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البحث

العالمات التجارية  +الثقافة +
تويتر = التأثير
"تأثير الثقافة"،
يوجد دائمًا عامل مشترك بني التجارة والثقافة  -حتى ولو كان خطًا رفيعًا تتبعه العالمات

على تويتر  -بل وحتى طلبهم  -أن تكون العالمات التجارية وثيقة الصلة بالثقافة :ومشجعة

التجارية .ولكن ما فاجأ فريق البحث لدى شركة  MAGNAوالدراسة اجلديدة التي أجرتها

للموضوعات الرائجة التي حتدد الثقافة احلالية ،وتدعم القضايا االجتماعية التي تعود بالنفع

تويتر" ،تأثير الثقافة "،كان مدى توقع العمالء — الشباب الصغار منهم باألخص

على اجلميع.

نتائج البصيرة الثاقبة
تغلغل العالمة التجارية في الثقافة له أهمية بالغة خاصةً بني املستهلكني الذين تتراوح أعمارهم
بني  18و 35عامًا ،وأولئك املوجودين على تويتر مقابل عامة السكان أكثر عاطفية ،واستنارة،
ويشعرون بقوة تأثير أكبر جتاه العالمات التجارية املتوافقة مع ثقافة بعينها.
ووجدت الدراسة أن تبني الثقافة من خالل االطالع الدائم ومواكبة ما يجري وإظهار املعرفة
باملستهلكني ورد اجلميل ،هو بالضبط طريقة العالمات التجارية في أن تصبح أكثر صلة
وارتباطًا ،فعندما يقرر األشخاص أي املنتجات واخلدمات يجب شراؤها ،فإنهم ال يفكرون فقط

املشاركة الثقافية للعالمة التجارية تشكِّل عامالً
حيويًا

%23

في قرار العميل بالشراء.

في األساسيات مثل السعر واجلودة — أو حتى في املفاهيم التي فاقت غيرها من حيث
العشوائية ،مثل السمعة.

املصدر | بحث بعنوان تأثير الثقافة " "The Impact of Cultureمن إعداد شركة  MAGNAوتويتر ،2019 ،الواليات املتحدة/
كندا/بريطانيا/اململكة املتحدة

بل سيقيِّمون أيضًا مدى صلة العالمة التجارية باهتماماتهم ودعمها للقضايا التي متيل قلوبهم
إليها .ورمبا ال يصدق البعض أن مدى ارتباط عالمة جتارية بثقافة ما يشكِّل  %23من قرار
الشراء الذي يتخذه املستهلك .ويعني هذا أن االرتباط بثقافة ما هو أحد االعتبارات املهمة
عندما يفكر األشخاص في شراء شيء ما من عدمه ،هذا إلى جانب عوامل أخرى مثل اإلدراك
اإليجابي للعالمة التجارية والسعر واجلودة .وتدفع هذه النتيجة املسوِّقني إلى إعادة التفكير فيما
يركزون عليه وفي إستراتيجياتهم ،حيث ميكن حتقيق االرتباط الثقافي من خالل حملة واحدة،

في حني أن إدراك االجتاهات واألحداث الثقافية في مجاالت مثل الرياضة واملوسيقى هي رهانات صغيرة
للعالمات التجارية ،إال أن الدراسة تكشف أن األشخاص يرغبون في التعمق أكثر :قد يحب األمريكيون
تلفزيونهم الواقعي ،لكن املشاركني في االستطالع يقولون إنهم أكثر اطالعًا على قضايا مثل املساواة بني
اجلنسني والتجارة العادلة من أحداث ثقافة البوب.

في حني جند أنه يصعب نسبيًا التحكم في العوامل األخرى والتعامل معها.
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ماذا يعني ذلك للمسوِّقني؟
اذهب إلى حيث يتجمع أكثر الناس املؤثرين واألكثر نفوذًا :إحدى النتائج الرئيسية

ال "حتد عن الثقافة" في إعالناتك :فاإلعالنات ذات التركيز الثقافي تنجح في وضع العالمات

للدراسة هو أنه برغم ميول املستهلكني األصغر سنًا إلى التحمس للثقافة ،أال أن ما مييزهم حقًا

التجارية في مركز مناسب بالسوق لكونها ذات صلة بالثقافة .كما أنها تضعها ككيان مسؤول

هو عاداتهم اإلعالمية .فاستخدام الوسائط االجتماعية يُعد مؤشرًا أقوى بنسبة  %25للعاطفة

اجتماعيًا وإبداعي ،فضالً عن منح املستهلكني جتربةً ال تُنسى.

الثقافية مقارنة بالعمر .ووفقًا لدراستنا ،تُبلي اإلعالنات املركِّزة على الثقافة بالءً حسنًا على
تويتر أكثر من املواقع األخرى املتميزة ،حيث يشارك جمهور صانعي األذواق احلقيقيني بدرجة

ميثل هذا البحث اجلديد حجة قوية للعالمات التجارية إلدراك أهمية الثقافة بل وبالعمل الدؤوب

أكبر وأكثر تقبالً.

على حتسينها ،تلك الثقافة التي تتخلل كل حياتنا متامًا ،وتعبر عن ارتباطهم بالثقافة على منصات
مثل تويتر ،إنها أفضل وسيلة متاحة للعالمات التجارية لالنضمام إلى احملادثات األكثر حيوية خالل

عِش قيم عمالئك :برغم وجود العديد من الطرق التي ميكن لعالمة جتارية ما سلكها لالرتباط

اليوم.

بثقافة معينة ،وفقًا للمشاركني في االستبيان ،جند أنه من أهم هذه الطرق رد اجلميل للمجتمع،
وجعل العمالء هم األولوية األولى ،ومخاطبة طيف واسع من اجلمهور ،ودعم القضايا
االجتماعية التي تفيد اجلميع

تتوفر عدة طرق لتكون العالمة التجارية ذات صلة ثقافيًا
وفقًا للمشاركني في االستطالع ،تتضمن أهم الطرق ما يلي:
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رد اجلميل للمجتمع
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إعطاء األولوية للعمالء

استهداف طيف واسع من

اجلمهور

بحث بعنوان " ،MAGNA & Twitter: "The Impact of Cultureالواليات املتحدة .2019

سرِّي | Twitter, Inc.

مايو 2019

%47
دعم القضايا االجتماعية التي
تفيد اجلميع

