
 
 

1 

ينظم مخبر أداء المؤسسات االقتصادية في ظل الحركية 
مع كلية العلوم االقتصادية،  شراكةاالقتصادية الدولية بال

 : و علوم التسيير يوما دراسيا حول التجارية

 خلق القيمة المشاركة في و التسويق الشامل
Holistic Marketing and Value Co-Creation 

 2017 أفريل  19يوم األربعاء: 

يعتبر التسويق الشامل من بين المفاهيم الحديثة في مجال إدارة التسويق، كما ُيعد التوجه : يخلفية اليوم الدراس

 .(Value Co-Creation) قيمةالخلق لمشاركة في بالغ األهمية لبه أمرا 

التي استقطبت الباحثين و الخبراء الحديثة من بين أبرز االهتمامات يعد  فهوم المشاركة في خلق القيمةعلما أن م

       على المحيط االقتصادي و االجتماعي على حد سواء.  و اسقاطاته ةاألكاديمي نظرا ألهميتهفي هذا المجال، 

           (Customer Superior Value) بضرورة خلق قيمة متفوقة للزبائناليوم ُيَعُد تواجد قناعة راسخة و 

من خالل و مستداما   التسويق الشامل نموا مربحا   أمرا ضروريا لبقاء المنظمة و استمراريتها، حيث يحقق مدراء

                                                                                   استخالص قيمة من الزبائن مدى الحياة.في مقابل ذلك؛ بناء قاعدة من الزبائن األوفياء، و 

بهدف  تسليم القيمة، و ، خلقاستكشافأنشطة تكامل بين  ق الشامل تتجلى في أنها عبارة عنإحدى رؤى التسويف

    صحاب المصلحة الرئيسيين.بناء عالقات مرضية وطويلة المدى، و التي تعود بالنفع و االزدهار المتبادل بين أ

 (Customer Orientation) تبني ثقافة داخلية تقوم على التوجه بالزبون  األمر يتطلب و لتحقيق هذه الرؤية

لتحقيق فعالية  على الثقة و االلتزام القائم التوجه بتسويق العالقاتو  وهو ما يتجلى في مفهوم التسويق الداخلي،

دارة العالقة مع الشركاءو   (CRM)إدارة العالقة مع الزبون                           . (PRM)ا 
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و هو ما يتجلى في مفهوم التسويق  ،باإلضافة إلى التنسيق المحكم بين انشطة سلسلة إيصال و تسليم القيمة
المجتمع تبني ثقافة مسؤولة اجتماعيا و بيئيا بهدف تحقيق أهداف المنظمة مع مراعاة ضرورة يرا؛ أخ . والمتكامل

 أداء التسويق. مفهوم و البيئة وهو ما يتجلى في

  بهدف خلق، إيصال      إدارة سلسلة قيمة متفوقة  نجاعة مدراء التسويق الشامل يتوقف على مدىَمَهمَّة فنجاح 
 . للزبائن و تسليم القيمة
التسويق الشامل همية التوجه بما مدى أ المطروحة بإلحاح هي:الجوهرية  ةفإن اإلشكالي سبق؛ وانطالقا مما
 ؟في خلق القيمةللمشاركة 

 :يوم الدراسيمحاور ال

 ؛(Internal Marketing Concept)اإلطار المفاهيمي للتسويق الداخلي المحور األول:  -
 ؛(Relationship Marketing Concept)اإلطار المفاهيمي لتسويق العالقات المحور الثاني:  -
 ؛(Integrated Marketing Concept)اإلطار المفاهيمي للتسويق المتكامل المحور الثالث:  -
 ؛(Performance Marketing Concept)إلطار المفاهيمي ألداء التسويق لمحور الرابع: اا -
  بالتسويق الشامل للمشاركة في خلق القيمةأهمية التوجه المحور الخامس:  -

 (The Importance of Holistic Marketing Orientation to Value Co-Creation)  

 المشاركة في خلق القيمة.بجنوب شرق آسيا في مجال خبرة مدير تسويق المحور السادس:  -

(The Experience of Algerian Marketing Manager in South East Asia on Value Co-Creation) 

 :هيئة اليوم الدراسي

 أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية : مدير مخبر أونيس أ.د. عبد المجيد

  أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية  مخبرمان بن عنتر: رئيس فرقة البحث بأ.د. عبد الرح

 االقتصادية الدولية  

 – تيبازة –بالقليعة   HECمدرسة الدراسات العليا للتجارة التعليم العالي ب : أستاذموتانأ.د. علي ح

 جنوب شرق آسيابمدير تسويق سابق خبير و                     

 )رئيس اليوم الدراسي( ، التجارية و علوم التسييرةكلية العلوم االقتصاديبأستاذ محاضر " أ " د. سفيان حمادوش: 


