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 الشكر والتقدير

 

 كن عالمًا ...فإن لم تستطع فكن متعلماً 

 بعد رحلة بحث واجتهاد تكلل فريق البحث بإنجاز البحث بحمد هلل عز وجل

" ديانا حسونة " لما قدمته لنا  ةكما ال  يسعنا ان ننَس بأسمى عبارات الشكر والتقدير الدكتور 
 نجاز البحثمات ونصائح ومعرفة إلمن معلو 

وإلى الذين كانوا عونًا لنا في بحثنا هذا ونورًا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانًا في طريقنا  
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت والمعلومات جزيل الشكر 

 .والتقدير 
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 االهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الليل إال بشكرك واليطيب النهار إلى بطاعتك .. والتطيب اللحظات إال بذكرك .. إلهي اليطيب 
 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل أسمه  إلى من كلله هللا
 ..بكل افتخار ..

  والدي العزيز

إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر 
 الوجود

 بإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحباي

 أمي الحبيبة

الى كل من قال لي كفاك عبثا على مواقع التواصل االجتماعي واذهبي الى اكمال مشروعك 
... 

 الى نفسي التي تمنت التخرج في ظروف افضل من هذه ...
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 المصطلحات

هي مجموعة األنشطة التي تقوم بها الشركات إلعالم المستخدمين عن المنتجات أو الترويج :  .1
الخدمات التي تقدمها لتحقيق الهدف التي تطمح له الشركات ، من خالل زيادة الوعي بالمنتج أو 

 وجذبهم وتحفيزهم للشراء.الخدمة 
 

سلسلة من اإلعالنات التي تستخدم أدوات تسويقية مختلفة تشترك في الرسائل هي حملة ترويجية :  .2
واألفكار المشابهة لترويج نشاط تجاري أو حدث.وتستخدم موارد الوسائط المختلفة مثل الصحف 

 واللوحات اإلعالنية واإلعالنات التلفزيونية والمساحات الرقمية في حمالت ترويجية نموذجية.
 

صر الذي يتم عرضه للبيع . ويمكن أن يكون ذلك العنصر منتجًا ملموسًا أو خدمة المنتج : هو العن .3
 أو فكرة أو معلومات أو ما إلى ذلك .

 
لتحديد : هي عملية تحليل المنشأة وذلك من خالل دراسة كل من العوامل الداخلية  SWOTتحليل  .4

الخارجية لتحديد الفرص ( ، إضافة إلى العوامل Weaknessوالضعف ) (Strength) نقاط القوة
(Opportunities( والتهديدات )Threats(  وهي اختصارات تم جمعها )SWOT .) 
 

( ، 4psالمزيج التسويقي : هو المزيج الذي يضم العناصر األساسية للمزيج التسويقي للمنتجات ) .5
يث ( ، حPromotion( والترويج )Place( والمكان ) Price( والسعر )Productوهي المنتج )

اضيف إليها )بومس وبيتنر( الحقًا عناصر إضافية لما للخدمات خصوصية تختلف عن المنتج وهم 
 (.Process( والعمليات )Physical Evidence( ، العناصر المادية )People: األشخاص )

 



 ر
 

( : هم الذين يقدمون الخدمة ويجب أن يكونوا على معرفة بكل تفاصيل الخدمة Peopleاألشخاص ) .6
 وإتقان مهارات التواصل مع الجمهور لبناء عالقة جيدة مع الزبائن.

( : هي التي تساعد وتسهل حصول الزبائن على Physical Evidenceالعناصر/الدالئل المادية ) .7
الخدمة وتشجعه على طلبها مرة أخرى، مثل وجود إضاءة مناسبة ووجود مقاعد مريحة وغيرها من 

 العناصر الملموسة .
 

( : هي عمليات تقديم الخدمة والوقت الذي يستغرقه الزبون للحصول على Processت )العمليا .8
 الخدمة ودقة المعلومات المقدمة له ولغيره .

 
الفئة المستهدفة : هي مجموعة من الزبائن الذين يشتركون في خصائص معينة ، والذين تخصص   .9

 فئة مع خصائص المنتج أو الخدمة.لهم الشركة جهودها التسويقية بحيث تتطابق احتياجات هذه ال
 

( : هو نموذج لتحليل  المنتج والفائدة التي يقدمها  Product Levelsمستويات المنتج ) .10
على تحديد القيمة المضافة التي يقدمها المنتج ، باإلضافة المؤسسة عدة مستويات مما يساعد  ىإل

 الزبائن التي سيلبيها ذلك المنتج.إلى تحديد حاجات ورغبات 
 

المنافسين المباشرين : هي الشركات التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة وتستهدف نفس الفئة  .11
 المستهدفة.

 
المنافسين غير مباشرين: هي الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات شبيهة وتستهدف نفس  .12

 نقودهم.السوق ، أو هي الشركات التي من المحتمل أن يضعها الزبائن في اعتبارهم عند انفاقهم 
 

نتائج بحث جوجل عند البحث عن الكلمات في هم الذين تظهر نتائجهم :المنافسيين االلكترونيين  .13
 مجالهم . المفتاحية التي تخص
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الكلمات المفتاحية : هي كلمة واحدة أو أكثر يقوم المستخدم بكتبتها داخل مربع البحث في محرك  .14
 البحث قبل أن يصل إلى الموقع المراد.

التسويقية : هي األهداف التي تحددها الشركات لتحقيق هدف تسويقي معين كزيادة األهداف  .15
الوعي بالمنتج ، أو زيادة المبيعات أو ما إلى ذلك من األهداف التي تتوافق مع  األهداف االستراتيجية 

 لشركة .ل
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 الملخص

 

 الفيردا فلسطين ، وهي شركةفكرة هذا المشروع تتمحور حول القيام بتطبيق حملة ترويجية كاملة لشركة 

بناء على الدراسة التسويقية للشركة تم التعرف على الفئات  ،ي اوج بداياتها في مدينة الخليل ناشئة ف

سم المستهدفة والمشاكل المتعلقة فيها والعمل على حلها استنادا على األسس العلمية التسويقية الالزمة . ينق

األول تم فيه دراسة القطاع السياحي والقطاع الفندقي وتحليالت هذا الفصل ، فصول  خمسةى هذا المشروع ال

،  رات في قطاع السياحة الفلسطيني وتم توضيح ابرز المؤش،  طاع من الجهاز المركزي لإلحصاء الق

وتوضيح المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الفندقي . تم توضيح وصف الشركة بشكل كامل وشامل 

ل الثاني تم فيه دراسة المزيج التسويقي للشركة ودراسة المنافسين المباشرين من ناحية الفص SWOT وتحليل

في ، والمنافسين االلكترونيين  ،والمنافسين غير المباشرين ،  م ( الثالث مرافق )الفندق ، الصاالت ، المطع

ستبيان للدراسة وهم اال الفصل الثالث تم فيه دراسة السوق ومعرفة خصائص الزبائن من خالل استخدام أدوات

، وفي الفصل الرابع تم  األهداف التسويقية للشركة هداف المشروع وا  ووضع ،والمجموعات وتحليلهم 

التحدث بشكل كامل عن تحليل متطلبات واحتياجات المشروع التطويرية والبرمجية والتشغيلية ، اما في 

، وفي الفصل السادس تم الحديث عن تطبيق اع الفصل الخامس تم فيه التحدث عن التصاميم بمختلف االنو 

 الخاتمة والتوصيات. وضعالحملة وفي نهاية الفصل تم 
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Abstract 

 

The idea of this project is about  implementing a full promotional campaign for 

LaVerda Palestine Company, an emerging company at its beginning start in 

Hebron, according to  the marketing study of the company, the target groups and 

related problems were identified and have been worked on and discussed to 

solve them based on the necessary scientific  marketing foundations.  This 

project is divided into five semesters, the first semester in which the tour and 

hotel sector were studied, and it contains the analysis of this sector from the 

Central Statistical Organization, and the most prominent indicators in the 

Palestinian tourism sector were clarified, and problems and obstacles facing the 

hotel sector were clarified.  The description of the company has been fully and 

inclusively clarified and SWOT has been analyzed. The second semester in which 

the marketing mix of the company was studied and direct competitors were 

studied in terms of the three facilities (hotel, halls, restaurant), indirect 

competitors, and electronic competitors.  In the third semester, the market was 

studied and the characteristics of customers were studied through using the study 



 ص
 

tools, which are the questionnaire and the groups, their analysis, and the 

development of the project objectives and the company's marketing objectives, In 

the fourth chapter, we completely talked about analyzing the project’s 

developmental, programmatic and operational requirements and needs, while in 

the fifth chapter we talked about different kinds of designs, In the sixth chapter the 

campaign application was discussed and at the end of the chapter the conclusion 

and recommendations were put.
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 الفصل األول  1

 

 مقدمة : 1.1

تعد دولة فلسطين رغم من صغر مساحتها من أهم المناطق السياحية في العالم؛ نظًرا لحظوتها بالعديد من 

تخصها دون سواها؛ فهي تتميز باألماكن السياحية العديدة والمتنوعة، ولكثرة آثارها ومزاراتها المميزات التي 

القديمة. كما تميزت فلسطين بكونها مهد للعديد من الحضارات التاريخية القديمة التي عمرتها أو سكنتها أو 

ونانية، والفينيقية، والرومانية، والمسيحية، غزتها على مر التاريخ كالكنعانية، والمصرية، والبابلية، واألشورية، والي

 1.والعبرية، واإلسالمية؛ فخلفت كنوزًا وآثاًرا ال تقدر بثمن

وإحدى المدن السياحية الجذابة في دولة فلسطين هي مدينة الخليل التي تشتهر بمواقعها التاريخية والدينية، 

 عليه السياح لما له من أهمية كبيرة .الحرم اإلبراهيمي حيث يتوافد وهي المدينة التي تحتوي على 

وهنا جاء دور التسويق الذي يعد مفتاح نجاح ألي شركة ، اذ بدونه لن تستطيع الشركة ايجاد من تقدم له 

منتجاتها وخدماتها ،فنجاح الشركة يعتمد على قدرتها في تلبية احتياجات زبائنها المستهدفين الذي ينعكس ايجابًا 

ال سيما زيادة االرباح ، ومع هذا التطور الكبير واالنفتاح بين الدول وجب تبني استخدام  على تحقيقها ألهدافها

 .وسائل وأدوات التسويق االلكتروني لتحقيق االهداف المستقبلية ، والسعي لتميز في ظل المنافسة 

عة ناول دراسة مجمو أن مدينة شهد العنب مدينة سياحية لوجود العديد من األماكن األثرية والمقدسة لهذا تم ت

بسبب فقر التسويق في مدينة الخليل عن الفنادق بشكل خاص وألن خطة ؛  الفيردا فلسطين كحملة ترويجية
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المجموعة في أوج بدايتها فقد سرنا على خطة ممنهجة لعمل الحملة الترويجية وبتتبع فصل تلو اآلخر حيث 

عمل مقارنة مع غيرها ، شرح مكونات ومواصفات الشركة ، يل القطاع الفندقي لدولة فلسطين يتضمنوا تحل

وبالتأكيد تم شرح المزيج التسويقي وتحليل المنافسين والعمل على تحديد األهداف التسويقية من بعد دراسة 

 .وتحليل السوق الموجود واالنطالق في الحملة الترويجية

 

 

 تحليل القطاع :   1.2

 

 القطاع السياحي :

مقومات كبيرة تمكنه من رفد  امتالكهيعتبر قطاع السياحة في فلسطين في طور النمو على الرغم من 

األجنبية والمحلية، وتتمتع فلسطين  االستثماراتوجذب  واالزدهارالفلسطيني بعوامل النجاح  االقتصاد

 .الطبيعية المميزةبتنوع التراث الثقافي الديني، والحضاري باإلضافة الى التنوع البيئي والمظاهر 

                    وال تعتبر السياحة فقط مساهمًا ماديًا يخلق فرص العمل ويحسن مستويات الدخل، بل هي أيضا  

 2.منبر إعالمي يوصل للعالم البعد الحضاري والثقافي والهوية المميزة للشعب الفلسطيني
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 القطاع الفندقي: 

للدور البارز والمهم الذي تلعبه  اوذلك نظر األهمية بشكل خاص على قدر من  القطاع الفندقييحظى 

قطاعات إنتاجية وخدماتية  وتشابكه مع يتسم بترابطه، ناهيك عن أنه قطاع االقتصاديفي النمو 

المحلي. إذ تشير العديد من الدراسات اإلنتاج على خلق فرص عمل جديدة وزيادة  يساعدمتعددة مما 

جمالي، وبالتالي ينعكس اللدور الذي يلعبه القطاع السياحي في تعزيز وزيادة الناتج القومي اإلى أهمية ا

لسد عجز الموازنة  القتصادمن روافد ا رافدابشكل إيجابي على اقتصاد الدولة مما يساهم في كونه 

 .قتصادية التي تعصف بهااالزمات االالعامة للدولة وتمكين الدولة من الوقوف أمام 

 

 :النشاط الفندقي    

 بالخدمة، االرتقاءيتم العمل حاليا على تطبيق نظام تصنيف الفنادق في فلسطين األمر الذي يساعد على    

وسيتم من خالل هذا التصنيف تقسيم الفنادق الى درجات تلتزم بمعايير معينة من حيث النظافة والخدمات 

 .المقدمة والغرف والمرافق
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       :( تتوزع حسب المنطقة على النحو التالي2017في الضفة الغربية لعام )الفنادق العاملة  1.2.1

 

 

 عدد األسرة فعدد الغر قعدد الفناد المنطقة

 1,439 527 29 الغربية الضفة شمال

 3,328 1,621 34 الغربية الضفة وسط

 8,108 3,715 47 الغربية الضفة جنوب

 3,242 1,480 20 القدس منطقة

الجنوبية المحافظات 

 2013)قطاع غزة(، 
12 536 985 

 17,102 7,879 142 المجموع

3 

 

                 أكدت وزارة السياحة واآلثار على ان البرامج التسويقية والجهود التي تبذل على مختلف المستويات    

م 2016السياح الذين زاروا فلسطين خالل عام  ونظرا ألعددالمحلية والعالمية أتت اكلها بنمو القطاع السياحي 
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سائًحا. وأن عدد ليالي  2229724الذي وصل إلى  2015سائًحا؛ أي بزيادة عن العام  2357477بلغ نحو 
 المبيت عام 2016 وصل إلى 906373 ليلة، بزيادة عن عام 2015 الذي بلغ 866675 ليلة.4

فندق حيث ان عدد الفنادق  45 2018حيث بلغ عدد الفنادق المتواجدة في جنوب الضفة الغربية عام  

فنادق وهي : فندق ابومازن ، كوين بالزا ، الخليل ، لجنة اإلعمار ، بينما بلغ  4المتواجدة في مدينة الخليل 

 5فندقًا. 41عدد الفنادق المتواجدة في بيت لحم 

وبالرغم من إقامة وزارة للسياحة واآلثار للعناية بالشؤون فلسطين، في  عداد السياحةأ هذا يدل على ازدياد 

السياحية في فلسطين، إال أن دورها مازال محدودًا، وذلك بسبب محدودية اإلمكانيات، والنقص الشديد في عدد 

لعمل فنادق زيادة الحاجة ومن هنا ظهرت  الموظفين المؤهلين العاملين لدى الوزارة، وضعف قدراتهم اإلبداعية. 

 .إلقامة هؤالء السياح بها 

 

 ي :المؤشرات البارزة بقطاع السياحة الفلسطين    

 (2.8تقدر مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي)%   المباشرة كنسبة من  السياحيةمن

 2017الناتج المحلي ، 

  ( مليون دوالر امريكي305السياحي حوالي )إجمالي القيمة المضافة بلغت لجميع أنشطة القطاع. 
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 ( منشأة وعدد العاملين بالقطاع 7,842بلغ عدد المؤسسات في القطاع السياحي في فلسطين )

(26,180) 

 ( مليون دوالر أمريكي450اإلنتاج السنوي لقطاع السياحة في فلسطين ) . 

  (ألف سائح زاروا502,850وبحسب الجهاز المركزي االحصائي ، فإن )  في  سالغربية والقدالضفة

 6. 2017العام 

 

 : المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الفندقي- 

االنتقالية  المرحلة هذه خالل والتحديات المشاكل كبيرا من اً  عدد قطاع السياحة والفنادق في فلسطين يواجه إن

السياسي واالقتصادي  والذي يمكن ، ويتعلق معظم هذه المشاكل بالوضع الحالي الذي يتسم بعدم االستقرار 

 ان يتالشى اذا تم التواصل الى سالم  حقيقي ، ويمكن حصر اهم المشاكل والعقوبات بما يلي :

الفلسطينية : وقد كان تأثير هذه اإلغالقات مدمرًا بالنسبة للسياحة  لمناطقوا لحدود المتكرر اإلغالق .1

 باإلضافة  إلى تأثيرها على فرص االستثمار.

 .الفلسطينية للسياحة الخارجي التسويق ضعف .2
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 األدوات في محدودة سياسات لوجود التصميم حيث من:   اإلسرائيلية  الفنادق منافسة على القدرة عدم .3

 .  باستيرادها المسموح واالنظمة

 .المؤهلة السياحية والخبرات القدرات في النقص  .4

 األراضي في السائح إقامة قصر الى يؤدي ما ؛  الخارجية المظاهر حيث من التحتية البنية ضعف .5

 7.  الفلسطينية

 

 

 وصف الشركة قيد الدراسة : 1.3

 

تعتبر مجموعة الفيردا إحدى المجموعات المتخصصة في القطاع الفندقي ، التي تتميز بخدماتها بكافة أشكالها 

عات االجتماعات ، بيوتي سنتر ، المجموعة على الفندق ، المطعم ، الصاالت ، قا حتوي وانواعها ، حيث ت

 الفيردا فلسطين . مجموعة دراسة وسيتم 

صالة ، المطعم ، الفندق ، الهي احدى الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمات من خدمات حجز 

قاعة ...الخ  ، وجميع خدماتها ذات جودة عالية ، حيث تركز الشركة في تقديم خدماتها على إعطاء قيمة ال

يج والفخامة للزبون مما يؤدي إلى شعور الزبون بقيمة كبيرة وخاصة عند حصوله على الخدمة ، حيث البرست

بشكل كبير االهتمام بالتصميم وهيكلية المبنى والمجموعة بكامل من خالل اعتمادها  ميزت الشركة نفسها
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حاليًا على وصولها إلى أذهان تفاصيلها واالهتمام بطرق التعامل والتدريب على هذه الطرق ، تعمل المجموعة 

 الزبائن وتكوين اسم الفيردا فلسطين "بيت السحر والجمال" .

 

  تحليلSWOT  : 

 , Strengths, Weaknesses)وهو اختصار للكلمات التالية :   SWOTيعتبر تحليل 

Opportunities, Threats  )   ويعتبر من األدوات المهمة التي يجب على الشركات القيام بها

لتحديد مصادر قوتها وضعفها ، بالتالي اقتناص الفرص المتاحة  لها من نقاط قوتها وتجنب التهديدات 

التي من الممكن ان تواجهها واصالحها؛ للقيام بالعمليات التي تسّير عمل الشركة بأفضل أداء لتحقيق 

ن للشركة ، من خالل زيارة الشركة وعقد مقابلة مع مديرها ، تبين لنا نقاط القوة والضعف أكبر عائد ممك

 للشركة ، وما هي الفرص المتاحة لها والتهديدات التي قد تواجهها كما يلي :

 :Strengths نقاط القوة       

اإلبداعية الموجودة التدريبات الموجودة عند الموظفين والطرق ، من حيث جودة الخدمات التي تقدمها  -

في أسلوبهم واستخدام جميع المواد واألدوات ذات الجودة في المجموعة سواء أدوات الطعام أو الفراش 

 وغيرها من األدوات .

 .دق وما يشمله في نفس المنطقةنوجود الف -

 استخدام التصاميم الحديثة والعصرية . -

 استخدم أحدث التكنولوجيا. -
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ل، حيث الصاالت والمطعم التي تحتل جزء مهم بمدى كبرها عن الخلي لمساحات االكبر واالوسع فيا -

 غيرهم .

 بسبب عملهم في فنادق خارج البلد ولسنوات طويلة . وجود الخبرة لديهم -

 

 

 :Weaknessesنقاط الضعف     

 .داير وجود الوعي الكافي حول شركة الفعدم  -

 . لجميع فئات المجتمع تهاعدم مالئم -

 .مميزةعدم وجود اطاللة  -

 ال تقتصر على مدخل خاص كمجموعة لها. -

 

 

 :  Opportunities الفرص    

، حيث يتم توضيح بأنه سوف يتم اللجوء وعمل  ضفة الغربية واألردنامكانية توسيع الشركة في ال -

 فرع اخر باألردن في سنوات القادمة ، والتوسع في فلسطين بشكل تدريجي .

 داخل المجموعة . GYMمثل إضافة امكانية إضافة العديد من الخدمات  -
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 :  Threats التهديدات      

 عدم سهولة الحركة في فلسطين. -

 .عدم وجود بنية تحتية متينة -

 دخول منافس قوي قي نفس المنطقة بدعم من االحتالل. -
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 الفصل الثاني :  2

 

 تحليل المزيج التسويقي للشركة : 2.1

هو عملية متكاملة تتمثل في تقديم الخدمة /المنتج الصحيح للفئة المستهدفة في المكان 

الصحيح بالطريقة الصحيحة لتحقيق األهداف التسويقية وتحقيق نجاحات متواصلة للشركة 

 صحيح وتطبيقها بشكل متكامل .اذا تم فهم عناصر المزيج التسويقي بشكل 

،   place، المكان   productوهي المنتج    4psويحتوي على أربعة عناصر تسمى 

، وحديثًا تم إضافة عناصر جديدة للخدمات  promotion، الترويج    priceالتوزيع 

، العملية   people، األشخاص   physical evidenceوهي الدليل الفيزيائي 

process    7، وفيما يلي تحلياًل لعناصر المزيج التسويقي للشركة التي تشمل علىps 

: 

 

 Productالمنتج  .1

مجموعة الفيردا )الفندق، الصاالت ، والمطعم( قمنا بتحليل هذه المرافق لمجموعة الفيردا تم اختيار 

صميمات غرفة مصممة بأحدث التقنيات والت 13وأولها الفندق وهو اساس المجموعة ويحتوي على 

ن والتمييز عن بائن ، وإعطاء قيمة لبرستيج للزبو العصرية والحديثة ، توفر وسائل الراحة واالمان للز 

ردا فلسطين : ياإلقامة  في مكان اخر ،اما من ناحية الصاالت فيوجد صالتين في مجموعة الف

المتعلقة بالحفالت  األولى تحت مسمى الفيردا ، والثانية القصر الملكي ، يتم تقديم جميع الخدمات
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زاتها بشكل كامل لضمان راحة الزبون  وتحقيق رضاه ، اما بالنسبة للمطعم فهو ذات تصميم يوتجه

 عصري وحديث حيث يقدم المأكوالت والمشروبات الشرقية والغربية في طرق إبداعية وعصرية.  

 

 :  product levelsالمنتج  مستويات

 

  المنفعة األساسيةcore product : 

 :هي تقديم خدمة لحل مشكلة معينة او تلبية حاجة عند  الزبائن المنفعة االساسية في  للفندق

 .ذى أو السرقةي المدينة والحماية من التعرض ألمكان لالقامة ف الفندق هي إيجاد

 :هي تقديم خدمة/ منفعة لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن في المنفعة االساسية في  للمطعم

 تقديم الطعام في أفضل مذاق وأفضل ديكور .المطعم هي 

 : هي تلبية حاجة موجودة عند الزبون او مشكلة يريد لها حل في الصاالت المنفعة  للصاالت

االساسية هي ايجاد مكان القامة الحفالت او االجتماعات والمؤتمرات والندوات والوالئم وتوفير 

 .مل المرادفيه الخدمات االساسية التي تنبني عليها امور الع

  المنتج الحقيقيActual product: 

 الزبائن .في هذه المرحلة يتم تحويل المنفعة األساسية إلى منتج حقيقي يلبي حاجات 

 :عشر غرفة مصممة بتصاميم حديثة ومميزة العطاء الزبون قيمة ثالث على  يحتوي  للفندق

 .واالستقرار في الغرففي الشعور بالراحة واستخدام فيها االلوان التي تعطي الهدوء 
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 :لخدمات التي يوفرها يتم تحويل المنفعة االساسية لمنتج حقيقي والمنتج الحقيقي هو ا للمطعم

ه ، مثل خدمة أخذ الجكيت من الشخص وتعليقه ، خدمة صف السيارة وغيرها نالمطعم لزبائ

 من الخدمات.

 :مثل المضيفات وتحضير  ساء مع توفير جميع الخدماتنصاالت للرجال وال 4جود و  للصاالت

امور التزيين و تحضير امور الصوت والتصوير لتكون الصالة مكتملة من جميع النواحي 

 .باالضافة الى توفير النت المجاني وعمل الصالة بناء على الحدث المراد القيام فيها

 

  المنتج المعززAugmented product: 

 معهم وتقديم قيمة إضافية لهم . لتعزيز العالقةتتمثل في الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها 

 :تقوم باضافة قيمة من خالل االضافات على الغرفة االساسية مثل اضافة الحلويات  للفندق

 .داخلها واضافة مشروبات متنوعة وتقديم وجبة االفطار

 : يوفرها لخدمات التي يتم تحويل المنفعة االساسية لمنتج حقيقي والمنتج الحقيقي هو ا للمطعم

كيت من الشخص وتعليقه ، خدمة صف السيارة وغيرها اه ، مثل خدمة أخذ الجنالمطعم لزبائ

 من الخدمات.

 مور أبم قوم باضافة قيمة من خالل وجود االمن والحراسة ووجود طاقم مدرب للقياللصاالت: ت

مور التصوير والدي جي والتزيين أيم جميع االمور من نفس الصالة  كاالستقبال والضيافة وتقد

 .العصائر والحلويات )الكيك ( وجميع ما يلزم لتكامل الحدث من االلف الى الياء اً تقديم ايضو 
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  : المستلزمات   حيث تتميز بالديكورات العصرية ويتوفر فيها اغلبقاعة االجتماعات

 .افات تحتاجهاشخص مع توفير اي اض25يقارب   التكنولوجية الحديثة حيث تتسع الى ما

  

على دراسة السوق وتحليله يجب أن تكون  ابناءو فريق البحث ل التسويقية نظرالمن وجهة 

جميع المرافق ذات طابع مميز بشكل أكبر ألن الزبائن أصبحوا ذات توجهه وميول وانفتاح 

أكبر للخارج ويقارنون الموجود مع اآلخرين على المستوى العالمي وأن تكون الخدمات المقدمة 

لذلك يجب خلق وابتكار فكر  ؛ دهافيها مميزة بشكل أكبر ألنها حاليا هي مميزة لكن سهل تقلي

إبداعية يصعب تقليدها من قبل المنافسين ، كهيكلية فهي مجموعة رائعة وال يوجد مثيل لها 

 .حاليا ولكن الخدمات المقدمة فيها تقلد وبسهولة

 

 

 placeالتوزيع  .2

بجانب حديقة  –جر بئر المح –الخدمة متوفرة لدى الشركة في مكان واحد وهو المقر الرئيسي عنوانه الخليل 

تماماً   غير مالئم محيط ذاتسلبياته : ، ي إلى الفخامة واألناقةحتو  ايجابيته : مصصم بطريقة سيدات الخليل ،

 .فصل الشركة عن الجيرانيور سو أبوابة  عإلى تعديل من خالل وضخارجية بحاجة ل، البيئة ا

األقل مرفق واحد او أكثر في مكان آخر ليزيد من وجهة نظر تسويقية فإن من األفضل وضع او توزيع على 

عمل محل حلويات تحت نفس االسم : جموعة محتلة السوق بشكل كبير مثلالوعي عند الزبون وشعوره بأن الم
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او عمل نادي رياضي او حمام لالستجمام او غيرهم من المرفقات بعيدا عن المجموعة األساسية لكن مع 

 اتها .المبادئ نفسها ورؤية المجموعة ذ

 ور لهيكل الفندق :ص 2.1.1.1
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  priceالسعر  .3

تعتبر االسعار في مجموعة الفيردا ضمن درجة عالية إلى متوسطة نوعًا ما وذلك بسبب اهتمامها بإعطاء قيمة 

أخرى كل حسب البرستيج والتميز للزبون ، حيث تقدم الراحة له ، تختلف األسعار بناءًا من خدمة إلى خدمة 

الخدمات المرفقة فيها ، تعتبر االسعار بشكل عام في قطاع الفندقي مناسبة بالنسبة للوضع االقتصادي الموجود 

 في البلد ، تعتمد سياسة دفع السعر لدى الشركة على الدفع النقدي أو من خالل بطاقة االئتمان .

لوجود قيمة وخدمات حديثة ومميزة فسين وذلك األسعار بالنسبة للمنافسين هي اسعار أعلى من اسعار المنا

 وذلك كمان موضح ادناه :

 الفندق لهيكل صور
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 : ان االسعار في الفندق بالنسبة للديكورات والخدمات المقدمة فهي اسعار مناسبة لكن   اسعار الفندق

  .شيكل 350بالمقارنة مع المنافسين فاسعاره عالية اذ ان على الليلة الواحدة لشخص يكون سعر الغرفة 

سعر الفندق مناسب جدا ألن هذا السعر مغطى مقارنة مع الخدمات المقدمة من وجهة نظر تسويقية فأن 

 .يعني الزبون ال يشعر بالخداع بل تزيد لديه القيمة من ناحية الفندق والخدمات المقدمة

 

 المطعم : ان اسعار الوجبات تتناسب مع فئات المجتمع حيث يوجد العديد من االصناف وباسعار 

 .مختلفة منها ذو سعر عالي ومنها ذو سعر متوسط

 

سعر المطعم )وجبات الطعام وما يتم تقديمه( ذات سعر مرتفع بالنسبة  من وجهة نظر تسويقية فأن

للطعم والصنف المقدم طبعا من بعد عمل تحليل للزبون الذي يزور مطعم الفيردا بشكل غير مباشر 

 .سعارفيجب على المجموعة االهتمام وتعديل اال

 

  الصاالت : ان االسعار عالية مقارنة مع المنافسين لكن الخدمات المقدمة تستحق هذا السعر حيث ان

شيكل مع تقديم جميع الخدمات التي  28000استئجار الصالة لالفراح لمدة ثالث ايام يكلف الحجز 

 اً ضايون السعر اقل لكن تلزم الحفل اما عند تقديم الخدمة للشركات ورجال االعمال لمدة يوم واحد فيك

 .عالي بالنسبة للموظفين

سعر الصاالت مناسب جدا لكن ليس لفئات المجتمع ككل السعر مناسب  من وجهة نظر تسويقية فأن

لوجود جميع التجهيزات وبأفضل صورة وجودة وقد تم عمل مقابلة مع عائلتين تم عمل حفالتهم في 
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 .ور بقيمة أمام االخرين من حيث الترتيب والفخامةهذه الصاالت فقد كانوا في قمة الفرح والشع

 

 

  promotionالترويج  .4

ل الموقع الخاص كملها من خالل  صفحة على الفيس بوك ومن خالأركة بالترويج  لمجموعة الفيردا بتقوم الش

وباالتفاق مع العديد من المكاتب الخاصة  ضافة الى عمل بوسترات في العديد من المناطقفي المجموعة باإل

 في أمور السفر.

ألن المجموعة في أوج بدايتها يجب أن تهتم في اإلعالنات التي تكون واضحة في من وجهة نظر تسويقية 

معالم المدن األساسية والترويج خارج البالد ألنه يستهدف السياح التعريف بشكل أكبر على المرافق الموجودة 

 . مواقع التواصل االجتماعي المختلفةهم على وتركيز نفس

 

 

 

 physical evidenceالدليل الفيزيائي  عنصر/ ال  .5

لقد اهتمت المجموعة/ الشركة في أن تكون ذات تصاميم حديثة وعصرية ومريحة للزبون ، فقد تم استخدام 

باإلضافة إلى اللونين البيج بدرجاته العديد من األلون في الغرف  ،  تم االعتماد على اللون األزرق بشكل كبير 

 اللون األخضر باستخدامات قليلة مقتصرة في داخل المطعم فقط. المختلفة واألسود ، وتم استخدام
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  اللون األزرق : يدل على الهدوء ، السكينة ، األمان والطمأنينة ، وهو لون يشير إلى االستقرار  والثقة

الثقة والفخامة ، وذلك  عن، مستخدم هذا اللون من قبل رجال األعمال بشكل كبير ألنه يعطي انطباع 

 لتدليل الشعور بأكبر قدر من الراحة للزبائن.

  على األمور الكالسيكية ، ويدل على االسترخاء ، الرضا ، والشعور بالراحة اللون البيج : هو لون يدل

 ويدل أيضًا على األناقة والرقي ، وذلك لتدليل الشعور للزبائن بالرقي ومكانة اجتماعية عالية. الكاملة

 ، ليل وذلك لتد الجرأة ، ويدل أيضًا الى الرقي، اللون األسود : يدل على القوة ، الشموخ ، حب الذات

 الشعور للزبائن بالفخامة العالية والتمتع بدرجة ثقة عالية بالنفس.

 و ، التفاؤل ، الحيوية االون األخضر : تم استخدامه بشكل قليل في المطعم فهو لون يدل على النم

وهذا اللون المستخدم في المطعم وذلك لخلق طبع للزبون بالحيوية والنشاط للبقاء حتى بعد ،والنشاط ، 

 ء وطلب التحالية أو األرجلية أو غير ذلك .الغذا

اما في الصاالت فقد تم استخدام األلوان الكالسيكية ، المريحة ، والتي توفر جو مليء بالحب والهدوء 

تناسقة ومتالئمة مع بعضها البعض ، حيث أن أكثرها يركز على الشعور ، تم استخدام األلوان بطرق م

 وإعطاء شعور البرسيتيج والرفي. بالمحبة والتفاؤل
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 صور للفندق 2.1.1.2
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 صور الفندق 
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  صور للمطعم : 2.1.1.3
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 صور المطعم
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 صور للصاالت: 2.1.1.4

 



25 
 

 



26 
 

 صور للصاالت 
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  process العملية .6

 هي الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة من لحظة دخول الشخص للمكان إلى لحظة خروجه .

 

أما عن طريق مكتب سياحي تم االتفاق معه او من خالل زيارته بشكل العملية التي تتم في الفندق : 

مباشر ويتم الترحيب واستقبال الزبون بشكل ودي وبابتسامة من قبل الموظفين ويتم اختيار الغرفة بناء 

على العديد من المواصفات وطلبات الزبون نفسه ويتم الحجز عن طريق نظام يقوم بترتيب عمليات 

فل في جميع أغراض الزبون من لحظة دخوله إلى لحظة وصوله إلى الغرفة ويتم تقديم الحجز ويتم التك

وجبة الفطور للزبائن وتوفير بعض المشروبات في داخل الغرفة وتنظيف وتعقيم الغرفة حسب راحة 

 .الزبون وباالتفاق معه وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الزبون إلى لحظة خروجه من الفندق

من خالل زيارة الزبون لموقع المطعم ومن خالل االستقبال يتم دّل  التي تتم في المطعم : يتمالعملية 

استقبال الزبون من البوابة الرئيسية بترحيب وابتسامة ومن ثم توصيله  ، حيث يتمالزبون على المطعم

مربوطة بين م الموظف بتسجيل الطلب من خالل التكنولوجيا الإلى المطعم بعد ذلك يتم الطلب ويقو  

النادل والمكتب الرئيسي الستقبال الطلبات ، يتم تقديم الطلب بالطرق الحديثة والعصرية  ، ومن ثم 

 تقديم قهوة كضيافة للزبون ، ثم يتم طلب الحساب ويتم الدفع بشكل نقدي .

لمزوردة العملية التي تتم في الصاالت : يتم الحجز بشكل مسبق وتجهيز الصالة بالتنسيق مع الشركات ا

، يتم العمل على إدارة الحفلة من بدايتها إلى نهايتها وذلك بشكل منظم ومرتب   المجموعةالمتعاقدة 

 . وضمن توقعات الزبون  مما يؤدي الى كسب ثقة ورضا الزبون 

 



28 
 

في الفندق يجب أن يتم تزويد خدمات أكثر إلعطاء قيمة فريدة من نوعها من وجهة نظر تسويقية : 

في المطعم يجب توصيل الزبون إلى باب المطعم إلعطاء الشعور بالرقي والقيمة  للزبون ، اما

 االجتماعية .
 

 

 peopleاالشخاص  .7

 هم كل األشخاص الذين يساعدون في تنمية الشركة سواء كانوا الموظفين ، الزبائن ، او مدراء الشركة .

وتقديم الخدمات في المرافق الموجودة  في الشركة الموظفين : هم الذين  يقومون بتقديم المعلومات والمساعدة 

 ، والقيام بحل أي مشكلة تواجه الزبون .

جهة اي ن ، وطريقة مواقد يتم تدريبهم على طريقة التعامل والحوار مع الزبائلنسبة لألمور التقنية للموظفين فبا

 عين.ضغط يقع عليهم ، وقد تم توحيد الزي "اللباس" لكل مجموعة مختصة في قسم م

مدراء الشركة : هم الذين يساعدون في تطوير وتحديث المجموعة واتخاذ القرارات وحل المشاكل التي تواجه 

 أي قسم من المجموعة.

هم الذين يساعدون في توفير التكاليف وتوفير جميع المستلزمات الالزمة ألي  ام :خالشركات المزودة للمواد ال

 عملية يتم القيام بها .

االساسي لنجاح أي عمل قائم على الواقع  المجموعة بشكل كامل وهم العنصر هم أهم عنصر لديمومة الزبائن :

لذلك يجب استهداف االشخاص المناسبين وضمان االتصال معهم على المدى البعيد والطويل ألن الزبون 

 .الواحد يولد حركة وصل كاملة من سلسلة الزبائن
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 : تحليل المنافسين 2.2

 المنافسين :  

تم اختيار المنافسين بناء على وجودهم في نفس القطاع وفي نفس السوق واستهدافهم نفس الفئات المستهدفة 

من خالل تقديمهم خدمات مشابهة من مجموعة الفيردا تم اختيار لكل خدمة منافسينها على حدا ولوجود اكثر 

 .وفي مستويات تنافسية مختلفة تلفةخالعديد من المنافسين في قطاعات ممن خدمة في المجموعة تم ظهور 

 :المنافسين المباشرين 2.2.1

تمتلك منتجات او خدمات  او منالفندقي / السياحي  هم األشخاص او المؤسسات المتواجدة في نفس القطاع

 .وتنافس على الحصة السوقية األكبر لنفس الفئة المستهدفة، مشابهة 

في الفنادق والصاالت والمطاعم بناء على عدة عوامل جموعة الفيردا فلسطين لقد قمنا بتحليل كل ما يتعلق م

          ينة وبناء على الخدمات المقدمة .مثل المساحة ، الوجود في نفس السوق وفي نفس المد

 ق:الفناد 

   فندق كوين بالزا : ويعرف بفندقQHP ساره وسط المدينة يصنف على  موقعه في الخليل شارع عين

ويتضمن مطعم وكافيه بالزا ومركز لرجال  ،غرفة في ثالث طوابق  45ربعة نجوم ويحتوي على أانه 

االعمال . يقدم الفندق الخدمات االساسية للعمل وهو ذات طابع سعري متوسط من مميزات الفندق 

ون كون الزبن يأيهتم الفندق ب ،موقعه الجغرافي في وسط مدينة الخليل النه يطل على جميع المدينة 

قامة . استخدم في التصميم االمور العصرية اإل فخامة اثناءالن يشعر في أعلى راحة في المكان و 

لتناسب اذواق الزبائن بشكل الفعلي . الفندق دقيق في امور التعامل مع الزبون من اهم مميزاته هو 
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فندق ال يسمح اال الحفاظ معلومات الزبائن الذين قاموا بالحجز المسبق وعدم اخذها مرة اخرى ولكن 

يقوم الفندق بالترويج من خالل ادوات االعالن التقليدية ومن خالل ، حيث والنقدي فقط  قبالدفع المسب

ومن خالل التعاقد  BOOKINGاالعالنات من خالل صفحة الفيس بوك واضافة نفسهم الى تطبيق 

 .مع بعض شركات السياحة والسفر

  ويضم مطعم  ،ربعة طوابق غرفة في ا 51شارع نمره ويحتوي على فندق أبو مازن : موقعه في الخليل

في داخله وقاعات افراح واجتماعات لرجال االعمال . يقدم الفندق الخدمات االساسية للعمل وهو ال 

 ،ى راحة اكثر من التمتع باالجواء ن يكون الزبون علأتصاميم العصرية بل يهتم الفندق بيهتم بامور ال

التي تعبر عن الوطنية ر األمو في تقديم  االهتمامعلى اعلى المستويات ميزة الفندق  طاقم الفندق مدرب

ا انه يوفر الب ضائن بحس الوطنية سواء من البالد او من خارجها ومن احد الميزات ايبواشعار الز 

الفندق بالترويج من خالل ادوات االعالن التقليدية  يقوم  ، حيثتوب عند الحاجة طوال فترة االقامة

ومن  BOOKINGواضافة نفسهم الى تطبيق بوك ومن خالل االعالنات من خالل صفحة الفيس 

 فر. عاقد مع بعض شركات السياحة والسخالل الت

 

 : المطاعم 

  وقع المطعم نمره يتميز المطعم في تقديم المأكوالت الفلسطينية و التمسك في : ممطعم أبو مازن

المأكوالت القديمة والشعبية لكن يفتقر الموقع للمطعم بتصميم عادي غير ملفت ويضج في اغلب 

األحيان الفوضى األصوات العالية في المطعم ما بين الموظفين وهذا ال يدل على اإليحاء بالراحة 

المطعم بالترويج من خالل صفحة فيس بوك ومن خالل الويب سايت الخاصة في  للزبون يقوم
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 . الشركات األخرى مثل :موقع شو بدك من فلسطين دليل فلسطين وغيرها

 

 : د مرافق فندق كوين بالزا يقدم وجبات سريعة ميزته يقدم التحالية للزبائن بشكل أح مطعم كوين بالزا

المطعم ذو خدمات عادية ال يوجد فيها شيء غريب اومميز عن غيره مجاني بعد االنتهاء من الطعام 

 .ويقوم بالترويج على صفحة الفيس بوك كمطعم فقط

  : داخل المطعم ويقدم  مطعم في الهدوء والنظام الموجودال زعين سارة يتمييقع في  مطعم سفرجي

أكوالت الموجودة وابتكار جديد على المالتغير و الت هوجبات مختلفة ومتنوعه وبطرق حديثة يجب على

مألوف كوجبة يقوم بالترويج غالبا على صفحة الفيس بوك وله  هوجبات أخرى ألنه كل الذي يقدم

 .وجود على مواقع الويب سايت مثل: موقع شو بدك من فلسطين

  : سالم ميزته تقديم المأكوالت بمختلف أنواعها وبطرق مختلفة ويستقبلالشارع يقع في مطعم العم صالح 

الحجز للطبخ بكميات كبيرة يجب على المطعم االهتمام بالهدوء ومراعاة سرعة التقديم طلب وإضافة 

خدمة للزبون يقوم المطعم بالترويج من خالل صفحة الفيس بوك والموقع الخاص به ومواقع أخرى 

 .مثل: شو بدك من فلسطين

  من المطعم تحت مسمى ض هكافي يز في جلساته العصرية ويجمعن سارة يتمعيمطعم هوانا : يقع في

رة طرق تقديم إبداعية ومبتك، نا ويجب ان يكون ان في نظام هدوء أكثر في المكان اهو  هالمطعم وكافي

 .يقوم بالترويج من خالل اعالن على راديو وصفحة الفيس بوك واالنستغرام

  داخل  اسبات والحفالتأس الجورة يتميز المطعم في اطاللة رائعة واحياء المنر مطعم زوار : يقع في

ان يتم استقبال الزبون حتى لو بدون حجز سبق وعدم على المطعم  المطعم في بعض األحيان يجب
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يقوم باإلعالن عن طريق اللوحات االعالنية والفيس بوك وموقعهم قيد  الزبون ، تقليل من قيمة

 . االنشاء منذ فترة طويلة

 

 :الصاالت 

  مدينة الخليل حلحول وهي من اكبر الصاالت الموجودة في المدينة صاالت الواوي الملكية : تقع في

ستيج لألشخاص والزبائن تقدم صاالت الواوي العديد من بر عن الفخامة وتعكس الرقي والبر وتع

الخدمات مثل توفير جميع مستلزمات الحفل مع التنسيق المسبق من صاحب الحفل من أمور 

ت لديها طاقم خاص مسؤول عن اإلدارة والتنظيم واالستقبال الضيافة و التزيين وتوفر مصف للسيارا

. يتم فيها حفالت الزفاف والمؤتمرات والوالئم وغيرها من األمور تتميز بالتصاميم والمساحة الواسعة 

، تقوم الصالة بالترويج لنفسها من خالل الزبائن بشكل ودي ويناسب الزبون وبالطرق التعامل مع 

لكن في  عالنات من خالل صفحة الفيس بوك ، اللوحات اإلعالنية وغيرها...اعالنات الراديو ، اال

 شهور على األقل. 5أو  4أغلب االحيان يحتاج الزبون للحجز لوقت طويل قبل الحفلة ب 

 

  صالة جاردن سيتي: تقع في مدينة الخليل جبل ابو رمان بالقرب من دوار الرحمة وهي صالة ذات

اميمها البساطة والنعومة تقدم العديد من الخدمات توفير مستلزمات طابع عصري ومميز تعكس بتص

الحفل مع التنسيق المسبق من صاحب الحفل من أمور الضيافة و التزيين لديها طاقم خاص مسؤول 

دة بتقنيات عن اإلدارة والتنظيم واالستقبال تتميز الصالة في انها تقدم هدايا خاصة للعرسان ومزو 

، تقوم الصالة في الترويج من خالل صفحة الفيس بوك ، ومن خالل الوسائل واضاءة حديثة وعصرية 
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ولكن هذه الصالة تحتاج إلى موقف سيارات ألنه دائمًا يعاني زبائنها والمحيط  التقليدية وغيرها...

 بمشكلة األزمة ومكان ركن السيارات .

 ليل عقبة تفوح تقدم خدمات متميزة و أسعار في متناول الجميع صالة فينيسيا : تقع في مدينة الخ

تستقبل الحفالت المختلفة و أعياد الميالد والعمل على تنظيم متطلباتها من األلف الى الياء على أيدي 

خبراء في مجال تنظيم الحفالت وتزيين قاعات االفراح بألوان مختلفة خدمات مميزة لضيوف ويوجد 

، حيث تقوم الصالة وغيرها من المسميات  1الة رويال من الصاالت مثل صتحت اسمها العديد 

 بالترويج من خالل الوسائل التقليدية ، ومن خالل صفحة الفيس بوك.

   صالة ريماس : تقع في مدينة الخليل استقبال جميع المناسبات واسعة وذات أسعار مناسبة ، يتوفر

لديها طاقم خاص مسؤول عن  ،الملكية وصالة اللؤلؤة  ا الصالةلديها موقف سيارات ويوجد تحت اسمه

اإلدارة والتنظيم واالستقبال وتقدم العديد من الخدمات مثل توفير جميع مستلزمات الحفل مع التنسيق 

، حيث تقوم الصالة بالترويج من خالل الوسائل لحفل من أمور الضيافة و التزيين المسبق من صاحب ا

ة الفيس بوك ، لكن يجب عليها أن تواكب التصاميم والديكورات العصرية ليدية ، ومن خالل صفحالتق

 بشكل أكبر.
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 توضيح نقاط القوة والضعف للمنافسين المباشرين : 2.2.1.1
 

 

من 

 حيث :

 نقاط الضعف      نقاط القوة االسم

 أبو مازن  الفنادق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوين بالزا

 

 مميزة   وجوده في منطقة

وذات موقع استراتيجي: 

حيث توضح معالم 

 مدينة الخليل .

 ة.شهرة والسمعال 

 لديه الطابع الشعبي 

 اسعار مناسبة للجميع 

  ذات تاريخ قديم 

 

 

 ذو اطاللة مميزة 

  استخدام أحدثعدم 

 االتكنولوجي

 مناسب عدم الترتيب ال

 لبعض الزبائن

 عملية الدفع نقدي 

 

 

 

 

 

  الدفع نقدي 

  عدم وجود محتوى

 .على موقعهم



35 
 

  لديهم تدريب للموظفين

طريقة التعامل لى ع

 .والحوار

 ة.شهرة والسمعال 

 

  عدم التجديد على

التصاميم المستخدمة 

 في الفندق.

 

 ابو مازن  المطاعم 

 

 

 

 

 

 كوين بالزا 

 

 

 

 

 

 

  يقدم المأكوالت الشعبية

 القديمة

  فخامة واسم ذات

 أصيل.

 

  

 ، ذات تصميم عصري 

وذو اطاللة جميلة 

 .تكشف مدينة الخليل

 دم التحالية بشكل يق

 مجاني للزبائن

 

 

  عدم تقديم المأكوالت

 العصرية

  عدم استخدام

 التصاميم العصرية.

 

 

  تقديم األكل العصري

 .والحديث فقط

  مهتم في فئة الشباب

 بشكل كبير.
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 سفرجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العم صالح

 

 

 

 

 

 

 يتميز بديكورات عصرية 

  مع التعامل اللطيف

 زبون ال

  يقبل الدفع نقدا او عن

 طريق الفيزا

  يقدم المأكوالت العصرية

 والبحرية .

 

 

 

  المأكوالت الشرقية يقدم

 والغربية والبحرية

 يوفر موقف سيارات  

 

 

  االطباق الغربية و يقدم

 الشرقية

  عدم تقديم المأكوالت

 التقليدية.

 

  عدم ابتكار طرق

 ابداعية في التقديم .

 

 

 

 

 

 

 . صغر المساحة 

  عدم وجود إطاللة

 مميزة 

 

 

  الضوضاء الموجودة

 في بيئة المكان
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 هوانا

 

 

 

 

 

 زوار 

 جلوس في الهواء ال

 الطلق

 

 

 

 يتميز في إطاللة رائعة 

  يتميز باألجواء واحياء

المناسبات المختلفة 

 داخل المطعم

  تخليد الذكريات للمجتمع

 الفلسطيني

  يقدم المأكوالت العصرية

. 

 

 

  اسعاره عالية 

 

 

 

 

  ال يقبل إال بالحجز

 المسبق

  ذات أسعار عالية 

 

 الواوي الملكية الصاالت 

 

  اكبر الصاالت الموجودة

 في المدينة

 تصاميم عصرية 

  بعيدة عن مركز

 المدينة

 ذات اسعار عالية جدا  
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 جاردن سيتي

 

 

 

 

 

 

 

 فينيسيا

 

 

 توفر مصف للسيارات 

 

 

 

 

  ذات طابع عصري

 ومميز

  تقدم هدايا خاصة

 للعرسان

 وإضاءة  مزودة بتقنيات

 حديثة وعصرية.

 

 

 أسعار مناسبة للجميع 

 اطاللة مميزة 

 مساحة واسعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الضوضاء الموجودة

 في بيئة المكان

  صغر حجم مصف

 السيارات

 

 

 

 

 عدم وجود مصعد 

 

 
 

 

 

 

 عدم وجود رجال أمن 

حراس تابعين  /
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 ريماس

 

 ذات أسعار مناسبة 

  مساحة واسعة 

 مصف سيارات 

 للصالة.

 

 

 

 

 المنافسون غير المباشرين :   2.2.2

هم المنافسون الذين يجذبون نفس الزبائن ولكن يقدمون منتج او خدمة مختلفة او نفس الخدمة والمنتج لكن 

 بجودة وقيمة مختلفة . 

 

 : الفنادق 

 : شارع عين ساره المعروف باسم فندق االمانة يقع في مدينة الخليل  فندق الخليل السياحي

وهو موقع استراتيجي لكن الفندق على الطراز القديم من التصاميم ال يهتم باالدوات المتوفرة 

بل هدفه عام جدا وهو ايجاد مكان لالقامة دون االهتمام لراحة الزبون ودون االهتمام بالديكورات 

 .والتصاميم

 القديمة ، تم اعماره لدعم صمود بلدة البلدة  –يقع في مدينة الخليل جنة اإلعمار : فندق ل

عمار إلتم تأسيسه من قبل لجنة ا ،القديمة ، يجمع بتصميمه بين الحاضر والمستقبل  الخليل
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عام  150، تاريخ البناء يعود إلى  التابعة لمحافظة الخليل مع الشراكة مع اتحاد مسار إبراهيم

ستيطانية الدبويا ، الالنقطة ا افة إلىوالفندق يقع في مواجهة تل الرميدة ، شارع الشهداء إض

 .ويشرف على ساحات الحرم اإلبراهيمي الشريف وهذا ما يميزه عن البقية

 تعتبر احد المنافسين لقربها من المنطقة ولوجود العديد من الخدمات المطابقة  : فنادق بيت لحم

 .عةوهي تعتبر بديل للمجمو  لخدمات مجموعة الفيردا وفي نفس الجودة تقريباً 

  بائن والوجود في نفس المنازل المستضيفة : تعتبر منافس غير مباشر الستهداف بعض من الز

م ايجار المنزل كامل او ايجار غرفة داخل المنزل مع وجود األمور الالزمة لإلقامة يالمنطقة تقد

 . 

 

 : المطاعم 

  والشهرة الطيبة  يتميز المطعم بالسمعة، مطعم القدس : يقع في مدينة الخليل مدخل المدينة

لكن يجب على المطعم االهتمام في الديكور والتصاميم ألنها أصبحت أحد األشياء التي تلفت 

 .الزبائن بشكل كبير يقوم بالترويج من خالل الراديو وصفحة الفيس بوك

  ل لكن يجب وجود عدة فروع له في المدينة وعلى مستوى الضفة كك في يتميز: مطعم الضيعة

مساحات اكبر نظرا لوجود الضغط دائما في جميع الفروع في الخليل  نوع ووجودان يتوفر الت

 . يتم الترويج من خالل صفحة الفيس بوك لوحة اإلعالنات وعلى الراديو

  مطعم روز  ،مطعم كعبر، دة في مدينة الخليل )مطعم يافاوغيرهم الكثير من المطاعم الموجو

 .( ......الخ
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 :الصاالت 

 واد الهرية توفر مصف للسيارات ذات حجم  -لكية : تقع في مدينة الخليل مصالة النور ال

متوسط توفر أمور الصوت للحفالت ويمكن ان تقدم خدمة التزيين باالتفاق مع صاحب الحفلة 

 ذات سعر متوسط تقوم باستقبال جميع اإلضافات من صاحب الحفل .

 

  ت مساحة متوسطة وسعر مناسب جبل شريف ذا -صالة وايت دريم : تقع في مدينة الخليل

 تكون التنسيقات والتجهيز الحفل من خاللها او من خالل صاحب الحفل .

 

 ر مثل )صالة بيسان وغيرهم الكثير من الصاالت المختلفة في الحجم المتوسط او الصغي، 

 صالة البراء ......الخ ( ،صالة الهنا 

 

 المنافسيين االلكترونيين : 2.2.3

 

في الصفحة األولى من نتائج بحث جوجل عند البحث عن الكلمات المفتاحية التي  هم الذين تظهر نتائجهم

تخص كل من الفنادق ، المطاعم ، الصاالت وغيرها ، قد تكون موقعًا الكترونيًا أو صفحة فيسبوك تتحدث 

ث جوجل عن أماكن تواجدهم وما الذي يقدمونه ، ولتحديد المنافسيين االلكترونيين ، تم استخدام محرك البح

 .وكتابة كلمات بحثية
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 :الفنادق 

تم استخدام الكلمة المفتاحية  االولى "حجز الفنادق في فلسطين" ، ثم تم استخدام عمليات البحث ذات 

 الصلة بالموضوع الموجودة في اخر صفحة نتائج البحث في جوجل ، موضحة في الصورة التالية :

 :الفنادق( عمليات البحث المتعلقة بحجز 1صورة ) 2.2.3.1
  

  

  

  

 

 

 

 booking) :موقع بوكنج ) .1

     هولندا ، وتتمحور مهمة–تأسس في امستردام  الرائد عالميًا في مجال السفر الرقمي،هو موقع الكتروني  

Booking.com  تمهيد طريق استكشاف العالم للجميع حول. 

مليون  6.2إقامة، بما فيها أكثر من مليون خيار ألماكن  28لغة ويقّدم أكثر من  43بـ  Booking.com يوفر

خيار لبيوت وشقق وغيرها من أماكن اإلقامة الفريدة. أينما كنت ترغب في الذهاب ومهما كان ما تريد تجربته، 
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سهاًل، مع دعم فريق خدمة العمالء المتوفر على مدار الساعة ، يوفر  Booking.com يصبح األمر مع

 م على الحجز ويمكنك الغاء الحجز مجانًا.اسعار مناسبة للجميع ، ال يخصم رسو 

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.2
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2. Hotels.com : 

من رّواد توفير خدمة اإلقامة الفندقية على مستوى العالم، فهو يقدم خدمات  Hotels.com يعتبر موقع

الحجز عبر الشبكة الخاصة به والتي تضم مواقع مترجمة بعدة لغات ومراكز اتصال هاتفي، 

للمسافرين مجموعة هائلة من خيارات اإلقامة المتاحة على اإلنترنت، وتشمل كاًل من الفنادق  يقدم 

الفنادق الكبرى على حد سواء، فضاًل عن خدمة إعداد الطعام بنفسك داخل المنشأة  المستقلة وسالسل

في أكثر من مئات اآلالف منشأة فندقية في جميع أنحاء العالم. كما توفر الشركة مصدر تسوق واحد 
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يعرض أسعار الفنادق ووسائل الراحة المتاحة ومدى توفر أماكن اإلقامة، وتتخصص أيًضا في تقديم 

 اإلقامة للمسافرين أثناء فترات نفاذ الغرف، ال يوجد رسوم على الغاء الحجز . خدمة
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 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.3
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 موقع اجودا :  .3

تعتبر من أسرع المنصات العالمية نمًوا في مجال الحجوزات ذات الصلة بالسياحة والسفر إلكترونًيا. أسست 

، ويقع مقرها 2007الشركة في عام  -أحد أكبر بائعي غرف الفنادق عبر اإلنترنت- بوكينج هولدينجمجموعة 

دولة، ويصل عدد موظفيها  30مكتب في كبرى المدن في أكثر من  53في سنغافورة. لدى الشركة أكثر من 

مليون مكان  2من موظف. تتمتع الشركة بشبكة متنوعة من أماكن اإلقامة يزيد عددها عن أكثر  3700إلى 

مليون تقييم حقيقي من المسافرين أنفسهم على هذه األماكن.  15إقامة وفندق وشقة وفيال ومنزل، عالوة على 

 .احتلت أجودا مركز ريادي في تقديم أماكن أخرى غير الفنادق لزيادة خيارات العمالء
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 :في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع 2.2.3.4
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 موقع ويجو : .4

 هو محرك بحث السفر الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، حيث يقدم مجموعة متنوعة من  16على ثقة أكثر من  Wegoحصل 

لسفر الخدمات ألولئك الذين قاموا بتنزيل التطبيق ، بما في ذلك مساعدتهم في الحصول على أقوى صفقات ا

، خاصة وأن ويجو يوفر مقارنة موضوعية ودقيقة بين مئات شركات الطيران ، الفنادق ومنتجات السفر عبر 

 اإلنترنت الموردين.

يقدم  Wegoعملة مختلفة ، فإن  58دولة و  59لغة و  22فضاًل عن كونه متوفًرا في ست قارات بـ 

 رفيهية على واجهة التطبيق المحمول.للمستخدمين منصة حصرية للمطاعم واألحداث والمرافق الت

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.5
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 موقع يا مسافر : .5

يقدم لك خدمة حجوزات الفنادق ألكثر من اكبر موقع حجوزات فنادق عربي في الشرق األوسط وحول العالم ، 

التكنولوجية المواكبة لتطورات العصر. يضمن لك خدمة مليون غرفة فندقية حول العالم باستخدام الحلول  10

ساعة ليقدم لك الخدمة التي تضمن إقامة ُمرضية،  24حجز سهلة، سريعة وآمنة. يعمل فريقهم على مدار 

سواء كنت تبحث عن فندق فخم، أوفنادق ذات ميزانية بسيطة، أو تخطط إلقامة عائلية ضمن الخصوصية 

 .ة مع األصدقاءبعيدًا عن االزعاج، أو لرحل

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.6
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  المطاعم: 

تم استخدام الكلمة المفتاحية  االولى "مطاعم في الخليل " ، ثم تم استخدام عمليات البحث ذات الصلة 

 التالية :بالموضوع الموجودة في اخر صفحة نتائج البحث في جوجل ، موضحة في الصورة 

 ( عمليات البحث المتعلقة بمطاعم  في مدينة الخليل2صورة ) 2.2.3.7

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

مالحظة : في نتائج البحث األولى ظهرت لدينا خريطة ألهم المطاعم الموجودة في الخليل ،  -

 موضحة في الصورة التالية :
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 ( النتائج األولى التي ظهرت للمطاعم3صورة ) 2.2.3.8
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 دليل فلسطين : .1

هو موقع الكتروني خاص في المطاعم المتواجدة في فلسطين ، حيث يقوم بعرض صور للمطاعم 

 والمعلومات الخاصة في كل مطعم .

 

 



54 
 

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.9
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 موقع شبدك من فلسطين : .2

وتنوعه وسهولة الوصول الى المعلومة؛ وكذلك سهولة وضع هو موقع اعالنات مبوبة يتميز بطريقة عرضه 

هدف الى ايجاد موقع شامل ومتنوع للسوق الفلسطيني يضم جميع المنتجات ، ياالعالنات دون اشتراك او تسجيل

والخدمات في فلسطين ويكون الموقع االول لمستخدمي االنترنت في فلسطين او من يستهدف السوق الفلسطيني 

فترة قصيرة تمكن الموقع من بلوغ درجة متقدمة، فهو حاليا يحتل المرتبة االولى بين المواقع  من الخارج، في
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موقع زيارة من فلسطين ، الموقع يشمل على دليل عن المطاعم الموجودة  100المنافسة، وهو من ضمن اكثر 

 .في فلسطين عن العقارات، المتاجر، المحالت ... الخ
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 تائج البحث التي ظهرت على الموقع:في الصور التالية موضحة ن  2.2.3.10
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 :زوارمطعم  .3

 رأس الجورة . –عبارة عن صفحة فيسبوك ، المطعم موجود في مدينة الخليل 

 في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.11

 

 

 :مطعم قصر الباشا .4

 الجورة .رأس  –عبارة عن صفحة فيسبوك ، المطعم موجود في مدينة الخليل 

 :في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع 2.2.3.12
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 وفا :–مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  .5

 هو موقع يحتوي على اسماء جميع المطاعم المتواجدة في فلسطين مع عنوان المطعم ورقم للتواصل .

 في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.13

 

 

 مطعم العم صالح : .6

موقع الكتروني ، متواجد به معلومات عن  المأكوالت والمشروبات التي يقدمها المطعم متواجد في مدينة 

 شارع السالم. –الخيل 

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.14
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 ابو مازن : مطعم .7

موقع الكتروني ، يعرض معلومات عن الفندق والغرف الموجودة به للحجز ، كما يحتوي على مطعم 

 .نمرة  –يقدم المأكوالت والمشروبات لألشخاص المقيمون في الفندق وخارجه ، موقعه الخليل 

 في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.15
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 : الصاالت 

الكلمة المفتاحية  االولى "صاالت مناسبات في الخليل " ، ثم تم استخدام عمليات البحث ذات تم استخدام 

 الصلة بالموضوع الموجودة في اخر صفحة نتائج البحث في جوجل ، موضحة في الصورة التالية:
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 للمتعلقة بصاالت مناسبات في الخلي( عمليات البحث ا4صورة) 2.2.3.16

 

 موقع شو بدك من فلسطين : .1

يحتوي على دليل فلسطين التجاري لجميع صاالت االفراح الموجودة في فلسطين ، هو موقع 

باإلضافة إلى شركات والمحالت الموجودة في فلسطين ، حيث يوضح  الموقع اسماء الصاالت 

 والعنوان ورقم للتواصل وبعض المعلومات التفصيلية لكل صالة .

 لبحث .* مالحظة ظهر هذا الموقع بأول نتيجتين من نتائج ا
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 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.17
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 صالة روجينا لألفراح والمناسبات : .2

ضاحية البلدية ، صالة لجميع انواع –هي عبارة عن صفحة فيسبوك ، عنوان الصالة هو الخليل 

 المناسبات .

 الموقع:في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على  2.2.3.18
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 : قاعات مسايا .3

 -شارع المستشفى االهلي القديم  –هي عبارة عن صفحة فيسبوك ، عنوان الصالة هو الخليل 

 ابو كتيلة ، صالة لجميع انواع المناسبات.

 :في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع 2.2.3.19

 

 

 

 موقع حفلة.كوم : .4

األفراح وصاالت األعراس في الخليل ، ويوضح اسم عبارة  عن موقع يعرض  أسماء قاعات 

 كل صالة وصورة لها وعنوانها .



67 
 

 في الصور التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.20
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 محافظة الخليل : .5

عبارة عن موقع الكتروني تابع لمحافظة الخليل ، حيث كان يوجد في الموقع مقالة أو خبر عن 

 مع الشراكة مع بلدية حلول وغرفة التجارة افتتاح  قاعات الملوكي . افتتاح محافظ الخليل

 في الصورة التالية موضحة نتائج البحث التي ظهرت على الموقع: 2.2.3.21
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  حيث ان نتائج البحث السابقةهي نتائج البحث باستخدام اللغة العربية ، ولم يتم ذكر

كانت متشابهة مع نتائج البحث نتائج البحث باستخدام اللغة اإلنجليزية ألن النتائج 

 .  باستخدام اللغة العربية
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 التخطيط 

 تفصيل المشروع   2.2.4
 

 م انجاز هذا المشروع ضمن المراحل التالية:ت

تم العمل على تحديد الفكرة العامة للمشروع وبلورتها واالستمرار والتعديل عليها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة حيث 

 المهارات والمعلومات المكتسبة من تخصص الوسائط المتعددة /الجرافيكس.تتناسب مع 

 

شكالها وأحجامها وأنواعها   .1 سويق للمشروع" بكافة أ تم تنفيذ التصاميم المطبوعة والمرئية "الفكر التي جسدنا من خاللها الت

 بأفكار وأساليب ُمبتكرة ,وهم:( Adobe Groupمن خالل استخدام برامج من مجموعة )

  Adobe Photoshop cc 2019 

 Adobe illustrator cc 2019 

 Adobe light room 2017 

 

صمممما االعالنات المرئية ونفذت من خالل تصمموير فيديو تعريفي عن الفند  تم فيو تصمموير مشمماهد فيديو من داخل الفند   .2

عن إحدى الغرف الفنداية موجو لألجانب يوضممأ أاسممامو التي تشمممل )صممالة االجتماعات/ ااعة أفراف/ ..( وفيديو ترويجي 

ف فيديو يهدف إلى التعريب بوجود مطعم داخل الفند  بأسمملور وةريذة جذابة عن ةريق مونتاجهم باسممتخدام برنامج  وايضمما

Adobe premiere cc 2019  وAdobe Animate وأخيراف تم العمل على فيديو باستخدام تذنية ,Stop Motion  ضمن

 حملة االعالنات الترويجية للفند  على موااع التواصل االجتماعي.

 Adobe premiere cc 2019 

 Adobe Animate cc2019 

تم العمل على توظيب كاٍف للبرامج التي تعلمتها خالل السممممممنين الدراسممممممية من أجل الحصممممممول على حملة ترويجية اوية 

 لمجموعة الفيردا فلسطين.

 

 ميزات المشروع : 2.2.5

 

نظراف للتطور والتذدم في الجانبين التسويذي والترويجي الملحوظ في الواا الحالي والمعتمد بدرجة كبيرة على التصميم 

 كجزء مهم من الناحية التنفيذية للحمالت الترويجية امنا بتجسيد هذه اآللية.
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 ما يُميز مشروعنا:

مها والتي يمكن نشرها على أرض الوااع وكذلك .يمكن نشره بشكل ملموس من خالل المطبوعات التي اما بتصمي1

نشرها بشكل فيزيائي من خالل عرض التصاميم والفيديوهات الترويجية والتصاميم الثابتة على موااع التواصل 

 االجتماعي الخاصة بمجموعة الفيردا.

سواء التسويذية أو الجرافيكية  .تخلل هذا المشروع االستفادة من المهارات الفنية واالبداعية واالستراتيجيات المختلفة2

 التي امتلكناها وةورناها خالل سنواتنا الدراسية. 

ف لألفكار الترويجية ولألدوات المستخدمة في برامج التصميم.3  .التطبيق الشامل نسبيا

 

 اإلبداع في المشروع : 2.2.6

 

أعطى هللا ميزات عذلية لإلنسان تميزه عن غيره من المخلواات مما تجعلو في بحث دائم ومستمر عن كل ما هو جديد 

ومن هنا يتولد االبداع مع اختالف نسبة وجوده في كل شخص حيث أن االبداع يعتمد على الثذافة الشاملة التي تأتي من 

من ثم توظيفها وتمثيلها حتى تخرج الفكر بشكل ابداعي ومن خالل جمع أكبر ادر من المعلومات عن موضوع معين و

وتجسيدها في فكرة حذيبة سفر للتأثير بشكل جميل ولطيب في نفوس المشاهدين  Stop Motionهنا اما باستخدام تذنية 

 لإلعالن كنوع من التشجيع والتفاؤل بعودة الحياة لطبيعتها في ظل الظروف الراهنة.

 

تحذيق أفضل النتائج العملية وأفضل المستويات للوصول إلى أكبر ادر ممكن من االبداع والتميز  واد هدفنا في مشروعنا

 في األفكار والتصاميم والمهارات من خالل:

تم ايصال الفكرة المرجوة من الحملة الترويجية وتصميمها باستخدام المهارات الفنية في التصميم من حيث األلوان  .1

ا استخدام اللون األزر  بدرجة كبيرة في التصميمات من واجهة الفند  الرئيسية ودرجات المتناغمة حيث تم استوحي  

 اللون من استخدامها في الديكور الداخلي للغرف وذلك الضافة هوية تذكيرية تجمع بين التصميمات.

ة واتباع مبدأ البساةة وضوف الفكرة والرسالة الترويجية وإبرازها في جميع عناصر االعالنات سواء الثابتة أو المتحرك .2

 في التصاميم.

مراعاة الفرو  في االدراك الفكري لجميع المتلذين من حيث اختالفاتهم الثذافية واالجتماعية مع إدراك جانب اللغة في  .3

 التصميمات الموجهة للسائحين األجانب.

 التعددية والشمولية والتنويع في األفكار والجوانب التي شملتها التصميمات. .4
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  المهام موزعة على جدول زمني 2.2.7

 

 األسبوع        

 العمل

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

بلورة الفكرة وتحديد 

 األسلوب المناسب

              

              

تصميم المواد 

 المطبوعة

              

              

تخطيط لكيفية تنفيذ 

 التصوير

              

              

               تصوير اإلعالنات

مونتاج الفيديو 

 والصوت

              

              

               معاينة األعمال

               التوثيق

 ( المهام موزعة على الجدول الزمني1.1جدول )
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 : الفصل الثالث 3

من حيث المعلومات الخاصة في الزبائن والمعلومات  تحليل السوق اول موضوعين ، نفي هذا الفصل تم ت

 ، وتحديد األهداف التسويقية . الخاصة في اتخاذ القرار

 تحليل السوق : 3.1

 

في هذا الفصل تم تحديد خصائص الزبائن ومعلومات خاصة بهم من خالل بناء ثالثة استبانات : استبانه 

تم توزيعها بشكل الكتروني من خالل مجموعات والصفحات  خاصة في معرفة اراء الزبائن حول المطاعم

رد وكانت االستبانه تحتوي  113الموجودة على الفيسبوك الخاصة في أهل الخليل حيث تم الحصول على 

 ، االستبانه الثانية خاصة في معرفة اراء الزبائن حول الصاالت المتواجدة في مدينة الخليلأسئلة  10 على 

، اما   أسئلة 8رد وكانت تحتوي على 116طريقة االستبانه األولى وتم الحصول على تم توزيعها بنفس 

يقومون بحجز قاعات لعمل مال المتواجدين في مدينة الخليل الذين االستبانه الثالثة فكانت خاصة برجال األع

ألعمال في مقر ، تم توزيع االستبانه من خالل زيارة رجال اتدريبات ، ورشات عمل أو مؤتمرات ...وغيرها 

، ثم قمنا بعمل مقابلة مع السياح الوافدين سؤااًل  11استبانه وكانت تحتوي على  12شركاتهم حيث تم تعبئة 

إلى مدينة الخليل حيث تم إيجادهم في فندق تابع للجنة إعمار الخليل " فندق لجنة اإلعمار" ومن خالل السياح 

حيث تم عمل  ن يقيمون ولماذا يأتون إلى مدينة الخليل ...الموجودين في منطقة تل رميدة وذلك لمعرفة أي

 أسئلة عليهم.10سائح وتم طرح  15مقابلة مع 
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 المعلومات الخاصة في المستخدمين : 3.1.1

 

في االستبانه الخاصة في المطاعم : كانت الفئة األكثر هي فئة األناث من مدينة الخليل ، التي تتراوح اعمارهم 

، وأغلبهم % 75بنسبة  ص يفضلون تجربة المطاعم الجديدة نسبة عالية من األشخاسنة ، وكانت  35-20من 

 .%70بنسبة  يذهبون مرة في االسبوع إلى المطاعم 

 

 

كانت الفئة األكثر هي فئة األناث من مدينة الخليل ، كانت نسبة األشخاص ي االستبانة الخاصة بالصاالت : ف

 %.47.2حيث بلغت نسبتهم  السكن عاليةقرب الصالة من منطقة الذين يهتمون ب
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خليل ، حاصلين في االستبانه الخاصة في رجال االعمال : كانت الفة المستهدفة هي فئة الذكور في مدينة ال

، نسبة مرتفعة من االشخاص يفضلون عمل مؤتمرات أو تدريبات ...الخ في %85على درجة بكالوريس بنسبة 

، وكان األغلب ال يواجه اي صعوبة في حجز القاعات ويفضلون ايضًا  %80كانت نسبتهم  خارج الشركة

 .  % 88.6ونسبتهم تم الحجز عندها في تذديم الخدماتالتعامل مع الشركة التي 
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-23في المقابلة الخاصة في السياح األجانب : كانت الفئة األكثر هي فئة الذكور ، الذين تتراوح اعمارهم من 

البلدة الذديمة السياف اكثرهم كانو اادمون لذضية السالم  كان اغلبهم يفضلون البقاء بالقرب من سنة ، 38

 .الفلسطيني الشعبيالفلسطينية يفضلون تجربة الطعام 

 

 :اتخاذ القرارفي  خاصة اللومات عمال 3.1.2

 

المطاعم الجديدة ، ويأخذون كانت نسبة عظمى من الزبائن يقومون بتجربة الخاصة في المطاعم :في االستبانه 

تهتم في سرعة في تقديم الطلب  %23.3نسبة  كانت %، 61.8ارهم بناءا على سعر الوجبة وكانت نسبتهم قر 

% من 30ويأخذون قرار الذهاب إلى المطعم بالنسبة للسرعة ، و باإلضافة إلى عامل النظافة  في كانت نسبة

 هب إليه .ذاألشخاص الذين يهتمون بنظافة المكان الذي ي

على مدى قرب الصالة  كانت نسبة عظمى من الزبائن يأخذون القرار بناءا :الخاصة بالصاالتفي االستبانة 

مدى اتساعها بناءا على و %  45.3حجم الصالة ب من منطقتهم ، وقد كانت نسبة االشخاص الذين يهتمون 

بناءا على % من االشخاص الذين يأخذون قراراتهم 60كانت هنالك نسبة  لألشخاص المدعوين ، وايضًأ 

 تصميم الصالة وديكورها .

على عدد الزوار للحدث لذلك  اخذون القرار بناءأرجال االعمال ي تبانه الخاصة في رجال االعمال :في االس

  .لديهم اهنمام كبير في المساحة وبناء على الخدمات المقدمة من الصاالت نفسها
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لديها  حجزالب تي يقومون ة المن خالل الشركفي المقابة الخاصة في السياح :  كان السياح يأخذون القرار 

حيث تقدم للسياح وصف للمناطق التي يريدون الذهاب إليها وهم الذين يختارون المنطقة األفضل بالنسبة إليهم 

 يعلون بها هي التي تقوم بحجز المنطقة لهم .ان  المؤسسة التي  بناءا على الوصف الذي قدمته الشركة  ، أو

 

 أهداف المشروع 3.2

 بعد االنتهاء من هذا المشروع تم تحذيق األهداف المرجوة وهي:

 .اكتسار الجانب التنفيذي لثمرة دراسة كل من تخصصي التسويق االلكتروني وتخصص الوسائط المتعددة/جرافيكس.1

 ع السو  االعالني والترويجي للعصر الحالي..إيصال رسالة الشركة بشكل يواكب ويتناسب م2

 .الحصول على مستوى إبداعي ومهارات فنية ملموسة في كافة التصاميم المعروضة.3

ف 4 .الراي بالمستوى الترويجي للشركات من هذا النوع وإظهار الحداثة بالشكل الذي يليق بمحافظة الخليل خصوصا

ف.  ومستوى الوةن عموما

 المستهدفة في هذا المشروع وربطها بأفكار التصاميم بما يخدم المصلحة التسويذية..التركيز على الفئة 5

 

 

 

 

  :التسويقيةاألهداف   3.3

 

األهداف التي يتم وضعها وتحقيقها من خالل برامج التسويق ، التي يجب ان تتكامل مع استراتيجية الشركة ، 

هذه األهداف يجب ان  . من خالل التسويقوهذا يسهل في إعطاء اتجاه واضح وهدف معين التباعه وتحقيقه 

وهذه األهداف يجب ان يتم , (SMART) يقابله للتحقيق و محدده بوقت زمن تكون محدده يمكن قياسها و
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   key performance indicators (KPIs) وضع مؤشرات لقياسها عند تحقيقها تسمى

  

 التي قمنا بها في هذا الفصل ، خالل % وذلك بناءا على دراسة السوق 50بنسبة  بناء عالمة تجارية

 .2020سنة 

 2020السوق التي قمنا بها ،خالل نهاية سنة  اسة% بناءا عل در 35والنمو بنسبة  تحقيق التقدم. 

 

  

 

 

 

 

 

 : لرابع الفصل ا 4

 تحليل متطلبات واحتياجات المشروع

 مقدمة 4.1

تم تحليل كافة في هذا الفصل للعديد من المتطلبات المادية والبشرية والبرمجية و  احتجناإلنجاز المشروع 

 .المتطلبات المرتبطة بالمشروع وتعتبر هذه المرحلة من المراحل األساسية لإلتمام نجاح المشروع
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 متطلبات المشروع التطويرية 4.2

 متطلبات مادية  4.2.1

 المجموع)$(  السعر)$( العدد التفاصيل البيان

حاسوب ال جهاز 

 تقل مواصفاته عن

Core i5 

Ram 8-16 GB 

HD 500 GB 

2 GPU 

 

1 980 980 

 2Mps 1 20 20 خط انترنت

DVD  4.7 أقراص GB 10 0.5 5 

Memory Flash 16 GB 3 10 30 

 50 - - أقالم ،أوراق.. متفرقات

 100 10 10 ملصقات مطبوعات

 cd 12 0.5 6أغلفة ال 

 $1271    المجموع

 ( متطلبات مادية1-2جدول)

 https://www.themenatech.com/تم الحصول على هذه األسعار من موقع 

 

https://www.themenatech.com/
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 متطلبات بشرية 4.2.2

عدد ساعات  الشخص

 العمل

 التكلفة)$( سعر الساعة

 200 10 20 مصور

 360 12 25 منتج

 300 10 25 مهندس إضاءة

 330 11 30 سمصمم جرافيك

 100 10 10 متخصص صوت

 200 10 20 متخصص مونتاج

 )$( 1490   المجموع

 تم الحصول عليه من خالل البحث الميداني( 2-2جدول )

 

 المتطلبات البرمجية التطويرية   4.2.3

 (599.88)$ سيتم شراء مجموعة برامج أدوبي كاملة من موقع شركة أدوبي وسنتكون تكلفة شراء المجموعة 

 شتراك لمدة عام . إك

/https://www.adobe.com/mena_ar 

 

https://www.adobe.com/mena_ar/
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 تكاليف المشروع التطويرية 4.2.4

 )$(1271 متطلبات مادية

 )$(1490 متطلبات بشرية

 )$(599.88 متطلبات برمجية تطورية

 )$( 3360.88 المجموع

 

 التطويريةتكاليف المشروع ( 4-2)جدول 
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 متطلبات المشروع التشغيلية 4.3

 متطلبات مادية  4.3.1

 ( متطلبات مادية وبرمجية5-2جدول)

 

 المستخدمةالتقنيات  4.4

 بعد تحديد الفكرة العامة للعمل في المشروع  تم تنفيذه باستخدام وسائل دعائية مذروءة ومرئية واعتماد مجموعة برامج 

Adobe Group  .من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة 

 

 السعر)$( العدد التفاصيل البيانات

 

 أجهزة

 

 جهاز عرض التلفاز

 

 

1 

 

350 $ 

 Flash Player متطلبات برمجية

Windows Media 

Player 

 مستعرض صور

 

 

Free 

 

 

 $ 350   المجموع
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 الفصل الخامس :  5

 التصميم

 :اختيار العناصر األساسية للعمل )االسم والشعار(  5.1

يحدد هوية المشروع, فهو يعرف اآلخرين بالمشروع واالسم الناجأ يجب أن يوضأ ما تذدمو المنشأة وفي االسم هو الذي 

هذا المشروع فأن االسم يتمثل باسم المجموعة نفسها  "فند  الفيردا" وبما أن الشعار ليس فذط مجرد رسم أو زخرفة ال 

المعمار لمبنى الفند ؛ وبناءف على ذلك سوف نعتمد شعار  يرتبط بمعنى فإن شعار هذا الفند  كان عبارة عن تجريد للشكل

 الفند  نفسو في هذا المشروع.

 صورة شعار المجموعة 5.1.1.1

 

 أنواع التصاميم المطبوعة 5.2

في هذا الذسم سنتكلم عن التصاميم المطبوعة وعناصرها بشكل عام وميزاتها وأشكالها المتنوعة بشكل واضأ وسيتم فيما 

 على حدايلي التحدث عن كل نوع 
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  ( مطويةBrochure) 

هي عبارة عن ور  مطوي دون تغليب تحمل معلومات عن الشركة وخدماتها ورسالتها إلى الجمهور بشكل 

 8أجزاء أي أنها تتكون من  4على الوجهين بحيث كان كل وجو مذسم إلى   A4مختصر وتكون بذياس 

على االب "شتنص" خاص لمجموعة الفيردا  صفحات وكان المميز في هذه المطوية انو تم تصميمها بناءف 

 لتظهر صفحات الواجهة شكل الفند  الخارجي كأنو مدخل "بوابة" إلى أجزاء الفند  الداخلية.

 

 ( توضح تصميم المطوية1صورة ) 5.2.1.1
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 (التغليفPackaging) 

 :المنتج من أجل حفظ محتوياتو هو مجموع العناصر التي تكون جزء من التغليف 

 الخارجي تم اسمو إلى اسمين :الغالف 

 

ف عن أكياس النايلون للتخفيب  .1 "كيس وراي" تم اعتماد هذه الخامة الستخدامها في نذل المواد واألةعمة عوضا

من ضررها على البيئة حيث يمكن إعادة تحويلها وتصنيعها وتم االكتفاء  خالل عمل التصميم بوضع الشعار 

      ى البساةة وحفظ الهوية البصرية للفند  لتسهيل تذكره.على الغالف الخارجي لألكياس دليل عل
 

 ( توضح التغليف2صورة ) 5.2.1.2
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 كرتونة خاصة بالبيتزا الخارجية "السفري" بتصميم خاص بالفند . .2

 ( توضح تغليف كرتونة البيتزا3صورة ) 5.2.1.3
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  زجاج, بالستيك ,كارتون, حديد. تم استخدام  : وهي محتوى الغالف وتمثل المادة المستعملة العبوة :

 زجاجات مائية محلية الصنع ولكن بغالف خاص يحمل اسم الفند .

 ( توضح التغليف للعبوات4صورة ) 5.2.1.4
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 (كرتBusiness Card) 

يعتبر الكرت من أصغر العناصر في التصاميم االعالنية المطبوعة ,حيث يشمل معلومات رئيسية عن الشركة 

سم على  9*5كاالسم والشعار وأراام الهواتب والمواع ووسائل التواصل االجتماعي ,تم تصميمو بذياس 

 الوجهين.

 ( توضح تصميم الكرت5صورة ) 5.2.1.5
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  الترويسة 

يحتوي على شعار الشركة المصمم وتوضع في ملب يحمل نفس التصميم وتم اعتماد اللون الكحلي  A4تصميم بحجم وراة 

 في تصميمو وسيتم استخدامها في ااعات االجتماعات كنوع من التسويق للفند  ضمن فئة رجال األعمال.

 توضح الترويسة ( 6) صورة 5.2.1.6

 

 أنواع التصاميم المرئية 5.2.2
مع التطور الحاصل في مجال الحاسور والتلفاز أصبأ من الضروري االعالن عن الخدمات أو األعمال من خالل التصاميم 

 المتحركة ,لكي تلفا انتباه األشخاص لها. 

 : بالنسبة للتصاميم المتحركة المرئية فكانا كما يلي 

في هذا النوع من االعالنات تما كافة و ى الفند  ذاتوتم تصميم االعالنات المرئية من خالل مشاهد تم تصويرها داخل مبن

حيث أن مذاةع الفيديو التي تم تعديلها وتذطيعها وضعا بشكل مناسب في  Adobe Premiereالعمليات من خالل برامج 

ذه هذا البرنامج وأضيفا لها التأثيرات والحركات المناسبة التي تؤدي دورها في إيصال الفكرة عن الفند  ,اعتمدت ه
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االعالنات على الفكرة والمهارة التي تصاغ فيها كل األفكار وتضاف لها األصوات والموسيذى لزيادة الحيوية والجمالية 

 للفيديو وكان الهدف الرئيسي لإلعالنات زيادة معرفة الزبائن بالفند  وأاسامو.

 

 

 اإلعالنات الترويجية

 

 stop motionصورة توضح لقطة من فيديو ل  5.2.2.1

 

 (Stop motion ) إعالن             
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   الفيديو المطعم إعالن  صورة توضح  5.2.2.2
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 تعريفي لألقسام  إعالن صورة توضح  5.2.2.3

 

 

 الغرفة الفندقية  إعالن صورة توضح  5.2.2.4

 

 

 light roomصورة توضح استخدام برنامج ال    5.2.2.5
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 التسويقية للمشروع فكانت على النحو اآلتي:أما بالنسبة للتصاميم المرئية الثابتة والتي حملت األفكار 

 

 الفكرة األولى جسدت فكرة الراحة واألمان في الفند . .1

 

 

 

 صورة لتصميم اعالن الفندق على الفيسبوك 5.2.2.6
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 الفكرة الثانية.. تصميم ثابا يتماشى مع الظروف الراهنة التي نعيشها.. 2

 صورة تصميم اعالن للطاقم  5.2.2.7
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 الفكرة الثالثة خاصة بغرفة االجتماعات. .3

  صورة توضح اعالن قاعة رجال االعمال 5.2.2.8
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تقديم  اللمسات السحرية الخاصة بهم على الفكرة الرابعة خاصة بالمطعم وتم تجسيدها من خالل اظهار .4

 اطباقهم.

 صورة توضح تصميم اعالن المطعم  5.5.2.9
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 :تحليل مفصل لألدوات والبرامج التي سوف تستخدم  5.3

 :األدوات التي سوف تستخدم  5.3.1

 جهاز حاسوب عالي المستوى والكفاءة  -

 كاميرا تصوير فيديو لتصوير الفيديو الترويجي -

 للتصوير الثابت الذي سيستخدم في التصميم  80Dكاميرا كانون  -

 ر والملفات الصوتية والتواصل بين أعضاء الفريق خط شبكة انترنت لنقل الملفات والبحث عن الصو  -

 أقراص مضغوطة لحفظ ملفات المشروع عليها وعمل النسخ االحتياطية -

 طابعة ملونة لمعاينة التصاميم واأللوان  -

 

  :البرامج التي سوف تستخدم في التصميم الثابت ودورها في تنفيذ المشروع   5.3.2

 البرامج التي استخدما في التصميم الثابا ودورها في تنفيذ المشروع 

ابل التطور التكنولوجي الحاصل في مجال البرامج الخاصة بالتصميم وتوفير ةر  أسهل من الطر  السابذة التي 

مع هذه كانا تعتمد على الرسم والتصميم اليدوي ومن ثم ةباعة التصاميم بالعدد المطلور أصبأ علينا التعامل 

 البرامج بشكل دوري حتى أصبحا جزء من حياتنا المهنية كمصممين.

ف في هذا الجزء لشرف :  ف سنتطر  لها تفصيليا  ومن هذه البرامج مجموعة شركة أدوبي المذكورة آنفا
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 Adobe Photoshop cc 2019 

أشهر البرامج لتحرير الرسومات يعتبر  أنتجتو شركة أدوبي  الصور النذطية النشاء وتعديل هو برنامج رسوم 

مما أتاف الذدرة على التحكم المرن layers ويعتبر من أوائل البرامج التي ةبذا مبدئ ال  التصوير الرامي وتعديل

بالتصميم بشكل أفضل من السابق. ويتم التعديل على الصور من خالل الذص ,دمج الصور وتفريغها ,وتغيير 

وغيرها الكثير من الخصائص التي تعتبر أساسية في مجال التصاميم االعالنية الثابتة األلوان ,والتحكم بشفافيتها 

والمطبوعة وغيرها كالملصذات وبطااات الدعوة واليافطات باالضافة إلى مطبوعات أخرى في هذا المشروع ليتم 

 إخراجها بالصورة النهائية.

 وما يميز هذا البرنامج ادرتو على:

البصرية المتنوعة والبانرات وذلك من خالل دمج الصور والنصوص وغيرها من العناصر مع . انشاء التصاميم 1

 بعضها البعض في تصميم واحد.

. تعديل الصور الفوتوغرافية من خالل تغيير األلوان أو االضاءة أو التباين كما يستخدم للتطوير ملفات الصور 2

 .ROWبصيغة 

 و إزالة أجزاء أخرى غير موجودة في الملب األصلي..التالعب بالصور والتصميمات الدخال أ3

 .اص وتسوية الصور باالضافة إلى تعديل تأثير الظل على الصور مع المحافظة على درجة اللون.4

 تعديل االهتزاز في الصورة. .5

 psd, png, jpg. حفظ التصميم بصيغ متعدد مثل : 6

-available-now-is-touch-http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2013/02/photoshop

phones.html-for-built-specifically-version-a-in  

 

 

 

 

 Adobe illustrator cc 2018 

برنامج تحرير رسومات يستخدم لتصميم الشعارات والمخططات والرسوم التوضيحية التي تطلب الداة البالغة إذ 

يتيأ للمستخدم إعادة تلوين أو إنشاء مظهر مثل رسم الصور ويتيأ إمكانية التعامل مع النص بطر  عديدة حيث 

 اما باستخدام هذا البرنامج في التصاميم المرئية.

 لبرنامج بـ:يتميز هذا ا

http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2013/02/photoshop-touch-is-now-available-in-a-version-specifically-built-for-phones.html
http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2013/02/photoshop-touch-is-now-available-in-a-version-specifically-built-for-phones.html
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 يوفر واجهة مرنة تمكن المستخدم من تخصيص مساحة العمل بالطريذة التي يرغب بها. .1

 يحافظ على داة الرسوم بعيداف عن البكسالت لذا ال تفذد داة الصور والرسوم عند التالعب بالحجوم. .2

 يوفر الملفات بأحجام صغيرة مما يمكن نذلها بالبريد االلكتروني بسهولة وسرعة. .3

 .psd, png, jpgة التعديل والتراجع في العمل وحفظ التصميم بصيغ متعدد مثل : سهول .4

  :www.computerhope.com, من مواع Adobe Illustratorالمرجع 

 Adobe Illustrator Advantages 12 من مواع ,brandongaille.com  

 

 

 

 

 البرامج التي استخدمت في التصميم المرئي ودورها في تنفيذ المشروع : 5.3.3

أو برامج مؤثرات على الفيديو أو مؤثرات معالج  2Dالبرامج التي تخص التصاميم المتحركة اد تكون برامج 

 :الصوت وبرامج خاصة بدمج مذاةع الفيديو والموسيذى كي نحصل على العمل النهائي

 

 Adobe premiere cc 2017 

ف بحيث يمكن الوصول  هو برنامج تحرير الفيديو والتوليب )المونتاج( فهو يستخدم لتحرير الفيديو تحريراف ال خطيا

بسهولة إلى أي جزء من مذطع الفيديو وتحريره بحيث تشمل عمليات التحرير: الذص واللصق للفيديو وإضافة 

الفيديو والصوت نفسها ,باالضافة إلى تركيب المذاةع مؤثرات انتذالية بين مذاةع الفيديو ومؤثرات على مذاةع 

 ( time lineواألصوات والعناوين وتتم إدارة هذه المذاةع من خالل خط الزمن )

 .https://www.adobe.com/il_en/products/premiere 

 ما يتميز بو هذا البرنامج :

 يتعامل مع عدد كبير من صيغ وملفات الفيديو .1

 إمكانية إضافة النصوص والصور إلى ملفات العمل. .2

 تعدد الخيارات للصيغ النهائية للملفات. .3

 

 

 

 

https://www.computerhope.com/jargon/a/adobe-illustrator.htm
http://www.computerhope.com/
https://brandongaille.com/12-adobe-illustrator-advantages-and-disadvantages/
https://www.adobe.com/il_en/products/premiere.html?gclid=CjwKCAiAxMLvBRBNEiwAKhr-nF7U7XlTpiEmSRlZvurrE9mZ8ftmWytBG4-PiZNTJLKv9UnDQcPm9BoCNBwQAvD_BwE&sdid=8DN85NTY&mv=search&skwcid=AL!3085!3!340823080725!b!!g!!%2Badobe%20%2Bpremiere&ef_id=CjwKCAiAxMLvBRBNEiwAKhr-nF7U7XlTpiEmSRlZvurrE9mZ8ftmWytBG4-PiZNTJLKv9UnDQcPm9BoCNBwQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!340823080725!b!!g!!%2Badobe%20%2Bpremiere
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 Adobe Animate cc2017  

يمكن استخدامو لتصميم   يأدوب تم تطويره بواسطة التحريك الحاسوبي و للرسوم المتحركة متعدد الوسائطبرنامج 

الرسومات المتجهة والرسوم المتحركة كما يذدم البرنامج الدعم للصور النذطية والنص الغني وتضمين الصوت 

  والفيديو

 ما يتميز بو هذا البرنامج :

 .يمكنو التالعب بالنواال والجرافيكس.1

 االتجاه للنظم السمعية والبصرية. 2D. تدعم 2

 .Action Scriptبرمجة تدعى . ويحتوي على لغة 3

Welcome Adobe Animate CC, a new era for Flash Professional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://blogs.adobe.com/creativecloud/welcome-adobe-animate-cc-a-new-era-for-flash-professional/


101 
 

  السادسالفصل  6
من بناء  الترويجية التي امنا بها , ومن ثم تصميم الحملة الترويجيةا الفصل سيتم توضيأ البرامج في هذ

الالزمة,  رسالة ترويجية وتحديد الوسائل واألدوات الترويجية التي تم استخدامها وكذلك تحديد الميزانية

 وبناءا على ذلك تطبيق الحملة الترويجية وتحليل المواع االلكتروني لمجموعة الفيردا.

 

 لة الترويجية :وضع اهداف الحم 6.1

 لتحذيق أفضل أداء للحملة الترويجية المتكاملة يجب وضع أهداف محددة يمكن اياسها واابلة لتحذيق

األهداف التسويذية لشركة لتحذيق أفضل  ( كما يجب أن تتكامل مع SMART, )محددة بواا زمني

 .ربالشكل الصحيأ والمطلوعائد لشركة وتحذيق أهدافها 

 الترويجية التي سيتم تنفيدها هي:وأهداف الحملة 

  لم يتم 50زيادة الوعي بالعالمة التجارية لمجموعة الفيردا  بين جميع الفئات المستهدفة بنسبة(. %

 (2020تحذيق هذه انسبة النها لنهاية عام 

  30زيادة المعلومات حول ما تذدمو المجموعة من خدمات وذلك ألخذ حصة سواية مالئمة بنسبة.% 

 

 : لحملةالرسالة الترويجية لبناء  6.2

, من خالل االيحاء لمجموعة الفيردا لزيادة الوعي وبناء العالمة التجارية ة الترويجية سيتم الترويج لذه الحمهفي 

ف. حيث أن التركيز هدا لتحذيق الهخالل عدة وسائل ترويجية تتكامل مع بعض من مة المجموعة براي وفخا

وتجذر أنظار تصاميم تظهر مدى الراحة واألمان من خالل استخدام األمان الراحة ولمس مشاعر ا علىسيكون 

 هورالجم

شعار  لى, مع التركيز عبهذه الحملةفي االعالنات الخاصة  بلمستاها السحرية وديكوراتها العصريةف هدالمست

 والجمال".الفيردا... بيا سحر " بعض اعالناتنا وبرامجها التسويذية في  ظهريمجموعة الفيردا الذي 
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 : ة الترويجيةلتصميم الحم 6.3

 

 هايستخدمون مامات الزبائن ووسائل التواصل والترويج التيهتيل السو  ومعرفة اتحلبعد أن تم 

ة الترويجية للتصميم الحم , آن األوانللشركة البرامج التسويذية  وتحليل, وكذلك دراسة هاون معلويتفاع

الترويجية وصوالف إلى  ةلداف المرجوة من الحمهبتحديد اال ابتداءا, دراسة السو بما يتناسب مع 

 ., ثم وضع التوصيات الالزمةتنفيذها

                    يعكس  مميزًا ومات ليصبح موقعًا لّعدة مقومات ومع هينقص لمجموعةق بالموقع االلكتروني للوفيما يتع      

 .ذكر هذه النواقص في تحليل الموقع وسيتم وفخامتها المجموعةصورة 

Advertising: 

ى أعمدة شوارع منطذة )عين سارة,(  وشاشة دوار ابن رشد لسيتم عمل اعالنات شوارع في منطذة الخليل, ع

 .(Bill Board) ومداخل المدن 

 

 : تحديد الوسائل واألدوات الترويجية 6.4
الترويجية التالية وتحديد اليدف وآلية  دف سوف يتم استخدام الوسائلهر المستهووصول إلى الجملل

  :اهاستخدام

Digital/ Internet Marketing 

 مات التيلو( النشاء محتوى غني بالمعسوف يتم استخدام مواع التواصل االجتماعي )فيسبوك

 .ةلحملفي الترويج االلكتروني لبمجموعة الفيردا , ومواع الويب الخاص دفة هالفئة المست تهم

فئة ل, وزيادة امكانية الوصول مجموعة الفيردا فلسطينا زيادة وعي الناس بوجود هاستخدامدف من هال

ف زيادة معرفتبالشكل الص دفةهالمست  وما تذدمو من خدمات. الفيردام عن هحيأ والدايق, وأيضا

 واعطاء توصيات حول األمور التسويذية . المواع االلكتروني الخاص  تحليلسيتم 
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 ة :تحديد الميزاني 6.5

 نظراف ألهمية االعالنات وألن الزبائن أكثر ما يجذبهم إعالنات موااع التواصل االجتماعي, سيتم تخصيص

ف. أي   من الميزانية  للترويج االلكتروني30%حصة من الميزانية لترويج الحملة إلكترونيا

 % لالعالنات لوحات الشوارع .70و

ئل المستخدمة وميزانية الكمية الالزمة لتنفيذ لجدول التالي يوضح تقسيم الميزانية على الوساا 6.5.1

 الحملة :

    

 الالزمغ بلالم الكمية× السعر لةالوسي

 $240 اسابيع 4$ × 60 نات فيسبوكالاع

على اللوحات الموجودة  ناتالاع

 طرق الواصلة بين المدن

 $800 اسابيع$3 ×  120

اعالنات اللوحات الموجودة في 

 شارع عين سارة.

 $750 عمود $15 × 50

اعالنات الشاشة الموجودة في 

 مدخل المدينة

 $200 $ لمدة شهر200

اعالنات الشاشة الموجودة على 

 ابن رشد

 $450 اسابيع $3 × 150

 $2440 دوار المبلغ الكلي
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 تطبيق الحملة : 6.6

 

تم تطبيق جزء من الحملة الترويجية المذ ررة, حيث تم عمل مذابلة مع رجال األعمال  لتوزيع االستبيان وامنا 

وتم التعااد مع شركات ومكاتب السياحة  ,   Mail Chimpمن خالل    Newsletterيتضمن بإرسال ايميل 

ات الشاشة ولكن لم يتم تطبيذها بسبب وتم عمل تصاميم للفيسبوك والبيل بورد ولوحوالسفر مع اكتر من بلد , 

 :باإلمكان زيارة الموقع من خالل ال الرابط التاليالظروف الراهنة , وتم تحليل المواع االلكتروني للمجموعة , 
/https://laverdagroup.com 

 

 تحليل الموقع : 6.6.1

 

لتحليل مدى فعالية المواع االلكتروني التابع لمجموعة الفيردا , حيث   woorankااد امنا باستخدام مواع 

 ا عدة معايير:نتتضم

 

1) The percentage of errors in the site                  :  

 يتوضح نسبة الخطا في الموقع االلكترون (1) صورة 6.6.1.1

 

 

https://laverdagroup.com/
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2) Content : 

 Title Tag   : تم ظهورها على انها ال توجد بها أخطاء    

 

3) Meta Description:   ف في المواع عدم وضعها نهائيا (Missing) 

 توضح المحتوى على الموقع االلكتروني( 2)صورة  6.6.1.2

 

 
 

 Headings : 

 توضح الكلمات المفتاحية للموقع (3) صورة 6.6.1.3
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 Alt Attribute  

 توضح االجزاء المفقودة (4) صورة 6.6.1.4

 

 

 In Page Links : 

 تخص الموقع االلكترونيتوضح الروابط التي ( 5) صورة  6.6.1.5
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4) Indexing : 

 

 URL : https://laverdagroup.com يجب كتابة االمتداد كاملنا للوصول الى المواع  

 

 

5) Website design  :  

 Mobile : 
 

 توضح فعالية الموقع على جميع االجهزة ( 6) صورة 6.6.1.6

 

 

 Color : األلون المستخدمة في المواع مريحة للنظر , بحيث تم استخدام اللون االبيض في  

 Fotter معظم خلفية اللون , ومشتذات البيج لألزرار , تم استخدام اللون الرمادي في 

&Header . 

 

 

 

https://laverdagroup.com/
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 Image : تم استخدام صور من داخل هيكل المجموعة ولكن يوجد بها أخطاء من حيث  

 التنسيق 

 للصور داخل الموقع اطىءتوضح التنسيق الخ ( 7) صورة 6.6.1.7

 

 

6) Security :  

 

 تبين مدى امان الموقع( 8)صورة  6.6.1.8
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7) Traffic : 

ف ولعدم وجود روابط اخرى تذوم بالوصول   اليل جداف ؛ لوجود العديد من المشاكل التي ذكرنا بعضها سابذا

 الى المواع االلكتروني 

 

 للموقعتوضح فعالية الوصول ( 9) صورة  6.6.1.9

 

8) marketing: وجود العديد من ايذونات موااع التواصل االجتماعي داخل المواع    

 

 Face book :  يوجد لدى المجموعة صفحة على الفيس بوك ولكن االيذونة الموجودة داخل المواع

 غير فعالة 

 Twitter :  ى تويتر ال يمكن الوصول اليو من خالل المواع وعلى العلم بانو ال يوجد لهم وجود عل  

 Linked in :  ال يمكن الوصول الى الحسار من خالل االيذونة النو ال يوجد لهم حسار عليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Speed : 
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 توضح سرعة تحميل الموقع ( 10) صورة 6.6.1.10

 

 

10) Key words :  

 Internal :  

 توضح الكلمات المفتاحية الداخلية (11) صورة 6.6.1.11

 

 

 External :   

,  دافلسطين , الفيردا , فند  الفيرلذد تم البحث عن العديد من الكلمات في المتصفأ مثل ) الفيردا 

levered ,lavard Palestine الخ( ولكن ال يظهر المواع  في النتائج األولى. . 
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 تصميم اعالنات الحملة : 6.6.2

 

 

 :اعالن الفندق  

  العالن الفندق على البيل بورد( 1) صورة 6.6.2.1
 

 
تصميم هذا االعالن على شكل بيل بورد , سيتم وضعو على الطر  الواصلة بين المدن , كانا تم 

الفئة المستهدفة جميع األشخاص المتواجدين خارج مدينة الخليل , والهدف هو ايصال فكرة الراحة 

 واألمان العالي وبيان فخامة الفند .
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 العالن الفندق عن طريق الفيسبوك (2) صورة 6.6.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافة الى الكالم اعاله ؛ فهذا اتصميم سيستخدم كإعالن على الفيسبوك , وذلك الشعار الزبون بانهم 

في كل مكان , وكانا الفئة المستهدفة االشخاص المتواجدين في دولة فلسطين  واألردن وباستثناء 

 مدينة الخليل .
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 ( لتوضيح الفئة المستهدفة العالن الفيسبوك3صورة ) 6.6.2.3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فندق على الموقع االلكترونيالالعالن  ( 4) صورة 6.6.2.4
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سوف يتم وضع هذا االعالن على مواع االلكتروني في حالة وجوده باللغة االنجليزية  , الفئة المستهدفة 

 السائحين , والهدف بيان األمان والراحة .

 

 : اعالن المطعم 

 العالن المطعم على البيل بورد( 5) صورة  6.6.2.5
 

 

تصميم هذا االعالن على شكل بيل بورد وسيتم ايضا اضافة هذا االعالن على مواعهم االلكتروني  , تم 

كانا الفئة المستهدفة هم أهل البلد وزائريها , والهدف من هذا االعالن هو توضيأ بأن التصاميم عصرية 

 وشهية وذات نكهات سحرية ولتدليل على شعار الشركة .
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  على الفيسبوك صورة اعالن للمطعم

 

وسيتم ايضا اضافة هذا االعالن على مواعهم االلكتروني   الستخدامو على الفيسبوك تم تصميم هذا االعالن 

, كانا الفئة المستهدفة هم أهل البلد وزائريها , والهدف من هذا االعالن هو توضيأ بأن التصاميم عصرية 

 جزء ثاني لالعالن االول .  سحرية ولتدليل على شعار الشركة وشهية وذات نكهات
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 : اعالن الصاالت 

 1 لصالة على الفيسبوكاالعالن ( 6)صورة  6.6.2.6
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لذد تم تصميم هذا االعالن على صفحة الفيسبوك , كانا الفئة المستهدفة أهل البلد ومحطيها 

التي  الواسعةواصحار المناسبات , والهدف من هذا االعالن توضيأ فخامة التصميم والمساحة 

 تعتبر ميزة للذاعة وزيادة الوعي لدى األشخاص.

 

 2العالن الصالة على الفيسبوك ( 7) صورة 6.6.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 2وضح خصائص الفئة المستهدفة العالن الصالة( ت8) صورة 6.6.2.8

 
 

 : اعالن خاص بقاعة رجال االعمال 

 

 توضح اعالن رجال االعمال( 9) صورة  6.6.2.9
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 االعمال على الفيسبوكصورة توضح اعالن رجال  6.6.2.10
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 Mail, وارسالو عبر ال  Newslatterامنا بتصميم هذا االعالن لفئة رجال األعمال وتم وضعو في تصميم 

Chimp .واضافة الى ذلك تم تصميم بروشور ولكن لم نتمكن من توزيعو بسبب ضيق الواا , 

 Newsletterل  ( 10) صورة 6.6.2.11
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  لبروشوراتوضح تصميم  (11) صورة 6.6.2.12
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 صورة اعالن الطاقم 

 

 

 

امنا بتصميم هذا االعالن لفئة اهل البلد , الهدف توضيأ تدريب الطاام للمجموعة في اعلى المستويات , سوف 

 يتم عرض هذا االعالن على مواع الفيسبوك وعلى المواع االلكتروني 
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 اقتراحات لتطبيق حملة ترويجية مستقبال : 6.7

 

  مؤثرين فلسطنيين وذلك بهدف التركيز على الصالة والمطعم وذلك لما لهم دور كبير في تعااد مع

اتخاذ الذرارات لدى الزبائن وخاصة فئة الشبار , المؤثرين مثل : عائلة العشي , اندراوس باسوس , 

 اسيل خطار , يعذور شاهين وغيرهم .

 مشهورة في كل واا .ربط االعالنات وخاصة اعالنات االلكترونية في الموسيذى ال 

 . التعااد مع شركات أخرى لنشر منشورات لهم واضافة روابط لهم 

  االستمرار في تواصل مع رجال األعمال من خالل االيميل أو بشكل مباشر أو عمل نشاةات مشتركة

. 

  عمل المجموعة على رعاية محالت بدالت الخطوبة والزفاف المشهورة مثل شاهين بيوتي , جادور

 وغيرها.

 

 الخاتمة والتوصيات : 6.8

ها نحن نخط بأاالمنا الخطوة األخيرة لهذا المشروع بعد رجلة كبيرة من الجهد والسهر , فذد وجدنا بأن 

علينا التأكيد على ضرورة وأهمية التخطيط لوضع لحمالت التروجية ألنها تساهم في ابراز وتحسين 

وتحليل الخطة التسويذية  الصورة الذهنية للشركات أمام الزبائن والفئات المستهدفة , وبعد دراسة السو  

ووصع خطة للحملة الترويجية لمجموعة الفيردا ولكن لم نذوم بتطبيق الحملة لتحذيق األهداف المرجوة 

 وبناءا على ذلك فقد نوصي ب :وذلك بسبب األوضاع الراهنة , 

 

 . تحسين المواع االلكتروني 

 عدم ااتصارهم على مواع الفيسبوك في موااع التواصل االجتماعي. 

 .االبتعاد عن التصاميم التذليدية وابتكار تصاميم ابداعية وذات داللة على هدفهم 

  عمل مدونة على المواع االلكتروني وذلك بهدف نشر األحداث المهمة التي تذوم بها المجموعة

 مما يؤدي الى رفع مستوى ظهورهم في نتائج البحث.
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 , بل يجب شمل جميع مرافق المجموعة عدم التركيز على المطعم فذط في التسويق. 

  اتباع اسس التصميم في االعالنات المستخدمة , وتوظيب عناصر التصميم بالشكل يجب 

 الصحيأ 
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 المرفقات :

 . أراء الزبائن حول المطاعماستبانو  (1ملحق ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة بوليتكنك فلسطن

 اإلدارية ونظم المعلوماتكلية العلوم 

 

  أراء الزبائن حول المطاعم

 تحية طيبة ، اما بعد :

هذه االستبانه لمقدمة في مشروع التخرج  موجهه إلى الزبائن في مدينة الخليل ، يقدم فريق البحث بعمل بحثاً 

المرفق، لما لرأيكم من حول اراء الزبائن اتجاه المطاعم ، يرجى من حضرتكم اإلجابة على أسئلة االستبيان 

 أهمية في الموضوع ، وسوف تستخدم البيانات التي يتم جمعها بشكل تجمعيي وألغراض البحث العلمي .

 فريق البحث : اسيل ابوارميله ، حنين حجه ، رغد عرفه، رغد علما .
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    األول : السؤال

 

 الجنس :            ذكر           أنثى

 

 35-20من           20أقل من  العمر :   

  

 35أكثر من                          

 :  ــــــــــــــــــــــــــــمكان السكن

 

    :الثاني السؤال

 

فيما يلي مجموعة من االسئلة لمعرفة اراء الزبائن حول المطاعم المتواجدة في مدينة الخليل ,يرجى االةالع 

 في المكان المناسب .على كل سؤال  ووضع االجابة 

 هل تفضل تجربة المطاعم الجديدة؟ (1

 نعم     

 ال          

 ربما         
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 ما هو معدل زيارتك للمطعم ؟ (2

 أكثر من ثالث مرات في األسبوع       

 ثالث مرات في األسبوع        

 مرة في األسبوع        

 غير ذلك : ـــــــــــــــــــــــــــ       

 

 ماهو تذييمك لسعر الوجبات؟ (3

  مناسب جدفا 

 معذول

 سيء

 : ـــــــــــــــــــــــغير ذلك            

 

 كيب تصب تنوع اائمة الوجبات؟ (4

 ممتاز جدفا 

 جيد 

 معذول

 سيء

 : ـــــــــــــــــــــــغير ذلك            

 

 

 

 ما مدى اهتمامك في سرعة تذديم الطلب ؟ (5
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 جداف ممتازة 

   جيدة جداف  

 جيدة           

 مذبولة           

 ضعيفة

 

 ما هو تذييمك حول نظافة بالمطاعم؟ (6

 

 ممتازة جداف 

   جيدة جداف  

 جيدة           

 مذبولة           

 ضعيفة           

 

 السؤال الثالث : 

ف.  يرجى االجابة عن السؤال التالي بما ترونو مناسبا

 المشاكل التي تواجو االفراد في المطعم؟ برأيك ما هي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شكرًا لكم
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 : أراء زبائن حول صاالت الزفاف والمناسباتاستبيانو  (2ملحق )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة بوليتكنك فلسطن

 ونظم المعلومات كلية العلوم اإلدارية

 

 أراء زبائن حول صاالت الزفاف والمناسبات

 تحية طيبة ، اما بعد :

هذه االستبانو لمذدمة في مشروع التخرج  موجهو إلى االشخاص المتواجدين في مدينة الخليل , يذدم فريق 

ف حول اراء الزبائن اتجاه صاالت الزفاف والمناسبات , يرجى من حضرتكم  االجابة على أسئلة البحث بعمل بحثا

االستبيان المرفق, لما لرأيكم من أهمية في الموضوع , وسوف تستخدم البيانات التي يتم جمعها بشكل تجمعيي 

 وألغراض البحث العلمي .

 فريق البحث : اسيل ابوارميلو , حنين حجو , رغد عرفو, رغد علما .
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    األول : السؤال

 أنثى      الجنس :            ذكر     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة/البلدة :

   : الثانيا السؤال

فيما يلي مجموعة من االسئلة لمعرفة اراء الزبائن حول الصاالت المتواجدة في مدينة الخليل 

  ،يرجى االطالع على كل سؤال  ووضع اإلجابة في المكان المناسب .

 

 هل تهتم بقرب الصالة لمنطقتك؟ .1

 نعم     

 ال          

 ربما         

 : ــــــــــــــــــــــــــــــغير ذلك  

 

 

 ما مدى اهتمامك بحجم الصالة؟ .2

 ممتاز جدفا 

 جيد 

 معذول

 سيء

 : ـــــــــــــــــــــــغير ذلك            
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 ما مدى اهتمامك في الديكور والتصاميم الموجودة في صالة األفراف؟ .3

 ممتاز جدفا 

 جيد 

 معذول

 سيء

 : ـــــــــــــــــــــــغير ذلك            

 

هل تفضل برأيك ان تكون جميع الترتيبات والتجهيزات )مثل الدي جي , وتزيين ..الخ ( من ضمن  .4

 حجز الصالة نفسها ؟

 نعم     

 ال          

 ربما         

 ــــــــــــــــــــــــــــــ: غير ذلك           

 

 السؤال الثالث :

ف.   يرجى االجابة عن السؤال التالي بما ترونو مناسبا

 

 ما هي الخدمات التي تريدها أن تذدم في الصالة؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 شكرًا لكم
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 لتذييم ااعات المؤتمرات من وجهة نظر رجال األعمال :استبيانو  (3ملحق )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة بوليتكنك فلسطن

 كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات

 

 تقييم قاعات المؤتمرات

 تحية طيبة ، اما بعد : 

يقدم فريق البحث بعمل في مدينة الخليل ، رجال االعمال موجهه إلى  لمقدمة مشروع التخرج هذه االستبانه

 بحثاً حول تقييم رجال األعمال لقاعات المؤتمرات.

يرجى من حضرتكم اإلجابة على فقرات االستبيان المرفق، لما لرأيكم من أهمية في الموضوع ، وسوف 

 تستخدم البيانات التي يتم جمعها بشكل تجمعيي وألغراض البحث العلمي .

 

 فريق البحث :

 رغد علما . رغد عرفة ، ، حنين  حجة ،سيل ابوارميله  ا
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    األول : السؤال

 

 الجنس :            ذكر           أنثى 

 

 ماجستير دكتوراه           المستوى التعليمي :   

  

 غير ذلك        بكالوريس                          

 

 

 السؤال الثاني:

من  يرجى  في مدينة الخليل ، الموجوديناما هو تقييم رجال االعمال  من االسئلة لمعرفةما يلي مجموعة في 

  االطالع على كل سؤال  ووضع اإلجابة في المكان المناسب .حضرتكم 

 ؟هل تذوم الشركة بعمل احدى النشاةات  .1

 

 مؤتمؤات 

  تدريبات 

 ورش عمل 

 غير ذلك            
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 ااما الشركة بحجز ااعة خارج الشركة ؟هل سبق وأن  .2

 

 نعم 

 

 ال 

 

 

 هل تفضل عمل )المؤتمرات , ورش العمل ,...الخ( في اةار الشركة )داخل الشركة (؟ .3

 

 نعم 

 ال         

 

 هل تواجو صعوبة في حجز ااعات المؤتمرات ؟ .4

 

 نعم      

 

 ال 

 اذا كانا االجابة نعم , ماهي الصعوبات التي تواجهو ؟    

 

 

 

 

 



135 
 

 ؟أفضل التعامل مع الشركة التي تم الحجز عندها في تذديم الخدمات  .5

 

 موافق 

 

 محايد 

 

 غير موافق 

 

 تفضل الحصول عليها ابل حجزك لذاعة مؤتمرات ؟ رتب أهمية العوامل التي  .6

 

 السعر    

 

 التكنولوجيا المذدمةالخدمات         

 

 حجم  ومساحة الذاعة 

 الطعام           
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 ما الخدمات التي تفضل توفرها من ابل الشركة التي تم الحجز عندها  )ام بتحديد الخيارات المناسبة ( ؟ .7

 

 التصوير         

 )مكبرات الصوت , السماعات ...الخ(دي جي       

 الطعام           

 حلويات         

 مشروبات        

          Wi fi 

 غير ذلك          

 

 

 السؤال الثالث : 

 يرجى من حضرتكم  اإلجابة عن األسئلة التالية بما ترونه مناسباً.

 ؟ما هي الخدمات االضافية التي تفضل تواجدها في داخل ااعة المؤتمرات (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 ؟ورش العمل...الخ (اين تذوم بعمل ) المؤتمرات ,  (2

       

 

 

 

 شكرًا لكم
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 االسئلة التي تم سؤالها للسياح اثناء عمل مقابلة معهم : (4ملحق )

 
Palestine Polytechnic University 

College of Administrative Sciences & Informatics 

Information Systems & Graphics Department 

 

For tourists coming to Palestine 

 

 

Part One: 

 Age                           

gender  

 

Part Two : 

1. Are you visiting hebron on your own ?  

Yes 

 No 

 Other , specify  

 



139 
 

 

2. Where do you prefer to stay while visiting Hebron ? 

          Hotel  

Rent a room in a house / apartment  

 

 Stay at friends and acquaintances 

 

 Other, specify   

 

 

 

 

3. What value do you look for when visiting a restaurant during your trip?  

The atmosphere 

 The place address 

 Food quality 

 The prices 

Traditional food  

International  cosine  

 Other, specify  

 

 

 

 

4. Do  you prefer to eat in a restaurant during your stay?  

Yes 
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 No 

 Sometimes  

Other, specify  

 

 

 

 

5. Have you ever stayed at hotels in Hebron? 

Yes 

 No 

 

If you answered yes to the previous question, state what the hotel name is? 

 

 

 

 

 part Third: 

1. Is this your first visit to Hebron ?  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 

 

2. What are the reasons for choosing the current? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 

3. How did you book your accommodation ?  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 

4. What problems do you have at is  property/ accommodation? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

5. What hotels do you know in Hebron? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

 

6. What services do you prefer to have at the hotel? 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Thank You 

 

 

 

 

 



142 
 

 المراجع:

   وكالة وفا لألنباء األخبارية 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9248 

 

  هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية اطاع السياحة 

http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1aeb09y1764105Y1aeb09 

 

   الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني نشاة الفندفي في الضفة الغربية 

/http://www.pcbs.gov.ps 

 

  مواعwoorank  التحليل الموااع االلكترونية 

/https://www.woorank.com 

 

 

 

 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9248
http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1aeb09y1764105Y1aeb09
http://www.pcbs.gov.ps/
https://www.woorank.com/

