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ادلقديح:
مما ال ىتًـ عً ٘ٝاثٓإ إَٔ نٌ َٔ ٜعٌُ يف ايتذاز( ٠تكًٝد ١ٜأ ٚإيهذلٜ )١ْٝٚطع ٢إىل اقتٓاص
ؾسص ايُٓٚ ٛنٝؿ ١ٝؼًٜٗٛا إىل عٛا٥د َاي - ١ٝزع ١ٝبايتأنٝد َٚ -طأي ١ؾِٗ ايتهايٝـ ته ٕٛيف
َكدَ ١خطط ايُٓ ٛاييت ٜتِ اعتُادٖا.
يهٔ ايطؤاٍ املِٗ ٖ :ٛنِ ٚاسد َٓا اضتطاع ؾََِٗ ايتهايٝـ اييت قد ته – ٕٛغايبّا  -صعب ١املٓاٍ إال يًُشذلؾني يف ٖرا اجملاٍ؟
ْٚعسا يكًٜ َٔ ١تكٔ ذيو صاز يصاَّا عًٓٝا تكد ِٜايػهس ٚايتكدٜس ألٚي٦و اير ٜٔيد ِٜٗاـدل ٠يف ؾِٗ ٚتطبٝل سكا٥ل أزقاّ ايتهايٝـ
ستٜ ٢صًٛا إىل َعدالت من ٛزع ١ٝقكك.١
َٓ َٔٚطًل ايػعٛز باملطؤٚي ١ٝػا ٙايػباب ايعسب؛ ٚزغب ١يف إثسا ٤احملت ٣ٛايعسب ٞضأقدّ ٖرا ايهتٝب املتٛاضع يف قاٚيَ ١ين -
بع ٕٛاهلل – يعسض غسح َبطط عٔ نٝؿ ١ٝؾِٗ تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢عُال ٤دُدد بعد إٔ ٜتِ اضتكطابِٗ نصبأ٥؛ ٚؼ ًِٜٗٛإىل عُال ٤ؾعًٝني
يًُػسٚع ،آَال يهِ ايؿا٥دٖ َٔ ٠را ايػسح ٚإٔ ٜهْٛ ٕٛا ٠الْطالقَ ٕ١بدع ٕ١يتشكٝل إلاش َجُس َٚػسٚع َبٗس.
ٚقبٌ إٔ أخٛض يف ذيو ،ضأٚضح ايؿسم بني َصطًشني ٖاَني قد ال وطٔ بعض األؾساد ايتؿسٜل بُٗٓٝا؛ أعين بريو ايؿسم بني َصطًشٞ
"ايعُ"ٚ )Client( "ٌٝايصب)Customer( "ٕٛ؛ ؾُا ايؿسم بُٗٓٝا؟
 ايعُ ٖٛ :ٌٝايػدص(اؾٗ )١ايرٜ ٟك ّٛبػسا ٤أ ٚإضتدداّ املٓتر املباع ،أ ٟايعُ ٌٝايؿعً.ٞ ايصب ٖٛ :ٕٛايػدص ( اؾٗ )١ايرٜ ٟهَ ٕٛؤٖالّ يًػساٚ ٤االْتكاٍ إىل َسسً ١إٔ ٜصبح عُٝال ؾعًٝا ،أ ٟشبَ ٕٛا قبٌ ايػسا ٤بني َسسًيتايتطٜٛل ٚؼكل املبٝعاتٚ ،قد ُٜطًل عً ِٗٝأٜطاّ (.)1( )LEADS
َٚط :١ملصٜد َٔ املعًَٛات سٖ ٍٛر ٜٔاملؿَٗٛني باإلَهإ االطالع عًٖ ٢را ايسابط (:تعسٜـ ايعَُ – ٌٝا ٖ ٛايعُ)ٌٝ

()2

يٓتؿل اآلٕ إَٔ ؾِٗ ايتهايٝـ (يف أ ٟفاٍ) أَسْ ساضِْ ـًل عا٥دات َسع ١باضتُساز ٚعً ٢مَ ٛطتداّٚ ،يهٔ يألضـ ٖٓاى عددْ
قً َٔ ٌْٝايػسنات ايصػرلٚ ٠املتادس اإليهذل ١ْٝٚؾُٗت ٚطبكت ٖٝهٌ ايتهايٝـ بػهٌ قدٚد؛ أ ٟمبا ٜهؿ ٞيتشكٝل األٖداف يف أدْ٢
َطتٜٛاتٗاٖٚ ،را َٜدًُِلِ استُاي ١ٝسدٚخ إغهايٝتني؛ إسداُٖا ٚاضش ١يًعٝإ ٚاألخس ٣قد ته ٕٛكؿٖٚ ّ١ٝرا َا ضتب ٘ٓٝايططٛز ايتاي.١ٝ
إشكانياخ عدو فهى تكانيف احلصىل عهى عًالء:
 - 0إَٕ ازتؿاع ايتهايٝـ ٜؤد ٟإىل برٍ فٗٛد نبرل يصٜاد ٠املبٝعات ٚايٛص ٍٛإىل ْكط ١ايتعادٍ (بني املصسٚؾات ٚبني اإلٜسادات)
"ٜٚ ،"Break Even Pointه ٕٛؼكٝل األزباح ٚي ٛيف أدَْ ٢عدالتٗا َُٗ ١صعب ١ؼتاز إىل دٗد َطتُسٚ ،عدّ ؼكل
االضتداَ ٖٛ ١ايتٗدٜد ايدا ِ٥يًُػسٚع ( .يف االقتصاد ٚاألعُاٍٚ ،ؼدٜداّ قاضب ١ايتهايٝـْ ،كط ١ايتعادٍ (ٖٞ )BEP
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ايٓكط ١اييت عٓدٖا ايتهًؿ ١أ ٚايٓؿكات ٚاإلٜسادات َتطا : ١ٜٚال ٜٛدد أَ ٟهطب أ ٚخطاز ٠صاؾ ١ٝأٜ ٟصٌ إىل َسسًٜ ١ه ٕٛعٓدٖا
"تعادٍ (.)2( ) Break Even
- 1

يف اؾاْب اآلخسٜ ،ؤد ٟانؿاض ايتهايٝـ بػهٌ نبرل إىل برٍ فٗٛد َطاعـ يهطب شخِ املٓاؾطٚ ،١ؼكٝل أٖداف

املبٝعات املسضٚ ،١َٛايتُُٓٝص بني املٓاؾطني.
تكهفح احلصىل عهى انعًالء:
إَٕ َعسؾ ١تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُالCAC “Customer Acquisition ( ٤
” َٔ )Costأِٖ َكاٜٝظ ؾِٗ ايتهايٝـ (ٚ .)3ميهٔ تعسٜؿٗا عً ٢أْٗا ايتهًؿ ١املستبط١
بإقٓاع ايعُال ٤بػسآَ ٤تر أ ٚخدََ ١ا ٖٞٚ .أٜطاّ ايتهًؿ ١اييت ٜٓؿكٗا املػسٚع إلقٓاع
ايعُال ٤احملتًُنيُٜٚ ،عتدل ٖرا املؤغس َكٝاضاّ ٖاَاّ يًُػسٚع؛ ألْ٘ ًٜعب دٚزاّ زٝ٥طاّ يف
استطاب ق ١ُٝايعُ ٌٝيف ايػسنٚ ١ايعا٥د عً ٢االضتجُاز) َٔ (ROIعًُ ١ٝاالضتشٛاذ عً٢
ايعُ( .)4( ٌٝيف ايتُٜ ،ٌٜٛعسف َعدٍ ايعا٥د عً ٢االضتجُاز ( ،)ROIبأْ٘ َعدٍ ايسبح أ ٚايعا٥د ؾكط ،بٓطب ١األَٛاٍ يف زبح أ ٚخطاز( ٠ضٛا٤
أناْت قكك ١أّ غرل قكك )١يف اضتجُاز َا ،بايٓطب ١إىل األَٛاٍ اييت مت اضتجُازٖا َٔٚ .املُهٔ اإلغاز ٠إىل األَٛاٍ املهتطب ١أ ٚاملؿكٛد٠
بايؿا٥د ،٠أ ٚايسبح /اـطاز ،٠أ ٚصايف ايدخٌ /اـطازٜٚ .٠ػاز إىل األَٛاٍ املطتجُس ٠باضِ األص ،ٍٛأ ٚزأع املاٍ ،أ ٚزأع املاٍ ايسٝ٥ط ،ٞأٚ
أضاع تهًؿ ١االضتجُازٚ .عادَ ّ٠ا ٜتِ ايتعبرل عٔ عا٥د االضتجُاز بايٓطب ١امل).١ٜٛ٦
إَٕ تطبٝك٘ (أَ ٟؿٗ ّٛتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعَُٓ )CAC ٌٝتػس يف أٚضاط غسنات ايدلفٝات ٚاـدَاتٚ ،قد ال َٜهِجُس تطبٝك٘ يف
اجملاالت ايتذاز ١ٜاألخسٚ .٣يهٔ هب االٖتُاّ بٗرا املكٝاع َٚعسؾ ١املؤثسات ؾ ،٘ٝباإلضاؾ ١إىل ؼدٜد ايُٓٛذز األَجٌ يتٓؿٝرٚ ٙإدازت٘ .إَٕ
ايؿِٗ ايٛاضح هلرا املكٝاع ٚغرل َٔ ٙاملؤثسات هعٌ َٔ تأنٝد قسازات االضتجُاز اؿه ١ُٝضٌٗ َٝٚطس مما ٜؤد ٟإىل ايُٓ ٛاملطتداّٜٚ ،كابٌ ذيو
إٔ عدّ ٚضٛح ايصٛز ٠ناًَ ١هعٌ َٔ املطتش ٌٝؼدٜد َد ٣ؾعاي ١ٝدٗٛد ايتطٜٛل ٚؼكل املبٝعات.

إحتساب تكهفح احلصىل عهى انعًالء:
ُتعِتدل عًُ ١ٝؼدٜد تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤عًُ ١ٝسطاب ١ٝبطٝطْ ١طبٝاّ ،سٝح تتِ قطُ ١فُٛع ايتهايٝـ املستبط ١باؿصٍٛ
عً ٢ايعُال ٤اؾُدُدِ (اير ٟمت ؼدٜدِٖ نٗدف يًتشكٝل) ،عً ٢عدد ايعُال ٤اؾُدُدِ ايؿعًٝني اير ٜٔمت انتطابِٗ يف ؾذل ٠قدد َٔ ٠اـط ١ايعاَ١
يًُػسٚع أ ٚاملتذس اإليهذل.ْٞٚ
َٚط : ١عٓد ؼدٜد ٖر ٙايتهايٝـ ( )CACهب أالَ تطاف أٜاّ َٔ تهايٝـ االستؿاظ بايعُال ٤أ ٚاـدَات املكدَ ١هلِ (خدَات َا بعد
ايبٝع) ،إذ أْٗا تهايٝـ قصٛز ٠سْ ٍٛكط ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ ٌٝؾكط ،بٌ ال ٜدخٌ يف ٖرا اؿطاب تهايٝـ تدزٜب َٓدٚب ٞاملبٝعات أٚ
َطؤٚي ٞايتطٜٛل بػهٌ عاّ (عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ) ،بٌ ٜتِ تكطْ ِٝؿكات ٖؤال ٤املطؤٚيني ٚؾكاّ يهٝؿ ١ٝقطاٚ ٤قتِٗ ٚتٛشٜع َٗاَِٗ عٝح ٜتِ
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بػهٌ دقٝل ؼدٜد نِ ٖ ٞتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ َٔ ٌٝضُٔ بكَٗ ١ٝاَِٗ ٚتهايٝؿِٗ األخسٜٚ ،٣تِ تطبٝل ٖر ٙاؾص ١ٝ٥عً ٢بك ١ٝايٓؿكات
ايعاَ ١املػذلن ١يتشدٜد ْؿكات اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤بدق( ١ضُٔ أؾطٌ املُازضات املُهٓ.)١

ٖٓا َجاٍ ضسٜع الستطاب تهايٝـ ضٓٚ ١اسدَ ٠ع إَهاْ ١ٝعٌُ ٖر ٙاملعادالت أل ٟؾذل ٠ناْت.

ْالسغ يف ٖرا املجاٍ إّٔ تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ ٌٝايٛاسد يف سدٚد أقٌ َٔ  11أيؿا إلمجاي ٞايـ  06عُٝال اير ٜٔمت
اؿص ٍٛعً.ِٗٝ
ٖٓٚا تُطسح بعض األض ١ً٦املُٗ:١
ٌٖ ٖرا ايسقِ َؤغس اهاب ٞأّ ضًيب ؟ ٌٖ مت إْؿام أنجس َٔ ايالشّ يًشص ٍٛعً ٢ايعٌُٝ؟ ٌٖ باإلَهإ إضتػالٍ االضتجُاز بطسم أنجس
ؾعاي١ٝ؟
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أيٍ جية أٌ تكىٌ انتكانيف؟
يإلداب ١عٔ ٖرا ايطؤاٍ ،متاز إىل ؼدٜد ٖدف تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤أٚالّ.
سٝح ٜتِ إستطاب ذيو اهلدف بكطُ ١تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال )CAC( ٤عًَ ٢تٛضط ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ )5( ٌٝيف املػسٚع ( Customer
َ( )6( )Lifetime Valueتٛضط ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعَُ = ٌٝتٛضط املبًؼ ايرُِٜٓ ٟؿك٘ ايعُ ٌٝيف املػسٚع خالٍ َد ٠ايعالق ١بني ايعُٚ ٌٝاملػسٚع
"املتذس االيهذلٚ ،)"ْٞٚضٓأت ٞعً ٢غسح نٝؿ ١ٝإستطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝالسكاّ( .تُعسٓف ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝبأْٗا َتٛضط االزباح اييت
ُُٜهٔ ؼكٝكٗا َٔ عُٚ ٌِٝاسد ط ١ًٝؾذل ٠تعاًَ٘ َع املػسٚعٚ ،تُعتدل َؤغس ملعسؾ ١اؿد األعً ٢يًٓؿكات اإلعالْ ١ٝاييت ميهٔ ؼًُٗا د ٕٚايتعسض
يًدطاز).٠
ُٜٛٚص ٢بإضتدداّ االختالف يف ق ١ُٝإمجاي ٞاألزباح عٓد إستطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُٜٚ ،ٌٝتِ إستطاب ٖرا االختالف بإْكاص
إمجاي ٞق ١ُٝاملبٝعات َٔ ايتهايٝـ املباغس ٠يًُبٝعات احملكك ١ؾكط.
ٚبايعٛد ٠إىل املجاٍ ايطبام لد إَٔ املػسٚع وكل َتٛضط أزباح مبكداز  13أيؿّا يهٌ عُ ٌٍٝضٜٓٛاَّٚ ،تٛضط ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُٖٞ ٌٝ
 %2.4ضٜٓٛاّٚ ،بايتاي ٞؾإَٕ ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ 73 ٌٝأيؿّاْٚ ،طب ١تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ( %12.4 ٖٞ ٌٝق ١ُٝتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعٌُٝ
َ 19,702.94كط ١َٛعًَ ٢تٛضط ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ.)84,000 ٌٝ
ٚتأت ٞاـط ٠ٛايتاي ١ٝيف عًُ ١ٝاالستطابٚ ،ؽتًـ تبعّا الختالف عد ٠عٛاٌَ؛ َجٌ ْٛع املػسٚع ٚؽصص٘ٚ ،منٛذز اإلٜسادات املُتبع،
ٚنريو َعدالت ايُٓ ٛاملتٛقع ١أ ٚاحملكك.١
َٚط :١تطبٝل َعٝاز أْ ٚطبَ ١ا بني ايــــــــ  %21 ٚ %11نُعدالت من ٛيًُػسٚع َٔ ٖٞ ،أؾطٌ املُازضات املتبع ١يف ٖر ٙاؾص.١ٝ٥
ْالسغ قدٚد ١ٜايتهايٝـ ٚاملتػرلات يف املجاٍ املتبع ٖٓاٚ ،نكاعد ٕ٠عاَْ ٕ١طع ٖٓا بعض املتػرلات ايسٝ٥ط ١ٝاييت تطاعد عًَ ٢عسؾ١
ايٓطام اير ٟهب إٔ ْه ٕٛؾ:٘ٝ
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َٚع ٚدٛد قٓاع ١يد ٣ايبعض بإّٔ قدز ٠ايُٓ ٛايطسٜع ٚؼكٝل األزباح ذات عالق ١طسدَ ١ٜع شٜاد ٠االضتجُاز يف اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ،٤إيَا
أْٓا ضٓٓاقؼ ٖٓا َد ٣صشٖ ١ر ٙايعالق.١
انًُىذج األيثم نهحصىل عهى عًالء:
َٔ األخطا ٤ايػا٥ع ١اييت تكع ؾٗٝا ايػسنات أ ٚأزباب املػازٜع  -اييت ال تُٓ ٛمبعدالت ثابت - ١أِْٗ ال ىصصَٛ ٕٛازد ناؾ ٕ١ٝيف ٚضط
ٚأعً ٢قُ ُِعَ آي ١ٝاؿص ٍٛعً ٢ايصبا( .)7( )Lead Generation Funnel( ٔ٥درب ايعُال ٤احملتًُني َٖ ٛصطًح يف ايتطٜٛل ٜطتددّ عادّ٠
يف ايتطٜٛل اإليهذل ْٞٚيٛصـ نٝؿ ١ٝدرب اٖتُاّ املطتًٗو أ ٚاْتباٖ٘ إىل املٓتذات أ ٚاـدَات اـاص ١بأ ١ٜغسن).١

ٚيإلداب ١عٔ َد ٣ؾعايَ ١ٝا ٜتِ بري٘ َٔ دٗد ،هب ؼً ٌٝأعُل ألزقاّ إستطاب تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢ايعُال )CAC( ٤يتشدٜد أ ٟدص٤
َٔ تًو املعادي ١هب إٔ ؽصص َٛازد إضاؾ ١ٝهلاْٚ .طع منٛذدّا بطٝطّا يالضتدداّ نايتاي:ٞ
ْطب ١تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢عُال ٤ؾعًٝني – ْطب ١اؿص ٍٛعً ٢ايصبا َٔ ٔ٥ايتهايٝـ املدصص ١يًشص ٍٛعً ٢ايعُال ٤بػهٌ عاّ ( Sales
.)8( )"SQL" Qualified Leads
ْطب ١اؿص ٍٛعًَ ٢بٝعات – ْطب ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال َٔ ٤تهايٝـ دعِ ؼكٝل َبٝعات ددٜد.٠
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(ميهٔ تعسٜـ نًُ "LEAD" ١أٚ ٚصـ ايػدص بٗرا املصطًح ،بأَْ٘ ايػدص أ ٚاؾٗ ١اييت يدٜٗا َصًشٚ ١زغب ١يف غسا ٤املٓتر أ ٚاـدَ١
قٝد ايعسضُٜٚ ،طتددّ ٖرا املصطًح بػهٌ نبرل يف االغاز ٠يألغداص املتٛادد ٜٔعً ٢غبه ١االْذلْت يػسض ايتطٛم ٚايػسا ٤إيهذلْٝٚاَّ ِٖٚ ،ا
بني َسسًيت ايبشح ٚايتكصٞ؛ أَ ٟا قبٌ إؽاذ قساز ايػساَٚ ،٤سسً ١ايػسا ٤ايؿعً.)١ٝ
دعْٛا ْعٛد يًُجاٍ ايطابلٚ ،باضتدداّ ْؿظ األزقاّ َع تػٝرل ايٓطب ١املدصص ١يًشص ٍٛعً ٢ايصبا َٔ ٔ٥ق ١ُٝتهًؿ ١اؿص ٍٛعً٢
ايعُال ،٤يتٓعهظ عً ٢ايتهايٝـ اييت ترٖب يصاحل اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤ايؿعًٝني.
َٚس ٠أخس ٣هب ؼدٜد سذِ االضتجُاز اير ٟهب إ ُٜصسف َٔ أدٌ اؿص ٍٛعً ٢شباٚ ٔ٥ؼ ًِٜٗٛؾُٝا بعد إىل عُال ٤ؾعًٝنيٖٚ ،رٙ
ايٓكط ١تتأثس بٓٛع املػسٚع ٚنريو ايُٓٛذز املتبع يف ايتٓؿٝرٖٓٚ ،ا َٔ املُطتشطٔ إ ٜتِ ؼدٜد َا بني  %14إىل  َٔ %51ق ١ُٝتهايٝـ
اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤يتٛظٝؿٗا يف تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢ايصبا.)"SQL" Sales Qualified Leads( ٔ٥
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كيفيح انفصم تني تكهفح احلصىل عهى انزتائٍ وتني تكهفح ادلثيعاخ:
ضتطاعدْا ايتطاؤالت ايتاي ١ٝعً ٢ايؿصٌ بني تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايصباٚ ٔ٥بني تهًؿ ١املبٝعات:
 ٌٖ عًُ ١ٝايبٝع َعكد٠؟
نًُا ناْت عًُ ١ٝايبٝع عدل َساسٌ َعكدْٛ( ٠عاّ َا) ،نًُا استذٓا إىل ؽصٝص َٛازد أنجسٚ ،بايتاي ٞتهٖ ٕٛر ٙايعًُ ١ٝيف أدْ٢
َساسٌ ايتكٚ ِٝٝايكٝاع.
َٚط :١ػٓب ايٛقٛع يف خطأ قً ١ؽصٝص املٛازد يصاحل اضتكطاب ٚزعاٚ ١ٜمحا ١ٜايعُال.٤
َ ا ٖ ٞق ١ُٝاملبٝعات؟
نًُا ازتؿعت ق ١ُٝاملبٝعات نًُا نإ ايتٛد٘ يتدصٝص َٛازد أنجس يًُبٝعات عً ٢سطاب َٛازد اضتكطاب ايصباٚ ٔ٥محا١ٜ
ايعُال.٤
 ٌٖ يدٜو ؾسٜل تطٜٛس قدد يًُبٝعات؟
إٕ مل ٜٛدد ٖرا ايؿسٜل ؾعًٝو إٔ تتدر ٖر ٙاـط ٠ٛعادال غرل آدٌ ( ُٜؿطٌ بعد ايؿساؽ َٔ قساٖ ٠٤را ايهتٝب) ،سٝح ضٝطاعدى ٖرا
ايؿسٜل يف تطٜٛس آيٝات ٚخطٛات املبٝعات َٔ أعً ٢قُ ١قُ ُِعَ االضتكطاب إىل أضؿٌ ذيو ايكُُِعَ ايرٜٓ ٟتٗ ٞعُا ١ٜايعَُ ،ٌٝع اؿسص عً٢
ؽصٝص ايتهايٝـ ٚاملٛازد ،نالّ عطب استٝاد٘ ٚاهلدف َٓ٘.
َ ا سذِ املبٝعات ٚطسٜك ١اضتٗداؾٗا؟
ٖٓاى تٛد٘ بتػذٝع ايصبا ٔ٥عً ٢برٍ دٗد أندل يف ضب ٌٝايبٝع ألْؿطِٗ (االقتٓاع باملٓتر َٔ د ٕٚاؿاد ١يًتٛاصٌ َع ؾسٜل ايتطٜٛل
ٚاملبٝعات) ،أ ٟإٔ ٜطًَع ٚودد ٚوًٌ بٌ ٜٚكازٕ بني املٓتذات ،ؾال ٜصٌ إىل ؾسٜل املبٝعات إال  ٖٛٚقاب قٛضني أ ٚأدْ ٢إلمتاّ عًُ ١ٝايػسا٤
ايٓٗاٖٚ ،١ٝ٥را ٜعين ؽصٝص َٛازد أنجس يصاحل اضتكطاب شبا ٔ٥دُدد عٓد تبين ٖر ٙاالضذلاتٝذ.١ٝ
تطُٖ ٢ر ٙاالضذلاتٝذ ١ٝيف عامل ايتطٜٛل بــــــــ " ايتطٜٛل ايٛازد " ()01( .)Inbound Marketing؛ ؾُا املكصٛد ب٘؟
ايتطٜٛل ايٛازد ٜٚطُ ٢أٜطا اؾاذب :طسٜك ١إعالْات تطٜٛك ١ٝيًُٓتذات َٔ خالٍ املدْٚات ،ايهتٝبات ،املكاالتَ ،كاطع ايؿٝد،ٜٛ
ايهتب اإليهذل ،١ْٝٚايسضا ٌ٥اإلخبازٚ ١ٜايٛزم األبٝض ٚنريو ؼطني قسنات ايبشح ٚتطٜٛل ٚضا ٌ٥اإلعالّ االدتُاعٚ ١ٝمجٝع أغهاٍ تطٜٛل
احملتٜٚ .٣ٛعٌُ ايتطٜٛل اؾاذب أ ٚايٛازد عً ٢درب اْتبا ٙايعُال ،٤نُا أْ٘ ٜعٌُ عً ٢دعٌ ايٛص ٍٛيًػسن ١املٓتذ ١أَسّا ضٌٗ املٓاٍ ظاْب أَْ٘
ًٜؿت اْتبا ٙايعُال ٤إىل املٓتذات َٔ خالٍ إْتاز قت ٣ٛغٝل ).َِٗٚ

صفحة  9من 21

تكاليف جذب العمالء إلي متجزك اإللكتزوني

مدونة التجارة االلكتزونية العزبية

يا انفىائد يٍ ختصيص يىازد أكثس نصاحل استقطاب انزتائٍ؟
 .0تُصِبح عًُ ١ٝاملبٝعات أنجس نؿاٚ ٠٤ؾعاي ١ٝعٓد ؽصٝص َٛازد أنجس يصاحل اؿص ٍٛعً ٢ايصباٚ ٔ٥ؼ ًِٜٗٛإىل عُال.٤
ٜ .1صبح املػسٚع قادزاّ عً ٢شٜاد ٠سذِ املبٝعات ٚزؾع سذِ ٚال ٤ايعُال ٤يًُػسٚع.
 .2ازتؿاع َتٛضط سذِ املبٝعات.
 .3ايتُتع بصٜاد ٠تصٌ إىل  %41يف املبٝعاتٜ %37 َِٗٓ ،ك َٕٛٛبإْٗاَ ٤بٝعات ذات أزقاّ نبرل ،٠بعد إٔ أثبت ؼكل ذيو ايدزاضات
ٚاألعاخ ايسقُ ١ٝيًػسنات اييت تدٜس َٛازدٖا م ٛاؿص ٍٛعً ٢شباٚ ٔ٥تعٌُ عً ٢ؼ ًِٜٗٛإىل عُال.٤
بتطًٝط ايط ٤ٛعً ٢ن ٝؿ ١ٝإستطاب تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢شبا َٔٚ ٔ٥ثِ ؼ ًِٜٗٛإىل عُالْ ،٤ه ٕٛقد ٚصًٓا إىل ْكطَ ١ؿادٖا أُٖٖ ١ٝرٙ
االضذلاتٝذ ١ٝيف ايتذاز ٠اإليهذل ١ْٝٚبػهٌ خاص ٚايتذاز ٠ايتكًٝد ١ٜبػهٌ عاّٚ ،تٛضٝح أُٖ ١ٝؽصٝص ٚؼدٜد املٛازد املٓاضب ١يهٌ عٓصس
َٔ عٓاصس االضتجُاز (ايتطٜٛل ٚاملبٝعات) ست ٢تتشكل أعًَ ٢عدالت ايسبح يًُتذس االيهذلَ ْٞٚع أعًْ ٢طب استؿاظ بايعُال ٤نريوٚ ،بايتايٞ
ٜتِ إخذلام األضٛام ايتٓاؾط ١ٝبأؾطٌ ٚأعًَ ٢عدالتٗا.
َٚط :١إّٕ َساقب ١املٛازد ٚزبطٗا بايعٓاصس احملدد ٠يهٌ خط َٔ ٠ٛخطٛات ايبٝع  َٔٚثِ َسادع ١ايٓتا٥ر ٚعهطٗا عً ٢االضذلاتٝذ١ٝ
ايعاَ ١يًُتذس االيهذلْٞٚ؛ ٜٓعهظ إهاباّ بايتأنٝد عً ٢سذِ ْٚطب املبٝعات ألَ ٟػسٚع.
صفحة  10من 21

تكاليف جذب العمالء إلي متجزك اإللكتزوني

مدونة التجارة االلكتزونية العزبية

أهًيح يعسفح تكهفح احلصىل عهى انعًالء ( )CACيف انتجازج االنكرتوَيح:
تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُالٚ ٖٞ ٤اسد َٔ ٠أِٖ املكاٜٝظ ألَ ٟتذس إيهذلٖٚ ،ْٞٚرا بايتٛاؾل َع ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝيف املتذس؛ ملاذا؟
ألٕ َتذسى االيهذل ْٞٚوتاز يهطب املاٍ ،مما ٜعين أْو عاد ١يًشص ٍٛعً ٢أؾطٌ إضتػالٍ يًعا٥د عً ٢االضتجُاز ( َٔ )ROIايتطٜٛل
ٚمحالت املبٝعات.
إذاّ ؾأِٖ ْطب ١هب ايذلنٝص عًٗٝا ٖ ٞتًو اييت ؽدلى بايطبط نِ ايك ١ُٝاييت مت ؼكٝكٗا يصاحل املتذس َٔ ايعٌُٝ؛ ٚنِ نًؿين ذيو
يًشص ٍٛعً ٢تًو ايك١ُٝ؟

يسثثاخ اخلسازج:
تتشكل اـطاز ٠ؾُٝا ي ٛناْت ق ١ُٝاؿص ٍٛعً ٢ايعُ ٌٝأندل َٔ ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُٚ ،ٌٝيًتٛضٝح أنجس ْطع ٖٓا بعض ايطٓٝازٖٜٛات
يتكٚ ِٝٝؾِٗ نٌٍ َٔ ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعَُ : )CLTV( ٌٝكابٌ تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ)CAC( ٌٝ
 أقٌ َٔ  = 0:0املػسٚع يف طسٜل اـؿٛت ٚاـطازٚ ٠بػهٌ ضسٜع.
 ايتطا ٟٚعٓد  = 0:0ؼكل اـطازَ ٠ع نٌ عُٜ ٌٝتِ اؿص ٍٛعً.٘ٝ
ْ = 0:2 طتطٝع ايك ٍٛأْو ٖٓا يف َطت ٣ٛايهُاٍٚ ،يدٜو اشدٖاز يف األعُاٍ بػهٌ ًَشٛظَ ،ع تطبٝل منٛذز اضذلاتٝذَ ٞتني.
 = 0:3 أزقاّ زا٥عٚ ١لاح دٝدٚ ،يهٔ اْتب٘ ؾكد تهٚ ٕٛقعت يف قعٛز ايتكً َٔ ٌٝسذِ املٛازد املطتجُس ٠يف اؿص ٍٛعً ٢ايعُال،٤
ٚأْت اآلٕ يف َسسً ١من ٛضسٜع ١دداّ (أل ٟضبب نإ ،هب ايبشح عٔ ذيو ايطبب)ٚ ،يف ٖر ٙاؿاي َٔ ١املطتشطٔ ايٓعس يف بد ٤محالت
أنجس ٚاقع ١ٝيهطب شباٚ ٔ٥ؼ ًِٜٗٛإىل عُالٚ ٤بايتاي ٞايٛص ٍٛإىل ؼكٝل ْطب ١ايـ  ٖٞٚ ،0:2أؾطٌ ايٓطب اييت ُٜٛص ٢بتطبٝكٗا.
متاز َعسؾ ١ق ١ُٝتهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢ايعُال َٔ )CAC( ٤أدٌ تك ِٝٝاؿُالت ايتطٜٛك ١ٝيًُتذس بػهٌ ٚاضح َٚعسؾ ١ايٓتا٥ر
اؿكٝكٜٚ ،١ٝه ٕٛاهلدف ٖ ٛايعجٛز عً ٢أؾطٌ قٓٛات ايتطٜٛل ٚاملبٝعات اييت ؼكل أعً ٢املعدالت يًكُٝتني (ٚ )CAC:CLTVته ٕٛيف ْؿظ
ايٛقت قابً ١يًتطٜٛس ٚايُٓ ٛبػهٌ َتٛاشَٚ ٟطتكس.
ْصٝش َٔ :١املطتشطٔ عدّ ايذلنٝص عً ٢ايكٓٛات ايتطٜٛك ١ٝاييت تعطٓٝا عددّا صػرلّا َٔ ايعُالٚ ،٤ايذلنٝص عً ٢تًو اييت ؼكل ايتٛاشٕ
بني ايٛقت ٚاؾٗد ٚنريو اضتكساز ١ٜعالق ١ايـ (ٚ )CAC:CLTVتعطٓٝا أعداداّ دٝد َٔ ّ٠ايعُال.٤
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أهًيح فهى تكانيف احلصىل عهى انعًالء (:)CAC
َعسؾ ١عدد األغٗس ايالشَ ١الضتعاد ٠تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُالَ )CAC( ٤ؿٝد دداّ يتشدٜد َد ٣ق ٠ٛايُٓٛذز ٚاـط ١ايعاَ ١يًُتذس
االيهذلٚ ،ْٞٚبايتاي ٞيٝظ َٔ اجملدٚ ٟال املؿٝد إٔ تط ٍٛؾذل ٠اضذلداد ايك ١ُٝاالضتجُاز ١ٜاألٚىل ( )Initiative Investmentإىل 2
ضٓٛات (عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ)ٚ ،هب َعسؾ ١إّٔ أؾطٌ املُازضات يف اضتعاد ٠أَٛاٍ االضتجُاز األٚىل ٖ 01 ٞغٗسّا.
َعسؾ ١أؾطٌ ايكٓٛات يًشص ٍٛعً ٢ايعُالٚ ٤اييت ؼكل أؾطٌ املعدالت بني ق ِٝايـ (ْٚ ،)CAC:CLTVترنس إَٔ تهًؿ ١اؿص ٍٛعً٢
ايعُال ٤ؽتًـ بإختالف اؿُالت ايتطٜٛك ١ٝاملدتًؿٚ ،١هب إٔ ْتٝكغ يريو ٚبايتاي ٞتتػرل ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعَُ ٌٝكابٌ نٌ محً ١تطٜٛك١ٝ
(عٓد اختالؾٗا).
َٚط :١ايكاعد ٠املُٗ ١اييت ال هب إٔ ْٓطاٖا ":عٓد عدّ ؼكل عٛا٥د عً ٢االضتجُاز " "RIOهب ايتٛقـ عٔ االضتجُازٚ ،إعاد٠
أَ ٚسادع ١االضذلاتٝذٝات ٚاـطط ملعسؾ ١أ ٜٔترٖب ايتهايٝـ َكابٌ ايعا٥د َٔٚ ،ثَِ إعاد ٠صٝاغ ١تًو اإلضذلاتٝذٝات ٚايتٛدٗات".

تطثيق احتساب تكهفح احلصىل عهى انعًيم يف انتجازج االنكرتوَيح:
هب ايتؿسٜل بني َؿَٗٛني َُٗني؛ األ :ٍٚايتهًؿ ١يهٌ عُٚ ،)00( )Cost Per Action “CPA”( ٌٝايجاْ :ٞتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعٌُٝ
(( .)CACايتهًؿ ١يهٌ عٌُ ( ،)CPAاييت تعسف أسٝاْا باضِ ايدؾع يهٌ عٌُ ( ،)PPAتُطتددّ نجرلاّ يف ايتطٜٛل االيهذل ٖٛٚ ،ْٞٚمنٛذز
تطعرل اإلعالْات سٝح ٜدؾع ايُُعًٔ يهٌ عًُ ١ٝقدد - ٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍَ ٖٛ :ا ٜتِ دؾعَ ١كابٌ نٌ ْكس ٠أ ٚضػطٜ ١ك ّٛبٗا ايعُ ٌٝعً٢
االعالٕ أ ٚايسابط احملدد بتًو ايتهًؿ ١أ ٚاؿًُ ١االعالْ).١ٝ
سٝح ٜٓشصس املؿٗ ّٛاأل ٍٚيف ايتذاز ٠االيهذل ١ْٝٚس ٍٛإستطاب ايتهًؿ ١اييت ْدؾعٗا يتش ٌٜٛايعُ ٌٝيٝك ّٛبإمتاّ عًُ ١ٝايػساٜٚ ٤تعًل
ذيو باملبٝعات اؾدٜد ٠أ ٚاملتهسز َٔ ٠قبٌ عُ ٌٝددٜد أ ٚعُ ٌٝقد ِٜؾعٓاٍ َع املتذس االيهذل ،ْٞٚبُٓٝا املؿٗ ّٛايجآْٜ ٞشصس س ٍٛاؿصٍٛ
عً ٢ايعُال ٤اؾدد ؾكط.
كيفيح إحتساب انـ ( )CACيف انتجازج اإلنكرتوَيح:
غسست َطبكاّ آيٝات االستطابٚ ،أبطط ذيو أنجس يبٝإ إَٔ ٖٓاى طسٜكتإ الستطاب تهًؿ ١انتطاب ايعُال:٤
طسٜك ١بطٝطٚ ١يهٓٗا أقٌ دقٚ ،١طسٜك ١أنجس تعكٝدا ٚيهٓٗا تٓط ٟٛعً ٢نجرل َٔ املتػرلات املصاسبٚ ،١ايطسٜك ١األخرل ٖٞ ٠أنجس صش١
ٚدقٚ .١يهٔ اضتدداّ ايطسٜك ١األٚىل ضٝه ٕٛأنجس ؾا٥د َٔ ّ٠عدّ تطبٝل أ ٟغ َٔٚ ،٤ٞأدٌ َعسؾ ١عالق ١كتًـ ايكٓٛات ببعطٗا.
هب اؿرز عٓد تطبٝل ايطسٜك ١األٚىل (ايبطٝطٚ )١ايسبط بني ايك ِٝايٓطب ١ٝيـ ( ) CAC:CLTVألٕ ٖٓاى ايهجرل َٔ املتػرلات ايػا٥ب١
عٓد استطاب ايتهايٝـ.
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 -1ايطسٜك ١األٚىل (ايبطٝط )١الستطاب ايـ ":"CAC

سٝح إَٕ ( = )CACتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال٤
( = )MCCإمجاي ٞتهايٝـ اؿًُ ١ايتطٜٛك ١ٝاملتعًك ١باؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤ؾكط (يٝظ االستؿاظ بِٗ)
( = )CAفُٛع ايعُال ٤اير ٟمت اؿص ٍٛعًِٗٝ
يف املعادي ١ايطابك ١هب ايتأنٝد عً ٢إَٔ تهايٝـ اؿًُ ١ايتطٜٛك ٖٞ ١ٝايتهايٝـ املباغس ٠املستبط ١باؿص ٍٛعً ٢ايعَُ( ٌٝجٌ تػػٌٝ
غسٜط أ ٚغعاز ) ( bannerإعالْ ٞعً ٢أضاع نُ َٔ ١ٝايعٗٛز أ ٚايتهًؿ ١اإلمجاي ١ٝيهٌ ْكس ٠يف محالت ايـ ( .)01( )AdWordsدٛدٌ
آدٚٚزدع (باإللًٝص ٖٛ )AdWords :١ٜأسد َٓتذات دٛدٌ األضاض ١ٝيإلعالْات ٚاملصدز ايسٝ٥ظ يدخًٗاٜٛٚ .ؾس آدٚٚزدع أداٚت إلداز٠
اؿُالت ايتطٜٛكٚ ١ٝاالعالْ ١ٝاإليهذل).١ْٝٚ
 -2ايطسٜك ١ايجاْ( ١ٝأنجس دق )١الستطاب ايـ ":"CAC

سٝح إَٕ ( = )CACتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُال٤
( = )MCCإمجاي ٞتهايٝـ اؿًُ ١ايتطٜٛك ١ٝاملتعًك ١باؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤ؾكط (يٝظ االستؿاظ بِٗ)
( = )Wاألدٛز املستبط ١بايتطٜٛل ٚاملبٝعات
( = )Sتهًؿ ١بسفٝات ايتطٜٛل ٚاملبٝعات (َٓصات ايتذاز ٠اإليهذل ،١ْٝٚايتطٜٛل اآلي ،ٞاالختباز ٚايتشًٝالت ...اخل)
( = )PSأ ٟخدَات َٗٓ ١ٝإضاؾ ١ٝتطتددّ يف ايتطٜٛل ٚاملبٝعات (املصُُني ٚاالضتػازٜني ٚغرلِٖ)
( = )Oايٓؿكات األخس ٣املتعًك ١بايتطٜٛل ٚاملبٝعات
( = )CAفُٛع ايعُال ٤اير ٟمت اؿص ٍٛعًِٗٝ
ٚزد ذنس " ايتطٜٛل ٚاملبٝعات" ٚاييت أُؤند عً ٢تًو اييت تهَ ٕٛستبط ١بايتذاز ٠اإليهذلٚ ١ْٝٚذات ايعالق ١بانتطاب ايعُالٚ ،٤ميهٓٓا إٔ
ْس ٣نٝـ تأخر املعادي- ١املرنٛز ٠أعال - ٙيف االعتباز مجٝع ايتهايٝـ املستبط ١باؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤ؾكط يف ؾذلَ ٠ع.١ٓٝ

صفحة  13من 21

تكاليف جذب العمالء إلي متجزك اإللكتزوني

مدونة التجارة االلكتزونية العزبية

حتهيم احلًالخ وانقُىاخ انتسىيقيح:
إذا نٓت تسغب يف ؼً ٌٝتهًؿ ١اؿُالت ايتطٜٛكٚ ١ٝايكٓٛات املدتًؿ ،١ؾٝذب عًٝو أٚالّ عصٍ ٚؼدٜد سص ١بعض ايٓكاط املػذلنَ ١جٌ
ْطب ١ايٛقت املدصص يًشُالت أ ٚقٓٛات َع َٔ ١ٓٝأدٌ اؿص ٍٛعً ٢ق ١ُٝاألدٛز (ايسٚاتب عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ) املػذلنٚ ١احملدد ٠يهٌ بٓد.
قد ٜك ٍٛقآٖ ٌ٥ا :نٝـ ته ٕٛاؿًُ ١عٓد ٚدٛد أنجس َٔ محً ١تطٜٛكٚ ١ٝقٓا ٠بٝع ١ٝكتًؿ ١قبٌ إٔ ٜتشكل ايبٝع َٔ ايعٌُٝ؟
َجالّ :غدص َا قاّ بصٜاز ٠املتذس عدل محً ١يف ايؿٝظ بٛىٚ ،يهٓ٘ مل ُٜهٌُ عًُ ١ٝايػسا،٤
ٚبعد ؾذل ٠عاد إىل املتذس عدل محً ١تطٜٛك ١ٝيف دٛدٌ  َٔٚثِ أمتِ عًُ ١ٝايػسا.٤
إذاّ نٝـ ٜتِ استطاب ايتهايٝـ بني ٖاتني اؿًُتني يٓؿظ ايعٌُٝ؟
الستطاب ذيوٜ ،تِ تكط ِٝنٌ محً ١ضُٔ تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢ايصبٚ ٕٛتهًؿ١
ؼ ٌٜٛذيو ايصب ٕٛإىل عُ ٌٝؾعًَ ،ٞع تهًؿ ١درب ٚإعاد ٠ايعُ ٌٝإىل املتذسٖٓٚ ،ا ٜهٕٛ
يدٜو إمجاي ٞتهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعُ َٔ ٌٝتًو اؿًُتني.
َٚط:١
َٔ ايطٗٛي ١يف بعض األسٝإ سدٚخ ؾٛض ٢زقُ ١ٝنجرل ٠إٕ مل ٜتِ ايتطبٝل ٚاملسادع ١ايدٚز ١ٜبػهٌ دقٝلٚ ،سٝح باإلَهإ قساْ ٠٤تا٥ر
بعض ايكٓٛات ايتطٜٛك ١ٝعً ٢أْٗا َسع ١دداّ ٚيهٓٗا يف ايٛاقع يٝطت نريو أبداّٚ ،ايعهظ أسٝاّْا.
تطىيس وحتسني تكانيف احلصىل عهى انعًالء (:)CAC
َٔ أدٌ تطٜٛس ٚؼطني ايتهايٝـ َٔ ،األؾطٌ:
 ايبد ٤بتطٜٛس آيٝات ؼ ٌٜٛايصبا ٔ٥إىل عُال ٤يف ْؿظ املتذس االيهذل.ْٞٚ
 تسنٝص ايسضا ٌ٥املباغس ٠ضُٔ اؿُالت ايتطٜٛك.١ٝ
 ايذلنٝص ايدا ِ٥عً ٢ايعُال ٤أصشاب أعًَ ٢عدالت ق ِٝايـ (.)CAC:CLTV
 االضتُساز يف قاٚي ١اضتهػاف ٚتطبٝل قٓٛات أنجس زع.١ٝ
نريو َٔ األؾطٌ قاٚي ١إستطاب:
 .0تهًؿ ١نٌ شٜاز ٠يًُتذس ٚزبطٗا باؿًُٚ ١ايكٓا ٠ايتطٜٛك ١ٝاييت سككت تًو ايصٜاز.٠
 .1تهًؿ ١ؼ ٌٜٛتًو ايصٜاز ٠إىل عًُ ١ٝبٝع ١ٝقككٚ ١زبطٗا باؿًُٚ ١ايكٓا ٠ايتطٜٛك ١ٝاملُشَكٔك ١هلا.
َ .2تٛضط عدد ايعُال ٤ايؿعًٝني اير ٜٔمت ؼ َٔ ًِٜٗٛخالٍ نٌ قٓا ٠تطٜٛكْٚ ،١ٝترنس أْ٘ باإلَهإ تَشٌُُ َعدالت عاي َٔ ١ٝايـ ()CAC
يصاحل ايعُال ٤اير ٜٔيدَ ِٜٗعدالت عاي َٔ ١ٝايــ (.)CLTV
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انقيًح اندائًح نهعًيم (:)CLTV
يُٓ َعسِفِ ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ،)03( )Customer Lifetime Value( )02( )CLTV( ٌٝبأْٗا َتٛضط األزباح اييت ميهٔ ؼكٝكٗا َٔ
عُٚ ٌٝاسد ط ١ًٝؾذل ٠ايتعاٌَ َع املتذس اإليهذل( ْٞٚأ ٚأَ ٟػسٚع).
ٚتًعب ” ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ”ٌٝدٚزاّ أضاضٝاّ َٚباغـساّ يف َعسؾ ١اؿدٓ األعً ٢يًـٓؿكات اإلعالْ ١ٝاييت ميهٔ يًُػسٚع إٔ ٜتشًُٗا د ٕٚإٔ
ٜتعسٓض يًدطازَٚ ،٠عسؾٖ ١ر ٙايك َٔ ١ُٝاألُٖ ١ٝمبهإ عٝح ُٜؿطٌٓ أيـ َس ٕ٠إٔ تكدٓزٖا تكدٜساّ عً ٢إٔ تًُٗٗا نًٝاّ .إٕٓ أ ٍٚعًُ ١ٝبٝعٍ ال
تعين غ٦ٝاّ عً ٢اإلطالم ٚيٝطت أبداّ َكٝاضاّ يًسبح ٚاـطاز ،٠إَُْا اؿؿاظ عً ٢ايعُ ٌٝألط ٍٛؾذل ٕ٠ممهَٓ ٖٛ ١ا وكل يو األزباح ٚهٓٓبو
اـطا٥س.
أهًيح انقيًح اندائًح نهعًيم:
تهُٔ أُٖ ١ٝايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝيف أْٗا تطاعد عً:٢
 .0ؼدٜد ايك ِٝايؿعً ١ٝيًعا٥د عً ٢االضتجُاز ( )RIOيهٌ عُ:ٌٝ
ٚبايتايٜ ٞطاعد عً ٢ايذلنٝص عً ٢اؿُالت ٚايكٓٛات اييت تعطٞ
أؾطٌ ايٓتا٥ر َٔ ٖدف اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ،٤بدالّ َٔ ايتدبط
ايعػٛا ٞ٥يف االضتجُاز ايتطٜٛكٚ ،ٞهب إٔ ٜتِ ؼطني قٓٛات
ايتطٜٛل مبا ٜتٓاضب ٚايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعٌُٝ؛ ٚيٝظ بتٓاضبٗا َع
ايك ١ُٝايسع ١ٝأل ٍٚعًُ ١ٝغسا ٤يف املتذس ،أ ٟإٔ ته ٕٛايتٓاضب١ٝ
ٚايعالق ١بني تهًؿ ١اؿص ٍٛعً ٢ايعَُ ٌٝكابٌ ايك ١ُٝايدا١ُ٥
يًعُ.)CAC:CLTV( ٌٝ
عٓد تطبٝل ٖر ٙايطسٜك ١ؾإْٓا ْػرل َؿَّٗٛا اقتصادّٜا الضذلاتٝذ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢ايعُ ،ٌٝألْٓا ضٓهَٓ ٕٛؿتشني عً ٢ؽصٝص
َٛازد ٚاضتجُاز أنجس َٔ أدٌ اؿصٚ ٍٛاالضتشٛاذ عً ٢ايعُ ٌٝغرل َكٝد ٜٔبايٓتا٥ر ايسع ١ٝاحملدٚد ٠أل ٍٚعًُ ١ٝغسا ٤أ ٚتؿاعٌ َع
املتذس (املػسٚع)ٚ ،تٓتكٌ ايٓعس ٠بػهٌ أٚضع إلمجاي ٞاألزباح اييت ته ٕٛعًَ ٢د ٣عُس سٝا ٠ايعُ ٌٝيف املػسٚعٜٚ ،تِ ايذلنٝص عً٢
ايعُال ٤ذ ٟٚايك ١ُٝاالمجاي ١ٝاألعً ٢ضُٔ ؾذل ٠بكاٚ ِٗ٥تعاًَِٗ َع املػسٚع (ؽصٝص ٚؼدٜد دميٛغسايف يًعُال( )04( )٤ايذلنٝب١
ايطهاْ ،١ٝأٚايدميٛغساؾٝا (باإلْهًٝص ٖٞ ،)Demography :١ٜايدزاض ١اإلسصا ١ٝ٥يًطهإ ايبػس ٚ ،١ٜميهٔ إٔ ٜه ٕٛعًِ
بػهٌ عاّ ٜطبل عً ٢أْٛ ٟع َٔ ايطهإ ايرٜ ٜٔعٝػ ٕٛبػهٌ دٜٓاَٝهٖٚ ،).ٞرا ايتشدٜد ٚايذلنٝص أ ٚايتذص ١٥أ ٚتكط ِٝايطٛم إىل
فُٛعات عطب خصٛص ١ٝنٌ فُٛعٚ ١ايعٛاٌَ املػذلن ١بٗٓٝا (ٜ )05طاعد عً ٢إخذلام األضٛام َكابٌ املٓاؾطني بػهٌ أضسع ٚأبطط
ٚأنجس دق ١يف ايٓتا٥رٜ( .كصد بتذص ١٥أ ٚؼدٜد ايطٛم ،أ ٟتكط ُ٘ٝاي ٞفُٛعات ؾسع ١ٝيهٌ َٓٗا فُٛع َٔ ١اـصا٥ص املتػازن١
ؾٗٝا ٚاملُٝص ٠هلا ،أ ٟتكط ِٝايطٛم ايهً ٞاي ٞقطاعات ٚفُٛعات َتذاْط َٔ ١املطتًٗهني تعسف باضِ ايكطاعات ايطٛقٚ ١ٝايعٌُ
عً ٞاغباع استٝادات نٌ قطاع ضٛق ٞأ ٚضٛم ؾسع ٞسطب خصا٥ص٘ املُٝصٚ ٠ذيو بتكد ِٜأؾطٌ َصٜر تطٜٛك ٞهلا).
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 .1تعصٜص اضذلاتٝذ ١ٝايتطٜٛل:
ال هب إٔ ته ٕٛق ١ُٝاؿًُ ١ايتطٜٛك ١ٝفسد زقِ تكدٜس ٟأ ٚؾعً ٞيإلٜسادات ٚاألزباح املباغس َٔ ٠أ ٍٚعًُ ١ٝبٝع ،١ٝبٌ ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ
تك ِٝٝأ ٟمحً ١تطٜٛك ١ٝعً ٢أضاع َتٛضط قُٝتٗا ايتأثرل ١ٜعً ٢ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ )CLTV( ٌٝضُٔ ايؿ ١٦احملدد َٔ ٠ايعُال ٤املطتٗدؾني،
(عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ :تٗدف اؿًُ ١ايتطٜٛك ١ٝإىل ؼ ٌٜٛعُال ٤ايػسا ٤ايٝت( ِٝملسٚ ٠اسد )٠إىل عُالَ ٤تهسز ٟايػساٚ ٤ايتؿاعٌ).
 .2إْػا ٤زضا ٌ٥تطٜٛك ١ٝأنجس ؾعايٚ ١ٝاضتٗداؾاّ:
ضُٝهٓٓا ؼدٜد (ٚبدق )١ايؿ ١٦املطتٗدؾ َٔ ١ايعُال ٤عطب قاعد ٠ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُال َٔ ٤ؼطني اؿًُ ١ايتطٜٛكٚ ١ٝزبطٗا
َع ايسضا ٌ٥املطتَٗدٔؾَ ١يًعُال.٤
 .3ؼطني ٚتطٜٛس ايطًٛنٝات:
ْطتطٝع باضتدداّ تكٓٝات ايتذُٝع (تكط ِٝايعُال ٤إىل فُٛعات َػذلن ١يف ايصؿات) َٔ انتػاف ٚؼدٜد َُشطٓات ايطًٛنٝات اييت
ُتشؿص ايعُال ٤عً ٢ايكٝاّ بعًُ ١ٝايتؿاعٌ األٚىل يف املتذس (إمتاّ عًُ ١ٝايػسا ٤األٚىل)ٚ ،هب إٔ تُهسز تطبٝل ٖر ٙايطًٛنٝات (زضاٚ ٌ٥محالت
ٚقٓٛات تطٜٛك )١ٝستٜ ٢تِ ؼ ٌٜٛايصبا ٔ٥إىل عُال( ٤يًُس ٠األٚىل)  َٔٚثِ ؼ ًِٜٗٛإىل عُالَ ٤تهسز ٟايتؿاعٌٚ ،بايتاي ٞايسؾع َٔ ايك١ُٝ
ايدا ١ُ٥يًعُ.ٌٝ
 .4ؼطني األداٚ ٤ايٓتا٥ر َٔ عًُ ١ٝخدَ ١ايعُال:٤
تسنٝص ايٛقت ٚاملٛازد االضتجُاز ١ٜاـاص ١غدَ ١ايعُالٚ ٤خدَات َا بعد ايبٝع عً ٢أٚي٦و اير ٜٔيد ِٜٗق ١ُٝأعً ٢يًُػسٚع ٜٚطاُٖٕٛ
بك ٠ٛيف إمجاي ٞايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝاييت ٖ ٞاملكٝاع اؿكٝك ٞيتشدٜد ضًِ ٚدزدات األُٖ.١ٝ
كيفيح إحتساب انقيًح اندائًح نهعًيم (:)CLTV
َؤغسات إستطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ:ٌٝ
ٜتِ إضتدداّ َؤغس ٜٔزٝ٥طني عٓد استطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ:ٌٝ
 .0املؤغس ايصَين ٖٛٚ :ببطاط ١إمجاي ٞاألزباح َٔ مجٝع َػذلٜات ايعُ ٌٝخالٍ ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاييت تعاٌَ ؾٗٝا َع املتذس االيهذل،ْٞٚ
ٜٚه ٕٛاالستطاب يهٌ عُ ٌٝعً ٢سدُٜٚ ،ٙعتَدل ٖرا َؤغسْ دٝدْ الستطاب إمجاي ٞايسبح ايصايف ايٓاتر عٔ مجٝع عًُٝات ايػسا٤
ٚايتؿاعٌ ست ٢آخس عًُ ١ٝقاّ بٗا ذيو ايعُ ٌٝخالٍ ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاحملدد.٠
سطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝعً ٢أضاع إمجاي ٞصايف األزباح تعط ٞايسقِ ايؿعً ٞيًسبح اير ٟضاِٖ ب٘ ايعُ ٌٝيف املتذس
اإليهذل( ْٞٚاملػس ٚع)ٜٚ ،ؤخر بعني االعتباز تهايٝـ خدَ ١ايعُال + ٤تهايٝـ اإلعادٚ ٠االضذلداع (إعاد ٠املٓتذات يًُتذس بعد ايبٝع
أل ٟضبب نإ)  +تهايٝـ االضتشٛاذ  +تهايٝـ أدٚات ٚبساَر ايتطٜٛل املدتًؿٚ ،١غرلٖا َٔ ايتهايٝـ املصاسب ١يتشكٝل ٖرٙ
املبٝعات.
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قد ْٛاد٘ بعض ايتعكٝدات عٓد قاٚي ١االستطاب بٗر ٙايطسٜك ١عً ٢أضاع ؾسد( ٟيهٌ عُ ٌٝعً ٢سد ،)٠خاص ١إذا نٓا ْسغب
يف إضتدداّ األزقاّ اؿكٝكٚ ١ٝؼدٜجٗا أٚالّ بأ.ٍٚ
القيمة الدائمة للعميل بئستخدام املؤشزالزمني = (إجمالي قيم جميع املعامالت) ( Xمتوسط إجمالي هامش لارباح)
 .1املؤغس ايتٓبؤ :ٟٓؼً ٌٝتٓبؤ ٟٓؾُٝع تعاَالت ايعَُ ٌٝع املتذس اإليهذلٚ ْٞٚايطًٛى املُتبع َٔ قبٌ ايعُ ٌٝخالٍ ٖر ٙايؿذل ٠ايصَٓ،١ٝ
ٚنًُا ناْت ٖر ٙاملعادي ١ايتٓبؤ ١ٜدقٝك ١نًُا ناْت ايٓتا٥ر أؾطٌٚ ،تصداد دقٖ ١ر ٙاملعاديَ ١ع نٌ عًُ ١ٝغسا ١ٝ٥أ ٚتؿاعًٜ ١ٝك ّٛبٗا
ايعُ ٌٝيف املتذسُٜٚ ،عتَدل ٖرا املؤغس زا٥عّا إٕ طُبل بػهٌ دقٝل.
ٖٚر ٙاـٛازشَ ١ٝايتٓبؤ ١ٜؼا ٍٚاؿص ٍٛعً ٢ق ِٝأنجس دق ١يًك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ َٔ ٌٝخالٍ ايتٓبؤ بايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝاييت
ضٝكدَٗا ايعُ ٌٝيًُتذس (املػسٚع) خالٍ ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاحملدد ٠يٛدٛد ايعُ ٌٝيف املتذس ،أ ٚخالٍ سٝا ٠ايعُ ٌٝيف املػسٚع.
َٚط :١ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٖٞ ٌٝصايف ايك ١ُٝاؿاي ٖٞٚ( ١ٝايك ١ُٝاملهاؾ ١٦يف ايصَٔ اؿاضس جملُٛعَ ١بايؼ َاي ١ٝتُدؾع يف
أشَٓ ١كتًؿ َٔ )١فُٛع ايعٛا٥د املطتكبً ١ٝيًعُْ ٌٝاقصاّ مجٝع ايتهايٝـ املستبط ١بريو ايعُ.ٌٝ

()06

ٚاقعٝاّ قد ٜه َٔ ٕٛايصعب ؼكٝل ذيو بطبب املتطًبات ايهجرل ٠ؾُع األزقاّ اؿكٝك ١ٝأٚالّ بأٖٓٚ ،ٍٚاى ايهجرل َٔ ايطسم
الستطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ ٌٝباملؤغس ايتٓبؤ ٟؽتًـ عٔ بعطٗا يف دق ١ايٓتا٥ر أ ٚيف تعكٝدات األزقاّ ٚسطاباتٗاٚ ،يهٓٓا
ضٓسنص عً ٢أبطط األَجً ١هلا.

سٝح إَٕ (َ = )Tتٛضط عدد املعاَالت ايػٗس١ٜ
(َ = )AOVتطٛط قَ( ١ُٝبًؼ) املعاَالت ايػٗس١ٜ
(َ = )ALTتٛضط عُس ايعُ( ٌٝباألغٗس)
(َ = )AGMتٛضط إمجايٖ ٞاَؼ األزباح
ٚيٓطًل عً ٢املعادي ١ايطابك ١إمجايٖ ٞاَؼ َطاُٖ ١ايعُ ٌٝخالٍ ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝئعُُس ايعُ ٌٝيف املػسٚع (.)GML

سٝح إَٕ

(َ = )Rعدٍ بكا ٤ايعُ ٌٝايػٗسٟ

( = )Dضعس اـصِ ايػٗسٟ
( = )GMLإمجايٖ ٞاَؼ َطاُٖ ١ايعُ( ٌٝايٓاتر َٔ املعادي ١ايطابك)١
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َالسع :١هب االْتباٚ ٙبػهٌ دا ِ٥إىل إَٔ ٖر ٙايُٓاذز ئ ته ٕٛصشٝش ّ١متاَا ،ؾٗ ٞتٛقعات ٚتٓبؤات ؾكط.
ْعًِ مجٝعا إَٔ نٌ عُ ٌٝي٘ تٛدٗات٘ ٚخصٛصٝات٘ ٚاييت ؽتًـ طبٝع ١اؿاٍ َٔ غدص إىل آخسٚ ،ودد ذيو أُٖ ١ٝايبعض َٚكداز
قُٝت٘ عٔ اآلخسَٚ ،ع اضتُساز ١ٜمجع ايبٓٝات ٚاملعًَٛات س ٍٛايعُالْ ٤طتطٝع ؼدٜد أّٜا َٔ ايعُالٚ ٤ؼت أ ٟتصٓٝؿات ايك ِٝضٝه.ٕٛ
ٚميهٓٓا تكط ِٝق ١ُٝايعُ ٌٝيف املػسٚع إىل:
َ ستؿع ايك١ُٝ
َ تٛضط ايك١ُٝ
َٓ دؿض ايك١ُٝ
َٚط :١نًُا مت ؽصٝص َعادالت إستطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُال ٤مبا ٜتٓاضب ٚخصٛص ١ٝاملػسٚع نًُا ناْت األزقاّ ٚايٓتا٥ر أنجس دق،١
ٚنًُا ازتؿعت ايدق ١يف اؿطابات ٚاألزقاّ نًُا ناْت اؿًُٚ ١اـط ١ايتطٜٛك ١ٝأنجس قٚ ّ٠ٛؽصصاّ ٚذات ْتا٥ر دٝد َٔٚ ،٠ايطسٚز ٟايكٝاّ
بٗر ٙايعًُٝات اؿطاب ١ٝيؿِٗ أُٖ ١ٝايعُالٚ ٤قُٝتِٗ ألَ ٟػسٚع ػاز.ٟ
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اخلادتح:
تعتُد ايػسنات ايهدل ٣يف سطاب ايك ١ُٝايدا ١ُ٥يًعُ )CLTV( ٌٝعً٢
اختصاصٝني ٚقاضبٝني ٜطع ٕٛيف اعتبازِٖ فُٛع ّ١نبرل ٠دداّ َٔ ايعٛاٌَ
ٚاملتػرلات يًٛص ٍٛإىل أدمٓ ايٓتا٥رٚ ،قد ٜصعب عًٓٝا (غرل املدتصني) إٔ ْطع مجٝع
املتػرلات ٚايعٛاٌَ ْٚطتددَٗا يف ايعًُٝات اؿطابٖ ١ٝر ،ٙإَُْا ميهٔ تبطٝط
املعادي ١إىل عٓاصسٖا األضاض ١ٝعٝح ميهٔ ايتٛصٌ َٔ خالهلا إىل ْتا٥ر قسٜب١
دداّ َٔ ايٛاقع (.)07

ٚيف خامتٖ ١را ايػسح أزد ٛإٔ أن ٕٛقد ُٚؾكت يف تٛضٝح ؾِٗ تهايٝـ اؿص ٍٛعً ٢ايعُال ٤اير ٟنإ غا٥بّا عينٚ ،يٛال قاٚييت
املتٛاضع ١يف ايبشح ٚايذلمج( ١تسمج ١بايتصسف ٚايتٓكٝح ٚبعض اإلضاؾات)

()11( )08

(ٚ ،)10مجع املعًَٛات ٚزبطٗا ببعطٗا يف ْطل َتصٌ

قاٚالّ ب٘ ايتبطٝط ،ملا ٚصًت هلر ٙاملعسؾٚ ١اييت ضعٝت َٔ خالهلا دادا إلؾاد ٠اؾُٗٛز ايعسب ٞعدل إخساز ٖرا ايهتٝب إىل أزٚق ١ايػبه١
ايعٓهبٛت١ٝ؛ غرل إَٔ ٖرا دٗد بػسَُٗٚ ٟا بًػت ايعٓا ١ٜب٘ ؾال ىًْ َٔ ٛكص أ ٚخًٌ ،ؾُا ٚدد ؾ ٘ٝصدٚزْا تتطع يتكبً٘ ضٛا ٤ناْت َالسعات أٚ
ْكد بٓا َٔ ٤قبًهِ؛ ؾًهِ ايػهس ضًؿّا عً ٢االطالع ٚعًَ ٢ا تتؿطً ٕٛب٘ َٔ تعكٝبات َٚالسعات بػ ١ٝػٜٛد ايعٌُ.

ُ
ً
 ،،سائال ادلىىل عز وجم األجس عهى هرا اجلهد؛ وانفائدج نهجًيع ،،

شهاب انفقيه
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:ادلصادز
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7% )0(
D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86
http://www.almasiamarketing.com/2014/06/03/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81- )1(
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84#.VggYAPlVhBc
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7 )2(
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