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  الملخص

التً ٌستخدمها "البراند"،و التً إزدهرت بشكل  إن عملٌة دعم أو رعاٌة األحداث تعد من أهم أدوات اإلتصال والتسوٌق

التسعٌنٌات.فدعم "براند" ألحد األحداث أو المسابقات التً ٌهتم بها المتلقً، ٌتٌح له الفرصة للتعبٌر عن ملحوظ منذ 

أوالمسابقة. كما ٌزداد اإلقبال على دعم األحداث  شخصٌته واإلعالن عن نفسه، من خالل ربط إسمه بإسم الحدث

حول العالم.فالمتلقٌن حول العالم وبالرغم من إختالفاتهم  والمسابقات الرٌاضٌة، بسبب تنوع مجاالتها وشعبٌتها وإنتشارها

ٌجدون متعة وإثارة فً متابعتها. كما لم تُعد المسابقات واألحداث الرٌاضٌة تقتصر على الجانب الترفٌهً فحسب، بل 

ضخمة  تحولت إلى صناعة عالمٌة ضخمة تتمحور حولها العدٌد من المؤسسات والمنتجات والخدمات.حٌث ٌتم ضخ مبالغ

من األموال بسببها من مالٌٌن من المشجعٌن وآالف المؤسسات والشبكات اإلعالمٌة وغٌرها...وعلى هذا ٌهدف البحث 

 إلى إستكشاف إذا ما كان لرعاٌة األحداث والمسابقات الرٌاضٌة دوراً فً بناء وتعزٌز الصورة الذهنٌة المطلوبة "للبراند"

تساؤالت التالٌة: ما هو تأثٌر رعاٌة األحداث الرٌاضٌة على زٌادة الوعً "بالبراند" الراعً.وذلك من خالل اإلجابة على ال

وبناء وتعزٌز صورته الذهنٌة؟ كٌف ٌتم إختٌار المسابقة أو الحدث الرٌاضً الذي سٌدعمه "البراند"؟ كٌف ٌمكن أن تؤثر 

إتباع المنهج الوصفً التحلٌلً.ومن أهم النتائج البٌئات الرٌاضٌة فً خلق روابط بٌن "البراند" والمتلقً ؟ وذلك من خالل 

التً توصل إلٌها البحث:أن إرتباط صورة "البراند" الراعً بصورة الحدث بشكل إٌجابً ٌخلق روابط بٌن "البراند" 

اق فً والمتلقً.إرتباط برنامج الرعاٌة بإستراتٌجٌات "البراند" التسوٌقٌة واإلتصالٌة فً كافة الوسائط األخرى ٌحقق اإلتس

هوٌته وشخصٌته وٌعزز صورته الذهنٌة. ٌتم إختٌار الحدث الجدٌر بالرعاٌة حسب نوع الرٌاضة ومالءمته لطبٌعة 

 المتلقً،ومالءمة حجم المسابقة،ونوع برنامج الدعم للمٌزانٌة المطروحة وأهداف "البراند" التسوٌقٌة واإلتصالٌة.

  .األحداث الرٌاضٌة رعاٌة  -رعاٌة األحداث  - الوعً بالبراند - صورة البراند - البراند:  الكلمات المفتاحٌة
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ABSTRACT: 

Sports events sponsorship is one of the important marketing communications tools used by 

brands today, as it allows the sponsor to connect its brand name and image, with the name and 

image of an event that a consumer is interested in. It also gives the sponsor the opportunity to 

advertise and express its personality and connect with the consumer on an emotional level 

through that event. Sports events attract sponsors due to their popularity, as they appeal to 

millions of fans worldwide regardless of their differences. The field of sports is also no longer 

merely a means of entertainment, as it has turned into a huge a multibillion dollar 

industry.The objective of this paper is to investigate in whether sponsoring sports events 

effects creating and enhancing brand image. Using a mixture of qualitative and quantitative 

research methodologies. Investigating in the following points: How does sponsoring sports 

events contribute in creating and enhancing brand image? What are the criteria of choosing 

the appropriate event to sponsor? How can the sports event venue environment be used to 

connect and create bonds with the consumer? The researcher has concluded that the positive 

connections formed between the sponsor brand image and the image of the event, helps 

forming positive bonds between the brand and the consumer. In addition to that the 

sponsorship program should be connected to the holistic Integrated Marketing and 

Communications activities of the brand through various media, as that helps forming a 

consistent image of the sponsor in the consumer‟s mind 

KEY WORDS: Brand-Brand Image- Sponsorship - Sports Events Sponsorship 

     المقدمة

للرٌاضة محبٌن ومشجعٌن حول العالم، فبالرغم من إختالفاتهم الثقافٌة ،التعلٌمٌة واإلجتماعٌة ٌجدون متعة وإثارة فً 

متابعتها، وٌشعرون بالفخر والتحٌز لفرق أو العبٌن معٌنٌن، ٌنتمون لموطنهم أو ٌعبرون عن قٌمهم.ولقد حدثت طفرة فً 

ٌاضة طابعاً تجارٌاً وتحولت إلى صناعة ضخمة، تقدم فرص تسوٌقة ممٌزة المجال الرٌاضً، حٌث إتخذت المسابقات الر

ومحوراً للترفٌه. فقد أصبح الالعبٌن الرٌاضٌٌن نجوماً لدٌهم مئات اآلالف من المتابعٌن والمشجعٌن حول 

العالم.كما  العالم.وٌتقاضون مرتبات مجزٌة،وتتم من خاللهم صفقات مالٌة ضخمة بٌن األندٌة الرٌاضٌة المختلفة حول

تتسابق الشبكات اإلعالمٌة المختلفة على حقوق بث األحداث الرٌاضٌة المختلفة.وٌتهافت "البراند" على الفوز بحق دعم 

المسابقات ورعاٌتها دون منافسٌه، واإلستفادة من هذه الفرصة التسوٌقة التً ٌستطٌع من خاللها التواصل مع المتلقً داخل 

و اإلعالن عن نفسه من خالل التغطٌة اإلعالمٌة للحدث .مما زاد من أهمٌة برامج وعملٌات الدعم البٌئة الرٌاضٌة  نفسها ،

 .األحداث الرٌاضٌة 

 مشكلة البحث:

 ٌمكن طرح مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالٌة:

 ؟ما هو تأثٌر رعاٌة األحداث الرٌاضٌة على زٌادة الوعً "بالبراند" وبناء وتعزٌز صورته الذهنٌة -1

 كٌف ٌتم إختٌار المسابقة أو الحدث الرٌاضً الذي سٌدعمه "البراند"؟ -2

 كٌف ٌمكن أن تؤثر البٌئات الرٌاضٌة فً خلق روابط بٌن "البراند" والمتلقً؟  -3

 هدف البحث:

ٌهدف البحث إلى إستكشاف إذا ما كان لرعاٌة األحداث والمسابقات الرٌاضٌة  دوراً فً بناء وتعزٌز الوعً "بالبراند"و 

 وصورته الذهنٌة 
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 فروض البحث:

 ٌفترض البحث أن:

 رعاٌة المسابقات الرٌاضٌة ٌحقق إنتشاراً "للبراند" وٌزٌد الوعً به 

 المناسبة ٌوطد الروابط العاطفٌة بٌنه  وبٌن المتلقًربط إسم "البراند" بالمسابقات الرٌاضٌة  

 توطٌد الروابط العاطفٌة بٌن "البراند" والمتلقً ٌساعد المتلقً على إتخاذ قرارات شرائٌة محابٌة "للبراند" 

 منهج البحث:

   ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً

 K THEORETICAL FRAMEWORأوالً: اإلطار النظري

 العالمًالسوق الرٌاضً  -1

تعد الرٌاضة من المجاالت القلٌلة التً مازال ٌهتم وٌتفاعل معها أعداد ضخمة من المتلقٌن حول العالم فً ظل التجزئة 

المتزاٌدة لألسواق،إلى فئات عدٌدة ،لها خصائصها وإهتمامتها وإحتٌاجاتها.ولقد زاد نمو مجال الرٌاضة وبدأت تتحول إلى 

حت المسابقات الرٌاضٌة مركزاً للترفٌة واإلعالن والتسوٌق.حٌث ٌتم اإلستثمار فً تشٌٌد صناعة منذ التسعٌنٌات.فقد أصب

وترمٌم البٌئات والوجهات الرٌاضٌة المختلفة، من حلبات السباق والمالعب المختلفة. و نشأت حول األنشطة الرٌاضٌة 

، لخدمة الالعبٌٌن واإلدارٌٌن وحتى والالعبٌن شبكة كبٌرة من المؤسسات التً تقدم منتجات وخدمات لهذا القطاع

المشجعٌٌن. فإن "السوق الرٌاضً" ٌتكون من الجهات التً تنظم المسابقات الرٌاضٌة، والجهات التً توفر األدوات 

الرٌاضٌة والمرافق والخدمات.باإلضافة إلى وجود صناعات ومجاالت أخرى مستفٌدة من إقامة هذه المسابقات كالفنادق، 

النقل،المطاعم، المحالت، قطاع المأكوالت والمشروبات، قطاع البناء والتشٌٌد...والذي ٌطلق علٌها كلها  وخدمات ووسائل

" ، والذي ٌتضمن كافة األنشطة القٌمة المؤثرة فً الرٌاضة.كما زادت Sports Economyإجماالً "اإلقصاد الرٌاضً 

 . 2005ملٌار دوالرعام  86إلى  2001عام ملٌار دوالر  68نسبة اإلنفاق فً السوق الرٌاضً العالمً من 

 ٌعتمد السوق الرٌاضً على أربعة مصادر أساسٌة للدخل:

 Gate Revenuesإٌرادات شباك التذاكر  

 TV and Broadcasting Rightsحقوق البث التلٌفزٌونً والبث عبر شبكة اإلنترنت  

  Sponsorshipالرٌاضٌة   رعاٌة األحداث 

المالبس واألدوات الرٌاضٌة والهداٌا التذكارٌة (    Merchandisingبالحدث أوالمسابقةبٌع المنتجات المرتبطة  

 (8) التً ٌشترٌها المشجعٌن والمتابعٌن للفرق والنجوم الرٌاضٌٌن.(

 

 2017أجرٌت لتحدٌد قٌمة األرباح الناتجة من كل من هذه المصادر ، فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام  وفً دراسة

 أن:وجد 

 19.195أن اإلٌرادات الصادرة من خالل شباك التذاكر هً من أهم وأعلى مصادر الدخل ، حٌث قدرت بحوالً  

 دوالر ملٌون

 دوالر ملٌون    19.075أن حقوق بث األحداث الرٌاضٌة  تلٌها فً األهمٌة وقدرت بحوالً  

 دوالر لٌونم 16.658أن رعاٌة األحداث الرٌاضٌة تلٌهل فً األهمٌة وقدرت بحوالً  

 (30دوالر)  ملٌون 14.390أن بٌع المنتجات المرتبطة باألحداث الرٌاضٌة قدر بحاوالً  
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 Sports Events Sponsorshipمفهوم دعم أو رعاٌة األحداث الرٌاضٌة  -2

باإلضافة إلى إن دعم أو رعاٌة حدث ما، هوعبارة عن تقدٌم "البراند" للتموٌل المالً الالزم إلقامة حدث أو مسابقة ما، 

منتجات وخدمات أخرى تساعد على إقامته وتغطٌته ، فً المقابل ، ٌحصل "البراند" على حق عرض إسمه  وعالمته 

التجارٌة، والتسوٌق له فً موقع الحدث . وإذا كان سٌتم تغطٌة الحدث عبر الوسائل اإلعالمٌة المختلفة كالرادٌو أوالتلفاز ، 

 (11صر عبر هذه الوسائط كذلك. )فإنه ٌتمتع بحق عرض هذه العنا

وٌتم اإلستفادة من فكرة الدعم أوالرعاٌة فً مختلف أنواع األحداث الرٌاضٌة، والترفٌهٌة ، والتعلٌمٌة وغٌرها.إال أن 

عملٌة دعم األحداث الرٌاضٌة هً األكثر شٌوعاً بسبب أهمٌتها وشعبٌتها العالمٌة.وتالحظ اإلستفادة المتبادلة بٌن 

ث ٌتمتع الفرٌق،أو االعب أو المسابقة المدعومة بدعم مادي،كما ٌحقق "البراند" أهدافه اإلستراتٌجٌة و الطرفٌن.حٌ

باإلعالن عن دعمها لمسابقة   Kiaالتسوٌقٌة فً التواصل مع المتلقً من خالل الحدث الرٌاضً.على سبٌل المثال قامت 

لمدة خمسة سنوات، بعقد قٌمته ،2013عام  nnis OpenAustralian Teالتنس األسترالٌة المفتوحة المقامة سنوٌاً 

ملٌون دوالراً باإلضافة إلى تقدٌم مساهمات أخرى لهذا الحدث الرٌاضً السنوي، كتقدٌم أسطول من السٌارات  50

وتم الجدٌدة سنوٌاً لنقل الالعبٌن و المسؤولٌن والضٌوف الممٌزٌن إلى المبارٌات.واإلستفادة من التغطٌة اإلعالمٌة لها.

.مما ٌسهل إقامة الحدث وٌكسب "البراند" فرصة الظهور واإلعالن 2023لٌستمر حتى عام  2018تجدٌد اإلتفاقٌة عام 

 (20.)-السٌارات  -عن نفسه، وحتى إتاحة الفرصة لشرٌحة من المتلقٌن بتجربة منتجات "البراند"

 دعم أو رعاٌة األحداث واألنشطة الرٌاضٌة كأداة تسوٌقٌة إتصالٌة  -3

 ٌقوم "البراند" بتحقٌق أهدافه التسوٌقٌة من خالل:

 إتخاذ قرارات مهمة مرتبطة بكٌفٌة صٌاغة الرسائل اإلتصالٌة  

 تحدٌد المتلقً المستهدف 

 تحدٌد الوسٌط اإلتصالً المناسب. 

 وذلك بهدف تحقٌق ما ٌلً:

 تعرٌف المتلقً "بالبراند" ومنتجاته وخدماته 

 والخدمات و بتمٌزها عن منافسٌه إقناع المتلقً بإحتٌاجه للمنتجات 

 التأثٌر فً سلوكه وقراراته الشرائٌة بشكل محابً "للبراند"  

 تحقٌق والء المتلقً "للبراند" 

المعنً بربط  Integrated Marketing Communication (IMC)لذا ظهر مصطلح التسوٌق اإلتصالً المتكامل 

لبراند" سوٌاً فً كافة الوسائط، للحفاظ على شخصٌة واحدة قوٌة تخاطب كافة القرارات واألدوات التسوٌقٌة واإلتصالٌة "ل

 المتلقً بأسلوب وبنبرة واحدة واضحة والتً تتضمن:

 الملصقات...(-اإلعالن من خالل شبكة اإلنترنت-إعالنات الرادٌو والتلفاز–كافة األنشطة اإلعالنٌة ) المطبوعات  

 العالقات العامة 

 البٌع الشخصً 

 باشرالتسوٌق الم 

 العروض التروٌجٌة 

 Sponsorship  (7)رعاٌة األحدث  
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و هو ٌركز فً المقام األول على تحسٌن  Experiential Marketingكما ظهرت مصطلحات مثل التسوٌق التجرٌبً 

، تجربة المتلقً "بالبراند" فً كافة الفرص المتاحة. ففً حٌن أن الوسائل اإلعالنٌة التقلٌدٌة )الرادٌو، والمطبوعات

والتلٌفزٌون( تتحدث شفهٌاً وبصرٌاً  عن فوائد "البراند" وما ٌقدمه من  منتجات وخدمات ، إال أن التسوٌق التجرٌبً 

ٌحاول غمر المتلقً داخل فلسفة وإستراتٌجٌة "البراند" و منتجاته وخدماته، عن طرٌق إشراك أكبر عدد ممكن من 

ة األجل مع "البراند"، من خالل مختلف الوسائط اإلتصالٌة المتاحة. الحواس البشرٌة، وتحقٌق تفاعله ومشاركته الطوٌل

بهدف تكوٌن روابط عاطفٌة بٌنه وبٌن "البراند" ، بما ٌؤثر فً قرارته الشرائٌة ووالؤه . فٌشعر المتلقً أن "البراند" جزء 

نتجان متنافسان متقربان فً حسم من حٌاته الٌومٌة ال ٌمكنه اإلستغناء عنه.كما تتدخل المشاعر عند تقارب جودة وسعر م

 القرار الشرائً.

كما أن الروابط التً تنشأ بٌن "البراند" والمتلقً خالل إقامة ورعاٌة الحدث فً غاٌة األهمٌة. حٌث ترتبط المشاعر 

البصرٌة اإلٌجابٌة، وحماس ومحبة المتلقً للحدث الرٌاضً "بالبراند" الراعً للحدث. والذي ٌتكرر رؤٌة عناصر هوٌته 

ورسائلة اإلعالنٌة خالل الحدث.حٌث ٌمكن أن تستمر هذه الروابط لفترة أطول من مدة الحدث ذاته. فاألحداث والمشاعر 

تسجل وتخزن فً الذاكره مع المعلومات المختلفة، والعناصر البصرٌة وكافة عناصر التجربة التً ٌمر بها المتلقً سوٌاً، 

ه التجربة فٌما بعد،كصورة فوتوغرافٌة ،أو أحد الهداٌا التذكارٌة، أو مشاهدة مقطع وعندما ٌتم التعرض ألحد عناصر هذ

لذلك تتنافس العدٌد من الجهات على  فٌدٌو لجزء من المباراة... ٌتم إسترجاع باقً عناصر التجربة ومشاعر المتلقً حٌنها.

 (11رعاٌة مسابقات رٌاضٌة  عدٌدة على مستوى العالم. )

بتقدٌم الدعم للعدٌد من المسابقات الرٌاضٌة فً مختلف الرٌاضات كالجولف وكرة   MasterCardفعلى سبٌل المثال قام 

القدم والبٌسبول والتنس وغٌرها... ضمن إستراتٌجٌته التسوٌقٌة المتكاملة ،عن طرٌق مد وتطبٌق إستراتٌجٌتة "البراند" 

الممٌزة التً ال تعوض بثمن، والمرتبطة بالجملة اإلعالنٌة الشهٌرة التً أطلقت المبنٌة على تقدٌم واإلستفادة من اللحظات 

"هناك بعض األشٌاء التً ال ٌمكن للمال أن ٌشترٌها. بالنسبة إلى أي شًء آخر...هناك :1997فً حملته اإلعالنٌة عام 

ق إستراتٌجٌة "البراند" فً مجال ماستركارد." والتً تؤكد على أن هناك تجارب ومشاعر ال تقدر بثمن، مما ٌجعل تطبٌ

فعند رعاٌة "البراند"  التسوٌق التجربً سهل. عن طرٌق تقدٌم تجارب ولحظات ممٌزة للمتلقٌن داخل الحدث الرٌاضً.

 لمسابقات الجولف على سبٌل المثال ، قام  بتقدٌم تجربة ممٌزة للمتلقً من خالل:

 لف بهداٌا أو حصص تعلٌمٌة مجانٌة لهذه الرٌاضة.مفاجأة عٌنة من المتلقٌن الحاضرٌن لمبارٌات الجو 

 إماكنٌة الفوز بتناول وجبة بضٌافة أحد االعبٌن. 

 مفاجأة أول من ٌخرج بطاقة ماستر كارد من جٌبة عند الطلب بهدٌة فورٌة )كمضرب جولف فاخر(. 

ا أحد االعبٌن المشهورٌن، تطبٌق تقنٌة الواقع اإلقتراضً،من خالل نظارات معٌنة ٌرتٌها المتلقً، وٌرى من خالله 

الذي ٌأخذه فً جولة داخل الملعب، ٌشرح له أسلوبة فً اللعب. مما ٌزٌد من تفاعل المتلقً مع "البراند" وزٌادة الوعً به، 

 (24وتحقٌق الروابط العاطفٌة بٌنهما.)
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 (23( نظارات الواقع اإلفتراضً ولقطة لمشهد ٌراه المتلقً من خاللها )1الشكل) 

 صورة "البراند" وعالقتها بصورة الحدث المدعم  -4

صورة "البراند":هً إنطباع المتلقً العام عن "البراند")الصفات الحقٌقٌة والمتخٌلة والممٌزات وأوجه القصور( والتً ٌتم 

المباشرة تكوٌنها عبر الزمن من خالل الحمالت اإلعالنٌة المختلفة والتً ٌتم توثٌقها من خالل تجربة المتلقً 

"بالبراند"،وهً مرتبطة بصورة المؤسسة. وهً تؤثر كذلك فً مشاعره تجاه "البراند"، و قراراته الشرائٌة المرتبطة 

 (12به.)

الصورة الذهنٌة "للبراند" الراعً وإسمه ٌرتبطان بالصورة الذهنٌة للحدث الرٌاضً،حٌث تظهر العالمة التجارٌة 

 لتجارٌة الخاصة بالحدث فً العدٌد من الوسائط اإلعالنٌة المختلفة."للبراند" الراعً بجوار العالمة ا

 وٌمكن تحدٌد أهمٌة العالقة بٌن صورة "البراند" وصورة الحدث الرٌاضً فٌما ٌلً:

نقل القٌم والمعانً والصورة الذهنٌة للحدث إلى "البراند" الراعً، عند تحقٌق رضا المتلقً عن الحدث وسلوك  

 جاهه."البراند" الراعً ت

 الصورة الذهنٌة اإلٌجابٌىة تزٌد من ثقة المتلقً فً "البراند" ووالؤه تجاهه 

 (13التأثٌر على سلوك المتلقً تجاه "البراند" الراعً  وتحفٌز القرارات الشرائٌة.) 

 

 الرٌاضٌةتحدٌد أهداف "البراند"من رعاٌة األحداث  -5

كاملة مع إستراتٌجٌته التسوٌقٌة والمؤسسٌة.وهً تتنوع بٌن ٌجب أن تكون دوافع "البراند" لرعاٌة حدث ما مرتبطة ومت

 األسباب التالٌة:

 خلق أو زٌادة الوعً "بالبراند" -أ 

قد ٌكون الهدف زٌادة الوعً بوجود "البراند" ذاته، أو منتجات أو خدمات محددة ٌقدمها )حسب إستراتٌجٌة "البراند" 

الداعم أو الراعً سٌقوم بحمالت إعالنٌة وجهود تسوٌقٌة قوٌة إلظهار التسوٌقٌة(. وكسب الثقة المتلقً حٌث أن "البراند" 

 صلته بهذا الحدث، خاصة لو كان حدث  عالمً كبٌر وذلك  من خالل:

 تكرار إسمه  

تكرارظهور عالمته التجارٌة وعناصر هوٌته البصرٌة )داخل البٌئة الرٌاضٌة، ومن خالل التغطٌة اإلعالمٌة عبر   

 مختلف الوسائط اإلعالنٌة(  مختلف الوسائط ،وفً

 إمكانٌة عرض منتجاته وخدماته فً البٌئة الرٌاضٌة وبٌعها أو تقدٌم عٌنات مجانٌة 

 

زٌادة الوعً بها على مستوى عالمً، وذلك من خالل  فعلى سبٌل المثال إتبعت طٌران اإلمارات إستراتٌجٌة تهدف إلى

 المقامة فً نفس الوقت حول العالم، فً مختلف المجاالت ومنها:دعم العدٌد من الفرق و األحداث الرٌاضٌة المختلفة 

 كرة القدم )ككأس العالم لكرة القدم، وكأس اإلتحاد اإلماراتً لكرة القدم، ودعم فرٌق األرسٌنال...(  

 ( Rogers Cupومسابقة  US Openالتنٌس )كمسابقة التنس األمرٌكٌة   
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 (  Emirates Melbourne Cupسباقات الخٌول )كمسابقة كأس ملبورن  

 ( Hong Kong Openالجولف )كمسابقة هونج كونج المفتوحة للجولف 

 ( Formula One  1سباق السٌارات )كسباق فورمٌوال  

دك" وهو تطبٌق لرصد اآلراء و المحادثات اإللكترونٌة -باإلستعانة بـ"فالٌت وقد قامت وكالة هافاس مٌدٌا اإلعالنٌة  

، بهدف قٌاس الضجة المتعلقة بالمسابقات التً ٌدعمها  2012خالل ستة أشهر من عام  للمتلقٌن عبر مختلف المنصات،

اث التً تم دعمها.ووجدت "البراند"،لقٌاس مدى جدوى عملٌة الرعاٌة. ومدى إرتباط "براند" طٌران اإلمارات باألحد

كما أسفرت نتٌجة البحث عن أن كرة القدم هً اللعبة األكثر إرتباطاً وثٌقاً بٌنهما، من خالل تعلٌقات ومشاركات المتلقٌن .

% و رٌاضة الكرٌكت بنسبة 16.2% مقارنة برٌاضة الجولف 49.8فً المحادثات اإللكترونٌة بنسبة   اتصاالً "بالبراند"

المسئولة عن تنظٌم و إدارة كرة القدم  FIFA نظرا لعقد الرعاٌة بٌن طٌران اإلمارات ومنظمة الفٌفا%. و ذلك 14.8

 (24حول العالم.خاصًة أن "البراند" كان ٌدعم إقامة مسابقة كأس العالم.)
 

           
 (32( دعم طٌران اإلمارات لمسابقات رٌاضٌة مختلفة لتحقٌق الوعً "بالبراند")2الشكل) 

 المنافسة -ب 

تعد المنافسة من أهم األسباب التً تدفع "البراند" لدعم حدث ما.فإن لم ٌقم "البراند" بدعم الحدث سٌقوم المنافسٌن 

بإستغالل هذه الفرصة التسوٌقٌة المهمة للظهور واإلعالن عن أنفسهم.فرعاٌة األحداث تعد تكتٌكاً تسوٌقٌاً إستباقٌاً، ٌتهافت 

المخاطر الناتجة عن المنافسٌن.فحتى عندما ٌفوز "براند" ما بصفقة تجعله الراعً الرسمً للحدث علٌه "البراند" لتقلٌل 

دون غٌره، ٌسعى المنافسٌن إلثبات وجودهم  والمنافسة من خالل أسالٌب تسوٌقٌة أخرى. فعلى سبٌل المثال فً دورة 

لراعً الرسمً للحدث مقابل أربعون ملٌون دوالراً مع اللجنة المنظمة لتكون ا Fujiتعاقدت  1984األلعاب األولمبٌة عام 

  برعاٌة الفرٌق األمرٌكً للعبة العدو)أحد ألعاب القوى(، وشراء حقوق بث شبكة  Kodakأمرٌكاً،فقام "البراند" المنافس 

ABC إلعالن عن لتلٌفزٌونٌة للحدث.وقامت بإنتاج الفٌلم الرسمً للفرٌق،باإلضافة لإلستفادة من الشبكة التلٌفزٌونٌة ل

 .ر فً مختلف الوسائط بشكل متكررمما أكسبه اإلنشار والظهو منتجاته.
 

 إستهداف أسواق جدٌدة -ج 

تتمٌز عملٌة دعم أو رعاٌة األحداث فً أنه ٌمكن من خاللها تحدٌد المتلقٌن المهتمٌن بمجال أو حدث معٌن.حٌث ٌمكن 

  المرتبطة بإهتماماتهم، نمط حٌاتهم وآرائهم.فعلى سبٌل المثالتحدٌد وتقسٌم المتلقٌن من خالل الصفات السٌكوغرافٌة 

الذي كان الناقل   Lexusعلى رعاٌة بطولة التنس األمرٌكٌة المفتوحة بدالً من Mercedesإستحوذت مرسٌدس 

 الرسمً للبطولة،وصرح نائب مدٌر التسوٌق فً مرسٌدس أن هذه الشراكة مع اللجنة المنظمة تتوافق مع إستراتٌجٌة

"البراند" والتً تسعى لوضعه فً مقدمة األحداث الممٌزة، حٌث تقام البطولة فً أحد أهم األسواق وهً فرصة ممٌزة 

 للتواصل مع الحضور والمشاهدٌن.

                                                           
فغٚع فٟ أوضغ ِٓ ِبئخ صٌٚخ دٛي اٌؼبٌُ ٚرمضَ سضِبد فٟ ِجبي اإلرصبي ٚاٌزـ٠ٛك ٚاإلػالْ فٟ اٌٛؿبئػ اٌزم١ٍض٠خ  ٚوبٌخ إػال١ٔخ ػب١ٌّخ ٌٙب

ٚاٌغل١ّخ
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 بناء وتعزٌز الصورة الذهنٌة -د 

"البراند" ومنتجاته من أهم أسباب تسابق "البراند" على تقدٌم دعم للبطوالت واألحداث الرٌاضٌة.حٌث ٌتم ربط صورة 

وخدماته بالصورة الذهنٌة والتداعٌات اإلٌجابٌة للحدث الرٌاضً فً ذهن المتلقً.حٌث ٌتم عرض العالمة التجارٌة للرعاة 

بجوار العالمة التجارٌة الخاصة بالحدث، فً مختلف الوسائل اإلتصالٌة.لذا ال بد من تحقٌق التوافق بٌنهما من خالل 

تركة والممٌزة التً ٌمكن من خاللها ربط شخصٌة "البراند" بطبٌعة الحدث من خالل كافة البحث عن الصفات المش

 اإلتصالٌة واألنشطة التسوٌقٌة . الرسائل

 

 زٌادة المبٌعات -ه 

إن عملٌة زٌادة الوعً "بالبراند" والتغلب على المنافسٌن وإستهداف أسواق جدٌدة وبناء وتعزٌز صورة ذهنٌة إٌجابٌة، 

زٌادة مبٌعات "البراند" واألرباح التً ٌجنٌها "البراند" بشكل عام. كما ٌتم زٌادة مبٌعات "البراند" من خالل  كلها تؤثر على

إمكانٌة عرض وبٌع منتجاته وخدماته أثناء الحدث ، حسب نوعٌة اإلتفاق المبرم بٌن "البراند" واللجنة المنظمة،. و من 

ٌنة المضٌفة للحدث، وفً مختلف فروعه و منافذ بٌع منتاجته حول خالل مقرات وفروع "البراند" فً البلد أو المد

 (10العالم.)

 

 راند" من رعابة األحداث الرٌاضٌة( أهداف "الب3الشكل) 

 

 محددات برنامج الرعاٌة -6

 :ال بد من إتخاذ عدة عوامل فً عٌن اإلعتبار قبل إتخاذ القرارات المرتبطة بعملٌة الدعم أو الرعاٌة

 
 بٌن إهتمامات المتلقً وشخصٌة"البراند" تحقٌق التوافق -أ 

ال بد من إختٌار األحداث والمسابقات الرٌاضٌة التً تتوافق مع شخصٌة "البراند"و إهتمامات المتلقً ونمط حٌاته، لضمان 

التأثٌر والتواصل من خالل برنامج الرعاٌة مع المتلقً المستهدف بشكل جٌد.وٌمكن اإلسترشاد ببعض األمثلة من خالل 

 لجدول التالً:ا

 

 

 

 

 إستهداف أسىاق جديدة

خلك أو سيبدة الىعي 
 "ببلبزاود"

 المىبفست

 تعشيش الصىرة الذهىيت/بىبء

 سيبدة المبيعبث 
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 طبيعت الزيبضت الحدث الزيبضي طبيعت وشبطه "البزاود"
الفئت 

 المستهدفت

أوجه الزبط 

بيه 

"البزاود" 

والحدث 

 الزيبضي

Mountain 

Dew 

ِشغٚثبد 

غبػ٠خ )ربثؼخ 

"ٌجغأض" 

 ث١جـٟ(

ِـبثمخ  أٌؼبة 

اٌص١ف 

اٌشط١غح

Summer 

Extreme 

Games (X-

games) 

رزعّٓ أٌؼبة 

وـجبلبد ػ١ٕفخ 

اٌضعاجبد اٌجشبع٠خ 

ٚ اٌمفؼ 

 Skysurfingاٌذغ

 فئخ اٌشجبة

اٌزّزغ 

ثبٌذغ٠خ 

ٚاٌجغأح ٚػضَ 

اإلٌزؼاَ ثم١ٛص 

 ٚلٛا١ٔٓ

DHL 

سضِبد شذٓ 

ٚسضِبد 

ٌٛجـز١خ 

ٌّشزٍف اٌضٚي 

 دٛي اٌؼبٌُ

ِـبثمخ 

Formula 

One 

 ؿجبق ؿ١بعاد

ِذجٟ 

اٌـغػخ ٚ 

ؿجبلبد 

اٌـ١بعاد 

ِٓ ِشزٍف 

 اٌفئبد

اٌغثػ ث١ٓ 

 ؿغػخ

اٌـ١بعاد 

ٚؿغػخ 

سضِبد 

 اٌشذٓ

Mercede

s 
 ؿ١بعاد فبسغح

ِـبثمخ اٌزٕؾ 

األِغ٠ى١خ 

 USاٌّفزٛدخ 

Open 

 ِـبثمخ اٌزٕؾ

ِذجٟ 

ع٠بظخ 

اٌزٕؾ، 

ِٚزٍم١ٓ 

٠زّزؼْٛ 

ثّـزٜٛ 

صمبفٟ ٚ صسً 

إجزّبػٟ 

ِٚبصٞ 

 ِغرفغ

إعرجبغ 

اٌغ٠بظخ ِٕظ 

اٌمضَ ثبٌٍّٛن، 

ٚ ثّؼبٟٔ 

وبٌضلخ ٚاٌمٛح 

ٚاٌـغػخ 

 ِٓ ٟ٘ٚ

١ِّؼاد 

اٌـ١بعاد 

اٌزٟ ٠ٕزجٙب 

 "اٌجغأض"

 "البراند" تحقٌق التوافق بٌن إهتمامات المتلقً وشخصٌة( 1الجدول) 

 

 رٌاضة ( مسابقة، تحدٌد المنصة الرٌاضٌة الجدٌرة بالدعم )حدث، أو فرد أو فرٌق، -ب 

"البراند" من عملٌة أوحدث معٌن،أو العب معٌن.وذلك مرتبط بأهداف  تحدٌد إذا ما سٌتم دعم فرٌق، أورٌاضة معٌنة،

 الدعم أوالرعاٌة والمٌزانٌة المتاحة والنطاق الجغرافً للحدث.

 

: ٌتم إختٌار الالعبٌن الممٌزٌن الذٌن ٌمثلون قٌم وأفكار معٌنة وٌتمتعون بنمط حٌاة ٌلقى إستحسان المتلقٌن. دعم الالعبٌن

لالعب كرة القدم الشهٌر   Nikeوربطهم بإسم وشخصٌة "البراند". حٌث ٌرتبط بهم المتلقً وٌتتبع أخبارهم. كدعم 

دم المصري محمد صالح.حٌث ٌستفٌد االعب من الدعم، وٌستفٌد كرٌستٌانو رونالدو، ودعم فودافون وأوبر لالعب كرة الق

إال أن حدوث أي ضرر فً صورة الالعب الذهنٌة "البراند" من ظهور االعب فً مختلف الرسائل اإلتصالٌة "للبراند".

 لدى المتلقً، من خالل أي تصرف غٌر الئق، ٌوثر حتماً على "البراند" الراعً له، وٌفقده مصداقٌته.
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 (22ضمن بنود إتفاقٌة الدعم) 2018( ظهور الالعب محمد صالح فً إعالن فودافون عالم 4كل)الش 

 

: ٌتم دعم الفرق الرٌاضٌة سوءاً على المستوى اإلحترافً أو مستوى الفرق الرٌاضٌة فً الجامعات دعم الفرق الرٌاضٌة

 Starbucksأو المدارس، وال بد من إختٌار الفرٌق الذي سٌتم ربط إسم "البراند" به بعناٌة. على سبٌل المثال ٌدعم 

 Centuryقهوة والمشروبات فً إستاد  ، مما ٌعطٌه كذلك حق بٌع منتجاته من ال Seattle Seahawks   فرٌق

Link Field  كما قام كل من فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةالخاص بالفرٌق.Vodafone  وShell   وHuawei 

 برعاٌة النادي األهلً المصري.

 

    
 (31للنادي األهلً المصري ) Huawei و   Vodafone ( رعاٌة5الشكل) 

 

لمسابقة   Adidasكدعم  .تقدٌم الدعم المادي إلقامة المسابقات ضمن دوري معٌنمعٌنة:دعم دوري أو مسابقة رٌاضة 

 على سبٌل المثال. UEFA Champions Leagueدوري أبطال أوروبا 

 

حٌث ٌستفٌد "البراند" من زٌادة الوعً به وتعزٌز صورته  دعم حدث رٌاضً على مستوى أكبر،دعم حدث رٌاضً: 

الحدث منصة لبٌع منتجات وخدمات "البراند" والتفاعل بٌن "البراند" والمتلقً.إال أن عٌوب هذا الذهنٌة، كما ٌكون موقع 

"البراند" على رعاٌة مسابقات مثل  كتنافس  النوع من الدعم هو وجود عدة رعاة ٌتنافسون على إجتذاب إنتباه المتلقً.

 (10كأس العالم أو دورة األلعاب األولمبٌة.)

 

 برنامج الدعمتحدٌد نوعٌة  -ج 

 تتنوع درجات الدعم أوالرعاٌة بٌن:

حٌث ٌحظى "البراند" بفرصة الرعاٌة وحده، مما ٌجعله ٌتمتع بحقوق اإلعالن   Full Sponsorship: الدعم الكامل

وعرض عالمته التجارٌة بشكل حصري، دون مشاركة  أي "براند" آخر.مما ٌعنً إلتزام "البراند" بتقدٌم الدعم المادي 

ث الرٌاضٌة العالمٌة ، الالزم بشكل فردي للجهة المنظمة للحدث. ومن الصعب وجود هذه الدرجة من الدعم فً األحدا

 إلرتفاع تكالٌف إقامة الحدث والحاجة إلى رعاة فً مختلف المجاالت لتقدٌم التسهٌالت المطلوبة. 

أن ٌكون "براند" )أو أكثر( مهٌمن على الوسائط اإلتصالٌة، فً ظل وجود   Main Sponsorship: الدعم األساسً

ر وٌتمتعون بممٌزات تسوٌقٌة أقل وٌدفعون مبالغ أقل للدعم.حٌث رعاة آخرٌن، فً مجاالت مختلفة، ٌظهرون بشكل أصغ
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ٌقوم "البراند" الداعم األساسً بدفع مبالغ مالٌة أكبر من  اآلخرٌن وٌحظى بإمتٌازات وفرص تسوٌقٌة أكثر.كدعم طٌران 

و   BYDلنادي األرسٌنال الرٌاضً بشكل أساسً، فً ظل وجود رعاة آخرٌن فرعٌٌن مثل  Pumaاإلمارات و

Gatorade .وغٌرهم 

 

أن ٌشترك فً تقدٌم الدعم للحدث الرٌاضً مع "براند" آخر إال انه فً هذه :  Co-Sponsorshipالدعم المشترك

الحالة ٌربط إسمه وصورته وجودة خدامته أو منتجاته  بصورة ومنتجات "البراند" الشرٌك، ومن ثم بالحدث 

جٌة "البراند" وطبٌعة نشاطه.وٌتشارك الطرفان فً تقدٌم الدعم المادي. الرٌاضً.وٌجب أن ترتبط هذه الشراكة بإستراتٌ

لمسابقة   Wanda و   Adidas و  Hyundaiو Coca Colaكما ٌمكن أن ٌتعدد الشركاء فً عملٌة الدعم.كدعم 

 (6المقامة فً روسٌا.) 2018كأس العالم لكرة القدم عام 

 

 تحدٌد حجم المسابقة التً سٌتم دعمها -د 

رص المتاحة فالمسابقة على القرارات التً ٌتخذها "البراند" بخصوص رعاٌة األحداث.حٌث ٌمكن تصنٌف ال ٌؤثر حجم

للرعاٌة إلى خمسة مستوٌات، وفقا للتغطٌة الجغرافٌة للحدث من خالل الوسائط اإلتصالٌة المختلفة، ومدى إهتمام المتلقٌن 

المستوى المناسب ألهداف "البراند" والمٌزانٌة المطروحة  بالحدث.وٌتم إختٌار المسباقة المناسبة ضمن النطاق أو

 للدعم.وهً كالتالً:

 Global Eventsاألحداث العالمٌة  

 National Eventsاألحداث القومٌة  

 Regional Eventsاألحداث اإلقلٌمٌة  

 Local Eventsاألحداث المحلٌة  

 
 ( هرم األحداث الرٌاضٌة6الشكل) 

 

  Global Eventsاألحداث/المسابقات العالمٌة  

تقع فً قمة الهرم ،هً األكبر حجماً واألوسع إنتشاراً و األعلى سعراً، وتتمتع بأكبر نطاق تغطٌة من قبل الوسائط 

ق اإلعالمٌة المختلفة، وبنسبة مرتفعة جداً من إهتمام المتلقٌن حول العالم. و ٌصنف حدثان رٌاضٌان فقط ضمن هذا النطا

وهما كأس العالم لكرة القدم و دورة األلعاب األولمبٌة .والتً ٌتسابق لرعاٌتها "البراند" المهتم بتحدٌد مكانته فً األسواق 

   Omegaو   Coca-Colaمثلالعالمٌة.على سبٌل المثال ٌقوم شركاء اللجنة الدولٌة المنظمة لدورة االلعاب األولمبٌة 

 ون دوالراً أمرٌكٌاً لرعاٌة كل دورة ألعاب أولمبٌة.بدفع مبلغ ٌقدر بحوالً مائة ملٌ

 

 

 

 األحداث 

 العبلميت 

 األحداث المىميت 

 األحداث اإللليميت  

 األحداث المحليت 
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 National Eventsاألحداث القومٌة   

  Super Bowlتحظى بإهتمام الجمهور فً دولة واحدة أو دولتان مثل مسابقة الدوري المصري لقرة القدم أو مسابقة 

مع أن هذه األحداث قد تحظى بإهتمام دولً إال أنها تركز وتستهدف بشكل أساسً   NCAA Final Tourو األمرٌكٌة 

 لمتلقٌن فً نطاق دولة أو دولتان.ا

 Regional Eventsاألحداث اإلقلٌمٌة   

تحظىىى هىىذه المسىىابقات بتغطٌىىة وإهتمىىام مىىن المتلقىىٌن فىىً نطىىاق جغرافىىً ٌشىىمل إقلىىٌم معىىٌن، مثىىل البطولىىة العربٌىىة األفىىرو 

  Champions league دوري أٌطال أوروبا لكرة القدمفع األثقال، أو دوري أبطال أفرٌقا،أومسابقة آسٌاوٌة لر

 local Eventsاألحداث المحلٌة  

آخر مستوى فً الهرم. تتصف بأضٌق نطاق جغرافً، حٌث تقام على مستوى المدن أوالمحافظات أو مجتمعات محىددة، و 

 ام على مستوى المدارس والجامعات.لمسابقات المحلٌة، كالمسابقات التً تقتجذب إهتمام عدد أقل من المتلقٌن مثل ا

وقد ٌستثمر "براند" ما فً رعاٌة أكثر من نوع من هذه المسابقات حسب إستراتٌجٌاته وأهدافه من عملٌات الرعاٌة 

بإختالف حجمها ونطاقها وطبٌعة نشاطه، فكوكاكوال على سبٌل المثال تقوم برعاٌة أحداث رٌاضٌة فً مختلف المسابقات، 

لسباق  NASCAR،ومسابق 2012الجغرافً حول العالم.فقد كانت راعٌة لدورة األلعاب األولمبٌة فً لندن عام 

التً تتضمن دعم طالب الجامعات فً أمرٌكا من  NCAA ومسابقة السٌارات التً تقام فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،

 مسابقات.رٌاضة مختلفة،وغٌرها من ال 23خالل 

 تحدٌد مٌزانٌة برنامج الدعم -ه 

تختلف القٌمة المدفوعة لدعم الحدث الرٌاضً حسب حجم ونوع المسابقة الرٌاضٌة ونوع برنامج الدعم. فكلما كانت 

الرٌاضة أكثر شعبٌة وكلما كان الحدث الرٌاضً ٌتمتع بإهتمام عدد أكبر من المتلقٌن، كلما زادت قٌمة الدعم. وإذا كان 

"البراند" الداعم أو الراعً الوحٌد الذي ٌقدم الدعم الكامل لإلقامة المسابقة ،فإنه ٌقوم بدفع مبالغ ضخمة من األموال 

سنوٌاً، تقدر بمالٌن الدوالرات لإلحتفاظ بهذه المٌزة التسوٌقٌة.فً حٌن أنه ٌقوم بدفع مبالغ أقل نسبٌاً عن مشاركته فً 

تلف حسب حجم "البراند" وتارٌخة وسمعته فً دعم األحداث الرٌاضٌة.و تقدر حسب  عملٌة الدعم مع جهات أخرى.كما تخ

وبنسبة المبٌعات .كما أن مٌزانٌة دعم األحداث عادة تكون نسبة من  الجدوى منها مقارنة بالهدف من عملٌة الدعم،

الٌة والتسوٌقٌة.والتً تكون جزء من المٌزانٌة التسوٌقٌة الكلٌة "للبراند"،والتً تتضمن اإلنفاق على كافة األنشطة اإلتص

 (10األرباح التً جناها "البراند" فً السنة السابقة.)

 تنفٌذ برنامج الدعم: -7

ال بد من إختٌار المواقع الممٌزة،لوضع العالمة التجارٌة "للبراند"الراعً،و التً تحظى بنسبة مشاهدة أو رؤٌة عالٌة من 

 فسه ،كالمواقع التالٌة:المتلقً دون التشوٌش على الحدث الرٌاضً ن

 على مالبس الالعبٌٌن وأحذٌتهم 

 سفن السباق الشراعٌة...( -السٌارات -المضارب-على األدوات المستخدمة فً الحدث )األدوات الرٌاضٌة كالكرة 

 فً البٌئة المحٌطة بالحدث: 

o حول المالعب وحلبات السباق والتً ٌطلق علٌهاCircuit/Track Advertising   فتات أو شاشات من خالل ال

 ٌظهر علٌها العالمات التجارٌة "للبراند" الراعً ٌتغٌر وٌتحرك محتواها بشكل دٌنامٌكً و
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o  فً الممرات والحوائط المؤدٌة للمالعب داخل وخارج اإلستاد 

o   على شاشة عرض نتائج المبارٌات 

o ًعادة ما ٌتكرر تصوٌر الكامٌرا  وضع الفتات على األرض بجوانب المرمى، ألنها نقطة جذب نظر المشاهدٌن، والت

 لها.

o على كراسً الحضور فً اإلستاد 

o التً ٌطلق علٌها   على طائرات المراقبة التً تقوم بتصوٌر الحدثBlimp  "كتلك التابعة "لبراند،Good year  

 والتً تظهر فً العدٌد من األفالم األمرٌكٌة. 

o  الرٌاضٌةالبالونات الضخمة التً قد تتواجد فً البٌئة 

o  وضع أكشاكbooth ٌتم فٌه عرض بعض المنتجات وتوزٌع الهداٌا والمطبوعات على الزائرٌن 

o كعربة نقل الشعلة فً األولومبٌاد. -السٌارات أو العربات المخصصة لإلستعراض 

o (. 4عند إقامة حفالت أو مؤتمرات صحفٌة مرتبطة بالحدث) 

     
   ( 25ٌمكن من خاللها عرض العالمة التجارٌة "للبراند" خالل رعاٌة األحداث الرٌاضٌة)( نماذج من  الوسائط التً  7الشكل)

كذلك البد من تحقٌق التنشٌط اإلستراتٌجً لعملٌة الدعم،فال ٌكفً أن ٌصرح "البراند" عن فخره بكونه راعٌاً رسمٌاً 

من أن ترتبط الرسائل اإلتصالٌة، والوسائط  فحسب،ووضع عالمته التجارٌة فً مواقع ممٌزة فً البٌئة الرٌاضٌة. بل البد

اإلعالنٌة والتكتٌكات التسوٌقٌة المستخدمة بطبٌعة الرٌاضة نفسها، وحجم المسابقة ، أو الالعب الذي سٌتم دعمه وما ٌمثله 

اٌة أكثر للتمكن من خلق الروابط العاطفٌة الالزمة بٌنه وبٌن المتلقً و جعل عملٌة الدعم أوالرع (14) من قٌم وأفكار.

 مع مراعاة العوامل التالٌة:  فاعلٌة

 التطورالذي حصل فً التكنولوجٌا  

تطور نمط حٌاة المتلقً، ورغبته فً الشعور بالتمٌز.فقد أصبح ٌرٌد أن ٌعرف تفاصٌل أكثر عن الالعبٌن  

 وتحضٌراتهم للمبارٌات ونمط حٌاتهم،والخدمات الموجودة فً البٌئة الرٌاضٌة. 

ممٌزات للحاضرٌن كإمكانٌة طلب المأكوالت والمشروبات من مقاعدهم أو إمكانٌة تغٌر مقاعدهم لمقاعد إمكانٌة تقدٌم  

 أكثر تمٌزاً فً منتصف المبارة

ضرورة تقدٌم وتصمٌم محتوى إتصالً ٌربط البٌئة الرٌاضٌة والحدث و"البراند" والمتلقً بشكل ٌجعل المتلقً ٌنغمس  

 ت إٌجابٌة عن الحدث.فً تجربة ممٌزة،بشكل ٌكِون ذكرٌا
 

 لذا ال بد من توظٌف وإستغالل كافة الوسائط اإلتصالٌة و المجاالت التصمٌمٌة لخلق تجربة ممٌزة للمتلقً ومنها: 

 للتروٌج للمنتجات والخدمات وتقدٌم الهداٌا التذكارٌة  Boothsتصمٌم أكشاك  

 الحدثإقامة أنشطة أو عروض ترفٌهٌة  مرتبطة "بالبراند" على هامش  

تصمٌم أغلفة للمنتجات تطلق كإصدار خاص لفترة محدودة خصٌصاً للحدث، كتصمٌم كوكاكوال ألغلفة ممٌزة  

 للمشروبات خالل كأس العالم.
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 توضع داخل البٌئة الرٌاضٌة لبٌع المنتجات   P.O.Pتصمٌم وحدات عرض ونقاط شرائٌة  

ول ،تساعد المتلقً على تفقد الوجهات والعروض المختلف تصمٌم تطبٌقات إلكترونٌة ٌمكن تحمٌلها على الهاتف المحم 

 Augmentedوالواقع اإلفتراضى  Augmented Reality داخل اإلستاد،واإلستعانة بتكنولوجٌا كالواقع المعزز 

Reality  

 

عالمتها ، ولم تكتفً فقط بإظهار  Formula Oneفعلى سبٌل المثال تقوم طٌران اإلمارات بدعم سباق السٌارات الشهٌر 

التجارٌة على كافة الوسائط المتاحة داخل حلبة السباق .بل خصصت محطة تلٌفزٌونٌة على متن طائراتها لعرض المسابقة 

، كما أدرجت المسابقة ضمن برامج الرحالت والعطالت التً تقدمها للمتلقٌن المسافرٌن على متنها. من خالل عرض 

 (20أحد الفنادق الممٌزة وتذاكر لحضور السباق.) خاص ٌتضمن ثمن تذكرة الطٌران واإلقامة فً

برعاٌة مسابقة كأس العالم لكرة القدم ، وتحقٌق تفاعل مع المتلقٌن من محبً كرة  2014كما قامت كوكاكوال عام  

 36000مساحته حوالً القدم،عن طرٌق إطالق مبادرة "علم السعادة"، وهو عبارة عن علم موزاٌك  مطبوع ضخم تبلغ 

صورة شخصٌة لمحبً ومشجعً هذه  223000بع، مصنوع من آالف الصور الصغٌرة،حٌث ٌحتوي على متر مر

دولة حول العالم.تم إرسالها من قبل المتلقٌن من خالل وسائل التواصل اإلجتماعً المختلفة  175الرٌاضة و"البراند"، من 

بقة، كما ٌمكن اإلطالع علٌه بشكل رقمً على شبكة .وقد  تم عرضه على أرضٌة الملعب قبل المبارة اإلفتتاحٌة لهذه المسا

اإلنترنت ومشاهدة الصور الصغٌرة عند تكبٌر الصورة.مما جعل المتلقٌن ٌتفاعلون مع هذا الحدث العالمً حتى قبل بدئه، 

 (26وإظهار صورهم فً أرض الملعب وإن لم ٌتمكنوا من الحضور الحدث بأنفسهم. )
 

      
 (19) 2014 ( علم السعادة الذي صنعته كوكاكوال عند رعاٌة كأس العالم عام   8الشكل) 

 

 تقٌٌم برنامج الدعم -8

 ٌمكن تقٌٌم فاعلٌة عملٌة الدعم من خالل أسلوبٌن.

وهً مبنٌة على  Exposure Methods التغطٌة اإلعالمٌة ونسبة المشاهدةاألسلوب األول: أسالٌب مرتبطة ب

وطبٌعة التغطٌة اإلعالمٌة للحدث الرٌاضً، والتً ٌمكن من خاللها تقدٌرعدد المتلقٌن الذٌن تابعوا الحدث مراقبة كمٌة 

وتعرضوا للرسائل اإلعالنٌة والعالمة التجارٌة "للبراند".إال أن هذا األسلوب ال ٌعبر عن آراء المتلقٌن والتغٌر فً سلوكهم 

 تجاه "البراند".

والتً تصمم لتقٌٌم مدى وعً المتلقً "بالبراند"، وتفضٌالته  Tracking Methodsعقب األسلوب الثانً: أسالٌب الت

وسلوكه تجاه "البراند" والمنتجات والخدمات التً ٌقدمها،وصورته الذهنٌة،الناتجة عن عملٌة الدعم. من خالل أدوات 

ً ٌتم من خاللها قٌاس عوامل مثل مدى تذكر مختلفة لجمع المعلومات كاإلستبٌانات المرتبطة بتجربة المتلقً فً البٌئة والت

المتلقً "للبراند" الراعً ورسائله اإلعالنٌة .باإلضافة إلى تعقب تعلٌقات المتلقٌن من خالل المنصات المختلفة فً وسائل 

 (5) التواصل االجتماعً.
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 Analytical Studyثانٌاً: الدراسة التحلٌلٌة 

األحداث الرٌاضٌة المقامة على مستوى العالم.وهً تعد من أهم منصات التسوٌق دورة األلعاب األولمبٌة هً من أهم 

دولة حول العالم.وهً ممولة بشكل كامل من  200الدولٌة.حٌث ٌتابعها ملٌارات من المتلقٌن فً أكثر من 

سمائهم وعالماتهم الشركاء"البراند" الذٌن ٌقدمون لها الدعم بصوره المختلفة.وٌحصلون فً المقابل على مٌزة إرتباط أ

التجارٌة بإسم الحدث والعالمة التجارٌة الخاصة به ، والمرتبطة بقٌم ومعانً إٌجابٌة ٌتردد صداها بقوة فً جمٌع أنحاء 

 The Olympicوالمسمى 1985كما تم إنشاء برنامج خاص ألهم الشركاء الداعمٌن "للبراند" منذ عام  (26العالم.) 

Partners  Program (TOP) لذي ٌمنح المشتركٌن فٌه أعلى درجات الدعم وأقصى إستفادة من الممٌزات فً و ا

دورات األلعاب األولمبٌة الصٌفٌة والشتوٌة والشبابٌة. من خالل إتفاقٌات دعم تستمر لمدة أربعة أعوام.والذي ٌتم التنافس 

ً دورة األلعاب األولمبٌة فً رٌو المقامة . وفوالعدٌد من "البراند"على مستوى العالم على اإلنضمام إلٌه من قبل الشركات

، ساعد الشركاء الداعمٌن على إحٌاء هذه الدورة والمشاركة فً التروٌج لها من خالل حمالتهم اإلعالنٌة  2016عام  

وبرامجهم التسوٌقٌة، كما قاموا بتقدٌم منتجات وخدمات وتكنولوجٌا ساهمت فً تنظٌم وإقامة الحدث ، كما ساهمت فً 

ه بشكل رسمً من خالل شبكة اإلنترنت ووسائل اإلتصال اإلجتماعً.ومن خالل هذا الدعم المادي زادت األرباح تغطٌت

ملٌون دوالر إلى ملٌار دوالر.حٌث ٌتم إستخدام هذه األموال لدعم  98الناتجة عنه من بداٌة إنشاء هذا البرنامج من 

الداعمٌن بمساهمات لتنمٌة المجتمع والتعلٌم واالستدامة والبنٌة وتطور الرٌاضة واالعبٌن حول العالم.كما ٌقوم الشركاء 

 (17التحتٌة فً جمٌع أنحاء المدٌنة المضٌفة.)

.وبٌنه وبٌن اللجنة المنظمة عقد دعم وشراكة 1968من أهم الرعاة لدورة األلعاب األولمبٌة منذ عام  McDonald’sٌعد 

ٌجعله المطعم الرئٌسً لدورة األلعاب األولمبٌة.وقد قام   The Olympic Partners (TOP)ضمن برنامج

McDonald’s  فً البرازٌل. 2016بتقدٌم الدعم لألولمبٌاد الذي إنعقد عام 

 

 McDonald’s  (15)( العالمة التجارٌة "لبراند"9)  الشكل

بيبوبث تعزيف 

 "ببلبزاود"

 التىصيف

 McDonald’s إسم "البزاود"

العالمت 

 التجبريت

ثبٌٍغخ اإلٔج١ٍؼ٠خ ٚ٘ٛ أٚي دغف ِٓ إؿُ "اٌجغأض" ،ثبٌٍْٛ األصفغ ػٍٝ سٍف١خ دّغاء   Mدغف 

ٚ٘ظٖ اٌضعجبد ا١ٌٍٔٛخ ؿبسٕخ رجظة اإلٔزجبٖ ٚرذفؼ اٌجٙبػ اٌٙعّٟ ٚاٌشؼٛع ثبٌجٛع. ِٚ٘ٛغفك 

 ثإؿُ "اٌجغأض".

 اٌٛال٠بد اٌّزذضح األِغ٠ى١خ بلد المشأ

فغع فٟ أوضغ ِٓ ِئخ صٌٚخ دٛي  36000رمضَ اٌٛججبد ؿغ٠ؼخ ٌٙب دٛاٌٟ ؿٍـٍخ ِطبػُ ػب١ٌّخ  طبيعت وشبطت

 اٌؼبٌُ

الفئت 

 المستهدفت

 ِٓ اٌطجمخ اٌّزٛؿطخ ِٚب فٛلٙب ِٓ األغفبي ٚاٌشجبة ٚاٌىجبع ِذجٟ اٌٛججبد اٌـغ٠ؼخ دٛي اٌؼبٌُ،
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معبييز عمليت 

 الدعم

 الشزح

المسببمت 

 الزيبضيت

 اٌّمبِخ فٟ ع٠ٛ فٟ اٌجغاػ٠ً 2016صٚعح األٌؼبة األٌّٚج١خ ػبَ 

حجم 

 المسببمت

بً ٚاألٚؿغ إٔزشبعاً فٟ اٌّجبي اٌغ٠بظٟ ٠ٚزّزغ ثأوجغ ٔطبق رغط١خ  -دضس ػبٌّٟ ًّ األوجغ دج

 ِٓ لجً اٌٛؿبئػ اإلػال١ِخ اٌّشزٍفخ. 

المىصت 

الجديزة 

 ببلدعم

ِـبثمبد صػُ دضس ع٠بظٟ ػبٌّٟ )ِغ اٌؼٍُ اْ "اٌجغأض" ٠ضػُ وظٌه الػج١ٓ ٚفغق فٟ 

 ع٠بظ١خ أسغٜ.(

وىعيت 

 بزوبمج الدعم

األٌؼبة األٌّٚج١خ ِّب ٠ؼٕٝ ػضَ ٚجٛص أٞ ِٕبفـ١ٓ فٟ  "اٌجغأض" ٘ٛ اٌّطؼُ اٌغؿّٟ ٌضٚعح

لطبع اٌّطبػُ صاسً اٌج١ئبد اٌغ٠بظ١خ اٌزٟ ٠مبَ ػ١ٍٙب اٌذضس.٠ٚز١خ دك إٔشبء ِطبػُ ٚ ِٕبفظ 

ٌزبثؼخ ٌٍذضس )وبٌمغ٠خ األٌّٚج١خ(.ٚاإلػالْ ث١غ ٚرٛػ٠غ ػ١ٕبد ِجب١ٔخ فٟ اٌج١ئبد اٌغ٠بظ١خ ا

 .صاسٍٙب ثإؿزشضاَ ِشزٍف اٌٛؿبئػ

محدداث 

 بزوبمج الدعم

 مالئمت الحدث "للبزاود" - أ

عثػ صٛعح "اٌجغأض" اٌظ١ٕ٘خ ثذضس ػبٌّٟ ٠جّغ االػج١ٓ ٚاٌّزفغج١ٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌغ٠بظخ  

 دٛي اٌؼبٌُ عغُ إسزالفبرُٙ.

اإلدزغاَ( ٚػبصحً ِب رزغوؼ إؿزغار١ج١بد -اٌز١ّؼ-)اٌصضالخل١ُ عئ١ـ١خ  3اٌذضس ِجٕٟ ػٍٝ  

"اٌجغأض" اٌؼبٌّٟ ٚعؿبئٍخ اإلرصب١ٌخ ػٍٝ اٌم١ُ ٚاٌّؼٕٟ اإل٠جبث١خ اٌّزفك ػ١ٍٙب ػٍٝ ِـزٜٛ 

وبٌش١غ ٚاٌصضالخ اٌـؼبصح ٚغ١غ٘ب...ثذ١ش ٠ـزط١غ اٌزٛاصً ِغ   universal codesاٌؼبٌُ

 ِشزٍف أٔٛاع اٌّزٍم١ٓ .

 

 للمتلمي مالءمت الحدث - ة

اٌٛججبد اٌـغ٠ؼخ ٠ـًٙ رٕبٌٚٙب ٚرضاٌٚٙب ٚرمض٠ّٙب ٌٙظٖ األػضاص اٌٌّٙٛخ ِٓ اٌذعٛع سالي  

 فزغاد اإلؿزغادخ فٟ اٌج١ئبد اٌغ٠بظ١خ 

 اٌٛججبد اٌـغ٠ؼخ أصجذذ جؼء ِٓ ّٔػ د١بح اٌؼض٠ض ِٓ اٌّزٍم١ٓ دٛي اٌؼبٌُ. 

 ٠The Olympicمَٛ وً ِٓ اٌشغوبء فٟ ثغٔبِج صػُ صٚعح األٌؼبة األٌّٚج١خ   ميشاويت الدعم

Partners  (TOP)   رُ صفغ ثضفغ  ِبئخ ١ٍِْٛ صٚالعاً أِغ٠ى١بً ٌىً صٚعح أٌؼبة أٌّٚج١خ. ٚلض

 .١ٍِ2020ْٛ صٚالع ِمبثً إؿزّغاع "اٌجغأض"  فٟ صػُ رٕظ١ُ ٘ظا اٌذضس إٌٝ ػبَ  98

الهدف مه 

عمليت 

 الزعبيت

 تعشيش الصىرة الذهىيت - أ

صٚائغ ٍِٛٔخ،  5عثػ اٌؼالِخ اٌزجبع٠خ "ٌٍجغأض" ثبٌؼالِخ اٌشبصخ ثبألٌّٚج١بص ٚاٌّىٛٔخ ِٓ  

رّضً اٌمبعاد اٌّشزٍفخ.ٚاٌؼالِزبْ ٠زٛاجضاْ ِؼبً ػٍٝ وبفخ األٔشطخ اإلػال١ٔخ "ٌٍجغأض" فٟ 

 ِشزٍف صٚي اٌؼبٌُ.

اإلؿزفبصح ِٓ إرشبط اٌالػج١ٓ صٛعاً ألٔفـُٙ ُٚ٘ ٠زٕبٌْٚٛ ٚججخ غظائ١خ ِٓ ِطبػُ  

اٌٛججبد اٌـغ٠ؼخ ثؼض إٔزٙبئُٙ ِٓ اٌّجبع٠بد وٕٛع ِٓ اٌّىبفبح، ثؼض ٔظبَ د١ّخ ٚرضع٠جبد 

.وّب شٛ٘ض أسغْٚ ُٚ٘ ٠مفْٛ فٟ Usain Boltلبؿ١خ ٌٍذفبظ ػٍٝ ١ٌبلزُٙ اٌجض١ٔخ، ِضً اٌؼضاء 

 ػٍٝ ٘ظٖ اٌٛججبد.ِّب ٠غثػ صٛعح "اٌجغأض" ثصٛعح اٌالػج١ٓ.  إٔزظبع اٌذصٛي

ٚجٗ ٔمض "ٌٍجغأض" ٚاٌٍجٕخ إٌّظّخ ِٓ لجً اٌّٙز١ّٓ ثبٌطؼبَ ٚاٌصذخ وبٌطجبر اإلٔج١ٍؼٞ  

اٌؼبٌّٟ ج١ّٟ أ١ٌٚفغ، اٌظٞ إٔزمض صػُ ِطبػُ اٌٛججبد اٌـغ٠ؼخ رمضَ غؼبَ غ١غ صذٟ، ٌذضس 

زّبَ ثبٌصذخ. د١ش غبٌت إِب ثغفط صػُ ٘ظٖ ع٠بظٟ ػبٌّٟ ٠ذش ػٍٝ اٌغ٠بظخ ٚاإل٘

إٌٛػ١بد ِٓ اٌّطبػُ ٌٍّـبثمبد اٌغ٠بظ١خ، أٚ ٚظغ ظٛاثػ ٚشغٚغ رجؼٍٙب رمضَ ٚججبد 

 صذ١خ.
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 سيبدة المبيعبث - ة

 فغصخ إلبِخ ِطؼُ فٟ اٌمغ٠خ األٌِٚٛج١خ ، ٚ رٛػ٠غ ػ١ٕبد ِجب١ٔخ ػٍٝ اٌذعٛع. 

 

 المىبفست -ج     

٠ـزف١ض ِٓ إلبِخ اٌّطبػُ   McDonald’sاٌفٛػ ثإرفبق صػُ صْٚ إٌّبفـ١ٓ. ٠جؼً  

ٚرٛػ٠غ ػ١ٕبد ِجب١ٔخ ٚاإلػالْ صاسً اٌج١ئبد ثإؿزشضاَ ِشزٍف اٌٛؿبئػ، ٚفٟ ِشزٍف 

 .اٌٛؿبئػ اإلػال١ٔخ دٛي اٌؼبٌُ.

تىفيذ بزوبمج 

 الدعم
 ثب٢رٟ: McDonald’sفٟ ِمبثً اٌضػُ اٌّبصٞ لبِذ  

اٌؼالِخ اٌزجبع٠خ فٟ وبفخ اٌّٛالغ إٌّبؿجخ صاسً اٌج١ئخ اٌغ٠بظخ )وذٛاف اٌّالػت ٚظغ  

ٚغ١غ٘ب( ِٚشب٘ضرٙب ِٓ لجً اٌذعٛع ِٚٓ اٌّشب٘ض٠ٓ ػٓ ثؼض ِٓ سالي ٚؿبئً اٌزغط١خ 

 اإلػال١ِخ اٌّشزٍفخ.

 Pao de Queijoرمض٠ُ ٚججبد طاد ٔىٙبد ثغاػ١ٍ٠خ ظّٓ لبئّخ اٌطؼبَ اٌّمضِخ ِضً  

ج١ط ٚاٌججٓ ٚاٌج١ىْٛ، فٟ ِٕبفظ اٌج١غ فٟ اٌج١ئبد اٌغ٠بظ١خ.ٚؿبٔضٚرشبد طاد ٚؿٕض٠ٚش اٌ

 ٔىٙبد ثغاػ١ٍ٠خ فٟ لٛائُ اٌطؼبَ اٌّشزٍفخ دٛي اٌؼبٌُ. 

رمض٠ُ ػغٚض سبصخ سالي فزغح األٌؼبة فٟ ِشزٍف اٌضٚي. وّب رُ رص١ُّ أغٍفخ جض٠ضح  

ٌجغأض" ٠ٛ٘ٚخ ٌجؼط اٌٛججبد ِصّّخ سص١صبً ٌٍذضس. ِٕٙب ِب ٠جّغ ث١ٓ ٠ٛ٘خ "ا

اٌجغاػ٠ً)اٌزٟ ١ٙ٠ّٓ ػ١ٍٙب ا١ٌٍٔٛٓ األسعغ ٚاألصفغ(.ِٕٚٙب ِب ٠ذزٜٛ ػٍٝ صٛع 

ِٚؼبٌجبد جغاف١ىخ ٌششص١بد رّبعؽ اٌغ٠بظخ.ِغ اإلدزفبظ  ثؼٕبصغ ٠ٛ٘زٙب اٌجصغ٠خ 

 وبٌؼالِخ اٌزجبع٠خ ٚاٌٍْٛ األصفغ.

اٌّجٕٟ ػ١ٍٙب األٌّٚج١بص رمض٠ُ رجغثخ ١ِّؼح اٌألغفبي. ِٓ سالي اٌزأو١ض ػٍٝ أدض أُ٘ اٌم١ُ  

ٟٚ٘ " اٌصضالخ". ػٓ غغ٠ك جّغ ِبئخ غفً ِٓ دٛي اٌؼبٌُ، رزغاٚح أػّبعُ٘ ِب ث١ٓ اٌضّب١ٔخ 

ؿٕٛاد ٚاإلصٕٝ ػشغح ؿٕخ ٌٍّشبعوخ فٟ اٌذفً اإلفززبدٟ ٚ ِغافمخ دبٍِٟ األػالَ ٚاٌفغق 

ٍفخ، ٚ أٔشطخ أسغٜ ثبإلظبفخ إٌٝ ِزبثؼخ األدضاس األٌّٚج١خ اٌّشز اٌغ٠بظ١خ فٟ ِٛوت األُِ ،

 ِمبِخ فٟ اٌّض٠ٕخ اٌّع١فخ.

تمييم بزوبمج 

 الدعم

 التغطيت اإلعالميت ووسبت المشبهدة:  - أ

ٌمض دظ١ذ ثأػٍٝ ٔـجخ ِشب٘ضح فٟ ربع٠ز األٌّٚج١بص ٚفمبً ٌزمبع٠غ صبصعح ِٓ اٌٍجٕخ  

لٕبح دٛي اٌؼبٌُ( ٚرغط١خ عل١ّخ أوجغ ِٓ  584إٌّظّخ. ِٓ د١ش رغط١خ ر١ٍفؼ١ٔٛ٠خ أوجغ)

١ٍِبع ِشب٘ضح ( ٌّمبغغ اٌف١ض٠ٛ ِٓ سالي إٌّصبد اٌغؿ١ّخ اٌغل١ّخ  7اٌضٚعاد اٌـبثمخ ) 

 إٌّٛغ ثٙب رغط١خ اٌذضس ػٍٝ شجىخ اإلٔزغٔذ(.

 

 المبيعبث:  - ة

ثج١غ دٛاٌٟ سّـّبئخ أٌف ٚججخ فٟ اٌج١ئبد اٌغ٠بظ١خ.ثبإلظبفخ إٌٝ رٕش١ػ اٌّج١ؼبد فٟ  

 ٌفغٚع اٌّٛجٛصح فٟ ِض٠ٕخ ع٠ٛ.ا
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 (16)2016( نماذج من قائمة الطعام و إعالنات وجبات ماكدونالدز الخاصة بدورة األلعاب األولمبٌة .10الشكل)

 

   
 (28.)2016( مشاركة األطفال من خالل ماكدونالدز فً موكب األمم دورة األلعاب األولمبٌة 11الشكل) 

 خاتمة

رعاٌة األحداث من أهم عناصر إستراتٌجٌة "البراند" التسوٌقٌة. خاصة األحداث الرٌاضة التً تتمتع بشعبٌة ونسبة  تعد

مشاهدة مرتفعة فً مختلف الدول حول العالم.لما تقدمه من فرص تسوٌقة ممٌزة تتٌح "للبراند" فرصة ربط إسمه وهوٌته 

تعزٌز هذه الصورة من خالل تقدٌم تجربة ممٌزة للمتلقً داخل البٌئة وصورته الذهنٌة بإسم الحدث الرٌاضً. كما ٌمكنه 

الرٌاضٌة،من خالل إستخدام أفكار مبتكرة وتوظٌف الوسائط المناسبة لخلق روابط عاطفٌة بٌنه و بٌن المتلقً بشكل ٌحقق 

 هدافه اإلستراتٌجٌة والتسوٌقٌة.والؤه وٌنعكس على قراراته الشرائٌة. وال بد "للبراند" من إختٌار الحدث المناسب لتحقٌق أ

 النتائج

 تساهم رعاٌة األحداث الرٌاضٌة فً زٌادة الوعً "بالبراند" الراعً 

 إرتباط صورة "البراند" الراعً بصورة الحدث بشكل إٌجابً ٌخلق روابط عاطفٌة بٌن "البراند" والمتلقً 

التجارٌة للمتلقً وعناصر هوٌته فقط ، بل دمج فلسفته برنامج رعاٌة األحداث الرٌاضٌة ال ٌقتصر على إظهار العالمة  

وطبٌعة منتجاته وخدماته مع طبٌعة الحدث الرٌاضً المدعوم، من خالل كافة الفرص التسوٌقٌة المتاحة فً البٌئة المقام 

 فٌها الحدث

الوسائط األخرى  ٌحقق  .إرتباط برنامج رعاٌة الحدث الرٌاضً بإستراتٌجٌات "البراند" التسوٌقٌة واإلتصالٌة فً كافة 

 اإلتساق فً هوٌته وشخصٌته وٌعزز صورته الذهنٌة.

ٌتم إختٌار الحدث الجدٌر بالرعاٌة حسب نوع الرٌاضة ومالءمتها لطبٌعة المتلقً،ومالءمة حجم المسابقة،ونوع  

 برنامج الدعم للمٌزانٌة المطروحة وأهداف "البراند" التسوٌقٌة واإلتصالٌة.

 

 التوصٌات: 

 ضرورة إستفادة "البراند" من الفرص التسوٌقٌة المتاحة من دعم  األحداث الرٌاضٌة المقامة فً مصر  

ال بد من إختٌار"براند" لرعاٌة األحداث الرٌاضٌة، تتناسب طبٌعة منتاجته وفلسفته مع الرٌاضة والصحة من قبل  

 اللجان المظمة للمسابقات الرٌاضٌة 

 تسوٌق التجرٌبً وأهمٌة تطبٌقه لتحقٌق تجارب ممٌزة للمتلقٌن فً البٌئات ضرورة إلمام المصمم بمفهوم ال 
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