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مستخلص البحث-:
تلعب العالمة التجاریة دوراًمھما ً فى تکوین الصورة الذھنیة عن المنتج من
اتجاھات وانطباعات وخلق صورة ومکانة لدى المتلقى ،مما یساعد فى ترویج
المنتجات  ،واتخاذ قرارات الشراء والتأثیر على سلوک المستھلک لما للعالمة من
موقع متمیز فى األسواق ،وخلق صورة ذھنیة إیجابیة للمنشأة التى تمثلھا العالمة
التجاریة مما یمیز مکانھا بین منافسیھا من المنشآت األخرى للمنتجات المشابھة.
ویؤکد التسویق األخضرعلى مجموعة من االعتقادات وااللتزام بنمط معیشة
یرکزعلى أھمیة احترام األرض وسکانھا ،والذییستخدم من الموارد ماھو
ضروری ومناسب فقط ونجد أن الممارسات التسویقیة للعالمة التجاریة
فی ظل مفھوم التسویقاألخضرترتبط بحرص المنشأة على إتباع مجموعة
متکاملة من التصرفات الخضراء مثل ( السعی إلى إنتاج منتجات خضراء –
استخدام أغلفة خضراء – معالجة األقمشة بمواد صدیقة للبیئة  -استخدام الترویج األخضر )
ومن خالل مبادرة الدولة بالقیام ببعض المشاریع الصغیرة وتخصیص بعض من الشوارع
لتلک المشاریع بشکل حضارى مثل )شارع  36بالمعادى – شارع انقرة بمساکن
شیراتون  -شارع مصر بمدینة الشروق)  ،حیث قامت الدولة بتدعیم المشاریع الصغیرة
للشباب مما یتطلب القیام بعض األنشطة التسویقیة الخضراء کاتجاه للمسئولیة البیئیة
والتى تقع على عاتق کل من الدولة
ومنشآت األعمال (المشاریع الصغیرة) وجماھیرالمجتمع ککل بصفتھم مستھلکین،
وذلک من خالل الفھم الصحیح لمشاکل البیئة وتقدیم الحلول التکنولوجیة واالبتکاریة
للعالمة التجاریة فى صورة تطبیقات لتصمیمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات
التى تصلح لتلک المشروعات
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المقدمة
يهدف تصميم العالمة التجارية إلى تعريف المنتجات أو
الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتجات
والخدمات عن غيرها من المنتجات والخدمات المماثلة.
والعالمة التجارية هي القلب النابض للتسويق و المسوقين
 ،وأن فن التسويق هو بشكل كبير فن بناء العالمة التجارية و
خلق قيمتها التجارية  .لذلك على جميع األكاديميين و المسوقين
إعطاء أهمية كبيرة لهذا المفهوم بشكل دائم و مستمر .
ويركز التسويق األخضر على اإلبقاء على عناصر الحياة
لكل الكائنات والمخلوقات ،كما يركز أيضا ً على عملية الحفاظ
على الموارد الطبيعية ،ويمثل فلسفة شاملة ومتكاملة لتلك
العالقات المتداخلة بين االقتصاد والمجتمع والبيئة المادية
لألرض ،ويجعل من المنظمة نظاما مفتوحا ً على البيئة
المادية وال يتركها منغلقة على أهدافها في عالم األعمال.
ومن خالل مبادرة الدولة بالقيام ببعض المشاريع الصغيرة
وتخصيص بعض من الشوارع لتلك المشاريع بشكل حضارى،
حيث قامت الدولة بتدعيم المشاريع الصغيرة للشباب مما يتطلب
القيام بعض األنشطة التسويقية الخضراء كاتجاه للمسئولية
البيئية والتى تقع على عاتق كل من الدولة وتلك المشاريع
وجماهيرالمجتمع ككل بصفتهم مستهلكين ،وذلك من خالل الفهم
الصحيح لمشاكل البيئة وتقديم الحلول التكنولوجية واالبتكارية
للعالمة التجارية فى صورة تطبيقات لتصميمات طباعة
أقمشة المالبس والمفروشات التى تصلح لتلك المشروعات.
 مشكلة البحث:•انتشار وتنوع المشاكل البيئية التى تؤثر على كفاءة المنتجات
المباعة خارجياً.
•عدم تناول البحوث والدراسات لتطبيقات منتجات
المشروعات الصغيرة (شارع مصر) بشكل تكاملى فى
مجال االعالن وطباعة وتجهيز المنسوجات
 هدف البحث :يهدف البحث الى:يهيى صورة ذهنية
•التسويق األخضر للعالمة التجارية
ْ
إيجابية للمنشأة مما يميز مكانتها بين منافسيها لتقديم الحلول
االبتكارية لمعالجة بعض المشاكل البيئية التى تواجه
المشروعات الصغيرة المقامة خارجيا ً .
•معالجة األقمشة الخاصة بالمشروع الصغير بمواد صديقة
للبيئة واختبار درجة السمية.
•االستفادة من العالمة التجارية فى ابتكار تصميمات أقمشة
مالبس ومفروشات للعاملين بالمشروع ،وتطبيقها بتقنيات
مختلفة تعتمد على مواد صديقة للبيئة.

 أهمية البحث :التسويق األخضر للعالمة التجارية يمكن أن يقدم الحلول
االبتكارية والتكنولوجية لمعالجة بعض المشاكل البيئية التى
تواجه المشروعات الصغيرة فى مجال االعالن و تصميم
وطباعة وتجهيز المنسوجات باعتبارهما مجاالن متكامالن.
 حدود البحث:يقتصر البحث على ابتكار تصميمات تصلح للعالمة
التجارية وتصميمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات
الخاصة بالمشروع ومعالجتها بمواد صديقة للبيئة.
 فروض البحث :يفترض البحث أن:•األنشطة التسويقية الخضراء الخاصة بالمشروعات الصغيرة
تحد من بعض مشاكل البيئة.
•التسويق األخضر للعالمة التجارية يقدم الحلول االبتكارية
لمعالجة بعض المشاكل التى تؤثر على كفاءة المشروعات
الصغيرة.
•التسويق األخضر للعالمة التجارية يعمل على إشباع كال
من حاجات المستهلك وحاجات المجتمع
 منهجية البحث:المنهج الوصفى التحليلى والمنهج التجريبى .
 .1تعريف العالمة التجارية ( Brand ) Trademark
يوجد عدد من المفاهيم يمكن الجمع بينهم وهى التالى:
 .1 .1العالمة وسيلة إتصال :فهى آلة تعمل على توليد األدلة
من خالل المحادثات التي تستهدف جمهور المستهلكين (مستخدمة
مختلف وسائل االتصال) فمن هذا المنظور تكون العالمة أداة
اتصال تنقل الرسائل التي تود إيصالها من قبل المؤسسة للمستهلكين.
 .2 .1العالمة كنظام :عرفت العالمة التجارية على أنها مجموعة
من العناصر (المنتج ،السعر ،التوزيع ،اإلشهار ...الخ) المتفاعلة
فيما بينها ديناميكيا ً  ،ووفق هذا التعريف يصبح للعالمة دور
المنسق والمنظم لجميع النشاطات التي تقوم عليها المؤسسة.
 .3 .1العالمة كأداة تمييز وتميز :العالمة التجارية هى اسم،
رمز ،تصميم ،أو أي مزيج منها ،تهدف إلى تعريف وتعيين
سلع أو خدمات بهدف تمييزهم عن غيرهم من المنافسين)1( .
 .2قيمة العالمة التجارية للمشروعات الصغيرة
تعرف قيمة العالمة التجارية للمشروعات على أنها «القيمة
المالية التي تستمدها الشركة من خالل استجابة المستهلكين
لألنشطة التسويقية الخاصة بهذه العالمة التجارية» .
ويمكن القول أن قيمة العالمة التجارية تعني حصة سوقية أكبر وربح
أكثر وتدفق نقدي أكبر ناتج عن موقف إيجابي قوي وتقييم مفضل مبني
على مجموعة ادراكات ومعتقدات إيجابية حول العالمة التجارية)2( .

مخطط ( )1القيم المرتبطة بالعالمة التجارية
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 .1 .2القيم االتصالية للعالمة التجارية للمشروعات الصغيرة :

إن العالمة التجارية كأحد األعمال اإلبداعية تجمع بداخلها
مجموعة من الصفات ،فهى تكثيف وتلخيص وإلغاء لكل ما
هو عرضي في الشيء الذي تتناوله وتشير إليه ،وهى تعتمد
تداعى للمعاني وترابط
على ما تثيره في تفكير اإلنسان من
ٍ
لألفكار المتصلة بطبيعة المشروع ،ومن أجل التعبير عن
موضوع ما في هيئة عالمة تجارية يقوم المصمم بترجمة
هذه األفكار والمعاني التي تهدف إليها في صورة رموز
تحدث استجابة مماثلة في الغير ،فتنتقل إليهم نفس األفكار
والمعاني والتي تتصف بميزة اإليجاز وسرعة اإلبالغ .
ومن هنا فالعالمة التجارية تمثل هوية المشروع التجارى ،وهى مادة
تسويقية ترسخ االسم لهذا النشاط ،ويجب أن تكون العالمة التجارية
بسيطة وفريدة ومتميزة ومرنة وملفته لالنتباه وتترك أثرا ً وانطباعا ً
جيدا ً لدى المتلقي ،باإلضافة إلى أنها تدل على نشاط المشروع.
ولذلك فإن نجاح العالمة التجارية كوسيلة اتصال يتوقف إلى حد
بعيد على اختيار الرموز االتصالية التي تحمل نفس المعاني
المشتركة لدى كل من ( المصمم ) القائم باالتصال والمتلقي،
فالخبرة المشتركة بينهم والتي تؤثر في إدراك المتلقى من
خالل عملية الترميز للعالمات في إطارها الداللي والتي تتأثر
بالعادات والتقاليد والقيم والمهارات المكتسبة  ...الخ)3( .

 .2 .2القيم الوظيفية للعالمة التجارية للمشروعات الصغيرة :
تؤدي العالمة التجارية مجموعة من الوظائف سواء
للمستهلك أو المؤسسة والبيئة بشكل عام كذلك تؤدى
العالمة التجارية إلى الناحية الصحية الخاصة بمشروع
معدى وصانعى الطعام بشارع مصر ،حيث تلعب العالمة
التجارية دورا ً مهما ً في سوق المنافسة بالنسبة للمستهلك
والمؤسسة ،ويمكن حصر وظائف العالمة على مستويين :
 .1 .2 .2وظائف العالمة التجارية على مستوى المستهلك:
•تحدد مصدر المنتجات والخدمات :تدل العالمة التجارية
على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات ،كما أنها تحدد
جهة اإلنتاج ،لذلك أصبحت العالمة التجارية تلعب دورا ً
مهما ً في بناء السمعة التجارية للمنتجات المختلفة في السوق
من خالل إبراز الجانب الجمالى والجانب الوظيفى لمنتجات
األقمشة المختلفة والموظفة على( مالبس العاملين المعالجة
بمادة الكيتوزان الطبيعية والمطبوعة بأحبار صديقة للبيئة)،
وبالتالي التعرف إلى المنتجات وتمييزها عن غيرها بسهولة.
•حماية المستهلك :حيث تحدد العالمة التجارية
بوضوح الشركة المنتجة ،باإلضافة إلى حماية البيئة
المحيطة والعاملين بالمشروع من خالل استخدام مواد
صديقة للبيئة فى طباعة مالبس العاملين والمفروشات
الموظفة فى بعض المكمالت مثل المظالت الخاصة
بسيارات الطعام والمفارش الخاصة بطاولة الطعام.
•العالمة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات:
تعبر العالمة التجارية على خصائص وجودة
ثابتة للسلعة أو الخدمة باختالف الزمان والمكان.
 .2 .2 .2وظائف العالمة التجارية على مستوى المؤسسة
(المشروع):
•العالمة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة:
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للعالمة التجارية أهمية عملية بالغة في نجاح المشروع
التجارى ،فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من
الشركات على الصعيد الدولي والمحلي ،خاصة عند
توظيف العالمة التجارية بخامات صديقة للبيئة مما يعطى
للمنتجات ميزة تنافسية وبالتالى تقوم بجذب المستهلكين.
•العالمة التجارية وسيلة لإلعالن عن المنتجات والخدمات:
تعد العالمة التجارية إحدى وسائل اإلعالن عن المنتجات،
فهي من أهم وسائل المنتج لإلعالن عن سلعته ،وذلك
باستخدام وسائل اإلعالن المختلفة باإلضافة إلى توظيفها فى
المفروشات الخاصة بالمشروع مستخدماإ فيها مواد صديقة
للبيئة ( مادة مقاومة للبكتيريا – حبر صديق للبيئة Aatcc-
 ) Isoفى ظل األهتمام العالمى بالتسويق األخضر مما قد
يؤدي إلى تثبيت العالمة التجارية في ذاكرة المستهلكين.
•العالمة التجارية وسيلة لشراء المنتجات :تسهل العالمة
التجارية على المستهلكين عملية الشراء ،وتتيح للمستهلك
أن يكرر شراء السلعة ذات نوعية وصفات معينة ،ويكرر
المستهلكين عملية الشراء عند الشعور بجودة المنتج من
خالل استخدام مواد صديقة البيئة وشعوره بالحماية)4( .
 .3 .2القيم الجمالية للعالمة التجارية للمشروعات الصغيرة :
تنتج القيم الجمالية للعالمة من خالل التصميم الجيد لها باستخدام
عناصر جرافيكية ناجحة تشكيليًّا؛ ولذا على المصمم اكتشاف الفكرة
المناسبة،ويمكنتناولالقيمالجماليةللعالمةالتجاريةمنخاللالتالى:
 .1 .3 .2الفكرة التصميمية :
يجب على المشروعات الصغيرة أن تبنى عالمتها التجارية استنادا
على فكرة تصميمية مستوحله من خصائصها وطبيعة عملها واسمها
التجارى وكل ما يتعلق بنشاطه ،ويمكن تطبيقها وتوظيفها وتسويقها.
والهدف األساسى من الفكرة التصميمية هو جعل المتلقى
يفهم ويعى المغزى مما يشاهده ،فالمصمم الجرافيكى
مهمته التقنصر على مساعدة الناس لفهم المعلومات،
ولكن المهمة األخرى هى اكتساب عواطف المتلقى.
أما مفهوم التصميم فهو حركة مع توازن بين حداثة الفكرة
واستمراريتها من خالل عالقة استراتيجية طويلة األمد بين
محتوى المنتج مع األخد بعين األعتبار الثقافة الداخلية للمنتج
تاريخ الشركة (المشروع) ومتغيرات السوق ،ومع التطور فى
مجال التصميم والتطبيقات التكنولوجية يمكن تحدث األفكار
واستخدام مواد صديقة للبيئة متمثلة فى استخدام صبغات طبيعية
وعجائن صديقة للبيئة فى توظيف العالمة التجارية)5( .
 .2 .3 .2الخصائص التصميمية للعالمة التجارية :
إن تصميم العالمة التجارية يتطلب عمل خطوات عملية
صحيحة وسليمة حتى يوصل رسالة واضحة المحتوى
عن المشروع التي يتم تصميم العالمة التجارية له ،وهذه
الخطوات العلمية هي مواصفات وسمات وخصائص تصميم
العالمة التجارية والتي سوف نتناولها في عدة نقاط كاآلتي :
•بساطة األسلوب  :يجب أن يراعي البساطة في تصميم
العالمة التجارية والقوة ووضوح الفكرة ،بحيث يفهم
المراد منها بسهولة دون عناء بأسلوب بسيط وواضح
ومفهوم بعيدا ً عن الغموض ،وكذلك البساطة في استخدام

األلوان ،فاإلكثار من األلوان في العالمة التجارية
يشوش على المتلقي ،وقد يجعل رؤيتها وفهمها صعبا ً .
•التفرد والتميز  :يجب أن يراعى في تصميم العالمة التجارية
التفرد والتميز وحداثة الفكرة ،وهذا يتطلب عنصر االبتكار
من خالل تحقيق الموازنة بين األصالة والمعاصرة .
•النسيج البنائي  :يجب أن تتميز العالمة التجارية
بالتبسيط والتلخيص واإليجاز في البناء الشكلي
بما ال يؤثر على ما توحية من معنى وداللة حتى
يستطيع المتلقي فهم وقراءة العالمة بسهولة ويسر.
•الخصائص الداللية  :العالمة التجارية هى إنتاج
داللي لعالمات ورموز سيميوطيقية فهى ليست فقط
مجرد معطى حسي ،وال مجرد فكرة ومعطى عقلي.
•سهولة القراءة  :يجب قراءة النص المكتوب فى العالمة
التجارية مباشرة ،فالحروف أو الكلمات المبسطة قد تكون
مصدر لجذب انتباه المتلقي وحفظه للعالمة بسهولة .
•تعددية االستخدام  :إن العالمة يجب أن تكون مرنة
بحيث يمكن تصغيرها وتكبيرها بكل سهولة دون
أن يشوش على المشاهد ودون أن تختفي معالمها
()6
لكى تناسب الوسائل اإلعالنية المختلفة.
 .4 .2القيم التسويقية للعالمة التجارية للمشروعات الصغيرة
:
إن المعلنين ينفقون أمواالً طائلة القتناء عالمة تجارية
إلدراكهم أن العالمة التجارية هى علم حقيقى وبفضل تأثيرها
على الذاكرة فإنها تروج السلعة أكثر من الماليين التى تنفق
على اإلعالنات ،حيث تنقل العالمة التجارية رسالة بين
مرسل ومستقبل على أن تصل تلك الرسالة بالشكل المناسب،
ومن ثم تكون لها القدرة على تغيير سلوك الفرد وحثه على
الشراء ،وفى الوقت الحالى يمكن استخدام بعض األساليب
التسويقية الخضراء لتقديم الحلول االبتكارية لمعالجة بعض
المشاكل البيئية التى تواجه المشاريع الخارجية الصغيرة.
وتقوم عمليتى الصناعة والتجارة على عالقة وثيقة بين ك ٍل من
المنتج والسلعة والمستهلك ،ولكى يضمن المنتج أن تصل سلعته
إلى المستهلك ويحرص المستهلك فيما بعد فى الحصول على هذه
السلعة ،فالبد إلى جانب جودة السلعة ودراسات السوق أن تميز
تلك السلعة بطريقة خاصة تساعد المستهلك فى التعرف عليها ؛
ولذلك تلعب العالمة دورا ً فعاالً فى ذهن المتلقى حيث تسهم فى
تذكيره بالمعلومات التى أدركها ،كما تحميه من عمليات الغش.
وعلى المصمم أال يغفل قابلية هذه العالمات للتشكيل والتوظيف،
وذلك عند إعادة إنتاجها والتى قد تتحول ألعمال جبسية أو خشبية
خاصة بالفتات وواجهات هذه المشروعات أو أن تكون مطبوعة
على مالبس العاملين أو مطبوعة على األغلفة والعبوات
الخاصة بالمأكوالت أو تصميمات طباعة أقمشة المالبس
والمفروشات التى تصلح لتلك المشروعات ،وما إلى ذلك من
أساليب اإلنتاج المبتكرة التى تبرز األساليب التسويقية بشكل
غير تقليدى وغير مكلف مما يتناسب مع حجم تلك المشروعات،
ونجاح التصميم يمكن أن يتوقف على مدى قابلية العالمة
التجارية للتطبيق بخامات متعددة منها مواد صديقة للبيئة)7( .

 .1 .4 .2مفهوم التسویق األخضر:
•يعرف التسويق األخضر بأنه «العملية اإلدارية الكلية
التي تختص بالتعرف على ،وتوقع حاجات المستهلك
وحاجات المجتمع ،والعمل على إشباع كال النوعين
من الحاجات بطريقة تؤدي إلى تحقيق أرباح للمنشأة
والحفاظ على البيئة في صورة صحية ،مع الحفاظ
على موارد المجتمع من أجل األجيال القادمة».
•التسويق األخضر هو «تطبيق األدوات التسويقية
لتسهيل التبادل المشبع للمنظمات واألفراد بطريقة
تحافظ وتقصد وتحمي البيئة» .ويتضح من هذا التعريف
أن التسويق األخضر ليس مجرد أنشطة تهدف إلى
بناء صورة حسنة عن المنظمة ،بل أكثر من ذلك،
فهو يعني تكامل التفكير البيئي مع االستراتيجيات
والسياسات واإلجراءات الخاصة بالمؤسسة» ()8
 .2 .4 .2المزیج التسویقي األخضر :
تشير أدبيات التسويق األخضر إلى وجود اتجاه للتوسع
في مفهوم المزيج التسويقي األخضر بإضافة المزيد
من العناصر لهذا المزيج مع الحرص على أن تبدأ
هذه العناصر جميعها بحرف  Pاللغة اإلنجليزية.
ولذا نستطيع القول أن هناك مبادئ للتسويق األخضر وهى كالتالى:
•أن مفهوم التسويق األخضر يركز بشكل واضح على
اإلبقاء على عناصر الحياة لكل الكائنات والمخلوقات،
كما يركز أيضا ً على عملية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
•أن التسويق األخضر يمثل فلسفة شاملة ومتكاملة لتلك العالقات
المتداخلة بين االقتصاد والمجتمع والبيئة المادية لألرض.
•أن التسويق األخضر يجعل من المنظمة نظاما مفتوحا ً على
البيئة المادية وال يتركها منغلقة على أهدافها في عالم األعمال.
•أن مفهوم التسويق األخضر يعالج البيئة المادية على
أنها عنصر ذو قيمة داخلية يمكن أن يؤدي إلى نجاح
المنظمة واستمرارها وبقائها في عالم األعمال ،هذا
باإلضافة إلى منفعة هذه البيئة المادية للمجتمع ككل.
•أنه مفهوم ذو نظره عالمية حيث أن االهتمام به
هو اهتمام على مستوي دول العالم ككل وليس
مجتمع دون غيره ،فهو نظام عالمي ال يرتبط بتلك
المجتمعات التي تمارس فيها المنظمات أعمالها)9( .
 .3 .4 .2استخدام الكيتوزان كمادة صديقة للبيئة:
الكيتوزان هى مادة طبيعية اال أنها تخضع لبعض التفاعالت
الكيميائية البسيطة والتى تعطيها مميزات تستخدم فى العديد
من األغراض والمجاالت منها الطبية وكذلك فى الصناعات
النسيجية خاصة عمليات التجهيز ،فهى عبارة عن مادة
طبيعية مستخلصة من الكيتين  chitinوالتى تعتبر سلسلة
من الكربوهيدرات والسكريات المتصلة والتى تستخلص
من الهكيل الخارجى للصدفيات والمحار واألسماك خاصة
الجمبرى  ،وتطحن تلك المواد ( القشور) ثم تخضع لعملية
كميائية بسيطة وذلك بنزع جزء من تركيبه األساسى ( االستيل)
وبذلك يصبح الكيتوزان يحمل شحنة موجبة من األمونيوم
قادرة على جذب أى جزيئات ألى مادة بجانبها تحمل شحنات
سالبة  ،ويشبه فى تركيبه األلياف النباتية ( السليلوز))10( .
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التركيب الكيميائى للكيتوزان ()11

 .4 .4 .2معالجة األقمشة بالكيتوزان:
إن أهمية تجهيز األقمشة النسيجية الطبيعية ضد البكتريا ترجع إلى الحد
والسيطرة فى انتشار الكائنات الدقيقة الضارة التى تعمل على ضعف
الخامة وانتشار األمراض والروائح الكريهة ( )3خاصة وإن األقمشة
التى سوف تعد تهتم بصناعى ومقدمى الطعام بمشروع شارع مصر.
وتتم معالجة األقمشة بالكيتوزان إلكسابها خاصية المقاومة للميكروبات
 ،بتركيزات مختلفة (  %22 )1.5 ، 1من وزن الخامة وذلك عن
طريق إذابة الكيتوزان فى ماء مقطر و  %2محلول حمض الخليك
الثلجى حيث يتم ترشيحه قبل التطبيق على الخامة  ،ثم يتم وضع
العينة فى حمام لمدة  60دقيقة عند  60درجة مئوية  ،يتم عصرها

وتجفيفها فى درجة حرارة الغرفة وتكون نسبة المحلول للعينة 30: 1
االختبارات المعملية :
مكان شراء األقمشة –  10ميدان األوبرا  .المركز الريئسى.
اختبار ثبات ضد الغسيل- .
 اختبار ضد االحتكاك. اختبار ضد الضوء. اختبار مقاومة الميكروبات. مكان االختبار – المركز القومى للبحوث.الجهاز المستخدم High Performance Liquid
) Chromatography) HPLC

جدول رقم ( )1يوضح نتائج متوسطات اختبار العينات تحت البحث

جدول رقم ( )2يوضح نتائج متوسطات اختبار العينات ضد الميكروبات تحت البحث
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 .5 .4 .2االحبارصديقة البيئة المستخدمة : Water Based Ink
صنعت هذه االحبار باساس مائى أى أن المادة الصلبة تم اذابتها فى
الماء لكى تكون صالحة لعملية الطباعة اليدوية والميكانيكية  ،يمكن
تطبيقها مباشرة أو عن طريق الطباعة باألنتقال الحرارى ،ويتم تلوين
عجائن األحبار المائية بالملونات العضوية  ،وعند الطباعة باالنتقال
الحرارى البد من طباعة طبقة الصقة من مادة البولى أميد كوسيط
الصق مع العلم بأنها ال تتأثر بالحرارة بعد عملية التثبيت ،ومن

صفات وخصائص تلك االحبار القدرة العالية على التغطية حيث
يمكن استخدامها فى طباعة األقمشة الطبيعية والصناعية الفاتحة اللون
والداكنة  ،كذلك يمكن الطباعة بها باالساليب اليدوية واالتوماتيكية.
ويتم تثبيت الطباعة عن طريق التحميص عند درجة حرارة ()150
درجة مئوية لمدة دققتين  ،علما ً بأن تلك األحبار قد تم اختباره حيث
أعطت أعلى درجات الثبات ضد الغسيل واالحتكاك ( الرطب
والجاف) وذلك طبقا ً للمواصفات العالمية .)13(.( )Aatcc, lso

 .3الجانب التطبيقى
نماذج مقترحة من مشاريع طالب الفرقة الثانية فى مادة تصميم العالمات التجارية
تهدف المشاريع لبناء عالمة تجارية للمشروعات الصغيرة الخاصة بتقديم المأكوالت والمشروبات فى البيئة الخارجية ،وتوظيف تلك العالمة فى
وسائل الدعاية واإلعالن الخاصة بالمشروع مثل (اإلعالنات الداخلية والخارجية – المطبوعات المختلفة الخاصة بالمشروع – أغلفة المأكوالت-
مالبس العاملين المطبوعة والمفروشات –والشماسى وعربة الطعام  ...إلخ)
 .1 .3المشروع األول :مشروع لتقديم األكل الهندى

شكل ( )1العالمة التجارية للمشروع

شكل ( )2توظيف العالمة التجارية فى الملصقات اإلعالنية الخاصة بالمشروع
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شكل( )3عبوات التغليف الخاصة بالمشروع

شكل ( )4توظيف العالمة فى مالبس العاملين المطبوعة باحبار صديقة للبيئة

شكل ( )5نموذج لصفحة موقع التواصل اإلجتماعى  facebookالخاصة بالمشروع
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شكل ( )6استخدام العالمة التجارية فى ابتكار تصميمات طباعة المنسوجات يمكن توظيفها فى مالبس والمفروشات الخاصة بالمشروع

شكل ( )7تطبيقات لتصميمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات المعالجة بخامات صديقة للبيئة
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 .2 .3المشروع الثانى :مشروع لتقديم العصائر

شكل ( )8العالمة التجارية الخاصة بالمشروع

شكل( )9توظيف العالمة التجارية فى المطبوعات الخاصة بالمشروع

شكل ( )10توظيف العالمة التجارية فى عبوات التغليف

شكل ( )11استخدام العالمة التجارية فى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات يمكن توظيفه فى مالبس والمفروشات الخاصة بالمشروع
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شكل ( )12تطبيقات لتصميمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات المعالجة بخامات صديقة للبيئة
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 .3 .3المشروع الثانى :مشروع لتقديم الوافل waffle

شكل ( )13العالمة التجارية الخاصة بالمشروع

شكل ( )14توظيف العالمة التجارية فى المطبوعات شكل ( )15توظيف العالمة التجارية فى مالبس العاملين

شكل ( )16نموذج لصفحة موقع التواصل اإلجتماعى  facebookالخاصة بالمشروع
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شكل ( )17استخدام العالمة التجارية فى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات يمكن توظيفه فى مالبس والمفروشات الخاصة بالمشروع

شكل ( )18تطبيقات لتصميمات طباعة أقمشة المالبس والمفروشات المعالجة بخامات صديقة للبيئة

 .4النتائج
1 .1استخدام المواد الصديقة للبيئة فى األنشطة التسويقية الخاصة
بالمشروعات الصغيرة يحد من بعض مشاكل البيئة .
2 .2يقدم التسويق األخضر للعالمة التجارية الحلول االبتكارية
لمعالجة بعض المشاكل التى تؤثر على كفاءة المشروعات
الصغيرة.
3 .3يعمل التسويق األخضر للعالمة التجارية على إشباع كالً من
حاجات المستهلك وحاجات المجتمع .
4 .4استخدام التسويق األخضر للعالمة التجارية يخلق للمنتجات ميزة
تنافسية جديدة.
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