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  :البحث ملخص

 يزيد بشكل التجارية األبعاد للفراغات ثالثية والرسومات للمساقط األفقية تصميم فيها يتم عملية هو البصري التسويق

 إن .للمستهلك وفوائدهم به مايتميزون أهم تبرز بطريقة عرضهم يمكن فالبضائع والخدمات. ممكن قدر ألكبر المبيعات

 الشراء. تجاه عملية المتسوقين وتحفيز جذب هو البصري التسويق من الهدف

 ما تحديد بإستمرار يتم ان الالزم فمن .السهل باألمر ليس التجارية المحالت ألحد البصري التسويق خطة وإدارة تصميم إن

 للمحالت الخارجي التصميم من تبدأ ان البد المستهلك نظر وجهة من األمور دراسة فإن لذلك , المكان داخل المتسوقين يراه

 .الداخلية للفراغات األخرى تلو خطوة التطرق ثم ,التجارية

ورة ألف كلمة. إن لكل إن ثمانون بالمائة من انطباعات المتسوقين تتكون من خالل حاسة البصر, لهذا السبب تساوي الص

متسوق أو مستهلك صورة معنوية لكل محل تجاري و منتجاته, و لذلك يتحتم علي كل فراغ تجاري أن يحظي بمظهر يرحب 

 باألشخاص المترددين عليه و أن يشعرهم بالراحة مع اإلقدام علي الشراء.

من أجل تقليل التكاليف, مما يعني أنه أصبح من  تقوم بعض إدارات المحالت التجارية بتخفيض حجم العمالة ألقل قدر ممكن

األهم و من األدعي علي المنتجات أن تلعب دور أكبر في بيع نفسها بنفسها. فالبد من بذل المزيد من الجهد في تصميم أماكن 

 عرض المنتجات للتسهيل علي المتسوقين العثور علي المنتجات الراغبين فيها و شرائها.

تصويق البصري هو جذب المزيد من المتسوقين الي مكان تجاري من أجل بيع المزيد من المنتجات. إن الهدف الرئيسي لل

يقوم التسويق البصري بالتأثير علي المتسوقين من خالل العرض الخارجي و العرض الداخلي, و يجب التنسيق بين كالهما 

مهمة السهلة. فيجب أن يتم بشكل مستمر تحديد ما يراه و التأكد من إتباعهم للتوجه التصميمي العام للمكان, و هي ليست بال

 المتسوقين مرتادي المكان. 

 :الكلمات المفتاحية
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