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إعالنات متحركة مؤثرة البتكاراستخدام استراتيجية الجوريال اإلعالنية   
 

 أ.م.د./ محمد مختار متولي ساطور
 أستاذ تصميم اإلعالن المساعد، قسم اإلعالن، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان

 

 ملخص البحث:
العديدد مدن النقداو، والتدم تتم د  استخدام استراتيجية الجوريال اإلعالنية البتكار إعالنات متحركة مؤثرة من خالل يتناول البحث 

اإلعالنيدة  سدتراتيجيةلالالمبدائ  اسساسدية الجدوريال، و اسدتراتيجيةوتعريد  فم: الخلفيدة التاريخيدة لوردور مصدطلج الجدوريال، 

، والتسدوي  الفيروسدم  ةاإلعدالم الجديدد ووسدائ ، يةكمائن التسويقالالوسائط المحيطة، و: وسائ  استراتيجية الجوريالو، جوريال

لكدوتلر، واسدتخدام االسدتماالت العقليدة واالسدتماالت  AIDAباإلضافة إلى تصميم الرسدالة اإلعالنيدة والديع يعتمدد علدى نمدوذ  

تأثير المفاجأة، وتدأثير االنتادار، وتدأثير "لتسوي  الجوريال  موالتأثير اإليجابفم تصميم الرسالة   "المصداقية واإلبداع"العاوفية 

وسدلو" المسدترلك تجداع إعدالن الجدوريال،   واالرتبدا""المضدايقة، وعددم اإلعجدا ، " التأثير السدلبم، وكيلك "التكلفة المنخفضة

يدتم تنداول اسدتراتيجية الجدوريال فدم كمدا وتتضمن: موق  العالمة التجارية، والصورة اليهنية للعالمة التجارية، ونوايدا الادرا   

%، ومنددتا 10%، وتوزيددا الجددوريال 10%، وتسددعير الجددوريال 70نسددك كدد  مكددون: تددرويا الجددوريال المددجيا التسددويقم، و

%   كما تم تقديم إعالن متحر" يعتمد علدى اسدتراتيجية الجدوريال، وهدو خداج بالجمعيدة الوونيدة للسدكك الحديديدة 10الجوريال 

 ، تحت عنوان "أوروبا هم مجرئ البا  التالم" SNCFالفرنسية 

ستراتيجية هم الح  اسم   لمؤسسات اسعمال الصغيرة والمتوسطة، فردم تركدج علدى هيع االأن نتائا الدراسة إلى ت وقد توصل

تأثيرات إيجابية تتم   فم تحق  كما أنرا  ،الفكرة اإلعالنية اإلبداعية، لتحقي  االنتاار، وإحداث التأثير المطلو ، بتكلفة منخفضة

الميجانيدات اإلعالنيدة قدائرة علدى االلتدجام ب الادركات المعلندة تجعد باإلضافة إلدى أنردا االنتاار،  تأثير المفاجأة للجمرور، وتأثير

   تركدج هديع االسدتراتيجية علدى مكدون التدرويا فدم المدجيا التسدويقمو ، وإنتا  إعالنات متحركدة مميدجة المنخفضة الخاصة برم

الكليدات المتخصصدة فدم مجدال اإلعدالن االهتمدام بتددريت اسدتراتيجية الجدوريال اإلعالنيدة جدك علدى كما توصم الدراسة بأند  ي

يجددك علددى تددركات اإلعددالن اسددتخدام اسددتراتيجية الجددوريال اإلعالنيددة فددم إنتددا  كيددة وممتددازة، كمددا أندد  لكونرددا اسددتراتيجية ذ

سنرا السبي  إلنتدا  إعالندات إبداعيدة تختلد  عدن اإلعالندات المتحركدة الحاليدة، والتدم توصد   ؛اإلعالنات المتحركة باك  أكبر

 الجمرور إلى التابا اإلعالنم 

الوسائط المحيطة ، Advertisingاإلعالن ، Guerilla Strategyجوريال ال استراتيجية :Keywordsالكلمات المفتاحية 

Ambient Media ، كمينAmbush ،مفاجئ urprisedS ، تكلفة منخفضةLow Cost التأثير ،Effect  

Using Guerilla Advertising Strategy to Create Effective Animated Ads 
 

Dr. Mohamed Mokhtar Metwally Satour 
Advertising Design Assistant Professor  

Advertising Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University 
Abstract: 

The research addresses the “Guerilla Advertising Strategy” for creating effective animated ads through 

some different points, which are: the historical background of the usage of the term “Guerilla”, defining the 

Guerilla Marketing,  the basics of the Guerilla advertising strategy, the means of the Guerilla strategy: 

Ambient Media, Guerilla Sensation, Ambush Marketing and New Media. In addition to the advertising 

message design, which depends on AIDA model of Kotler, and the usage of the mental and emotional 

preferences “Credibility and Creativity” in the message design. The Guerilla marketing has some positive 

effects: “The Surprise Effect, Diffusion Effect, and the Low Cost Effect”. And also has some the negative 

effects: “bothering, dislike, and confusion”. And the consumer behavior towards the Guerilla ad includes:  
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Brand Attitude, Brand Image, and Purchase Intentions. The Guerilla Strategy is also addressed in the 

marketing mix, and has a percentage for each component: Guerilla Promotion 70%, Guerilla Pricing 10%, 

Guerilla Distributing 10%, and Guerilla Product 10%. The research submitted an animated ad, was 

produced by the French railroads association (SNCF), using the Guerilla strategy, under the headline: 

“Europe Is Just The Next Door”. 

Studies confirm that this strategy is the best solution for small and medium businesses, because it 

concentrates on the creative advertising concept, to cause spreading, and reaching the needed effect, 

with low costs. It also has a number of positive effects, which includes surprising the audience, and the 

wide spread, it also helps the advertising companies to be able to cover the costs, and producing special 

animated ads. This strategy also concentrates on the promotional component in the marketing mix, the 

recent studies invite the faculties that specialize in the advertising field to concentrate on teaching the 

Guerilla strategy for its high effectiveness, advertising agencies should also use the Guerilla strategy in 

producing animated ads more often, because it’s the best way to produce creative animated ads which 

differ from the current animated ads, which satisfies the audience. 

 مقدمة:
منتجاترا وخدماترا من خالل استخدام اإلعالن، فصحيج أن  من المرم إنتا  منتجات تسوي  إلى جاهدة تسعى مؤسسات اسعمال 

فاإلعالن هو اليع يعطم ئور اإلعالن،  وهنا يكمنوجوئ تلك المنتجات،  أن  من اسهم أن يدر" الجمرور إال، تتميج بالجوئة 

النااو فم اسسواق، وقائرة على المنافسة أمام م يالترا   إال أن  قائرة على التواجدالحياة للمنتجات والخدمات، ويجعلرا 

لتأثير، بردف تحفيج اواالنتاار ك  من   يحقتمكن من تيتطلك وجوئ ميجانيات ومخصصات مالية كبيرة حتى ي ماإلعالن

   وهيا يجع  مؤسسات وهنا تكتم  ئورة حياة المنتجات بدخولرا فم مرحلة االسترال"تمام عمليات الارا ، الجمرور على إ

اسعمال الكبيرة قائرة على المنافسة بقوة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ب  قد تجعلرا قائرة على إجبارهم لتر" 

قائرة الغير اك  ماكلة أمام المؤسسات وهيا بالطبا ي، فاسسواق ما هم إال حلبات صراع على الحصص السوقية، اسسواق

 عالمة التجارية وصورترا اليهنية سن النتيجة ستكون زعجعة مكانة المنتجات، والتقلي  من مكانة ال ؛فسماك  تنابعلى اإلنفاق 

إال أن استراتيجية الجوريال اإلعالنية تتميج بقوة تأثيرها على الجمرور، فرم تعتمد على الخطط اإلعالنية ذات الميجانيات 

على التخطيط لفعالية إعالنية م يرة، تتضمن الكمائن التسويقية المفاجأة فم أماكن عامة غير متوقعة من قب  المنخفضة، وتعتمد 

وكيلك تأثير ، وسيلة إعالنية صبجط ليالمحيطة فم بيئة مكان الفعالية، ب  وتسخير أع وسي طواستخدام الوسائالجمرور، 

وعبر  يةقنوات التلفجيوناليبث عبر  اتلفجيوني    ا  يصبج إعالنفالية اإلعالنية الجوريال اليع يتيج لاركات اإلعالن تصوير هيع الفع

وتستخدم استراتيجية الجوريال ، نار موائ إعالمية عنراتتجي  اهتمام الوسائ  اإلعالمية لقد اإلنترنت، باإلضافة إلى أن الفعالية 

الوسائ  اإلعالمية الجديدة لبث رسائلرا، الروات  اليكية وألواح الكمبيوتر اليكية، واإلنترنت واسلعا  اإللكترونية    اإلعالنية 

وك  هيا يؤئع إلى التسوي  الفيروسم، واليع يجع  الجمرور يتحدث عن المنتا أو الخدمة، باإلضافة إلى تمرير الخ، 

، والواتت Instagramنستجرام اليكية "تطبيقات اإلم  : الروات   التكنولوجية الحدي ة المعلومات عنرا تلقائيا من خالل الوسائ 

 ومواقا التواص  االجتماعم    الخ  والبريد اإللكترونم، "، Twitterتويتر ، Whatsappأ  

والتم تعانم مؤسسات اسعمال الصغيرة والمتوسطة من صغر حجم المخصصات المالية للحمالت اإلعالنية،  مشكلة البحث:

ر قائرين على منافسة المؤسسات الكبرى، والسؤال: ه  يمكن تصميم وتخطيط حمالت إعالنية بتكلفة منخفضة يتجعلرم غ

 وما تأثيرها على الجمرور المستردف؟تم ذلك؟ وأين؟ المنخفضة؟ وكي  ياإلعالنية لمساندة تلك المؤسسات ذات المخصصات 

اسعمال الصغيرة الكا  عن استراتيجية إعالنية منخفضة التكلفة تساعد مؤسسات يردف هيا البحث إلى  هدف البحث:

اإلعالنية ، وتجعلرم قائرين على منافسة الحمالت والمتوسطة على الوصول إلى فئات الجمرور المستردفة بتكلفة مالية منخفضة

 لمؤسسات اسعمال الكبرى 
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مؤسسات اسعمال الصغيرة نية منخفضة التكلفة، والتم تمكن يسلط الضو  على استراتيجية إعالهيا البحث  أهمية البحث:

 باك  غير تقليدع، لتعجيج مكانة المنتجات والخدمات فم اسسواق  جدامن تصميم وإنتا  حمالت إعالنية مؤثرة  والمتوسطة

يعتمد على  يستخدم البحث المنرا الوصفم التحليلم، لتحلي  نقاو البحث، ما إجرا  تحلي  نقدع إلعالن متحر" البحث:منهج 

   استخدام استراتيجية الجوريال اإلعالنية

 :خلفية تاريخية

مصدطلج أسدبانم  ، وهدوالمديالئع 19، إلى الحر  اإلسدبانية البرتغاليدة فدم بدايدة القدرن ال ”Guerilla“يعوئ مصطلج جوريال 

سددتخدم فيرددا التددم ي  و، "، وهددم العمليددة القتاليددة بددين  جماعددات صددغيرة مسددلحة وقددوات عسددكرية ضددخمةالحددر  الصددغيرةيعنددم "

تادم المولد " الكوبم اسرجنتينم  ورعال   وقد أصبج هيع المصطلج مارورا خالل فترةصغيرة وغير تقليدية استراتيجيات قتالية

، والدديع اسددتخدم هدديا المصددطلج لتعريدد  هدديا التكتيددك زعدديم حددر  العصددابات Che Guevara" (1928 – 1967)جيفددارا 

اسدتخدام و،  Victory Over The Enemyعلدى العددو  االنتصدار: فدم الردف النرائم لريا التكتيدكجيفارا العسكرع، وقد حدئ 

عمليددات وذلددك باسددتخدام الكمددائن، يددتم ، و Tacticalالتفددوق التكتيكددم و،  Usage of Surprise Effectsالمفاجددأة  تددأثير

 Superiority (Guerilla Marketing Portal, 2005 )الغارات، واستخدام عنصر المفاجأة والتخريك، 

 تعريف تسويق الجوريال:

وبددأت تدركات وبددأ الجمردور يادعر بالتادبا اإلعالندم،  ،وائد  التسدعيناتفدم ال مانيندات وألديروترا اإلعالنية وصلت الحمالت 

تدعر كديلك و، أمدرا صدعبا ر" االنطبداع المرغدو  لددى الجمردورتدخلد  و من هيا التابا، فبدت عملية تعانمالتسوي  اإلعالن و

تددركات اإلعددالن والتسددوي  إلددى تغييددر مددداخلرم حاجددة ، فورددرت مددن ك ددرة اسددتردافرم باإلعالنددات جرددائباإلأيضددا المسددترلكون 

أحدد م 1980 فدم عدامتأسدت  وقدد  (Arageek, Website)للتدأثير علديرم  وإيجدائ وسدائ  غيدر تقليديدة ،اإلعالنية نحو الجمردور

لددى %، والدديين احتدداجوا إ18 98ة الحجددم عاددر مليددون تددركة جديدددة فددم السددوق اسمريكددم، وقددد بلددر نسددبة الاددركات صددغير

الكاتدك اسمريكدم قددم  ، و(Levinson, 2007) منافسدة الادركات الكبيدرة مدنتمكدنرم إعالنية ذات ميجانية صدغيرة استراتيجية 

فم كتابدة "تسدوي   الجديد االستراتيجم المصطلج التسويقمم 1983فم عام " Jay Conrad Levinson"جاع كونرائ ليفنسون 

"تنتمددم جميددا اإلعالنددات المبتكددرة والالفتددة للنوددر إلددى مفرددوم  :قددائالليفنسددون عرفرددا و"، Guerrilla Marketingالجددوريال 

خياليدة، وغيددر نمطيددة، وغيدر معتددائة، وأصدديلة، وم يدرة، ومرنددة، وئيناميكيددة،  ارفكددألجددوريال، وهدم إعالنددات ذات ا اسدتراتيجية

علدى أنردا اإلعالنيدة وريال الجداسدتراتيجية يمكننم وصد  روح : “ (   كما وصفرا قائالLevinson, 1984) "ومبتكرة، وخالقة

كاسدددتخدام الطاقدددة الجسددددية بددددال مدددن  ،م ددد  الدددربج واالسدددتمتاع مدددن خدددالل ودددرق غيدددر تقليديدددة ،المألوفدددة تحقيددد  اسهدددداف

ليفنسدون اس   ويعدد مليدون نسدخة،  21لغدة، وبيدا مند  أك در مدن  37إلدى هيا  كتاب  ترجم وقد  (Arageek, Website)”النقوئ

بميجانيدة صدغيرة    قددم ليفنسدون ودرق جديددة ل،عدالن، والتدم تقددم اسعمدال التجاريدة اإلعالنيدة الجوريال ستراتيجيةالالروحم 

تقليديددة، وكدديلك االقتددرا  مددن الجمرددور، الغيددر علددى قنددوات التسددوي   عالنيددةوتعتمددد نجدداح هدديع االسددتراتيجية اإل ،باددك  جيدددو

صدائمة وركج ليفنسون علدى أن تكدون الحمدالت اإلعالنيدة م يدرة،   ( Levinson, 2007حاح والصبر )وممارسة عنصرع اإلل

 ( Arageek, Websiteبحيث تخل  ضجة بين المسترلكين ) ،وذكية جدا  

عبارة عن استراتيجية إعالنية ترتكج على تكتيكات تسويقية منخفضة التكدالي  وغيدر مألوفدة للحصدول علدى نتدائا  ىالجوريال ه

 ,Promotional Mix (Bieri  (، وتسدتخدم فدم الوقدت الحاضدر لتكدوين المدجيا الترويجدمArageek, Website) كبيدرة

Handschin; Siegenthaler; Spycher, 2006)إلى فعاليت  الكبيرة فدم الجوريال  استراتيجيةلنجاح  الرئيتالسبك  يعوئ   و

أن تدؤثر هديع اسسداليك  سند  مدن الممكدن؛ولكن يجك االنتبداع إلدى الكيفيدة واالسدتراتيجية التدم سديتم تطبيقرا كسر قواعد اإلعالن،

وريال الجدد اسددتراتيجية صددبجتينقلددك السددحر علددى السداحر، و  ففددم بعددح اسحيددان يمكدن أن بادك  سددلبم علددى الاددركات الكبدرى

الادركات اسمريكيدة الكبدرى  ىحددإلدث مدا حدوهيا ، مسببا ماكلة كبيرة جدا، لعالقات العامة لريع الاركةئارة اإل امرعب اكابوس

(Turner Broadcastingفم )  سدكان ، فودن عالندات تضدم  فدم الليد  فقدط بطريقدة معيندةعنددما قامدت بوضدا إ، ٢٠٠٧عام

أما   كبدت الاركة خسائر كبيرة من ورا  هيع الحائثة ، ومما أحدثت فوضى عارمة فم المدينة ،قناب  موقوتة ممدينة بوسطن أنر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
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هاحيث سيفإنرا لن تواج  م   هيع المخاور،  للاركات الصغيرة،فم حالة حدوث هيع الماكلة  الجمردور مجدرئ عدرا فاتد   عدُّ

  (Arageek, Website) ولن يعيروها اهتماما كبيرا ،من إحدى الاركات المجرولة

" مؤسسدات اسعمدال Jack Trout" و"جدا" تدراوت Al Rise، أضدافا خبيدرع التسدوي  اسمريكيدان "يل ريدت 1986فدم عدام 

ند  يجدك حسدا  حجدم السدوق تبعدا للمدوارئ إقدائال: "المتوسطة الحجم كمستفيدين من هيع االستراتيجية، وأضاف "جا" تدراوت" 

 ( Ries, 1986) "المحدئة والمتاحة، وكيلك معرفة مكانة المنتا فم اسسواق

هدديع تددركات اسعمددال ينبغددم أن تعتمددد ، أن 1990"، فقددد ذكددر عددام Philip Kotlerأمددا مفكددر التسددوي  الدددولم "فيليددك كددوتلر 

ق، والدديين يحدداولون زيدائة أربدداحرم مدن خددالل الحصددول علدى المجيددد مددن اسدومواجردة منافسدديرم فددم اسلاالسدتراتيجية التنافسددية 

الحصددص السددوقية للاددركات اسخددرى فددم نفددت الصددناعة  وذكددر أيضددا أن هنددا" مخدداور عاليددة خاصددة عندددما تكددون المكاسددك 

ة الخصدم المندافت زعجعدة مكاند و، هداإلعالنيدة من استراتيجية الجدوريال ويؤمن "كوتلر" بأن الردف اسساس المستردفة كبيرة  

 (  Kotler, 2005التكتيكات االستنجافية ) عن وري  استخدامأفض  وسيلة لتدمير المنافسين  كما أنرافم اسسواق، 

 Advertising المسترلك فم الحدث اإلعالنم الحم تعم  على إئخال، استراتيجية إعالنية غير تقليدية مالجوريال هاستراتيجية 

Showtime   مداكن اسقد  توقعدا ل،عدالن   والرددف هدو عية ئيناميكية غير تقليدية فدم اسبداإ ا  الجوريال أفكار تعرا حمالتو

اإلثارة، واالفتتان، وتنايط وتحريك الجمرور، عن وري  إحداث تدأثير مفداجئ حسدك الفلسدفة اإلعالنيدة   ومدن المستحسدن عددم 

الجدوريال اإلعالنيدة ممتعدة اسدتراتيجية ى  ويجدك أن تكدون فكدرة سنردا لدن تفداجئ الجمردور مدرة أخدر ؛ تكرار الفكدرة اإلعالنيدة

وسدائ  اإلعدالن التقليديدة ت يدر الجمردور  لدم تعددف ومابعة كقيمة فكرية إيجابية إبداعية للجمرور، وال تكون فكدرة مجعجدة سحدد  

تقليديددة أن تحقدد  اإلثددارة الغيددر لدديا فمددن الممكددن للوسددائ   ؛ م دد  إعالنددات التلفجيددون، والصددح ، والرائيددو، والبريددد المباتددر

 Viralالجددوريال، والتسددوي  الفيروسددم  سددتراتيجيةالمطلوبددة   ويمكددن تحقيدد  تلددك اإلثددارة مددن خددالل اسفكددار اإلعالنيددة ال

Marketing  واالتصال اللفوم الاخصم ،Word-of-Mouth WOM ،  جايددة خصوصدا هيع اسساليك تكتسك أهمية متفك

 ,Drüingى اإلنترنت، وباك  يخر من خالل عرضرا فم وسائط أخرى م   التلفجيدون والسدينما )عل عند عرضرا باك  أساس

2008: 7 ) 

تكمددن الفكددرة اسساسددية السددتراتيجية الجددوريال اإلعالنيددة فددم الوصددول إلددى الحددد اسقصددى لجددي  انتبدداع الجمرددور بأقدد  التكددالي  

لجوريال على إبراز نقاو القوة فم العالمة التجارية، وتقلي  نقاو ضدعفرا مدن أجد  ستراتيجية االممكنة   وتبنى الفكرة اإلعالنية ال

مراجمة المنافسين   وبالتالم فإن هيع االستراتيجية تبنى علدى الخيدال، ومدا هدو غيدر تقليددع، والمروندة، بددال مدن القدوة السدوقية، 

  (Drüing, 2008: 7) وحجم المؤسسة، والميجانيات اإلعالنية والتسويقية

والناجحدة  بأن الميجانية المنخفضة تعنم جروئ تسويقية وإعالنيدة أقد    ولكدن الماداركة الفعالدة ا  خاوئ ا  قد يستنتا البعح استنتاج

 ( Drüing, 2008: 7) سن مكوناترا الرئيسية    الجروئ المبيولة وتوقيت الحدث ؛تكون نتائجرا مرتفعةالستراتيجية الجوريال 

، بينمدا Business Strategyبأنرا جج  ال يتججأ من اسدتراتيجية اسعمدال  م 1980فم عام  الجوريال تيجيةاستراكان ينور إلى 

 Communication Strategyينوددر إليرددا اين فددم القددرن الواحددد والعاددرين علددى أنرددا فددم اسسدداس اسددتراتيجية اتصددالية 

(Drüing, 2008: 7 ) 

ظردور منافسدين  جددئ كديلك أسعار المنتجدات والخددمات، ووتأثرا ب أصبحوا أك ر حساسيةاسسواق اليوم بسرعة، فالعمال  تتغير 

باسسواق، وابتكار قنوات توزيا جديددة، وثدورة الوسدائ  اإلعالنيدة واالتصداالت الجديددة، وتطدور وسدائ  اإلعدالن التقليديدة إلدى 

إلددى تبنددم  ت،    الددخ   كدد  هدديع العوامدد  وأك ددر أئواعددالم الرقميددة، واإلنترنددت، والتجددارة اإللكترونيددة، والعولمددة، والخصخصددة

 (  Kotler, 2002مؤسسات اسعمال لفكرة االستفائة من التأثير ال ورع لريع التكنولوجيات الجديدة )

 :(Levinson, 2007)اإلعالنية الجوريال ستراتيجية المبادئ األساسية ال

 . الحجماستراتيجية تخدم مؤسسات اسعمال الصغيرة والمتوسطة   1
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 .تعتمد االستراتيجية على علم النفت أك ر من االعتمائ على الخبرة و الرأع  2

 . تعم  على التنسي  ما اسعمال اسخرى بدال  من التنافت معرا ئون جدوى  3

 .تركج على عدئ العالقات الجديدة التم يكتسبرا المسوق ك  ترر  4

 . التعام  معرم أك ر من االهتمام بكسك عمال  جدئتركج االهتمام على العمال  الحاليين، وتعم  على زيائة   5

 . تستردف اسفرائ والمجموعات الصغيرة  6

 . تعم  على كسك ثقة الفرئ لبنا  صورة ذهنية جيدة للمنتا، بدال  من التركيج فقط على عملية البيا  7

 . االلتجام بالحملة وأساليك التسوي  الفعال ووال الوقت  8

 . المبتكرة ئاخ  الحملة اإلعالنية الواحدة تعم  على ئما الطرق التسويقية  9

 . للجوئة والتركيج على منتا واحد فقط، بدال من تاتيت الجروئ على أك ر من منتا ا  تضا معيار  10

 . مقياس نجاح االستراتيجية هو حجم المكاسك للصورة اليهنية، وليت حجم المبيعات  11

  Guerilla Advertising Strategy Instruments اإلعالنية الجوريال وسائل استراتيجية

ن هدديع استددكال سددميت باسسددلحة أالعديددد مددن استددكال، لدرجددة  االجددوريال علددى مددر السددنين، وابتكددر لرددت اسددتراتيجية تطددور

Weapons الجوريال، والتم تتم   فم خل  اإلبداع، والبراعة فماستراتيجية ، وينبغم لريع اسسلحة ئعم الفكرة اسساسية لفلسفة 

ليلك يجك أن تكدون الفكدرة  ؛ للاركات التجاريةوسيلة ئيناميكية لخل  الوعم بالعالمة  مه الجوريال استراتيجية  ، إذ إن اإليحا 

 . المستخدمة فم تنفييها ميهلة وذكية لجي  انتباع الفئة المستردفة من الجمرور وسائ وال

 

، وتأثير الجدوريال Ambient Mediaالوسائط المحيطة تحت مسميات: ( 1)تك  اإلعالنية الجوريال  وسائ  استراتيجيةصنفت 

Guerilla Sensation ،  والكمدائن التسدويقيةAmbush Marketing ،وسدائ  اإلعدالم الجديددو New Mediaالتسدوي  ، و

 بألمانيدا  Guerilla Marketing Portal (GMP)   صمم هيا التصني  من قب  الخبدرا  فدم Viral Marketing الفيروسم

(Guerilla Marketing Portal, 2005 ) 

تقليديددة خددار  المنددجل، م دد  أغطيددة البالعددات، الغيددر هددو اسددتخدام اإلعالنددات  :Ambient Media ةالمحيطاا وسااائ ال  1

اإلعدالن علدى توظيد  واسوندا،، وعلدك البيتدجا، والكدروت البريديدة فدم المقداهم، والسداللم الكرربائيدة   الدخ، وهديا يعندم 

، م د  الااتدات الكبيدرة فدم متدرو اسنفداق، تدجئائ تلدك الوسدائط الغريبدة يومدا بعدد يدوموسائط أك در غرابدة لجدي  االنتبداع، و

اسددتخدم و (Webguerillas, Websiteال يوجددد حدددوئ لتلددك الوسددائط )فددومقددابح عربددات التسددوق فددم السددوبر ماركددت، 

اسدتخدم الوجد  الخدالم لغدالف  فقددمن أك ر اسفكار ربحدا،  د " فكرة ذكية، تع Mark Hughes اسمريكم "مار" هيوز" "

قدام بدالترويا فقدد ، وهدم وسديلة رخيصدة السدعر، بالواليدات المتحددة اسمريكيدة كعكة الحظ التدم تقددم فدم المطداعم الصدينية

أند  نجدج فدم ، لدرجدة بالمطداعم فدم تسدوي  تلدك المسداحةهيدوز نجج و ، مختلفةتركات لصالج ل،عالن على هيع المساحة 

 ,Streitz، وكاندت فكدرة مربحدة لد  جددا ) توصي  هيا الوسيط اإلعالنم إلى سدبعة ماليدين زبدون خدالل أسدبوع واحدد فقدط

2003, Website )   يكمن الردف فم السعم إلى الجمردور المسدتردف فدم أمداكنرم المفضدلة، وبطريقدة ممتعدة، والوصدول

  (Drüing, 2008: 11) إليرم باك  فرئع وتخصم من خالل تلك اسماكن
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يستخدم تأثير الجدوريال البتكدار عددئ محددوئ جددا مدن اسحدداث والفعاليدات، م د   :Guerilla Sensationتأثير الجوريال   2

للتحددث  هتمام على المستويين اإلقليمم والدولم لجي  وسدائ  اإلعدالمحالة من اال، إال أن الردف هو خل  ةالمحيط وسائطال

ففدم الك يدر مدن اسحيدان، تبحدث الصدح  عدن مدوائ إعالميدة غيدر عائيدة،   ، تقليديةالغير  الفعالية الجوريليةعن الحدث أو 

مخططدة مدن خدالل الادركة المعلندة الإلى وسائ  اإلعدالم اسفالم، والتم غالبا ما يتم تسليمرا أو تتم   فم صور غير عائية، 

التسويقية اسصيلة للجوريال، يمكن أن يكون المندتا قضدية تنداقل علدى نطداق ، ومن خالل تلك اسفكار لحملة تأثير الجوريال

ليا تحدول الك يدر  ؛ وتأثير الجوريال رفيا جدا ةالمحيط وسائطواسا فم وسائ  اإلعالم   وعلى ذلك فإن الخط الفاص  بين ال

ها كرسدددائ  إعالميددة وإعالنيدددة سن وسددائ  اإلعدددالم الحدي ددة تناددر ؛ إلددى تدددأثير الجددوريال ةالمحيطدد وسدددائطمددن أناددطة ال

(Guerilla Marketing Portal, 2005 ) 

هددم وريقددة تسددويقية مسددتترة، عددن وريدد  التددربص للجمرددور المسددتردف : Ambush Marketing يةكمااائا التسااويقال  3

سن تلدك الادركات ترغدك فدم ئفدا  ؛ بكمين هجومم مفاجئ فم مكدان عدام، والتدم ترددف إلدى تعجيدج مندتا الادركة المعلندة

ف مدن العدن وريد  لفدت انتبداع ايويتدأتى ذلدك الك ير من اسموال للترويا لمنتجاترا فم فعاليات تضا منافسيرم فم الوالم، 

، عندددما Coca-Cola منافسدديرم، وهدديا مددا حدددث مددا تددركة كوكدداكوالاسسددواق علددى  وبردديع الطريقددة يخربددون، المادداهدين

والتدم  ،زجاجة ضخمة وعمالقة لمنتجرا فم موقدا قريدك جددا مدن إحددى مباريدات كدرة القددم Pepsi وضعت تركة بيبسم

كانت تحت رعاية تركة كوكاكوال   وفم بعح اسحيان قدد يصد  الكمدين  إلدى المسدا لة القانونيدة، وهديا مدا حددث فدم عدام 

بددين  Rugby Football راجبددمال كبددرى لرياضددة ، عندددما خططددت فوئافددون أسددتراليا لكمددين تسددويقم، فددم مبدداراة2002

تخصان من  الردواة إلدى أرا الملعدك خدالل المبداراة، انطلقدوا عدراة تمامدا نيوزيلندا وأستراليا، كان الكمين يتم   فم ئفا 

، صحيج أن  سلو" غريك وغير ماروع لاركة فوئافون، وقد يضعرم أمدام القضدا ، تعار فوئافون ومرسوم على جسدهما

كان موافقا على تنفيي هيا الكمدين اسحمد  مدتحمال مسدئولية اسزمدة التدم قدد أستراليا فوئافون اركة ن الرئيت التنفييع لإال أ

سدترالم، كمدا لفري  االالرسمم لراعم البعد ذلك أصبج فوئافون ، فإيجابيةالنتيجة كانت تحدث من جرا  هيا الحدث، إال أن 

وعلى الرغم مدن المصداعك    واليع ترد هيا الحدث الجوريلم اسم  على ذلك الملعك" Telstra"تيلسترا" "  أول  منافس

 ,Spiegel Onlineمن الماجعين ) ين التم واجرترا فوئافون، إال أن كمينرا كل  بالنجاح، على الرغم من أن  أزعا الك ير

2007, Website  ) 

اليكيدة، واإلنترندت، تغير التكنولوجيا الجديدة حياتنا وتجعلرا أسدر ، م د  الرواتد   :New Media ةاإلعالم الجديد وسائل  4

محدوئة، وإمكانات التسدوق التدم تمكدن الجمردور مدن اإلبحدار حدول العدالم مدن خدالل اإلنترندت بسدرولة   الغير والمعلومات 

ميجات بقوة ك  ستخدم هيع التلحدي ة   وميجات تلك الوسائ  اعلى بالطبا هيا يمنج مؤسسات اسعمال وفرة نورا لحصولرم 

 Guerilla Mobile (Drüing, 2008: 13 )  ، وموباي  الجوريال Viral Marketing من التسوي  الفيروسم

الجوريال، بدأ فم  وسائ  استراتيجيةجدا من  مرمالتسوي  الفيروسم هو سالح  :Viral Marketingالتسويق الفيروسي   5

، والتدم صدممت لتكدون وسديلة  ”Johnnie Walker Moorhuhn“ ألمانيا مدا لعبدة الكمبيدوتر "مرتفعدات جدونم ووكدر"

فدم بعدح الحاندات  1999فدم عدام اللعبدة ظررت   للترويا لخمور "جونم ووكر" االسكتلندية فم قطاع فن الطرم بألمانيا 

أصددبحت اللعبددة تددعبية جدددا، ولرددا فمددن علددى اإلنترنددت   Free Download اندداحميدد  مجاسلمانيددة، ثددم أصددبحت متاحددة للت

 وكديلك عدن، لردااالنتاار الفيروسم حدوث إلى اللعبة من العك يخر  Forwardتمرير أئى  وقدالعبين من ك  اسعمار   

اللعبدة أضدعافا مضداعفة،  حميد    وفدم غضدون فتدرة قصديرة، زائ تWord-of-mouthوري  االتصال الاخصم اللفوم 

(   هيا الم ال يبين مددى Wikipedia, Websiteلماليين من اسفرائ )يص  إلى المجانا اسم المنتا "جونم ووكر" وانتار 

إلددى أكبددر عدددئ ممكددن مددن  وتأثيرهددا إمكانيددة نجدداح التسددوي  الفيروسددم، والفكددرة اسساسددية هددم وصددول الرسددالة اإلعالنيددة

مكددن   ويتحقدد  ذلددك عددن وريدد  التمريددر المضدداع  والمتتددابا والمجددانم للرسددالة المسددتردفة  الجمرددور، وبأسددرع وقددت م

، اإلعالنيدة علدى نادر الرسدالةحفدج الجمردور ييمكدن أن والتحدع اليع يواج  المسوق الفيروسم هو عملية بنا  الدافا الديع 

 ( Drüing, 2008: 13بجيائة انتاار الرسالة )كرة ال لا التم تتضخم ك  لحوة ل نجاح التسوي  الفيروسم مماث ويكون 

" التسوي  الفيروسم، عندما ذيلت البريد اإللكترونم المجانم للـ "هوتميد " Microsoftاستخدمت تركة "مايكروسوفت" "

"Hotmail" " بعبارة "انضم إلى أكبر خدمة بريد إلكترونم مجاندا مدا إم إس ان هوتميد " Join the world’s largest 

free e-mail service with MSN Hotmailهوتميد  بددأت    "، والتم كانت ترس  باك  يلدم مدا كد  بريدد إلكتروندم
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أنفقدت هوتميد  باإلضافة إلدى أن ، و2013مليون مستخدم فم عام  420فقط، ولتص  إلى  ا  مستخدم 20بعدئ  1996فم عام 

، ولدم أمريكدم مليدون ئوالر 20 ها أك در مدنومنافسدفد  على حملترا اإلعالنية، فدم حدين أن نص  مليون ئوالر أمريكم فقط

"، Twitter"، وتدويتر "Facebookبدو" "    ومدن وسدائ  التسدوي  الفيروسدم، الفديتعمال يتمكنوا من جي  العديد من ال

 "    الخ Viber"، والفايبر "WhatsApp"، والواتت ي  "Instagramنستجرام "واال

 Advertising Message Designتصميم الرسالة اإلعالنية 

عند تصميم الرسالة اإلعالنية، تحتدا  الادركة أن تصدمم محتدوى الرسدالة، وكديلك الكيفيدة التدم ينبغدم أن تنتادر بردا )مدن ناحيدة 

 AIDA (Kotler, 2008 )لتصميم الرسالة اإلعالنية، وهو نموذ  نموذ  يوجد والصيغة، والريك (   

، وإيقدداظ Interest، وإثددارة االهتمددام Attentionالرسددالة اإلعالنيددة علددى أربعددة نقدداو: االنتبدداع ( 2)تددك   AIDAيبنددم نمددوذ  

داتجدي  انتبداع الجمردور، لتجعلد  مرت، وذلك لبنا  رسالة جيدة، رسدالة إعالنيدة Action، وتحق  عملية الارا  Desireالرغبة   م  

 ( Kotler, 2008)ثم القيام بإتمام عملية الارا  بالمنتا أو الخدمة، ولتخل  لديرم الرغبة القتنائرا، ومن 

 

: ه  تستخلص النتدائا فدم البدايدة؟، أو ال تسدتخلص؟ أم تتدر" للجمردور ليستخلصدرا؟   أوالأمور:  ةيتعام  هيك  الرسالة ما ثالث

إعالنيدة ذات وجد  واحدد أم  : ه  تقدرر اسدتخدام حجدةثالثا: ه  تقدم أقوى الحجا اإلعالنية فم بداية الحملة أم فم يخرها؟   ثانيا

ط الضدو  علدى نقداو القدوة فقدط فدم المندتا أو الخدمدة، أمدا يوجران؟، بمعنى أن استخدام حجة إعالنية ذات وج  واحدد تعندم تسدل

-Albersالحجددة اإلعالنيددة ذات الوجرددان، فتعنددم تسددليط الضددو  علددى نقدداو الضددع  وكدديلك نقدداو القددوة فددم المنددتا أو الخدمددة )

Miller & Stafford, 1999: 42)   

 Fontففدم حالدة اإلعدالن المطبدوع، يتدأثر اإلعدالن بتصدميم اسبجديدة   ، تتأثر الرسالة اإلعالنيدة بالوسديلة التدم تبدث مدن خاللردا

، والرسددوم الجرافيكيددة   ولكددن فددم حالددة بددث الرسددالة اإلعالنيددة مددن خددالل Headingsالمسددتخدمة، وكدديلك العندداوين الرئيسددية 

، باإلضددافة إلددى الكلمددات Body Languageن المرددم إئرا" تدأثير حركددات جسددم الاخصددية التدم تقدددم اإلعددالن التليفجيدون، فمدد

(، وباإلضافة إلى استخدام اللون، فك  لون لد  تدأثير عداوفم مختلد ، ولد  اسدتجابة Kotler, 2008)المستخدمة، ووريقة نطقرا 

 ,Kotler)، هدو أن كد  عمدر وجدنت وثقافدة تنودر إلدى كد  لدون بادك  مختلد  أك در  مختلفة، واسمر اليع يجيدد المسدألة تعقيددا  

(   فعلى سبي  الم ال، ينور إلى اللون اسبيح فم الك يدر مدن الددول الغربيدة علدى أند  لدون النقدا  والنوافدة، فدم حدين أند  2008

 ( Hollensen, 2011يرتبط فم بعح البلدان ايسيوية بالحجن واسسى )

الستماالت عند تصميم محتوى الرسالة اإلعالنية، وهيان النوعان يسدتخدمان مدن أجد  خلد  اسدتجابات مختلفدة يوجد نوعان من ا

   تسدتخدم االسدتمالة Emotional Appeals، واالستمالة العاوفيدة Rational Appealsمن الجمرور   وهما االستمالة العقلية 

ية أو منطقية عند ترا  المنتا أو الخدمة، وفم هيع الحالة تستخدم الحجا العقلية عندما يؤمن بأن المسترلك سيستخدم قرارات عقل

(   Albers-Miller & Stafford, 1999: 42)المنطقيدة لعدرا سدمات المندتا برددف إقنداع المسدترلك بإتمدام عمليدة الادرا  

مدددى االقتصددائع للمنددتا أو ، وال Value، والقيمددة Performance، واسئا Qualityاالسددتمالة العقليددة تبددرز سددمات الجددوئة 

(   أمددا االسددتماالت العاوفيددة فتسددتخدم ل،يحددا  بمدددى السددعائة التددم سيحصدد  عليرددا المسددترلك عندددما Kotler, 2008)الخدمددة 

   (Albers-Miller & Stafford, 1999)يستخدم المنتا   ويتم الحصول على ذلك بابتكدار عالمدة تجاريدة صدديقة أو محبوبدة 

الت العاوفيددة أيضددا إلثددارة المادداعر السددلبية التددم تحفددج الجمرددور علددى تددرا  المنددتا، ومددن أم لددة االسددتماالت وتسددتخدم االسددتما

  Guilt، والاعور بالينك Fear، والخوف Humor، والنكتة Happinessالعاوفية، السعائة 
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ة تعدجز نوايدا الادرا  بادك  أفضد ، فضدال العديد من الدراسات على أن استخدام االستماالت العقالنية فم الرسالة اإلعالني اتفقت

أما االستماالت العاوفيدة فتجعد  الرسدالة اإلعالنيدة أسدر  فدم التديكر، كمدا   ، عن أن المسترلك ي   أك ر فم محتوى تلك الرسالة

 & Albers-Miller أنرددا تحددرز نتددائا إيجابيددة أك ددر مددن االسددتماالت العقليددة   لقددد أكددد كدد  مددن "ألبددرز ميلددر وسددتافورئ" "

Stafford على أن  يجك استخدام الحجا العقالنية عند تسوي  منتا نفعم، واستخدام الحجدا العاوفيدة عندد تسدوي  مندتا ترفدم "

(Albers-Miller & Stafford, 1999: 42)  

لديا سدديتم  ؛ قدم الرسدالةيركدج البحدث علدى اسدتخدام اسدتراتيجية الجدوريال اإلعالنيدة، والتدم ترددف إلدى إثدارة العواود  فدم متلو

سن كالهمدا يدؤثر إلدى حدد  ؛ Creativity، واإلبدداع Credibilityالتركيج على االستماالت العاوفية، باإلضافة إلدى المصدداقية 

 كبير على مدى نجاح الحملة 

كانيدة االعتمدائ المصداقية إلى مدى صدق المعلومات الميكورة فم الرسالة اإلعالنيدة، وإم تاير :Credibilityالمصداقية   1

   (Spry, Pappu & Cornwell, 2011: 882)مكدن تواجددها فدم إعدالن تدركة مدا يأحدد أهدم السدمات التدم  دعليرا، وتع

تجداع هددف اإلعدالن، وبالتدالم  اإيجابي  د ا  فإذا صدق الجمردور محتدوى الرسدالة اإلعالنيدة، فمدن المدرجج أنردا ستكسدبرم اتجاهد

يعددرف و  (Cottea, Coulterb, & Moorec, 2005: 361التجاريددة للاددركة المعلنددة ) تجدداع العالمددة اإيجابي  دد ا  اتجاهدد

المصداقية بأنرا تصدي  المعلومات الوارئة عن موق  المنتا لعالمة تجارية ما، والتدم تعتمدد علدى رغبدة  Erdem"إرئيم" 

وهديا يعندم أن اإلعدالن الواحدد لمندتا مدا، ال يتعردد   ، وقدرة الاركة على الوفا  بوعوئها والتم أتت فم الرسدالة اإلعالنيدة

بوعوئ مرتبطة بريا المنتا فقط، ب  بوعدوئ تدرتبط بكيدان العالمدة التجاريدة وكد  منتجاتردا وخددماترا   وقدد تجيدد المصدداقية 

 ,Spry)لادركة يعكت مدى قيمة المسدترلك عندد تلدك ابدورع إئرا" الجمرور للجوئة المرتبطة بتلك العالمة التجارية، وهيا 

Pappu & Cornwell, 2011: 885)  

االسددتراتيجية اإلعالنيددة اإلبداعيددة التددم يددتم تنفيدديها باددك  جيددد، والتددم قددد تكددون عامدد  النجدداح  هددم: Creativityاإلباادا    2

بادك  سدم ، وعلدى  تدم وذلدك سن تنفيديها  ؛ لحملة إعالنية كبيرة أن تكدون فقيدرة الحاسم عند بيا المنتا أو الخدمة   ويمكن

، فاإلتكالية التم تحدث فم بعح اسحيان، (Belch & Belch, 2009)هيا فتكون المسئولية كبيرة بالنسبة للاركة المعلنة 

باك  كبير فم القيمة اإلبداعية ل،عالن، ئون وضا الجمرور فم اعتبارهم عند ابتكار الحمالت  نأن بعح المعلنين يركجو

وما ذلك، ال ينبغم التغاضم عن أهمية وجدوئ اسدتراتيجية خالقدة، وتكمدن الصدعوبة    (Rotfeld, 2002: 299)اإلعالنية 

إبدداع    (Belch & Belch, 2009)فدم إيجدائ التدوازن بدين اإلعدالن ذو القيمدة اإلبداعيدة، وبدين اإلعدالن المدؤثر  الفعدال 

كحلدول للماداك  االتصدالية مدا الجمردور   ويجدك  اإلعالن هو القدرة على توليد أفكار جديدة، وفريددة، ومناسدبة لالسدتخدام

 Belch)على اإلعالن اإلبداعم أن يكون ذو صلة بالسوق المستردف، ويوص  الرسالة الصحيحة إلى الجمرور المستردف 

& Belch, 2009)   أظررت الدراسات أن اإلعالنات اإلبداعية هم اسسر  فم التيكر للمسترلك، كما أنردا تنادئ مواقد  و

إيجابية تجداع العالمدة التجاريدة، فضدال عدن تحفيدج قدرار الادرا ، والسدبك فدم ذلدك هدو أن اإلعالندات اإلبداعيدة تخلد   أك ر

 ,Baack, Wilson & Tillالمجيدد مدن االهتمدام، وهديع الجيدائة فدم االهتمدام تندتا زيدائة التعدرف علدى الادركة المعلندة )

2008: 85)    

(   8: 1987هددو اإلبددداع، وال تددم  يخددر يرددم، اإلبددداع هددو كدد  تددم " )عبددد الحميددد،  لمرددميقددول بددابلو بيكاسددو "إن الاددم  ا

"تفكير فم نس  مفتوح، يتميج اإلنتا  في  بخاصية فريدة تتم   فدم تندوع اإلجابدات المنتجدة، : ويعرف التفكير اإلبداعم بأن  

"اسسدلو  الديع يسدتخدم  الفدرئ فدم :   ويعدرف أيضدا بأند  ( Gilford, 1967: 12)التدم ال تحددئها المعلومدات المعطداة" 

إنتددا  أكبددر عدددئ ممكددن مددن اسفكددار حددول الماددكلة التددم يتعددرا لرددا )الطالقددة الفكريددة(، وتتصدد  هدديع اسفكددار بددالتنوع 

(   ويعرف التفكيدر اإلبدداعم بأند  "ناداو 167: 1996واالختالف )المرونة وعدم التكرار أو الايوع اسصالة(" )ميخائي ، 

وهائف توجر  رغبة قوية فم البحث عن حلدول أو التوصد  إلدى نتدائا أصديلة لدم تكدن معروفدة سدابقا، ويتميدج  عقلم مركك

سند  ينطدوع علدى عناصدر معرفيدة  –فردو مدن المسدتوى اسعلدى المعقدد مدن التفكيدر  –التفكير اإلبداعم بالادمولية والتعقيدد 

ى إنتدا  (   كما يعرف "بأن  االسدتعدائ والقددرة علد96: 1999ن، وانفعالية وأخالقية متداخلة تاك  حالة ذهنية فريدة )جروا

ا من خاللرا، أو أن  ح  جديد لماكلة ما، أو أن  تحقي  إنتا  جديد وذع قيمة مدن أجد  ئتحق  النتاتتم  جديد، أو أن  عملية 

 ( 19: 1989المجتما" )روتكا، 
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 Effects of Guerrilla Strategy الجوريال تأثير استراتيجية

يوجدد يثدار إيجابيدة، ويثدار سدلبية لديلك  ؛ ذو حددين، فديمكن للحملدة اإلعالنيدة أن تدنجج أو تفاد  ا  الجدوريال سدالح استراتيجية دتع

 م يجك وضعرما فم االعتبار عند استخدام تقنيات الجوريال تالجوريال، وال ستراتيجيةال

تددأثير و، The Surprise Effectأنددواع: تددأثير المفاجددأة  ةاسددتراتيجية الجددوريال إلددى ثالثدد تددأثيرنقسددم ي :اإليجااابي تااأثيرال  1

تؤئع إلى إحدداث تدأثير  لتأثيراتك  هيع ا   Low Cost Effectتأثير التكلفة المنخفضة و،  Diffusion Effectاالنتاار 

الجدوريال، وهدديا تقليديدة أن تخلد  تدأثير الغيدر ضدج كيد  يمكدن للحمدالت اإلعالنيدة يو( 3)تدك  التدالم الجدوريال  والادك  

بتكلفدة منخفضدة نسدبيا، وهديع التكلفدة المنخفضدة ال  يدر تقليديدة مسدتوى جدي  انتبداع عدال  تبتكر حملة إعالنية غ يتحق  عندما

تعنم بالضرورة أن اإلعالن يجك أن يكون رخيصا، فمن الممكن أن يتكل  اإلعالن الك ير من المال وفم نفت الوقت ينجج 

الجمرور   وفم النراية، تكون التكلفة منخفضة عندما تقسم التكلفة الكلية على أعدائ هيا الجمردور  الف منفم جي  انتباع اي

  (Hutter & Hoffmann, 2011: 4)المستقب  للرسالة اإلعالنية 

 

 
 

  مفاجأةالتأثيرSurprise Effect :  ةالمحيطد الوسدائطتدركات اإلعدالن تستخدم Ambient Marketing   أو تدأثير

الجدوريال فدم  وسدائ للحصول على تأثير المفاجأة، ويدتم اسدتخدام هديع اسندواع مدن   Guerilla Sensationالجوريال 

، ورسدوم  Fly Posting Stickersمواقا غير اعتيائية، وفم الروا  الطل ، على سبي  الم دال، الملصدقات اإلعالنيدة 

قطدداع سددريا النمددو نوددرا للتكلفددة المنخفضددة، والتددم تمكددن  ةالمحيطدد وسددائطال دعددت    وGraffiti الجداريددة الجرافيتددم

-Hutter & Hoffmann, 2011: 4)الوصول إلدى تدريحة عريضدة مدن الجمردور المسدتردف  من الاركات المعلنة

5)  

 نتشار تأثير اإلDiffusion Effect:   زيدائة فدم  ةل،عدالن بددون أيد نوسيلة لجيائة عدئ استخاج اليين يتعرضو عدت

تكلفة الحمالت اإلعالنية، فرم تطلد  المفاجد ت فدم الفعاليدات اإلعالنيدة، والتدم تددهل وتسدعد الجمردور للغايدة، وتولدد 

لديرم الرغبة فم أن يقصوا هيع التجار  الفريددة علدى أقداربرم وأصددقائرم، وهديا مدا يخلد  تدأثير االنتادار   والوسدائ  

 Buzz طنينددم، والتسددوي  ال Viral Marketingوي  الفيروسددم التددم تسددعى إلددى تحقيدد  تددأثير االنتاددار هددم: التسدد

Marketing  والعالقات العامة للجوريال ،Guerrilla PR (Hutter & Hoffmann, 2011: 6)  

  تأثير التكلفة المنخفضاةLow Cost Effectيةكمدائن التسدويقال د: تعد Ambush Marketing  الوسديلة التدم تجعد 

هديا عنددما توردر الادركة  تحقد الميجانيات اإلعالنية المنخفضة الخاصة برم   ويقائرة على االلتجام ب الاركات المعلنة

تكلفة، م   اسحداث الرياضية، والتم من الممكن إوالق ودائرة إعالنيدة فدوق  ةأو المنتا للجمرور فم حدث ما بدون أي

 & Hutter)الملعددك، أو إوددالق كميددة ضددخمة مددن البالونددات الملونددة خددار  الملعددك، وبرويددة الاددركة المعلنددة 

Hoffmann, 2011: 7)  

فم عدم تفكير المعلنين فم الجوانك السلبية التم قد تحدث أثندا   السلبم تأثيرتم   الي:  Negative Effects السلبي تأثيرال  2

    تسدتخدم اسدتراتيجية الجدوريالتقا تحت وائلة القانون استخدام استراتيجية الجوريال، وهيا ما قد يؤئع إلى مااك  أخالقية

جددا للمعلندين  مرمدة دوالتدم تعدلجي  الك ير من االنتباع، وهم فم العائة تدؤثر علدى ماداعر وأحاسديت الجمردور،  اإلعالنية

(Belić & Jönsson, 2012: 20  ) ربدط المندتا إلثارة مااعر الجمردور ل الثدة أهدداف: اسول: هدو أن  ونويسعى المعلن

تساعد فدم توصدي  فوائدد     وال انم: هو أن إثارة المااعرلتسوي  تلك المنتجات مفيد جدا الجمرور أحاسيتبإثارة مااعر و
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تجداع النفسدية  ترممباتدرة علدى حدال تدؤثرالجمرور مااعر تحريك المنتا أو العالمة التجارية إلى الجمرور   وال الث: هو أن 

  (Aytekin & Nardali, 2010: 283) عالمة التجاريةال

، والتدم مدن الممكدن أن عددم اإلعجدا  واالرتبدا"المضدايقة والمختلفة التدم يمكدن أن تخلد  حالدة مدن  حاالتهنا" بعح الو

خدوف بدين الجمردور، حالدة تؤئع إلى خل  اتجاهات سلبية نحو المنتا أو العالمة التجارية   وتلك الحداالت تتم د  فدم: خلد  

، أو مضدطربا، أو اغاضدب، أو سداخطاأن يكدون رئ فعد  الجمردور  أيضدا ومدن الممكدن  ، مرغوبةوالتم لرا رئوئ فع  غير 

ؤثر بالسلك على ماداعر الجمردور أسدوأ مدن عددم إعجدا  الجمردور بالعالمدة التم تالحمالت هيع  دوتع   ا، أو حجينامرعوب

إزعددا  أن يتسددبك فددم  مددا    وضددا فددم منتصدد  وريدد كمددا يمكددن إلعددالن    ، سن الخسددائر تكددون كبيددرةالتجاريددة للمنددتا

  (Aytekin & Nardali, 2010: 283)لرم  تحدثالتم قد مرورية الحوائث نورا لل ؛السائقين

 Consumer Behaviorسلوك المستهلك 

لعالمدة فدم اسسدواق، متمد ال التجدارع لوضدا الموق  العالمة التجارية هدو  : Brand Attitudeعالمة التجاريةموقف ال  1

لردا، وهدم تعتمدد  جمردورتوق  موق  العالمة التجارية بنا  على تقيديم الفم مركجها السوقم أمام العالمات المنافسة لرا، وي

على إئرا" المسترلك لرا، واليع يؤثر باك  كبير على السلو" اليع يوررع المسترلك تجداع العالمدة التجاريدة   والك يدر مدن 

 ,Liu, Li, Mizerski & Soh) تادير إلدى العالقدة اإليجابيدة بدين موقد  العالمدة التجاريدة، وبدين الدوال  لرداالدراسدات 

بعددح الدراسدات اسخدرى إلددى أن الموقد  القدوع تجدداع العالمدة التجاريدة يددؤثر فدم اعتبددارات أتدارت  وقدد   (47 :2012

وذلدك  ؛ مرمدةة م مدن وجردة نودر الادركة عوامد  رئيسد، وكلردعالمدة التجاريدةالادرا ، واختيدار ال واياالعالمة التجارية، ون

 :Park, MacInnis, Priester, Eisingerich & Iacobucci, 2010)  علديرم وللحفداظللحصدول علدى المسدترلكين، 

17)  

ويمكن أن تتحول رئوئ اسفعال وايرا  تجاع حملة إعالنيدة لادركة مدا إلدى رأع فدم العالمدة التجاريدة بأكملردا، فدإذا ظردرت 

الحملدة اإلعالنيددة باددك  رخدديص، انعكددت ذلددك علددى الصددورة اليهنيددة للعالمددة التجاريددة، وبالتددالم ينوددر إليرددا علددى أن تلددك 

حدد مدن المفداتيج اموق  العالمدة التجاريدة  وو  ،(Praxmarer & Gierl, 2009: 405)التجارية برمترا رخيصة العالمة 

فم الكيفية التم سيتصرف برا المسدترلك تجداع العالمدة التجاريدة،  ا  كبير ا  اسساسية فم سلو" المسترلك، بمعنى أن  يلعك ئور

 (Park et al., 2010: 17) بارا  العالمة التجارية، أو تجنبرا   قامسوا  

مدن خدالل اتصدال  ونهم مجموع االنطباعات التم يستقبلرا المسترلك: Brand Imageالصورة الذهنية للعالمة التجارية   2

دد ا  الاددركة المعلنددة معرددم، سددوا  كانددت إيجابيددة أو سددلبية، وهدديع االنطباعددات تكددون انطباعدد تجدداع العالمددة التجاريددة لتلددك  اعام  

الاركة   ويمكدن أن تسدتند الصدورة اليهنيدة علدى انطباعدات منطقيدة أو انطباعدات عاوفيدة، وهديا يعندم أند  مدن الممكدن أن 

عملية، وذات جدوئة عاليدة، وهديا يتوقد  علدى االنطباعدات التدم ترسدلرا لرا سمات يدر" المسترلكين العالمة التجارية بأنرا 

   (Koubaa, 2008: 139)نة من خالل رسائلرا اإلعالنية الاركة المعل

ن المنتا عنصر مدائع، والعالمدة التجاريدة نفسدرا عنصدر معندوع إغالبا ما يتم فص  العالمة التجارية عن منتجاترا، حيث و

العالمدة " أضاف الصفة المائية للعالمدة التجاريدة عنددما ذكدر أن " Meenaghanولكن "ميناغان" بدون أع أصول مائية  

بنددا  يعتمددد و(   Meenaghan, 1995: 24فددم مخيلددة المسددترلك" ) ة حقيقددم بالضددبط م دد  المنددتا    وموجددوئ التجاريددة

وكديلك اتصداالت الادركة ومددى تلبيدة المندتا الحتياجدات المسدترلك، على تك  وفوائد المندتا،  باك  كبيرالصورة اليهنية 

ات وحتدى لدو كاندت فروقال يجات إضافية عن م يالت  فم اسسواق، وهيعيتميج بمفك  منتا    ما جمرورها وسلوكرا ،المعلنة

هو أحد أهم الطرق لتمييدج مندتا  وليلك فإن اإلعالن ؛ من تركة أخرى أقوىجع  الصورة اليهنية لاركة ، قد تصغيرة جدا

  (Meenaghan, 1995: 25من المنتجات المنافسة )تركة عن م يالت  

إتددارات للاددركات المعلنددة للتعددرف علددى رغبددات نوايددا الاددرا   معرفددة يعطددم :Purchase Intentionsنوايااا الشاارا    3

تتم   وحول الكمية التم سياترونرا من المنتا   القرارات التم يتخيها الجمرور فم معرفة  همتساعدفواحتياجات الجمرور، 

مخاور الارا ، ومعلومات المسترلك عن المنتا، ومددى رضدا  المسدترلك مدا  :العوام  التم تؤثر فم خل  نوايا الارا  فم

التدم    وعدالوة علدى ذلدك، فدإن النوريدات والبحدوث التجريبيدة (Tuu & Olsen, 2012: 78)عمليدات الادرا  السدابقة 

لمسدترلك تجداع أتارت بوضوح إلدى أن اإلعدالن يمكدن أن يدؤثر علدى موقد  ا ،استجابة المسترلكين للسلو" العاوفم ئرست
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فمدن المفتدرا أن  ،تدرا  هديا المندتا أو العالمدةفدم علدى رغبدة المسدترلك  فدم النرايدة يدؤثرالمنتا أو العالمدة التجاريدة، و

 :Levy & Gendel-Guterman, 2012)إلدى اإلعدالن تبعدا لمدواقفرم، ومعتقدداترم، وعدواوفرم ن يسدتجيبو المسدترلكين

التجاريدة، وكيد  يمكدن تعجيدج مدواقفرم، ا المعلندة موقد  المسدترلكين تجداع عالمترد    وليلك من المرم أن تدر" الاركة(89

  (Park et al., 2010: 4)تمريدا لحدوث نوايا الارا  

  Guerilla Strategy in the Marketing Mixالجوريال في المزيج التسويقي  استراتيجية 

اين فم الحمدالت اإلعالنيدة، وتدؤثر هديع االسدتراتيجية بادك  كبيدر علدى الجمردور اإلعالنية ك يرا تستخدم استراتيجية الجوريال 

، فتكدون نسدبة التركيدج أك در علدى مكدون التدرويا فتبلدر P’s 4المستردف للحملة، وتتغير نسبة كد  مكدون مدن مكوناتردا اسربعدة 

السدعر والمكدان والمندتا،  ى الثة الباقية وهأما المكونات ال%، 90%، وقد ترتفا نسبة الترويا فم بعح الحمالت إلى 70نسبت  

 ( Bieri, Handschin; Siegenthaler; Spycher 2006: 21)% 10فتكون نسبة ك  منرم 

يتصدر الترويا فم أغلك اسحوال مكونات المدجيا التسدويقم، حتدى  :Guerilla Promotion (70%)ترويج الجوريال   1

تبددو مختلفدة عدن اإلعدالن التقليددع، إال أنردا تسدتخدم نفدت القندوات االتصدالية  أناإلعالنيدة لو حاولت استراتيجية الجوريال 

لتوصي  الرسالة اإلعالنية، م   العالقات العامدة، واإلعدالن، وتدرويا المبيعدات، والبريدد المباتدر   فدم الواقدا االحتمداالت 

 World Wildlife م للحيداة البريدةربحيدة تسدتخدمرا، م د  الصدندوق العدالمالغيدر يت لردا حددوئا، حتدى أن المؤسسدات لد

Fund WWF انقدديوا الكوكددك"  –، والتددم اسددتخدمت تددعار لحملترددا: "وفددروا الددورق“Save paper – Save the 

planet”لدورق منائيد  ئورة الميداع، ومحفدور عليردا تدك  قدارة أمريكدا الجنوبيدة، فكلمدا تنداقص  ا  ، وتستخدم الحملة صندوق

كلما كانت استجار فم خطر ، فيورر تك  القدارة بداللون اسسدوئ، تتنداقص استدجار وتجد   ورق المنائي  اسخضر اللون،

القارة، والفكرة تجي  انتباع الجمرور إلى الموضوع اليع يرم الصندوق العالمم للحياة البرية، أال وهو الحفاظ علدى الغابدات 

 ( Drüing & Fahrenholz, 2008 : 16المطيرة )

علدى الدرغم مدن أنندا نعديل فدم عدالم تلعدك فيد  اسسدعار ئورا كبيدرا فدم : Guerilla Pricing (10%)تسعير الجوريال   2

كدون % مدن مكدون السدعر، فردم تتبدا وريقدة جديددة لت10اتخاذ قرار الارا ، إال أن جميا أناطة الجوريال تركج فقط علدى 

فدم ألمانيدا، "  Media Markt "ميدديا ماركدت" "تبعتد  متداجر اتبداع فكدرة ذكيدة، وهديا مدا امختلفة عن المنافسدين، بمعندى 

وذلدك فدم حالدة  ؛ عندما أعلنت أنرا سوف ترئ القيمة السعرية سجرجة التليفجيون المباعة قب  بداية بطولة أوروبا لكرة القددم

ترلكين ابتداعوا كانت النتيجة بيا كميات كبيرة من أجرجة التلفجيون، ولدرجة أن بعح المسو  ،فوز الفري  اسلمانم بالبطولة

أك ر مدن جرداز، وخسدر الفريد  اسلمدانم، بد  حتدى لدم يصد  إلدى الددور النردائم   بيعدت اسجردجة، ولدم يسدترئ المسدترلكون 

 (   Drüing & Fahrenholz, 2008 : 17نقوئهم، وفازت تركة ميديا ماركت )

يددا الجيددد أن يجيددد باددك  كبيددر يمكددن للتوز :Guerilla Distributing (Place 10%)توزيااا الجااوريال كالمكااا     3

المبيعات، فعلى الرغم من أن منتا م   الكتا  صعك أن يستمر تواجدع أمام المنافسة الكبيدرة مدا وسدائ  اإلعدالم اسخدرى، 

" أظررت أن الكتك يمكنرا أن تكون سببا لربج ئور النار، Harry Potterإال أن السلسلة الاريرة لقصص "هارع بوتر" "

، وتدركات خددمات توصدي  البضدائا   فالادبا  ينتودرون بفدار  الصدبر ظردور اإلصددارات الجديددة لرديع ومكتبات الكتدك

ولديلك تسدعى متداجر  ؛ السلسلة، ولدرجة رغبترم فدم تدرا  الكتدا  الجديدد فدم نفدت يدوم النادر، حتدى لدو زائ سدعر الادحن

 Drüingرع من أوائ  مال" الكتدا  الجديدد )الكتك، وتركات التسليم لتوصي  الكتا  فم منتص  اللي ، حتى يكون المات

& Fahrenholz, 2008 : 17   ) 

يمكن أيضا لك  من تصميم التغلي ، وبنا  العبوة، والعالمة التجاريدة، أن  :Guerilla Product (10%)منتج الجوريال   4

،  ومدا منتجردا "اتدر  "Kellogsيكونوا وسيلة من وسائ  استراتيجية الجوريال   وهيا مدا حددث مدا تدركة "كيلدوجج" " 

يتيج للمسترلك تناول رقدائ  الديرة "الكدورن فلديكت" فدم أع مكدان، وكأند   "، والمعبأ فم كو Drink Crunchكرانل" "

سر  م   تناول قطعة الاكوالتة، فقط على المسترلك فتج الكو  وتفرير اللبن ئاخلرا، ومن ثدم تصدبج الوجبدة جداهجة ل كد   

(Drüing & Fahrenholz, 2008 : 18 ) 
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فردم تتكدون مدن خمسدة مراحد  متتابعدة،  النمدوذ  البندائم السدتراتيجية الجدوريال اإلعالنيدة،( 4الاك  التالم )تدك  يوضج 

التددأثير أوال: وسددائ  اسددتراتيجية الجددوريال، ثانيددا: محدددئات الرسددالة اإلعالنيددة، ثال ددا: تددأثير اسددتراتيجية الجددوريال، رابعددا: 

ذو تكلفدة منخفضدة لمسترلك   ك  هيع المراح  تردف إلى بنا  حدث إعالنم إبدداعم وملفدت لالنتبداع السلبم، خامسا: سلو" ا

  (Hutter & Hoffman, 2011: 8) باستخدام استراتيجية الجوريال اإلعالنية

 

 Europe is Just Next Door.. أوروبا هي مجرد الباب التالي  SNCFإعال  

فكدرة جديددة  Société Nationale des Chemins de fer Françaisقددمت الجمعيدة الوونيدة للسدكك الحديديدة الفرنسدية 

مداذا لدو كدان مجدرئ فدتج بدا  إلعالنرا المتحر"، قدمت فكرة لم تنفي من قب ، وقد اعتمدت الرسالة اإلعالنية على السؤال التالم: 

  (creativereview, Website) من فرنسا إلى مدينة أوروبية أخرى كبيرة؟ ا  فم ثانية يمكن أن يرس  تخص

 TBWAParisوتدركة  SNCF، تمكنت ك  من الجمعية الوونية للسكك الحديدية الفرنسية 2013سبتمبر  16و  13ففم يومم 

على اللعك ما فنان تم ي  صدامت فدم مديندة ميالندو، ورسدموا  ونل،عالن من تحقي  ذلك للعارات من المارة   كان المارة قائر

" فدم مديندة برتدلونة، وتاداركوا ركدو  Hip-hopصور لرم فم مدينة بروكس ، وتمكنوا من الرقص ما فريد  "الريدك هدو  

ينددة اددبا  اسلمددان فددم نجهددة بالدددرجات الروائيددة فددم مدالقددار  رومانسددم فددم بحيددرة بمدينددة جنيدد ، وانضددموا إلددى مجموعددة 

فقدط صدالت متعددئة ال قافدات بدين اسوروبيدين، ولكدن مكندترم جميعدا مدن أن  ل  هيع التجربة التفاعلية والمدرحتتوتجارت   لم تخ

  (creativereview, Website) يدركوا فم نراية اليوم، أن أوروبا مجرئ بالجوار القريك جدا
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، time-realيعتمد نجاح هيا الحدث على إنجاز تكنولوجم مجئو : توفير إمكانية التواص  بين مكدانين بعيددين فدم وقدت حقيقدم 

ويرجا الفض  فم هيا إلى تكنولوجيا اسقمار الصناعية   والتحكم فم الحدث بوجوئ تاتة عرا رقمية ذات تكنولوجيا متطورة 

  (creativereview, Website) با ومناسبة جدا، تم تركيبرا ئاخ  إوار 

"، وتدم Florent Brown"، ومرندس الصوت "فلوران بدراون Nathan Besseتم إنتا  اإلعالن بواسطة المخر  "ناثان بيت 

مااهدة(، وتم عدرا اإلعدالن فدم  928,469,3على اإلنترنت )بلر إجمالم عدئ المااهدات  Youtubeبث اإلعالن عبر موقا 

   وتضدمنت الحملدة اإلعالنيدة الطموحدة، ملصدقات إعالنيدة ضدخمة فدم محطدات متدرو 2013أكتوبر  2ئور السينما اعتبارا من 

، وإعالندات علدى SNCFباريت، وتم إعائة تصميم محطات المترو بألوان أوروبا والجمعيدة الوونيدة للسدكك الحديديدة الفرنسدية 

  (creativereview, Website)تياكر، وكيلك استوبيساتنقاو بيا ال

يعتمد تصدميم ، وParisوحدات ملحقة فم أماكن عامة بمدينة باريت  يةتتلخص فكرة اإلعالن فم وضا أبوا  قائمة بياترا ئون أ

كبيرة بحجدم يناسدك ، وFull High Definitionبإوار خارجم، ومتضمن ئاخل  تاتة تلفجيونية عالية الجوئة  ئ البا  على بنا

مدددن أمداكن مميددجة بتمدام البددا ، ومدجوئة بكدداميرا رقميدة متصددلة باسقمدار الصددناعية، وهديع اسبددوا  منتادرة بددألوان مختلفدة فددم 

مديندة أخدرى مدن  يدةاالتصال الرقمم ذو البث المباتر يتمكن كدال الطدرفين فدم مديندة بداريت وأ اأوروبية أخرى، ومن خالل هي

 ك  حم فم زمن حقيقم   التواص  مباترة با

، فقد تم التربص للجمرور المستردف الكمائن التسويقية –استراتيجية الجوريال اإلعالنية  الحدث اإلعالنم باستخدام فكرةصممت 

بكمين لبا  غامح فم مكان عام، وكانت النتيجة لفت انتباع الك ير من المااهدين، با  يق  وحدع فم ميدان باك  غير منطقدم، 

لدرجة أن البعح تملكرم الخوف لمجرئ  ؛ويتسبك هيا فم حدوث حالة من االندها، والحيرة بين الجمرور المار فم تلك اسماكن

االقترا  من هيع اسبوا ، وقد تمكنت هيع الفكرة الغريبة من خل  قيمة مفاجأة عالية، وتتسم بأنرا تحنة إيجابية للجمردور   خلد  

جاع الاركة المعلنة، فجدا  رئ فعد  الجمردور إيجدابم جددا، وخلد  تعبيدرات ممتدازة علدى وجدوع الجمردور، ت ي  اقو ا  اإلعالن انطباع

باإلضافة إلى حركات جسمانية تدل على السعائة والفرح، لقد تمكن اإلعالن مدن الحصدول علدى نتيجدة عاليدة مدن النجداح، وذلدك 

، فقدد خلد  Guerilla Sensationإلعدالن اسدتخدم تدأثير الجدوريال على غير المتوقا من اإلعالنات المتحركة العائية   كما أن ا

    حالة من االهتمام لجي  وسائ  اإلعالم واإلعالن للتحدث عن هيا اإلعالن

 ئقيقة 1:40مدة اإلعالن توصيف اإلعال :  

 
 

"، وبمصداحبة موسديقى لطيفدة، ثدم ينتقد  Genevaيبدأ اإلعالن بمارد لبا  أحمر قائم بيات  فم إحدى توارع مدينة باريت، ومكتو  علدى البدا  "جنيد  

مادرد يخدر، المارد إلى لقطة برا تخص يرتدع قبعة حمرا ، وينور إلى تم  محدئ خار  كائر اإلعالن    أال وهو البا  اسحمر، ثم ينتقد  اإلعدالن إلدى 

 "، ثم مارد لرج  ينور بنوع من االستغرا  للخل ،ن بنم ومكتو  علي  "برتلونةبا  أزرق أيضا فم إحدى توارع باريت، ثم مارد يخر لبا  بلو

 

 

 
 

"، ثم مارد ل الثدة أتدخاج "سديدة ووفلدة ورجد " Stuttgartثم مارد لبا  أخضر وأمام  ئراجة هوائية بلون أخضر، ومكتو  على البا  "تتوتجارت 

"، ورج  يرتددع مالبدت وقبعدة سدوئا  يتجد  Bruxellesينورون ما ابتسامة إلى تم  ما خار  المارد، ثم مارد للبا  اسزرق مكتو  علي  "بروكس  

 والاا  المدفوع ياعر بام  من الخوف ثم يعوئ مارد با  برتلونة البنم، وب  تابان، أحدهما يدفا ايخر نحو البا ، نحو ذلك البا ،
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بدا ، ثدم ثم ينتق  اإلعالن إلى مارد با  تتوتجارت اسخضر، وب  تا  متحير يلتفت حول نفس ، ثم مارد با  جني  اسحمر، وب  ثالث تبان يطرقون ال

"، وفتداة تفدتج هديا البدا ، وبمجدرئ فدتج Milan  "ميالنو ثم مارد لبا  بنفسجم اللون، ومكتو  عليمارد لاابان يبتسمان ويايران لام  خار  المارد، 

 البا  يرتسم على وجررا ابتسامة مصحوبة بتعجك، وليورر ئاخ  البا  فنان تم ي  صامت، 

 

 

 
 

"، ليقومدوا سدويا فدم أئا  بعدح الحركدات Cathedral Squareويورر على الااتة موقا تواجد هيا الفنان فم مدينة ميالنو اإليطالية "ميدان الكاتدرائيدة 

 ايخر "الرقص ما هج اسكتاف واإلمسا" باسن  ما هج الرأس"، ك  منرم ي قلدالمضحكة 

 

  

 
 

هدو  الدرقص الريدك ن مدن فريد  يثم ينتق  المارد إلى البا  البنم الخاج بمدينة برتلونة االسبانية، والمارد لرج  عجوز يفدتج البدا  فيتفاجدأ بوجدوئ اثند

ن ا"، ثدم يقومدم مديندة برتدلونة "ميددان بدورت فيد التلويج، ثم يورر علدى الااتدة مكدان تواجددهم فد اترحيبا بالرج  العجوز واليع يبائلرم ليان يلوحانوال

 رمبأئا  رقصة هيك هو  ما مجموعة مصاحبة لرم، ويقوم الرج  العجوز ضاحكا بالرقص معرم على الروا  مباترة من مدينة باريت، ومع

 

 
 

لبدا  وهدو فدم مارد لفتاة ورج  يرسالن القبالت لرم، ثم ينتق  المارد إلى البا  اسزرق الخاج بمدينة بروكس  البلجيكية، رج  ذو مالمدج عربيدة يفدتج ا

 حالة استغرا ، وليورر ئاخ  البا  رسام ياير إلى الرج  لكم يتقدم ويقتر  من ، وليتقدم الرج  من ،

 

 
 

يبتسدم الرجد ، ثدم يقدوم الرسدام برسدم الرجد  اسدكتل سدريا، ويوردرع  "،Agora Squareثم يورر مكان تواجد الرسام فم مدينة بروكس  "ميدان أجدورا 

 للرج  اليع يبتسم ابتسامة كبيرة
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ثم ينتق  المارد إلى البا  اسحمر لمديندة جنيد  السويسدرية، وأمامد  رجد  وامدرأة، البدا  مفتدوح وئاخلد   وياير إلى الرسام بأبرم  ئاللة على االستحسان،

 رج  وامرأة يايران إلى السما ، لينور ك  من الرج  والمرأة المتواجدان فم باريت إلى السما  أيضا، 

 

 
  

"، وهما ئاخد  قدار  أحمدر اللدون، يلقيدان تحيدة علدى مدن Lake Lemanة ليمان ثم يورر على الااتة مكان تواجد الرج  والمرأة فم مدينة جني  "بحير

 والليان يؤئيان التحية بابتسامة جميلة على تك  حركات متموجة باسيدع، فم باريت،

 

 
 

قط الكدرات ينتق  المارد إلى فنان با  ميالنو وهو يؤئع حركة برلوانية وهمية للعك بدالكرات فدم الردوا ، وليرسدلرا إلدى تدا  ذو تدعر وويد ، والديع يلدت

ا ئاخد  البدا  الدراجدة الروائيدة الخضدرا ، وأمامرمد ركبدانثم ينتق  المارد إلى با  تتوتجارت اسخضدر، ويوردر تدا  وتدابة يوهميا ما ابتسامة جميلة، 

 "،تتوتجارت اسلمانية "ميدان القصروالااتة التلفجيونية مجموعة تبا  ألمان راكبين ئراجات هوائية، ثم يورر على الااتة مكان تواجدهما فم مدينة 

 

 
 

 قصون، االبا  البنم لبرتلونة وب  الابا  يترن بنجهة بالدراجات وخلفرما الاا  والاابة الباريسيان "نجهة افتراضية لرما"، ثم ينتق  المارد إلى اثم يقوم

 

 
 

 ويورر أمامرما تابان باريسيان يبائلوهما الرقص ما ابتسامة سعائة، 

 

 
 

يطدرق علدى ومارد لاا  يبتسم بتعجك ويرفا أكتاف  ليجسد معنى "ال أعرف"، ثم مارد لاا  يبتسم أمام البا  البنفسجم لميالنو، وليوردر المردر  الديع 

 ثم يقلدع الاا  الباريسم بنفت الحركات لتا يدي ،بطن  بك

 

 
 

ي  الرسم بعدد ثم مارد لفتاة أمام با  تتوتجارت اسخضر وهم ترفا يديرا، ثم يورر الرسام فم مارد وهو يرسم الرج  ذو القبعة والمالبت السوئا ، ولير

 وليضحك الرج  الباريسم فاتحا فم  من السعائة،االنترا  من ، 
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 والىالدرقص، ثدم تتد ينتق  المارد إلى البدا  البندم لبرتدلونة، ويوردر تدا  يدرقص أمدام البدا  المفتدوح، وأمامد  ئاخد  البدا  مجموعدة الادبا  يبائلوند ثم 

 مااهد التحية ما القبالت من مجموعة استخاج المتواجدين فم باريت، وإلى استخاج المتواجدين ئاخ  اسبوا ، 

 

جنيد    برتدلونة   "، "ميالندو   تدتوتجارت   Europe is Just Next Doorثم ينتق  المارد إلى ختام اإلعالن لعبارة "أوروبا هم مجدرئ البدا  التدالم 

   "SNCF"الجمعية الوونية للسكك الحديدية الفرنسية "، ثم يورر اسم المعلن بروكس 
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