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  ملخص البحث

المقصد السیاحى یمكن أن یكون أي شيء من دولة إلى منطقة، ومن منتجع إلى مدینة، ومن عامل جذب الى حدث والتى 
یمكن حتى تساعد منظمي الرحالت السیاحیة لبیع العالمات التجاریة، تمییزالعالمات التجاریة بدوره ، ھو خطة بسیطة یتم 

كون على شكل أفكار أو مبادئ أو معتقدات تربطھا بھذه العالمة لتترك فیما بعد وضعھا في خدمة العالمة التجاریة لت
ً عند العمالء الحالیین أو المستقبلیین یحفزھم ویشدھم دون غیرھا ً معینا وھناك العدید من العوامل الكثیرة التى تدخل  .انطباعا

ما على المقصد السیاحى التكیف باستمرار مع عالوة على ذلك، للحفاظ على المضي قد . تدخل في تكوین ھذه المعتقدات
و إذا لم یحدث ذلك، فإنھا سیفقد العمالء بالتأكید الى وجھات . المتغیرات سواء كان ذلك فى المنتج وأیضا صورتھ الذھنیة

 .أخرى أكثر یقظة لفرص جدیدة وھومایسمى دینامكیة العالمات التجاریة 

لمنتجات و فى اأن مفھوم العالمة التجاریة قد تم تطبیقھ على نطاق واسع  في العام ، على الرغم من: مشكلة الدراسة
على وجھ الخصوص، ال یزال تمییز . تمیز العالمة التجاریة للمقصد السیاحى ھى ظاھرة حدیثة نسبیا اال أنالخدمات، 

لسیاحى و غیر ممثلة بشكل العالمات التجاریة للمقصد السیاحى معرفة بشكل ضیق لدى العدید من منظمات إدارة المقصد ا
 .جید في األدبیات السیاحة

لمنظمات إدارة المقصد السیاحى یتفتقرون عموما الى اإلبداع واالبتكار في  فیما یتعلق اإلسكندریة ، فالمدیرین التنفیذیین
ل تنفیذ جوانب تسویق المدینة كوجھة سیاحیة دولیة ، و كذلك ، فھم مفھوم العالمات التجاریة للمقصد السیاحى من خال

 . انتقائیة فقط من ھذا المفھوم ، وخاصة تصمیم شعار

األولى ، فإنھ یحاول أن یستعرض األسس المفاھیمیة والنظریة عن تمییز العالمات . ھذه الدراسة ھدفان :  أھداف الدراسة
حدید أولویات إمكانیة تمییز والھدف الثانى ھو تقییم وت. التجاریة كما نقلت من قبل المؤلفین الرواد في مجال التسویق

  .العالمات التجاریة لالسكندریة كاحد المقاصد السیاحیة ووفقا لرأي الزوار األجانب و المحلیین
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