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 ملخص البحث:
مت اكااة ماا ما  مااا عااالا العديااد مااا يتنااا ا الب اات اسااتسداا اسااتااتيرية الرااوةيال اإلعال يااة ت ت اااة  عال ااا  

النقاط،  التي تتمثل في: السلفية التاةيسية لظهاوة مصاطلا الراوةيال،  تعايات اساتااتيرية الراوةيال،  المباا   

األساسية لالستااتيرية اإلعال ية جوةيال،   سائل استااتيرية الروةيال: الوساائ  الم يطاة،  ال ماائا التساويقية، 

،  التسويق الفيا سي.  اإلضافة  لى تصميم الاسالة اإلعال ياة  الا ي يعتماد علاى  ماوذ   يد  سائل اإلعالا الرد

AIDA  .ل وتلا،  استسداا اتستمات  العقلية  اتستمات  العاطفياة االمصاداقية  اإل ادافا فاي تصاميم الاساالة

يا الت لفاة المنسفةاةا،  كا لل التاأميا  التأميا اإليرا ي لتسويق الروةيال اتاأميا المفاجاأ ،  تاأميا ات ت،ااة،  تاأم

الساالبي االمةااايقة،  عاادا اإلعراااب،  اتةتبااااا.  ساالوا المسااتهلل تراااو  عااالن الرااوةيال،  تتةااما: موقاات 

العالماة التراةياة،  الصااوة  ال  نياة للعالمااة التراةياة،   وايااا ال،ااات. كماا يااتم تناا ا اسااتااتيرية الراوةيال فااي 

%، 10%،  توزيا  الراوةيال 10%،  تسعيا الروةيال 70ل م ون: تا يج الروةيال المزيج التسويقي،   سب ك

%.  كمااا تاام تقااديم  عااالن مت اااا يعتمااد علااى اسااتااتيرية الرااوةيال،   ااو عااا   الرمعيااة 10 منااتج الرااوةيال 

 ، ت ت عنوان اأ ة  ا  ي مرا  الباب التاليا.SNCFالوطنية للس ل ال ديدية الفا سية 

ستااتيرية  ي ال ال األمثال لم سساا  األعمااا الصاويا   المتوساطة، أن   و ات قد توصلت  تائج الدةاسة  لى 

كماا أ هاا  فهي تاكز على الف ا  اإلعال ية اإل داعية، لت قيق ات ت،اة،   حداث التأميا المطلوب،  ت لفة منسفةة،

ال،ااكا   ،  تاأميا ات ت،ااة،  اإلضاافة  لاى أ هاا ترعالت قق تاأمياا   يرا ياة تتمثال فاي تاأميا المفاجاأ  للرمهاوة

تاكاز الميزا يا  اإلعال ية المنسفةة الساصة  هم،    تا   عال ا  مت اكة ممياز .  قا ة  على اتلتزاا   المعلنة

رااب علااى ال ليااا   اا و اتسااتااتيرية علااى م ااون التااا يج فااي الماازيج التسااويقي.  كمااا توصااي الدةاسااة  أ اا  ي

في مراا اإلعالن ات تماا  تدةيس استااتيرية الروةيال اإلعال ية ل و ها استااتيرية ذكية  ممتااز ،  المتسصصة

كما أ   يرب على شاكا  اإلعالن استسداا استااتيرية الروةيال اإلعال ية في   تاا  اإلعال اا  المت اكاة  ،ا ل 

المت اكاة ال الياة،  التاي توصال الرمهاوة  لاى  أكبا؛ أل ها السبيل إل تا   عال ا    داعية تستلت عا اإلعال اا 

 الت،ب  اإلعال ي.

، Advertising، اإلعالن Guerilla Strategyاستااتيرية الروةيال  :Keywordsالكلمات المفتاحية 

، Low Cost، ت لفة منسفةة urprisedS، مفاجئ Ambush، كميا Ambient Mediaالوسائ  الم يطة 

 .Effectالتأميا 
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