Google والتركيز على وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى جمموٍر أوسع.

اعد دراسات الحالة التاي تُجارى وبمذا المعنى، تس. أو المنتجات السياحية/وبالتالي، يُعد التسويق الرقمي حليفًا قويًّا لتعزيز القدرة على تسويق الوجمات و

.عن طريق هذا الدليل على فمم السياق الذي تُنفَّذ فية استراتيجيات التسويق بنجاح

اح فاي عادة ية المقدمة بنجاوعلى الرغم من أن الدليل مصمٌم للتركيز على وجمات السياحة البطيئة، فإنة يمكن تطبيق استراتيجيات التسويق الرقمي الثمان

.ون مل أن يجد الجميع في هذا الدليل أداةً أساسيةً لمستقبل الوجمات السياحية والسياحة القادمة. سياقات
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وحادها وال  Med Pearlsومحتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية شاراكة مشاروع. لحوض البحر األبيض المتوسط ENI CBCأُنتِّج هذا المنشور بمساعدةٍ ماليٍة من االتحاد األوروبي في إطار برنامج

.تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة البرنامجاعتبار أنما يمكن ب ي حاٍل من األحوال 


