






هي المنتج ذاته باالضافة لما نصنع في عقول المستهلكين من قناعات و 

اعتقادات و عالقات مع المنتج وتكمن اشكالية وخطورة الموضوع في 

القدرة على السيطرة على الصورة المتخيلة ومدى مطابقتها للصورة 

المطلوب ايصالها للمستخدمين 

صورة ذهنية+ منتج = العالمة التجارية 

الجوانب البصرية التي تشكل جزء من اجمالي العالمة التجارية  : الهوية 
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في كثير من االحيان تلجأ 

الشركات للتركيز على 
قيمها بدل من المنتج ذاته 



لعطاء ا-التعليم -الرعاية -التركيز-التطور
–الحزم -المستهلك -االستجابة -الصحة 

ة البساط-المعرفة -العدالة  –المستقبل 
اركة المش-التركيز على المستهلك -العاطفة 

-االيجابية-القيمة –التنوع –االختالف 
التنمية -التسلية –التنافسية –روح الفريق 

االلتزام -المرح –التواصل 



 كيف تصنع الشخصية

1- استخدام صور اشخاص

2- رعاية فعاليات

3- استخدام المشاهير









 https://truth-sy.com/6335.html

https://truth-sy.com/6335.html


 الفئة العمرية

الجنس

 الطبقة المادية

 الحالة االجتماعية

 الحالة النفسية

     الحالة العاطفية

:اهميتها 

تجللمنتسهيل فهم المستهلك -1

تكوين عالقة عاطفية -2

من منتج السلوب حياة -3

نتجات التمييز والتفريق بين الم-4
من نفس الماركة او حتى الفئة



 يلخض رؤية ورسالة الشركة

 بسيط

 واضح

 معبر

 سهل التذكر



 الشعار ال يساوي الهوية

بناء الهوية ال يحتاج لثروة

التركيز

 استثمار طويل

 قد اليكون هناك فرصة ثانية لخلق انطباع اولي















تخلقها الهوية البصرية هي الجانب البصري من العالمات التجارية التي

ثل الشركات، وهي تتضمن أي شيء مرئي تنتجه عالمتك التجارية م

الشعار، والخطوط، والصور، اللون، وأي رموز أخرى تصميم 

ي كثير تستخدمها إليصال رسائل عالمتك التجارية، ويتعدى األمر ذلك ف

اقات الموقع اإللكتروني، المالبس الموحدة للعمال، بط: من األحيان إلى

غليف ، الفتات، ت(كتيبات، تقارير ونشرات)العمل، المواد المطبوعة 

شعار إلخ، إذن فبناء عالمة تجارية ألعمالك يتجاوز مسألة ال..المنتجات

المتك فقط بل يتخطى ذلك إلى إنشاء هوية بصرية، وخلق شخصية لع

.التجارية، وإعطاء صوت لنشاطك التجاري









 :عن اختالفك وتميزكتدافع -1

في السوق العالمي المكتظ بالشركات العمالقة والشركات الناشئة والمنافسين

عن الذين يتسابقون لنيل رضا العمالء؛ ستحتاج بال شك إلى شيء يثبت تميزك

الجميع، والهوية البصرية هي على رأس األشياء التي ستضمن لك ذلك، 

فال يكفي أن تقول أنك مختلف سيتذكرك الجميع من خالل هوية بصرية مميزة 

تترك الهوية البصرية انطباعا أول وذلك االنطباع يصعب يجب أن تُظهر ذلك،

يفضلون التسوق من المستهلكينمن% 60، كما أن دراسةتغييره بحسب

العالمات التجارية التي يعرفونها بالفعل، وهم يعرفون العالمة التجارية من 

.خالل الهوية البصرية التي تمنح أعمالك مكانة خاصة في السوق

https://www.livescience.com/43439-first-impressions-hard-to-change.html
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/au/en/NielsenGlobalNewProductsReportFINAL.pdf


:على مهنيتكتدل -2

قد تكون األفضل في مجال عملك لكنك لن تكون أكثر موثوقية إال من 

ية خالل هوية بصرية يعرفها العمالء ويثقون بها، بتطوير هوية بصرية قو

واحترافية أنت تخبر الجميع في السوق من عمالء ومستثمرين ومنافسين

، وأنهم يستطيعون الوثوق بنشاطك التجاري، ألن هويتكأنك لست مبتدئا

تدل على أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وبذلك تساهم في البصرية 

زيادة الوعي بعالمتك التجارية، وبناء الوالء والثقة بين الشركة والعمالء



:تتحدث نيابة عنك في غيابك3-

يستوعب المستهلكون المعلومات البصرية بقدرة أكبر من استيعابهم 

ل للمعلومات المكتوبة، الهوية البصرية هي أداة تسويقية تساعد في التواص

مع عمالءك الحالين وجذب عمالء جدد من خالل تقديم انطباع أولي ال 

منح يُنسى حتى أثناء غيابك، وتساعد في تأسيس عالقة عاطفية معهم، إنها ت

عالمتك التجارية “يقول جيف بيزوس صوتا مسموعا لعالمتك التجارية 

، ويرتبط العمالء ”هي ما يقوله اآلخرون عنك عندما ال تكون في الغرفة

.بها فيما بعد لدرجة أنهم سيفضلونها على أي عالمة تجارية أخرى



:معرفة من هم جمهورك1-

هوية يجب أن تعرف جيدا من هم جمهورك قبل أن تباشر في عملية بناء 

بصرية، ما جنسهم، أعمارهم، مستواهم التعليمي، مستواهم المعيشي، نمط 

معرفة ذلك يسهل عليك .. حياتهم، ما المشاكل التي يبحثون عن حلول لها

تطوير هوية تتناسب مع أذواقهم، ويساعدك كل ذلك في تحديد عناصر 

الهوية البصرية واللغة والمصطلحات والنبرة التي ستستخدمها، عندما 

مها يكون جمهورك من النساء ستختلف اللغة والعناصر المرئية التي تستخد

.وهكذا.. عندما كون جمهورك من الرياضيين



 :معرفة منتجك-2

توفر ذلك تأكد من فهم منتجك، ماذا تبيع؟ وكيف تنوي الترويج له؟ كيف س
المفاهيم، إلخ، سيساعدك ذلك على إنشاء هوية بصرية وفقا لتلك… المنتج

، ما الذي سيتغير لدى(من منتج أو خدمة)ما الذي سأقدمه : اسأل نفسك

حياتهم؟ ما عمالئنا عندما نقدم لهم المنتج؟ ما التحسينات التي سنُحدثها في

القيمة التي ستقدمها لجمهورك المستهدف؟

يمكن أن يكون جمهورك المستهدف من النساء مثال لكن ستختلف 

خصائص الهوية البصرية إذا كانت شركتك تقدم منتجات التجميل، عن 

.الهوية البصرية لشركة تقدم للجمهور ذاته مواد التنظيف



 :تصميم العناصر المرئية3-

المتك من خالل تعرفك على جمهورك وتقييمك لمنتجك، تتجه إلى تصميم العناصر المرئية، وينبغي تطبيق قيم ع

ة التجارية على العناصر المرئية فهي دليٌل للعمالء في تصورهم لعالمتك التجارية، تلك العناصر تمثل لهج

:العالمة كاملة، ومن أهمها

أو صورة تعبر عن تصميم الشعار جوهر هوية العالمة التجارية ألي شركة، وهو رمز أو كلمة أو : الشعار-

من بين باقي الشركات األخرى ألنالشركة التجارية، ويكون مصمما بشكل فريد وبه تُعرف لعالمتك تصورك 

.الجمهور يربط عالمتك التجارية بالشعار

في وتحمل األلوان معاني مختلفة كحد أقصى،لونين او اربعة تستخدم الشركات عادة لون أو : األلوانلوحة -

داللتهللشركات فلكل لون الهويات البصريةتصميم 

تساعدك على ربط نبرتك بالعالمة التجارية، سيعرف الجمهور الكثير عن عالمتك التجارية من خالل : الخطوط-

من الخطوط الستخدامها في المواد عدد قليل الخط الذي تختاره، احرص على اختيار 

.المطبوعة

من المهم استخدام هذه العناصر في عالم الوسائط المتعددة، ألنها ترسخ في ذهن : ، الرسومات والرموزالصور-

مواد المستهلك بشكل أكبر، أثناء استخدام تلك العناصر اجعل للهوية البصرية لشركتك نمطا ثابتا في جميع ال

.سواء المطبوعة أو على اإلنترنت

https://blog.mostaql.com/how-to-choose-color-for-your-visual-identity/


الشعار.
بطاقات األعمال•ورق المراسالت•الفولدر.

(.دفتر)مذكرة صغيرة •أظرف المراسالت متعددة المقاسات

فالير إعالني•رول أب•اللوحة الخارجية•بطاقة عمل.

واجهة الموقع اإللكتروني•صفحات التواصل االجتماعية.

توقيع بريد إلكتروني•بطاقات تهنئة•بوستر جداري.

خلية تصميم واجهة الشركة الدا•تصاميم للسيارات•زي الموظفين
.والخارجية

 (.تقاويم–أكواب –أقالم )الهدايا الدعائية

أختام•سندات•عقود.














