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 تصميم اإلعالن السياحى بين الصورة الرمزية والواقع العالمى
The tourist’s advertising design between the symbolic picture and the 

global reality 

 د. منى عبد العزيز حسن عبد اهلل
 باألكاديمية الدولية لمهندسة وعموم اإلعالممدرس 

 المقدمة:
الدخل القومى لمبالد، وتتميز مصر بطقس مميز باالنسبة لمسياح، لذا طالما كان تواجدىم تعتبر السياحة من أىم مصادر 

مستمرًا طوال العام سواء السياحة العربية أو الغربية، مع إختالف المناطق التى تسعى كل فئة سياحية إلى قصدىا، فمصر 
سالمية، وسياحة شاطئية حيث تطل عمى البحرين األبيض واألحمر والمذان يزخران  بيا سياحة أثرية من فرعونية وقبطية وا 

بأجمل شواطىء العالم، والعديد من النشاطات الرياضية والترفييية المائية. ىذا غير سياحة السفارى حيث الكثبان الرممية 
ترفييية عديدة الذىبية، والسياحة العالجية، والسياحة البيئية حيث المحميات الطبيعية، وكذلك السياحة الترفييية من أماكن 

تناسب كافة الجنسيات وكافة الفئات العمرية واإلجتماعية. وبالرغم من كل ذلك يتوافد السياح إلى بالد أخرى قد ال تمتمك 
رىاب،  3122يناير  36كل أنواع السياحة تمك، خاصة بعد ثورة  حيث تعددت األحداث فى مصر ما بين أحداث شغب وا 

السياحية إلى مصر. إال أن تمك األحداث ليست جديدة عمى مصر فكانت ىناك عمميات  مما أدى إلى ندرة توافد األفواج
إرىابية عديدة وكان آنذاك مقصدىا الرئيسى ىو ضرب السياحة، إال أن السياح لم يذىبوا بال رجعة كما ىو اآلن. إذن 

لى البحث فى ىذا الموضوع مع فيناك مشكمة ما قد تكون فى تصميم اإلعالنات السياحية المصرية ذاتيا. مما دعى إ
( كأحدث حممة دعائية لمسياحة فى مصر مقارنة بأحدث حممة دعائية This is Egyptالتركيز عمى حممة )ىى دى مصر 

لمسياحة فى دبى، والتى ال تمتمك كل أنواع السياحة التى فى مصر، إال أنيا أكثر جذبًا لمسياح، لموقوف عمى حقيقية 
 ا.المشكمة ومحاولة عالجي

Research Summary : 

This research is based on studying the tourist’s advertising design for Egypt compared to the 

other tourist’s advertising design for other countries. That the design of tourist’s advertising 

for Egypt is a wrong marketing for great potentials, that Egypt has a recreational, religious, 

archaeological, therapeutic and safari tourism where it has three-quarters of the world's 

monuments, and many of coastal areas on White and Red seas,which rich with beautiful 

landscapes above and below the water, and where many of water sports are available, this is 

beside the desert areas which is suitable for safari tourism, that’s beside many other types of 

tourism. Hence, the research problem is in the extent of the presence of multiple species of 

tourism in Egypt in the tourist’s advertising design for Egypt, and the extent of difference and 

similarity between the tourist’s advertising design for Egypt and tourist’s advertising design 

for other countries, also if there a specific target group from tourist’s advertising for Egypt, 

and what is the extent of the tourist advertising to Egypt on the scene now. The purpose of 

the research is an attempt to grasp the absent thought in the field of tourist’s advertising 

design for Egypt, to become in competitive of tourism ads for other countries. The research 

concluded to several resultsthe most important is that the tourist’s advertising design for 

Egypt is focusing on the same elements without renewal for years, with the similarity of 

presentation method. And that the relationship between the tourist’s advertising design of 
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Egypt and the tourism ads of other countries is very limited relationship, and it was not a 

benefit of thought or methods of output and implementation of advertising, but it was a match 

relationship which did not fit the nature of tourism in Egypt, nor the target groups of the 

advertising.  

 مشكمة البحث : 
إعالنات السياحة المصرية مقارنة بإعالنات السياحة  فيتتركز مشكمة البحث فى الوقوف عمى عوامل الضعف والقوة 

 التساؤالت التالية ; مىاالجابة عالخاصة بإمارة دبى لمحاولة عالج المشكمة. وذلك من خالل 

 ما ىى العناصر الجاذبة فى الحممة السياحية المصرية ؟ .2
 ما ىى العناصر السمبية فى الحممة السياحية المصرية ؟ .3
 ة فى الحممة السياحية الخاصة بإمارة دبى ؟ما ىى العناصر الجاذب .4
 ما ىى العناصر السمبية فى الحممة السياحية الخاصة بإمارة دبى ؟  .5
 أييما أكثر تعددًا فى أشكال السياحة كما يظير من خالل الحممتين اإلعالنيتين ؟ .6
 أييما أكثر تنظيمًا لمسائح، وأفضل من حيث الصورة واإلخراج ؟ .7

 أهمية البحث :
فى لالقتصاد المصرى، وأىمية دراسة العوامل الجاذبة لمسياحة فى مصر  ذاتياىمية البحث الى أىمية السياحة ترجع أ

 .التى يمكن إستخداميا فى تصميم اإلعالنمعرفة االستماالت المناسبة و ، تصميم اإلعالن

 أهداف البحث :
 ييدف البحث الى ;

 السياحية المصرية.عوامل القوة والضعف فى تصميم الحممة التعرف عمى  -2
 عوامل القوة والضعف فى تصميم الحممة السياحية الخاصة بدبى.التعرف عمى  -3
 .تصميم الحممة السياحية المصريةالسياحى الدولى لتطبيقيا فى  عالنالتعرف عمى قواعد وخصائص اإل -4
 التعرف عمى مدى قدرة الحممتين عمى الوصول إلى الجميور الموجو لو. -5

 فروض البحث : 
 رض الباحثة أن ;تفت
فى الوصول ولكنيا لم تنجح اعالنيًا  ،الحممة السياحية المصرية قد نجحت من حيث تطبيقيا لقواعد التسويق السياحى .2

 .إلى الفئة الموجية ليا
حيث تطبيقيا لقواعد التسويق ومن  الوصول إلى الفئة الموجية ليا،قد نجحت  خاصة بدبىالحممة السياحية ال .3

 السياحى.
 .وسائل إعالنية مؤثرة ااختارتالمصرية والحممة الخاصة بإمارة دبى قد  االعالنيةممة حالأن  .4
 أن إخفاق الحممة اإلعالنية المصرية يرجع إلى عدم كونيا منظمة، عمى نقيض الحممة اإلعالنية الخاصة بدبى. .5
 أن اليجوم الخارجى عمى مصر يعد أىم أسباب إخفاق الحممة السياحية إلى مصر. .6
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 البحث :حدود 
(، وآخر حممة سياحية This is Egyptيقوم البحث عمى دراسة أحدث حممة إعالنية لمسياحة فى مصر )ىى دى مصر 

 .3128 – 3127لدبى، خالل الفترة 
 منهج البحث : 

 ينيج البحث المنيج الوصفى التحميمى.
 محاور البحث :

 مقومات التسويق السياحى. المحور األول :
 اإلعالن السياحى فى مصر. المحور الثانى :
 اإلعالن السياحى فى اإلمارات. المحور الثالث :

 أواًل : مقومات التسويق السياحى :

  التسويق السياحى: 
التسويق السياحى عمى دراسة سموك السائح لموقوف عمى عدة عوامل ومؤثرات سموكية مثل دوافع شراء المنتج يركز 

والتى يعتبرىا مسئول ، الميل لالدخار النتفاع من المنتج السياحى،حيث االشراء السياحى، العوامل المؤثرة فى عممية 
التسويق السياحى ميمة وحيوية لفيم سموك السائح والوقوف عمى احتياجاتو الحقيقية بيدف إشباعيا وتحقيق الرضا 

فى واقعو وأىدافو موجو وعمى ىذا األساس فإن ىذا المفيوم يتحيز لمسائح، بل ىو  (James  ,2015,341) المنشود.
أساسا بالسائح باعتبار أن السائح ىنا ىو محور العممية التسويقية ومحركيا الرئيسى. ويشترط ىذا المفيوم أن تقوم المنشأة 
السياحية بدراسة سموك السائح لتحديد رغبات وحاجاتو بدقة، وكذلك تحديد حاجات السوق السياحية المستيدفة، وتكييف 

السياحية لتحقيق اإلشباع المطموب ليذه الرغبات والحاجات والتطمعات بكفاءة أكبر من المنشآت المنافسة أوضاع المنشآت 
وترى صناعة السياحة أن نجاح مثل ىذا المفيوم يعتمد بالدرجة األساسية عمى  (O'Connor,2014,11)فى الصناعة.

قدميا، من خالل آليات تالخدمات السياحية التى قدرة المنشآت السياحية، بل الصناعة برمتيا، عمى خمق الطمب عمى 
 (stan,2013,80) ووسائل تسويقية ىجومية ومتكررة.

فميس جميع السياح قادرين عمى معرفة  ،السائح يحتاج إلى أن تدرس دوافعو الشرائية وسموكو الشرائى دراسة متعمقةف
موسة مما يصعب عمى السائح إصدار أحكام احتياجاتيم بسيولة خصوصًا وأن الخدمات السياحية فى األصل غير مم

ويعتقد فى صناعة الفنادق أن التسويق والمبيعات ىما شئ واحد، وىذا ليس باألمر  (O'Connor,41)مسبقة حول جودتيا.
مدراء المبيعات يزودون الزبائن المرتقبين ببرامج ، فالمستغرب. فإدارة المبيعات فى الفندق ىى من أكثر اإلدارات المرئية

وعميو فإن وظيفة المبيعات  (James, 18) لرحالت ويعرضون عمييم االستمتاع بالطعام والشراب الذى توفره فناقدىم.ا
وفى  ىى وظيفة مرئية بشكل جمى، بينما نجد معظم النشاطات غير الترويجية لمتسويق تحصل خمف أبواب موصدة.

ن وترويج المبيعات. وليس باألمر المستغرب أن تجد صناعة المطاعم، نرى العديد من الناس يخمطون ما بين اإلعال
مديرى المطاعم يقولون بأنيم ال يؤمنون بالتسويق، عندما يقصدون فى الواقع أنيم محبطون نتيجة فشل اإلعالن فى 

ن ىاتين  (Stan,81)استقطاب الزبائن. وفى الواقع فإن البيع واإلعالن ىما مجرد وظيفتان من وظائف التسويق، وا 
أما عناصر  .فتين ليستا بالوظيفتين األىم. فاإلعالن والمبيعات ىما من مكونات عنصر الترويج فى المزيج التسويقىالوظي

المزيج التسويقى األخرى فيى تتضمن المنتج، السعر، التوزيع ومقدمى الخدمات، البيئة المادية وعمميات تقديم الخدمة. 
 (Buhalis,2014,89)ومات والتخطيط.والتسويق يشتمل أيضًا عمى البحوث ونظم المعم
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 : أهمية التسويق السياحى
أن صناعة السياحة أصبحت كظاىرة اقتصادية  3126لعام تشير اإلحصائيات الصادرة من منظمة السياحة العالمية 

البمدان واجتماعية تستحق االىتمام والدراسة والتحميل وسوف تحتل موقعًا متميزًا فى النشاطات االقتصادية لبعض 
ألغراض  %73ويشير نفس التقرير إلى أن أىداف السفر كانت موزعة بالشكل التالى;  (KIN-NAM,2017,8)السياحية.

فيم  %:3أما المتبقى منيم والبالغ  %،29فقد بمغت حصتيم  ،أما المسافرين ألغراض العمل، التسمية والترفيو والعطالت
ىذه األرقام واإلحصاءات ىى التى تبين و  (KIN-NAM,14)الدينى..الخ. ألغراض أخرى كالمؤتمرات والرياضة والوازع 

ن المحصمة النيائية ليذه  أىمية ىذا القطاع الحيوى فى دعم وتطوير اقتصاديات البمدان المصدرة والمستوردة لمسياح، وا 
ويعد التسويق األداة الرئيسية  (Buhalis,78)النشاطات تتوقف عمى كفاءة وقدرة المسوقين فى قطاعى السياحة والضيافة.

فى تطوير السياحة من خالل تقديم المنتج السياحي بأنواعو الجذابة وأطيافو الواسعة إلى األسواق المحمية واإلقميمية 
ىذا ويساىم قطاع السياحة والسفر فى خمق فرص عمل جديدة فى اقتصادات الدول التى  (James,343)والعالمية.

صناعة الضيافة واحدة من الصناعات الرئيسية فى ف (Stan,57).المفيوم السياحى المستداماستطاعت أن تخطط ضمن 
 (O'Connor, 17)ففى الواليات المتحدة األمريكية تعتبر ىى الصناعة الثانية من حيث استخداميا لمقوى العاممة. ،العالم

 ،ح يعتمد بشكل كبير عمى كامل صناعة السفرتسويق الضيافة الناجف ،نشاطات السياحيةالتؤلف صناعتى الضيافة والسفر 
 Travel/Hospitality)فالعديد من نزالء الفنادق والمنتجعات السياحية، مثاًل، يشترون رحالت سياحية وضيافة كاممة 

Packages) .مقدمة من قبل الشركات الكبيرة ومعروضة من خالل وكالء السفر(Buhalis,81)  ومن خالل الموافقة
فى رحالت الضيافة الكاممة التى تقدميا ىذه الشركات، فإن الفنادق تستطيع أن تمغى المنافسة بشكل  عمى المشاركة

وعمى نفس المنوال تمكنت الفنادق وشركات تأجير السيارات من تطوير عالقات تعاون مع  (KIN-NAM,25)فاعل.
ة بشكل خاص تحتاج إلى خبرات مسوقين صناعة السفر العربيف شركات الطيران التى تقدم خدمات وخطط طيران منتظمة.

محترفين يمتمكون آفاق واسعة وأفكار متجددة ذات طبيعة شمولية تمكنيم من صنع استراتيجيات تسويقية فاعمة تنظر إلى 
، نظرًا لندرة تمك الصناعة فى الوقت الحالى فى كثير من البالد الزبون كقيمة عميا، وتتسابق لخدمتو وضمان رضاه

 (Gabriele, 120).العربية

 : التوجه بالزبائن
كمما ازدادت حدة المنافسة، فإن الشركات تكون مضطرة لمتركيز عمى إرضاء زبائنيا بشكل أكبر وأفضل. فالمستقبل سيكون 

 (Robert keith)وقبل ثالثين عامًا كتب  (3126،51، شوقى)بالتأكيد قصيرًا بالنسبة لمشركات التى تؤمن بيذا النجاح.
عاجاًل أو آجاًل، فإن اليوم الذى يكون فيو تركز ;"عن مستقبل التسويق فى مقال تحت عنوان الثورة التسويقية جاء فيو; 

وعندما يأتى ىذا اليوم فإن الثورة التسويقية تكون قد  ،جميع نشاطات الشركة عمى إرضاء الزبون، آت الريب
من الشركات الناجحة فإن الثورة التسويقية تتحرك باتجاه االكتمال  واليوم وبالنسبة لمعديد (David,2017,205)."اكتممت

فإدارات المحاسبة، مثاًل صارت تطور الفواتير لتكون بسيطة  (David,12)فجميع اإلدارات صارت معنية بإرضاء الزبائن. 
شورة والنصح واإلرشادات وواضحة يستطيع الزبون فيميا بسيولة متناىية. وصارت إدارات الصيانة تنظم نفسيا لتقديم الم

لمعميل دون أى تعقيد. وصارت لمفنادق أيضًا مكاتب استشارات واستعالمات فى العديد من المرافق العامة لتوجيو النزالء 
غرض ف (Gabriele,26-30)إلى حيث المواقع الخاصة بالفنادق والتسييالت التى تقدميا ىذه الفنادق وغيرىا كثير.

وتستطيع المنشآت استقطاب الزبائن  ،تكوين والحفاظ عمى الزبائن الذين يدرون ربحًا عمييافى يكمن منشآت األعمال 
فالزبائن الراضون يكونوا فى الغالب ليس  (JF.Engel,2013,55)واالحتفاظ بيم عندما تكون قادرة عمى تمبية احتياجاتيم.
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نما يت حول مثل ىؤالء الزبائن إلى مروجين جيدين ليذه فقط موالين لمنشآت األعمال التى استطاعت أن تشبع حاجاتيم، وا 
إن رضا الزبون الذى (JF.Engel,36-37) المنشآت، من خالل الحديث عن رضاىم لزبائن من أصدقائيم أو معارفيم.

 (Gabriele,71)يقود إلى الربح ىو ىدف مركزى لتسويق الضيافة.

 السياحى  األسس االجتماعية لمتسويق: 

الجوىرية لمتسويق ىى الحاجات، الرغبات، الطمب، المنتجات، القيمة والرضا، التبادل، التعامالت، تعتبر المفاىيم 
 وىى مفاىيم تؤثر فى طريقة وصول المنافسين إلى المستيمكين. (David,194)العالقات، والسوق.

(David,197)دارية يتم بواسطتيا حصول األفراد والمجاميع عمى ما يحتاجونو ويرغبونو  فالتسويق ىو عممية اجتماعية وا 
من خالل تكوين وتبادل المنتجات والقيمة مع اآلخرين. فممناس رغبات ال حدود ليا، إال أن موارد ىؤالء الناس تكون 

 ( إنيم يختارون المنتجات التى تولد اإلشباع األعظم مقابل الثمن الذى يدفعونو لمحصول عمييا.3121،83محدودة.)فريد، 
(David,190)( فالسياح ينظرون إلى 289ما تدعم الرغبات بقوة شرائية، فإن ىذه الرغبات تتحول إلى طمب. )فريد، وعند

الخدمات السياحية باعتبارىا حزمة منافع، وىم يختارون تمك المنتجات التى تقدم ليم أفضل حزمة منافع مقابل الثمن الذى 
خاص واألماكن والمنظمات والنشاطات واألفكار. فالزبون يدفعونو لمحصول عمييا. ومفيوم المنتج السياحى يتضمن األش

 ( 281-279يقرر إلى فى أى مكان يفضل قضاء إجازاتو، وأى شركة طيران يستخدم، وىكذا. )شوقى،

( كما 21تتمحور السياحة حول الناس وتحركاتيم إلى جيات قصد بعيدة عن أوطانيم ونشاطاتيم خالل عطالتيم.)شوقى، 
ة بالسفر إلى البقاء فى أماكن خارج البيئة المألوفة لمناس وذلك ألغراض العمل أو تختص أيضًا السياح

وتأسيسًا عمى ذلك فإن البحث فى مجال السياحة يجد جذوره فى مبادئ وممارسات العمم  (Gabriele,251)االستمتاع.
صالح األسواق المستيدفة، (ومن ثم فإنو ينبغى عمى المنظمة أن تحدد حاجات ورغبات وم3127،75االجتماعى.)عمى، 

وأن تقدم حاالت الرضا المرغوب بشكل أكثر كفاءة وفاعمية من المنظمات المنافسة، وبطريقة يمكن من خالليا إدامة أو 
إن التوجو المجتمعى لمتسويق السياحى، يقوم عمى فرضية مؤداىا أن  (JF. Engel,42)تحسين رفاىية الزبون والمجتمع.

وى السياسية والقانونية والديموغرافية، وكذلك االعتبارات األخالقية واإلنسانية والحضارية والشواىد المشاكل البيئية والق
، 3125التاريخية، والموروث الشعبى وغيرىا ىى الموجو األساسى لالستراتيجيات التسويقية فى صناعة السياحة.)حميد،

يعية كالطاقة والبيئة والمحافظة عمييا من الفناء والتموث، ( ففى ىذه الحالة تيتم صناعة السياحة بالموارد الطب2:5-2:6
(ويأتى مفيوم البيئة السياحية المستدامة، والتنمية السياحية :3وذلك من أجل توفير حياة أفضل وراحة أكبر لمسياح.)حميد، 

لسياحة الدينية كما برزت تسميات مثل ا (James,135)المستدامة فى صمب اىتمامات وتطمعات ىذه الصناعة الرائدة.
(Religious Tourism)  والسياحة األثرية(Tourism of Archaeological Sites)    وسياحة الترفيو(Leisure 

Tourism)  والسياحة العممية(Scientific Tourism)  والسياحة الصحراوية(Desert Tourism)  وسياحة التسوق
(Shopping Tourism) صناعة السياحة ضمن المفيوم االجتماعى والثقافى واإلنسانى لتؤكد عمى الطبيعة المتجددة ل
وعمى ىذا األساس، كانت صناعة السياحة سباقة إلى تطبيق  (KIN-NAM,112-116)لمتسويق السياحى الحديث.

مفاىيم وآليات وطرائق ما اصطمح عمى تسميتو ببحوث السائح والذى يعنى بدراسة دوافع وخصائص وتوقعات السائح 
و المحتمل بغية التأثير عمى سموكو لغرض زيادة المبيعات، من خالل ترغيبو بالشراء وتكرار الحالى أ
كما برز مصطمح بحوث السوق السياحية، والذى يعنى بدراسة السوق السياحية من جميع  (Gabriele,22-23)الشراء.

 .ىير والمجتمع فى قمة اإلىتمامات( مما يعنى وضع مصالح الجما9:جوانبيا.)شوقى،
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 : خصائص التسويق السياحى 
 :تعتبر السياحة نوعًا خاصًا من التجربة اإلنسانية  -1

فالسياحة تعتبر بمثابة نشاط إنسانى، ذلك أن شراء عطمة سياحية يختمف تمامًا عن شراء معظم المنتجات األخرى، 
شراء األفراد لمعطالت تفوق من حيث ( كما أن عممية قرار 29فالسياحة تتطمب من الفرد التنازل عن الوقت والمال.)حميد،

التعقيد أية عممية أخرى لشراء منتجات ممموسة حيث تنطوى عمى جوانب إنسانية واقتصادية ومزاجية متشابكة ومعقدة، 
-Stan,303)أضف إلى ذلك صعوبة قياس العديد من ىذه الجوانب ألنيا ببساطة تتعمق بآراء وتجارب وقيم شخصية.

305) 
 اإلعالن بشكل قوى:ترتبط السياحة ب -2

من األمور المتعارف عمييا أن مستوى إدراك الفرد لممنتج السياحى يعتبر منخفضًا بالمقارنة مع أنواع المشتريات 
( فالمنتج السياحى )رحمة مثاًل( يعتبر خدمة غير ممموسة تتاح وتستيمك فى نفس المحظة، لذا، يصعب 23األخرى.)حميد، 

وعميو، فإن اإلعالن والخبرات السابقة والكممة المنطوقة  (Gabriele,212) بشكل مسبق. عمى مسوقيا اختبارىا تسويقياً 
(Word of mouth)  ،( وليذا السبب فإن :7-78تساىم بشكل واضح فى تعزيز اإلدراك بوجود المنتج السياحى.)شوقى

 (74-73ح ونمو ىذه الصناعة.)فريد، اإلعالن المستند إلى البحث التسويقى السياحى المتقن يمعب دورًا أساسيًا فى نجا
 تتأثر صناعة السياحة بشكل خاص بالقوى الخارجية : -3

( وىذه القوى تتراوح ما بين عدم 27إن أبرز ما يميز صناعة السياحة حساسيتيا المفرطة لمقوى والعوامل الخارجية.)شوقى، 
د ينقمب رأسًا عمى عقب فى حالة حدوث أى االستقرار السياسى إلى تغير الموضة وعميو فإن تفضيل جية قصد معينة ق

متغير بسيط أو معقد، مثل تفشى وباء أو مرض أو حدوث اضطرابات عمالية أو تغير فى أسعار صرف العمالت وما 
كما حدث فى مصر وغيرىا من الدول العربية. ويبدو جميًا أن الطمب  (David,32-35)شابو ذلك، أو إضطرابات سياسية

باطًا وثيقًا بمثل ىذه القوى والمتغيرات لدرجة أن العديد من الباحثين فى صناعة السياحة يطمقون عمييا السياحى يرتبط ارت
 (KIN-NAM,9-11))الصناعة األكثر حساسية لممتغيرات(.

 تخمق صناعة السياحة تشكيمة متنوعة من التأثيرات : -4
تخمقيا صناعة السياحة باتت معروفة وموثقة عمى نطاق فالتأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية والسياسية التى 

وتأسيسًا عمى ذلك فإن الضرورة تقتضى التعمق فى دراسة ىذه التأثيرات والبحث فييا وذلك لتمكين  (James,37)عالمى.
المخططين السياحيين والحكومات من اتخاذ القرارات الصائبة بصددىا وصياغة استراتيجيات وخطط سياحية 

 (O'Connor,102-104)محكمة.
 تتطمب صناعة السياحة رؤى بحثية ثاقبة : -5

ال جدال فى أن صناعة السياحة ىى صناعة التعامل مع الناس من حيث التعرف عمى حاجاتيم ورغباتيم وتطمعاتيم 
 كما أن المنتج السياحى يمثل خدمة راقية (JF. Engel, 66)وأمزجتيم وأحاسيسيم وذلك بيدف تحقيق الرضا المنشود.

مثل أساليب الترحاب بالضيف واالبتسامة واألىم  –غير ممموسة تحكميا عوامل كثيرة قد تكون ىى األخرى غير ممموسة 
وعميو فإن البحث السياحى الرصين ينبغى أن  (O'Connor,98-99 )من ذلك كمو أسموب تقديم الخدمة السياحية نفسيا.

نما يتناول ثالثة عناصر إضافية ىى ال يتناول المزيج التسويق الرباعى )الخدمة، السعر ، الترويج والتوزيع( فحسب، وا 
 (84-81الناس، وعممية تقديم الخدمة والبيئة المادية، ليصبح المزيج التسويقى السياحى سباعيًا.)شوقى، 
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 التحديات التسويقية :  -6
الحالى ما فعمتو فى العقد الماضى". إن الصيغة الرابحة ألى شركة ىى فى التزاميا بالحكمة القائمة; "ال تفعل فى العقد 

بمعنى أن ما حصل فى العشر سنوات المنصرمة وما كان يصمح ليذه السنوات، لن يحصل ولن يصمح لمسنوات العشر 
إن التطورات التكنولوجية وغيرىا سوف تساعد الشركات  (James,89)الحالية خاصة فى ظل المنافسة العالمية المتزايدة.

ة لتركيز جيودىا بشكل أفضل فى السوق حيث يتوجب عمييا أن تتبنى التطورات التكنولوجية المفيدة السياحية والفندقي
 ,Buhalis) (46وتوظيفيا لخدمة زبائنيا وبالتالى تصبح كميزة تنافسية.

 ثانيًا : اإلعالن السياحى فى مصر :
(، والتي تبمغ تكمفتيا نحو this is Egyptانطمقت الحممة الدولية لمترويج السياحي لمصر داخميا وخارجيا )ىي دي مصر 

. ووزارة السياحة ليست ىى الجية الوحيدة التي ستتولى 3129وحتى  3126مميون دوالر، وتمتد خالل الفترة من  79
 this is»عمى صفحات التواصل االجتماعي عبر ىاشتاج الترويج لمصر خارجيا بل أن الشباب المصري النشط 

Egypt » سيكون لو الدور األكبر في الترويج، كان ىذا ىو مخطط حممة الترويج لمسياحة، حيث دعوة الشباب أو
رساليا عمى ىذا الموقع، لتقوم الوزارة مع ىيئة تنشيط السياحة  المصريين عمومًا لتصوير أجمل المناظر فى مصر وا 

ر أفضل المقطات لعمل فيمم إعالنى بيا. وقد إستجابوا بالفعل، وامتألت وسائل التواصل االجتماعي بالصور الرائعة بإختيا
 (2موقع اليوم السابع( شكل رقم) -من جميع أنحاء مصر.)ميرفت
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الحملة السياحية لمصر.( اإلعالن الذى تشجع فيه الدولة الشباب على المشاركة فى 1شكل رقم )  

والحممة تعتمد عمى محورين أساسيين األول عبر الترويج لمصر باستخدام الشبكة العنكوبتية وفيس بوك وتويتر، والثاني 
عالنات دعائية  باستخدام الوسائل التقميدية من أفالم دعائية متخصصة تنشر في كبرى وسائل اإلعالم األجنبية والعربية وا 

عربية واألوروبية، فضال عن المشاركة في جميع المعارض والبورصات العالمية خالل في الشوارع والميادين اليامة بالدول ال
موقع اليوم السابع( والسبب الرئيسي إلطالق الحممة  -ميرفت«.)الشارتر»الفترة المقبمة واستمرار دعم الطيران العارض 

ة الطائرة الروسية، إضافة إلى الرد عمى حاليا ىو تغيير الصورة الذىنية لمصر خارجيا، والتي ساءت بشكل كبير بعد حادث
كل المغالطات واألكاذيب المنتشرة حول مصر في العديد من الدول حول افتقادىا لبعض اإلجراءات األمنية، لتوضيح أن 

 يحدث فى مصر( mbcمصر تشيد استقرار سياسي وأمني.)موقع 
نقول لمعالم ىي دى مصر بثقافتيا وآثارىا وشعبيا ( لThis is Egyptوقال وزير السياحة إن شعار الحممة )ىى دى مصر 

مصر بكل مقوماتيا، من خالل عرض آلالف الصور والفيديوىات عمي مواقع التواصل االجتماعى، لنقول لمسائح الزائر 
استمتعوا بمصر رسالة توجييا لمعالم. فاليدف من الحممة ىو استعادة مصر لمكانتيا الدولية كواحدة من أكثر الدول 

تالكا لمقومات سياحية ىائمة، ال تممكميا كثير من الدول، إال أنيا استطاعت أن تكون محل اىتمام الدوائر السياحية ام
 موقع اليوم السابع( -الدولية وقبمة لمسياح من كل دول العالم. )ميرفت

حمي واإلقميمي، باإلضافة ممثاًل لإلعالم الم 231، وحضرىا أكثر من 3126ديسمبر  21وقد انطمقت الحممة داخمًيا يوم 
من الشباب المؤثرين عمى شبكات التواصل االجتماعي، والذين لعبوا دورًا بارزًا في مساعدة الحممة عمى  261إلى حوالي 

تحقيق االنتشار اإلعالمي ومن دون أي تكمفة مادية، وحققت نتائج إيجابية عمى مواقع اإلنترنت حيث بمغت الصور 
% فقط منيا رسائل سمبية، أما المناظر عمى موقع 2رسالة،  59.124دي مصر عمى "إنستجرام" المنشورة لياشتاج "ىي 
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رسالة  57.183% فقط سمبية، و4رسالة من داخل مصر، منيا  :33.46منظًرا، و"تويتر"  764.673"يوتيوب" فبمغت 
ي إعادة رسم صورة إيجابية لمصر % فقط سمبية. وركزت استراتيجية الحممة عمى المساعدة ف5عمى مستوى العالم، منيا 

 يحدث فى مصر( mbcحول العالم. )موقع 
واليدف من الحممة ىو الترويج لمصر كوجية سياحية متميزة، بالتعريف بالوجيات السياحية فى مصر من خالل تقسيميا 

األبيض المتوسط، جغرافيًا إلى أربع مناطق رئيسية تتضمن وادي النيل، وشواطئ )ريفييرا( البحر األحمر، والبحر 
شراك مختمف الفئات مع  والصحراء الغربية. والتركيز عمى إضفاء الطابع الشخصي عمى التجربة المصرية، بجذب وا 

الذين يدفعيم حب المغامرة  3111التركيز عمى الفئات الشبابية من مواليد مطمع ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 
 ع اليوم السابع(موق -والتجربة الشخصية والحماس.)ميرفت

منتج جيد لقطة وقد إختمفت ىذه الحممة عن الحمالت السياحية السابقة لمصر، فيى مجموعة من المقطات المجمعة وكل 
% فقط من السائحين الذين 41يقدمو لمسائح، فمم يكتفى باآلثار فقط، ألنيا طبقًا إلحصائات عديدة، ال تجذب سوى 

مناخ والشواطئ الرائعة التى تمتمكيا مصر وىى أشياء يبحث عنيا السائح فى لى مصر. ولكن ىناك أيضا الإيحضرون 
فاإلعالن يؤكد التغيير النوعى الذى حدث فى السياسة اإلعالنية   أى مكان. ىذا إلى جانب العامل البشرى الممزوج معيا،

زه عمى الشخصيات أكثر من السياحية، فصورتنا عن أنفسنا كمصريين عقب ثورتين، كان فييا فخر، ظير ىذا من تركي
األماكن، أو كجزء من األماكن، فالنظام نفسو أخذ خط آخر بالنسبة لمسياحة مكمل لتعاممو مع فكرة كرامة المواطن 

 يحدث فى مصر( mbc)موقع .أساساً 

 : وصف الحممة اإلعالنية 

 اإلعالن التميفزيونى :
ثانية تقريبا عمى عدد من المناظر الخالبة الفريدة  لممدن السياحية  31الذى يبمغ مدتو دقيقة و اإلعالن التمفزيونىيحتوى 

التى يتميز بيا المقصد السياحى المصرى، ويعتمد الفيمم عمى إبراز كافة األنشطة السياحية التى يمكن القيام بيا خالل 
وأحيانًا أخرى من خالل شخصيات تمارس تمك  سواء منفردة حيث أحيانًا كان يعرض أطعمة مصرية، زيارة مصر،

، ىذا مع إستخدام كما أظير الفيمم تنوع المنتج السياحى المصرى ما بين السياحة الثقافية والبحرية والترفييية األنشطة.
العديد من الشخصيات المصرية والتى تمثل كافة فئات المجتمع وطبقاتو، رغم أن أغمبيم كان فتيات جميالت، لجذب 

بسبب اثر اليالة عمي افتراض أن الشخص الوسيم واألنيق يكون  ،فالمجتمعات الشرقية تعطي أىمية كبيرة لمشكل".نتباهاإل
باإلضافة إلي أن المواصفات الشكمية تعمل عمي تسييل عممية التعديل في  ،ألطف واقرب لمتقبل من قبل اآلخرين

حسن األشياء يسيل عممية تعديل مشاعر األشخاص ف ،ع االىتماماالتجاىات لدي المستيدفين من األفراد نحو الشئ موضو 
( وىو قد فعل 514، 3119، ايريك ".)كخطوة قد يسبقيا إثارة انتباه واىتمام من قبل الجية المقصودة أو التغيير ،نحوىا

لوصف أغمب ذلك بجذب اإلنتباه لممناطق السياحية عن طريق الفتيات فى تصميم اإلعالن. ىذا مع إستخدام كتابات 
فقد أبرز االعالن كل المشاىد مثل جمل )قصة المساء عمى منظر لسيرة سفارى، أو فصل دراسى لمكان تاريخى...وىكذا( 

كأنو رحمة تصور مصر، عن طريق تحديد المواقع ، من الجوانب الترفييية والثقافيو لمبمد، مع خميط من الحداثة والتقاليد
كل ىذا بإختصار شديد عن ر العام مجموعة متنوعة من الخيارات والخبرات في عطمة. بوصفيا الوجيو التى تقدم عمى مدا

، فقط الموسيقى الحماسية الشيقة المرافقة لإلبيار البصرى. شكل ةمسموعطريق لقطات متنوعة متتابعة، من دون وال كممة 
 (3رقم )
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(2)شكل رقم   

 اإلعالن التليفزيونى )هى دى مصر(

 
 المعارض :

 الترويج لمسياحة المصرية فى بورصة لندن :
 

(، عمى ىامش بورصة لندن التى This is Egyptتم اإلعالن عن حممة الدعاية الدولية لمسياحة فى مصر)ىى دى مصر 
مترًا مربعًا ويضم دور عموى  891( المقام عمي مساحة 4تزامن مع إطالقيا. حيث شارك الجناح المصرى شكل رقم )

فندقًا من أبرزىم  51متر مربع عمي شكل مركب فرعوني، يحتوي بداخمو عمى تماثيل فرعونية. والمشارك فيو  86مساحة 
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نتركونتننتال وفندق ىيمتون، وىمنان وأ يحدث فى مصر(  mbcشركة سياحية.)موقع  41وراسكوم، وماريوت وسونستا، وا 
وبورصة لندن تعتبر أكبر المعارض السياحية الدولية في السوق البريطانى، وأىم بورصة سياحية في العالم بعد بورصة 

 (Buhalis,22-25)دولة من مختمف دول العالم. 291، ويشارك بيا نحو  iTBبرلين 
 

  

  
( الجناح المصرى يتضمن صور األماكن السياحية المصرية وأعمدة عمييا رسوم فرعونية، وفيديو لحممة )ىى 4شكل رقم )
 (، وشعار الحممة عمى أغمب مكاتب اإلستقبال.This is Egyptدى مصر 

 
 اإلعالن الخارجى :

تصدرت إعالنات الحممة الترويجية لمصر)ىى دى مصر( شاشات العرض بأشير ميادين العاصمة البريطانية لندن 
عبده أبو غنيمو( وىو ميدان تاريخى بنى  -( )موقع جريدة الوطن5(، شكل رقم )Piccadilly Circus)ميدان بيكاديممى 

السياح وسكان لندن عمى حد سواء حيث تضم ىذه المنطقة ، يربط أشير شوارع لندن. ويعتبر أحد أىم وجيات :292عام 
واإلعالن  (Buhalis,64) وما حوليا العديد من أماكن الترفيو والمحالت واألسواق والسينمات والمسارح والمطاعم والمقاىي

ىذا مع عبده أبو غنيمو(.  -عبارة عن فيمم تسجيمى قصير عن مختمف المقاصد السياحية فى مصر.)موقع جريدة الوطن
يحدث فى مصر(  mbcإنتشار اإلعالنات الخارجية لمحممة فى أشير ميادين مصر والعديد من الدول العربية.)موقع 

 (8، 7، 6أشكال أرقام )
 

 

 (4شكل رقم )
إعالن الحممة الترويجية لمصر)هى 
دى مصر( عمى شاشات العرض 

بأشهر ميادين العاصمة البريطانية 
 لندن "ميدان بيكاديممى
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 (5شكل رقم )

إعالن عن حممة )هى دى مصر( 
مخصص لمنطقة البحر األحمر حيث 

 .ممارسة الرياضة المائية والغوص
 

 

( يتضمن عدة صور عن قضاء أوقات ممتعة متنوعة فى المناطق الساحلية6شكل رقم )  

 

( يتضمن عدة صور عن قضاء أوقات ممتعة متنوعة فى وسط البلد7شكل رقم )  

  المستهدف :الجمهور 
 صرح المدير العام لييئة تنشيط السياحة أن الحممة موجية لمعرب إال أنيا تصمح لجميع جنسيات السياح.

 
 : مقومات الحممة 

 : نجاح الحممة جماهيريًا 
حققت الحممة الترويجية لمصر تحت عنوان "ىى دى مصر"، أعمى نسبة مشاىدة عمى مواقع التواصل االجتماعى فيس 

مميون مشاىد. )بوابة  4.7ساعة من بث اإلعالن التميفزيونى عمى الموقع، حيث بمغ عدد المشاىدين  :2بوك، خالل 
 فاطمة عياد( -الوفد 
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 : نجاح الحممة فنيًا 
فى فئة )التميفزيون والسينما( عن  3127( عمى مستوى العالم عام Golden Cityفازت مصر بالجائزة الذىبية من )

( المنفذة لمحممة الدعائية والترويجية JWTمصر( عن أفضل فيمم دعائى، والذى أنتجتو شركة ) حممتيا الترويجية )ىى دى
(، والذى أقيم عمى ىامش Golden City Gate Awardلمصر بالخارج، من قبل المجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز )

ولية والتى تتنافس دول العالم لمحصول (، والتى تعد من أىم وأكبر الجوائز الدITBبورصة السياحة الدولية فى برلين )
 فاطمة عياد(  -عمييا، وىى فئة شممت منافسين أقوياء من جميع أنحاء العالم. )بوابة الوفد 

 : تركيز الحممة عمى الشخصية المصرية 
يوجد فى مصر خميط مضطرب من العادات والتقاليد، تعود إلى أصول متنوعة، وتنتج عن أسباب كثيرة، وقد أبرزت 

 لحممة أغمبيا. ا

كما ركزت الحممة عمى السمات األساسية لمشخصية المصرية، كعامل جذب لو دور كبير، حيث الجانب الشخصى فى 
التعامل أىم من األماكن السياحية بالنسبة لمسائح، وكذلك إلىتمام العالم بالشخصية المصرية بعد النجاح المتوالى لثورتين 

ات التى تم التركيز عمييا المالمح البشوشة، إحترام المصريون لكبار السن، الطيب متتاليتين فى مصر. ومن تمك السم
والود المتأصمين بطباعو، عنصر االنفعال، اإليمان بالخرافة والبخت، الرضاء والقناعة وعالقة ىذه السمة بسمات أخرى 

عب المصرى يتسم بالتوازن واالعتدال وليس مثل; التسامح، والتحمل، والصبر، والكرم، والتدين. التوازن واالعتدال ; فالش
الغمو والمبالغة وتكشف سمة االعتدال عن نفسيا فى عدة مظاىر منيا السماحة وعدم التعصب، وكذلك فى مظيره 

 (91-88، 3121الخارجى.)عبد المطيف، 

  : خصوصية المكان 
 فرده.ركزت الحممة عمى خصوصة المكان حيث أن السائح يستطيع االستجمام وكأنو بم

 التركيز عمي احتياجات العميل 
 

 : البساطة والوضوح 
 حيث عرض كافة األماكن واألنشطة ببساطة بالغة، ووضوح شيق.

 
 : سمبيات الحممة 

(، والتى اعتمدت عمى نفس الفكرة 9أن الحممة تم أخذىا تطابقًا من الحممة الترويجية لمسياحة فى لبنان شكل رقم ) -
رساليا لييئة تنشيط السياحة، كما أنيا كانت سابقة عمى الحممة المصرية من حيث  حيث قيام الشعب بإلتقاط الصور وا 

، كما تقاربت الموسيقى المستخدمة فى الحممتين من 3126اإلنتاج والعرض فعرضت عمى الشاشات الفضائية عام 
 حيث نفس الوزن واإليقاع.
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( 8شكل رقم )  

الترويجية للسياحة فى لبنانالحملة   
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  أغمب الشخصيات اإلعالنية كانوا فتيات جميالت بمالبس كاشفة، فقد إستثنى شخصية الفتاة المحجبة تمامًا من
 المجتمع، رغم أنيا تحتل نسبة ليست بالقميمة من المجتمع المصرى.

 : ثالثًا : اإلعالن السياحى فى اإلمارات

 : وصف الحممة اإلعالنية 
إنماء مستوى إقبال الزوار عمى  ، وذلك بيدف3127إمارة دبى بعممة حممة إعالنية لمترويج لمسياحة بيا عام قامت 

الوجيات السياحية والثقافية والترفييية المتنوعة في اإلمارة وترسيخ مكانة دبى عمى الصعيد العالمي. وجاءت الحممة مختمفة 
، فقد إختمفت فى شكميا ومضمونيا من إعالن التميفزيون إلى المعارض عن كثير من اإلعالنات السياحية لمبالد األخرى

 محمود عبد القادر( -إلى اإلعالنات الخارجية.)موقع جريدة البشاير

 اإلعالن التميفزيونى :

واألسبوع فقط تم عمل مجموعة من اإلعالنات التميفزيونية تقسم الزيارة إلى دبى من يوم إلى سبع أيام. وقد تم إختيار اليوم 
لتحميميما، ألنيما يشتمالن عمى كافة األماكن الممكن زيارتيا فى إمارة دبى. ولم يشتمل اإلعالن عمى الكممة المنطوقة بل 
فقط عمى موسيقى كالسيكية شرقية، مع كتابات تتضمن الساعة أو اليوم، والمكان، والنشاط الممكن ممارستو. وفى حالة 

سم المكان والنشاط الذى يتم اليوم تم توزيع األماكن ا لممكن زيارتيا بعدد الساعات األربع والعشرون، مع كتابة التوقيت وا 
بو، وكانت أغمبيا من األماكن السياحية الحضرية الفخمة الجاذبة لمسياح العرب، واألجانب من طبقات محددة.وانتيى 

مرأة من األجانب يمبسون مالبس اإلعالن بجممة تجديد اإلقامة فى كناية عن أن يوم واحد ال يكفى،  وصحبو بصورة رجل وا 
 (:غطس، ويغطسون، ولكن مع عدم إبراز ما يرونو تحت الماء، كناية عن غطسيم فى دبى ذاتيا. شكل رقم)
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(9شكل رقم )  

 إعالن دعائى لمسياحة فى دبى لمدة يوم واحد

 
 

الباحثة بالتحميل فيو إعالن عن زيارة دبى لمدة أسبوع، وقد تم تقسيم المقطات تبعًا لألماكن  أما اإلعالن اآلخر الذى تناولتو
سم المكان، والنشاط الممارس، وأحيانا فى بعض األماكن لياًل أم  التى يمكن زيارتيا، مصحوبة بكتابة توضح رقم اليوم وا 

 (21نيارًا. شكل رقم )
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(11شكل رقم )  

 إعالن دعائى لمسياحة فى إمارة دبى لمدة أسبوع

 المعارض :
، ( 22شكل رقم ) ، في فعاليات معرض سوق السفر العالمي3127عام شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي 

 شركائيا في قطاع السياحة باإلمارة.جية من  61الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ضمن وفد كبير ضم أكثر من 
وشكل المعرض منصة مالئمة لمترويج ألحدث المعالم السياحية التي تم افتتاحيا في دبي مؤخرًا، والتي تؤكد عمى مكانة 

أطمقت إدارة السياحة فقد محمود عبد القادر(  -)موقع جريدة البشاير.اإلمارة كأفضل وجية لمسياحة العائمية عمى مدار العام
الذي سجل زيادة في أعداد المسافرين البحريين بنسبة و ، (3128 -3127)البحرية في دبي موسم السياحة البحرية الجديد 

ومن المتوقع أن يسيم افتتاح خطين مالحيين .%35%، إضافة إلى زيادة عدد الرحالت التي زارت دبي بنسبة :2
% في عدد الرحالت إلى دبي، ليبمغ 29تحقيق زيادة قدرىا  جديدين، ىما "نورويجيان كروز الين" و"ثومسن كروزس"، في

، 3125شيدت السياحة البحرية في دبي نموًا كبيرًا منذ العام فقد  ألف سائح. 686عدد سياح الرحالت البحرية أكثر من 
ليند، والصين، وأميركا بعد اعتماد تأشيرة متعددة الزيارات لدولة اإلمارات، التي بدورىا فتحت الباب أمام أسواق ناشئة مثل ا

مميون  31، الرامية إلى استقطاب 3131الجنوبية وروسيا، بما يسيم في تحقيق اليدف اإلستراتيجي لرؤية دبي السياحية 
، سوف يتم تشغيل الرحالت السياحية إلى الجزر 3129   - 3128وبدءًا من موسم  .3131زائر سنويًا بحمول عام 

)موقع جريدة الخميج لى من نوعيا التي ستقدم رحالت لثالث أو أربع لياٍل في المنطقة.اليونانية والتركية، وىي األو 
 اإلقتصادى(

كما عرضت الدائرة خالل المعرض،  باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى دبي كوجية سياحية دافئة خالل فصل الشتاء. ىذا
، Dubai Calendar، وتطبيق Visit Dubaiطبيق مجموعة من التطبيقات المبتكرة التي تتميز بيا تجربة السياح، مثل ت
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، باإلضافة إلى عرض فيديو جديد عن منطقة "حتا" كوجية لممغامرة في اليواء Dubai 360وتجربة الواقع االفتراضي 
معرض منصة مثالية لمتواصل مع وسائل اإلعالم والمتخصصين في قطاع السياحة، وعقد صفقات الشكل وقد  الطمق.

ما كان أكثر و  ا أن تستقطب المزيد من الزّوار والسياح من المممكة المتحدة إلى دبي في المستقبل القريب.أعمال، من شأني
، والتي نجمت عن الحممة التسويقية DUBAI 360لفت النظر في الجناح الخاص بـ دبي ، ىو تجربة الواقع االفتراضي 

بالمواقع السياحية في دبي من خالل استخدام تقنيات متطورة،  التي أطمقتيا الدائرة في محطة واترلو بمندن، بيدف التعريف
كما تم دعوة  تمّكن الجميور من االستمتاع بالمشاىد واألصوات والمعالم السياحية لممدينة في الساحة الرئيسة لممحطة.

أكبر مدينة ترفييية  زّوار جناح دبي لمتواصل مع شركاء "دبي لمسياحة"، بما في ذلك "آي إم جي عالم من المغامرات" وىي
 (2-)موقع جريدة الخميج اإلقتصادىمغطاة في العالم، وكذلك "دبي باركس آند ريزورتس".

  

( جناح إمارة دبى فى معرض لندن، ونالحظ أنه نظرًا إلعتماد السياحة فى دبى عمى السياحة 11شكل رقم )
ساحمية مهمة بها شعاب مرجانية كما فى مصر، فقد الحضرية الحديثة، حيث ال توجد آثار تاريخية، وال مناطق 

.تميز الجناح الخاص دبى بتصميم تقنى حضارى دون النزعة التاريخية  

 اإلعالن الخارجى :
ركزت الحممة الدعائية لمسياحة فى دبى عمى أشير مبانى حديثة تتميز بالفخامة والحضرية ىى برج خميفة، وفندق برج 

( وانتشرت الحممة فى أشير الميادين العالمية، وكذلك فى بعض الدول 23التالى. شكل رقم )العرب. كما يظير فى الشكل 
 محمود( -)موقع جريدة البشاير الخميجية، ىذا باإلضافة إلى دبى ذاتيا.

 

  
 ( إعالنات خارجية لمحممة الدعائية السياحية إلمارة دبى.12شكل رقم )

 : الجمهور المستهدف 
المتحدة ىى الوجية الرئيسية المفضمة لدى المسافرين من رجال األعمال والسياح القادمين من المممكة اإلمارات العربية 

، أن من بين الدول العشر الرئيسية التي تفضل السفر 3127المتحدة. فقد كشفت الدراسة التي أجراىا ىوتيمز كومبايند لعام 
لواليات المتحدة، ويأتي بعدىم كوريا الجنوبية والسويد والنرويج إلى اإلمارات، ىى المممكة المتحدة، يمييا أستراليا وا

 وباكستان وسويسرا وألمانيا.
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)وكالة أنباء األعمال( فاإلمارات العربية المتحدة تعد مالذًا مناسبًا لممسافرين الذين يبحثون عن الطقس الدافىء وتجربة 
إقامة رفيعة المستوى من حيث توفر مجموعة واسعة من مراكز التسوق والمطاعم الراقية وأماكن اإلقامة الفاخرة، فضال عن 

% من الذين يحجزون 54( كما أشارت الدراسة أن eye of dubaiالمتعددة.)موقع  وجود الوجيات السياحية والترفييية
عاما. كما أن المسافرين ىم أساسًا من  55و 46% بين 41عاما، يمييم  45و 36أماكن إقامتيم تتراوح أعمارىم بين 

عن الفنادق الفاخرة وخيارات  العائالت واألزواج ورجال األعمال. فعند البحث عن أماكن اإلقامة، يبحث ىؤالء المسافرون
المطاعم المتنوعة، فضال عن األماكن الرياضية والترفييية والنوادي الصحية وغيرىا من األنشطة المخصصة لمعائالت 

 واألزواج ورجال األعمال.)وكالة أنباء األعمال( 

عالميًا من حيث إنفاق السياح فدبي تتفوق عمى نيويورك في إنفاق السياح الدوليين، فقد حمت دبي في المركز األول 
مميار  42.4مميون سائح زاروا دبي ىذا العام ما مقداره  26الدوليين، حيث قدر تقرير شركة "ماستر كارد" إنفاق أكثر من 

 3161دوالر، متقدمة بذلك عمى مدن سياحية عالمية مثل نيويورك وطوكيو ولندن. وبمغ متوسط إنفاق السائح في دبي 
دوالرًا، وتايبيو الصينية في المرتبة الثالثة بـ  2569حمت نيويورك في المرتبة الثانية بمتوسط إنفاق قدر بـ دوالرًا، فيما 

دوالر،  2211دوالرًا، وفي طوكيو ينفق السائح ما متوسطو  2223دوالرًا، أما في سيول فبمغ متوسط إنفاق السائح  2382
 (eye of dubaiموقع دوالرًا في المتوسط.) 4::فيما أنفق زائرو لندن 

 : مقومات الحممة 
من أجل الترويج ” إكسبيديا“دخول إمارة دبى الوجية السياحية المفضمة لدول مجمس التعاون الخميجي في شراكة مع شركة 

ألنشطة إمارة دبى وعروضيا، وذلك بيدف التعزيز من مكانتيا كوجية مفضمة لمترفيو والتسمية في المنطقة لممسافرين 
، وستستمر لمدة 3127وألجانب، عبر منصة واحدة متكاممة عبر اإلنترنت. وقد تم إطالق حممة الترويج عام  المحميين

، ويستيدف أسواق دول مجمس  Expedia.co.ukالذي يغطي سوق المممكة المتحدة  Expedia.comعام عمى موقع
ذب األشخاص الراغبين في السفر إلى اإلمارات التعاون الخميجي والواليات المتحدة، وتيدف ىذه الحممة الترويجية إلى ج

 العربية المتحدة أول مرةـ كما تخمق التواصل مع
 األشخاص الذين كانوا يبحثون عن خيارات لقضاء إجازاتيم في اإلمارات العربية المتحدة. )موقع اكسبيديا( 

لمسفريات عبر اإلنترنت، ىي وكالة « اإكسبيدي»وموقع إكسبيديا منصة عبر اإلنترنت لمتواصل مع المسافرين، ومجموعة 
سفر والسياحة عمى اإلنترنت، تتضمن خدماتيا حجز تذاكر عمى متن مختمف شركات الخطوط الجوية، حجوزات الفنادق، 

ألقضل موقع  جائزة ويبي حصل موقع إكسبيديا كوم عمى 3117في  .وكالء السيارات وتنظيم الرحالت البرية والبحرية
وجائزة سيتفي ألفضل شركة مبتكرة من جمعية رجال األعمال األمريكيين. )موقع اكسبيديا ;  اإلنترنت سياحة وأسفار عبر

http://www.expedia.com) 

بتقسيم لذا، ونظرًا ألن شركة إكسبيديا ىى المصممة إلعالن، وىى فى ذات الوقت المصممة لمرحالت السياحية، فقد قامت 
الرحالت السياحية، تبعًا لأليام، والساعات، واألماكن، فخرجت الحممة أكثر تنظيمًا لمسائحين من غيرىا من الحمالت 

 السياحية لمبالد األخرى.

فقد أصبح )نظام الحجز عبر اإلنترنت( عنصرا فعااًل ضمن آليات عمل قطاع السفر والسياحة في عالم اليوم, ومن خال 
تاح الفرصة لعرض المزيد من الخيارات التي من شأنيا أن تشجع المسافرين عمى اختيار اإلمارات كوجية ىذا الموقع ست

http://www.expedia.com/
http://www.expedia.com/
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متاحة لسفرىم. وفي إطار ىذه الحممة من المقرر أن يستضيف موقع إكسبيديا عرض المزيد من المعمومات عن العروض 
يستطيع المستخدمون الحجز لفترة إقامتيم في أي من وأماكن الجذب والفعاليات وصور الترفيو التي تقدميا إمارة دبى. و 

فنادق أو حجز تذاكر لدخول أى معمم سياحى فى دبى. ىذا إلى جانب خدمات ما بعد البيع إلستمرا تواصل السياح مع 
 (O'Connor, 36-38)الموقع طوال الرحمة.

 : سمبيات الحممة 
ة اإلعالنية، واإلقتصار عمى العنصر األجنبى الغربى إستخدام العنصر األجنبى بكثرة كشخصيات إعالنية فى الحمم -

 دون اآلسيوى. 
عدم إستخدام شخصيات إعالنية نسائية إماراتية فى الحممة اإلعالنية، بالرغم من إنفتاح المجتمع اإلماراتى، ودخول  -

 النساء كافة المجاالت.
لتسويقية، دون التطرق إلى األماكن التاريخية، إقتصار الحممة اإلعالنية عمى المناطق السياحية الحضرية الترفييية وا -

 مما يفقدىا السائح المتطمع لممناطق األثرية.

 النتائج :
تعتبر عوامل الجذب في الحممة السياحية المصرية عديدة فقد اختمفت كثيرًا عما سبقيا من حمالت من حيث تناوليا  -2

فقد أدخل العنصر البشرى بكثافة، لتوضيح ممارسة النشاطات لممناطق السياحية األثرية والثقافية والمائية ..وغيرىا، 
المختمفة في كل مكان، مركزًا عمى الشخصية المصرية وما تتمتع بو من طيبة وود، لتغيير الصورة الذىنية عن 
نتشار اإلرىاب في مصر. كما أنو إعتمد عمى الموسيقى المعبرة والصورة المبيرة في عرض  اإلضطرابات السياسية وا 

 لمقطات، مع إستخدام كتابات تشويقية، دون إستخدام الكممة المسموعة.ا
 تعتبر أبرز الجوانب السمبية في الحممة أنيا مأخوذة بالتطابق من الحممة السياحية الخاصة بمبنان. -3
 كان من البارز في اإلعالن السياحى المصرى إستخدام فتيات شابات بمالبس كاشفة نوعًا ما، دون إستخدام شخصية -4

الفتاة المحجبة، ولو مرة، وكأنو يربط الحجاب باإلرىاب، فال يريد لمغرب رؤيتو في اإلعالن، بالرغم من أن الفتاة 
 المحجبة تحتل مكان ومكانة ليست بالقميمة في المجتمع، بل وتمثل جزء ليس بالقميل منو.

وتوقيت زيارتيا، باأليام والساعات،  تعتبر أكثر العوامل الجاذبة في حممة دبى لمسياحة، ىو عرض مختمف األماكن -5
فيى حممة منظمة تتيح لمسائح برنامج رسمى جاىز عن أين سيذىب، وفى أى يوم ، وأى ساعة ؟،ىذا إلى جانب أنيا 

 تتبع مع شركة إكسيبيديا التى تنظم لمسائح كافة تنقاالتو من بمده حتى يغادر دبى.
ة في الحممة اإلعالنية الخاصة بإمارة دبى، ينتقص منيا، إذا يعتبر عدم عرض أى صور أو لقطات لممناطق األثري -6

قورنت بأماكن أخرى، مما يجعميا تخسر السائح المغرب بالمناطق األثرية. كما أن إستخدام شخصيات أجنبية بكثافة 
 في اإلعالن دون الشخصية اإلماراتية، ينتقص من ىويتيا كبمد.

مصرية، والحممة الدعائية السياحية إلمارة دبى في إبراز كافة األماكن تساوت كل من الحممة الدعائية السياحية ال -7
السياحية التى يمكن لمسائح زيارتيا في كل بمد، والنشاطات التى يمكن لمسائح ممارستيا في كل بمد، إال أن اإلعالن 

 ة.المصرى زاد في المقطات العامة التى أستخدمت لمتشويق وجذب اإلنتباه، وعرض لمبيئة المصري
تميزت كل من الحممة الدعائية السياحية لمصر، والحممة الدعائية السياحية إلمارة دبى باإلبيار في الصورة والصوت  -8

 واإلخراج. وىو شىء متوقع ألن الحممتين تكمفتا مبالغ ضخمة، وأنتجا بواسطة شركتين أجنبيتين.
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