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 الملخص:

إن تطوٌر وتنفٌذ إستراتٌجٌة اإلعالن هو مشروع ضخم للشركات العالمٌة. بعض المعضالت االستراتٌجٌة الرئٌسٌة تتمثل 

فً إذا كان ٌجب استخدام نهج عالمً لإلعالن أو تخصٌص اإلعالنات لكل سوق على حدة. خاصة إذا تم تطبٌق العولمة 

توغرافً السرٌالً ألن اآلن ٌوجد الكثٌر من التحدٌات التً تتعلق فً مصر على اإلعالنات المعتمدة على التصوٌر الفو

 بمجال اإلعالنات المعتمدة على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً 

ٌّمة فً اإلعالن ودراسة كٌف تؤثر العولمة على هذا  ٌعتبر اإلعالن المعتمد على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً أداة ق

 ة فً العالمات التجارٌة وتسوٌقها.النوع من اإلعالنات ٌخلق مٌز

فً هذه المقالة، تم مناقشة التحدٌات المشتركة التً تواجه العولمة واإلعالن المعتمد على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً 

فً السوق المصري. سواء من التحدٌات االستراتٌجٌة أو من عنصر الحواجز الثقافٌة. أٌضا، فً هذه المقالة، تم إلقاء 

وء على تأثٌر العولمة على السوق المصري مع عرض لبعض اإلعالنات المعتمدة على التصوٌر الفوتوغرافً الض

 السرٌالً للمساعدة فً تقدٌر نمو العولمة وقوتها.

وقد كان الهدف الرئٌسً من هذه المقالة هو التأكٌد على استراتٌجٌات اإلعالن المعتمد على التصوٌر الفوتوغرافً 

ثرها بالعولمة. ساهم المنطق الوجٌز فً تحلٌل دور العولمة وراء بعض األفكار لإلعالنات المعتمدة على السرٌالً وتأ

التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً، وبالتالً عندما ٌتم عرض اإلعالنات المعتمدة على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً 

ال تنسى وتترك أثر فً ذهن المتلقً، وذلك هو تأثٌر وتشق طرٌقها نحو وعً المستهلكٌن ... فهً تأخذ صورة مبدعة، 

العولمة على اإلعالنات المعتمدة على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً. هذا التأثٌر ٌخلق جًوا من خالل التصوٌر 

 ٌالً...الفوتوغرافً السر

(soft focus, dramatic lighting, heavy retouching, stage sets) 

عالنات المعتمدة على التصوٌر الفوتوغرافً السرٌالً المؤثرة الفعالة أن تخلق طلب جدٌد فً فً النهاٌة، ٌمكن لإل

 األسواق الجدٌدة، من خالل التأثٌر على المتغٌرات فً عادات الشراء وأسالٌب الحٌاة

 التصوير الفوتوغرافی السريالی؛ العولمة؛ اإلعالنالكلمات المفتاحية: 
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