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التجـــــــــــــــارة اإللكتـــرونيــــــــــــــــــة

التسويقيــة واالسـتــراتيجيــــــات  الخطـط 

التســـويق عبر وســـائل التواصل ااِلجتماعي

التســويـــــــــق عبـــــــر املؤثـريـــــــــــن

املحتــــــــوى عبــــــــــر  التـســويــــــق 

التســـويــــق عبــــر البـريــــد اإللكترونــــي

مكتبــــــــــة املصــــــــــــادر الرقميـــــــة

تصنيفات وعضويات تواصل

أهم املجاالت طلبًا ىلع موقع تواصل 

العضويـة فـي منتدى تواصـل  تتيح 
للعضو تصفح كافة مقاالت املنتدى.

كمــا تتيح للجميع إمكانيــة تحميـل 
عشرات املراجع يف اإلعالم الرقمي.

ويتمكن العضـــو مـن الحصــول علـى 
املميزات الخاصـة باألعضاء ومنهـا:

املساهمــة فــي املنصــة بكتابـة مقـــاالت 
متخصصة يتم نشرها بِاسمه.

متابعة الُكتاب الذين يهتمون بكتاباتهم، ويتم 
إشعاره كلمـا أضافوا إلى املوقع مواد جديـدة

إمكانيــة إضافة بعض املقـاالت إلــى قائمة 
خاصــة بـ القراءة الحقًا حتى يتمكن العضــو 
من متابعة املقاالت التي أعجبته يف الوقت 

الذي يناسبه

عضويـــات منتــــدى التسويــــق
واإلعـــالم الرقمـــي “تــواصــل” :
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بالتأكيـد ال يحتـــاجون إلـى 
التركيز ىلع تحسين محرِّكات 
البحــــث، أليس كــــــذلك؟

خطـــأ!

أهمية تحسين محركات البحث 
بسام شحاداتللعالمات التجارية الكبرى

رئيس مجلس اإلدارة

ال يقتصـــر تحســـين محـــركات 
التجارية  العامـــات  ىلع  البحث 
الجديـــدة التـــي تحاول إنشـــاء 
املرور  مـــن حركـــة  كبير  قـــدر 
اإلنترنت.  عبـــر  والرؤية  املجانية 
ُيعّد تحســـين محـــركات البحث 
التجاريـــة  للعامـــات  ضروريـــا 
الكبـــرى أيضـــا. إليكم الســـبب.

بالعامــــة  الوعـــي  خلـــق  إنَّ 
التجاريـــة أو إنشـــاء قـــدر كبير 
ليس  املجانيـــة،  الرؤيـــة  مـــن 
حقيقــــًة. السهــــل  بــاألمــــر 

ســـلطة  بناء  إلـــى  تحتـــاج    <

الحيلة  واســـع  محتوى  وإنشـــاء 
ممارســـات  بأفضـــل  والقيـــام 
البحـــث. محـــرِّكات  تحســـين 

ال يقتصـــر تحســـين ُمحـــرِّكات 
جـــذب  ىلع  فقـــط  البحـــث 
يعرفـــون ســـوى  ال  جـــدد  ار  زوَّ
التجارية. القليل عـــن عامتـــك 

دعونـا نفكر للحظة يف واحدة 
من أكبر العالمات التجارية يف 
.Coca-Cola العـالـم، وهــي

منه  تتكـــون  ـــا  ممَّ الكثيـــر    <

ُمحّســـنات محـــّركات البحث هو 
املجاني  تواجـــدك  »صيانـــة« 
التي  والخبـــرة  اإلنترنـــت  عبـــر 
موقعك. ملســـتخدمي  مها  تقدِّ

كــــل هذا يستغــــرق وقتـا،    <

والكثيـــر مـــن الوقـــت حقيقًة.
 ،Forbes وفقـــــا ملجلــــــة   <

كوكاكـــوال  شـــركة  استثمــــرت 
)3.9( مليـــار دوالر يف اإلعان 
والتسويــــق فـي عــــام )2015(.

> ومـن املدهـش أنَّ هـذا اإلنفـاق 

اإلعاني والتسويقي يمثِّل )%6( 
تحسـين  نفقـات  إجمالـــي  مــن 
عـــة  محرِّكــــات البحـــث املتوقَّ
لشـركات العالـــم لعــــام )2016(.

https://tawasulforum.org/author/bassam-shhadat/
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ميزة العالمة التجارية

مرسـاة اإلعـالن

مساعدة تجربة املستخدم

بِاســـتخدام املثال املذكور أعاه، 
ـــنات  ُمحسِّ أن  املـــرء  يقول  قد 
تهـــّم  ال  البحـــث  محـــّركات 
العالمـــات التجاريـــة الكبرى ألنَّ 
لديها  الكبرى  التجاريـــة  العامات 
املجال. كبيـــر من ســـلطة  قدر 

حســـنًا، نعـــم، تحتـــوي هذه 
العامة  قـــّوة  حيث  من  املواقع 
الروابط  من  العديد  التجارية ىلع 
الويـــب. عبـــر  وااِلستشـــهادات 

الســـابقة  التحديثـــات  نعـــم، 
»الثقــــة«  ذات  املواقع  لتفضيل 
الهائلـــة تفوز يف نهايـــة اليوم.

املشروبات  الناس  يشـــرب  ونعم، 
عنهـــا. يبحثـــون  وال  الغازيـــة، 

ُمحّســـنات  أهمّية  وراء  الســـبب 
محـــّركات البحـــث )SEO( حّتى 
بالنســـبة ألكبر العامات التجارية 
هو أنَّـــه، يف كثير مـــن الحاالت
ممارســـات  أفضـــل  ُتعـــّد   <

البحـــث  محركـــــات  تحســـين 
)SEO( مـــن أفضل املمارســـات 
الويـــب. ملواقـــع  القياســـية 

كمـا رأينـا يف املثـال أعـاه، فـإنَّ 
الكثير بالنسـبة للعامات التجارية 
ــــص لإلعـــالن. الكبـــرى، ُمخصَّ

ـــر أيضـــا يف كيفّية  دعنـــا نفكِّ
التجارّيـــة  العامـــات  تفاعـــل 
مـــع املســـتهلكين الرقمييـــن.

إنَّ تحميـــل املوقع ببطء هو أهّم 
رائعة،  تجربة  خســـارة  أســـباب 
الويب  مســـتخدمو  كان  ســـواء 
يصلـــون املوقع للتســـجيل يف 
ِاستكشاف  أو  يانصيب،  مســـابقة 
الزيارة من  أو  الوظيفيـــة،  الفرص 
رابـــط موجـــود ىلع موقع آخر.

الصفحة  تحميـــل  وقـــت  أصبح 
محرِّكات  تحسين  صناعة  هاجس 
للتحول  كبير  ِاعتبـــار  إنَّه  البحث. 
الناشـــئ ىلع الجّوال يف سلوك 
مســـتخدم الويـــب باإلضافة إلى 
اًل. أوَّ للجـــّوال  مبـــادرة جوجـــل 

وجـــود فريق تحســـين محرِّكات 
وكالة  شـــريك  أو  داخلـــي  بحث 
تحميل  أوقـــات  فـــإنَّ  مخصص، 
جهد  هي  الســـريعة  الصفحـــة 
الكمال. عن  البحث  مســـتمر يف 

د أنَّ الهـدف من اإلعان  مـن املؤكَّ
العامـة  إبقـاء  هـو  التلفزيونـي 
التجاريـة أمـام أعين العمـاء وبناء 
تفاعل فعلي، ولكـن هناك العديد 
والروابــط عبـر  مــن اإلعانـــات 
اإلنترنت منتشـرة عبـر الويب. هذه 
ـه املسـتخدم إلـى صفحـات  يوجِّ
التجاريـة. العامـة  هـذه  موقـع 

يعني التفاني يف تحسين محرِّكات 
ــد مـن عـدم وصــول  البحث التأكُّ
األشخــاص إلــى صفحـات الخطـأ 
404 بسبب تغييرات بنيـة عنوان 
التوجيه  URL دون عمليات إعادة 
التوجيه بما يف  إعادة  أو ساسل 
الصفحـات املعطلة. ذلك مسارات 

يصـــــل  أن  نـريــــد  هـــــل 
صفحـات  إلـى  املستخدمـون 
ال. بـالطبــع  404؟  الخطـــــأ 

نـريـــــــد مــــــاذا  ولكـــن 
من املعلــــــن أن يفعــــل؟
ــا! ــتروا منتجاتنـ ــم أن يشـ نريدهـ

أن  كوكاكوال  لشـــركة  ُيمكـــن   <

لشـــركة  التنفيذي  الرئيس  تلعن 
ىلع   )Sundar Pichai( جوجل 
ترى  وال  الرئيســـية  صفحتهـــم 
أي فقـــد يف الرؤيـــة املجانية.

التشهير ىلع جوجل  بالتـأكيد،   <

ليس من أفضل املمارسات املوصى 
بهـــا لتحسين محرِّكــات البحــث!

أنَّ تحديث  آخـــرون  قد يّدعي   <

)Vince( مــــن جوجـــل فــــي 
عـــام )2009( كان ميـــزة كبيرة 
الكبـــرى. التجاريـــة  للعامـــات 

أخيـــرًا، قـــد يقـــول بقيـــة   <
 )SEO( الرافضيــــن ألهمّيــــة الـ
التجارية  العامـــات  أمثلـــة  يف 
يبحث  مـــن  أعـــاه،  املحـــددة 
عـــن املشروبــــــات الغازيـــة؟ 

https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/6-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1/
https://tawasulforum.org/article/seo/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
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العـالمـــــة  تواجـــــد  إلدارة 
اإلنترنـــت  عبــــر  التجاريـــة 
عليـك التركيـز ىلع ُمحّسنات 
محّركــــات البحـــث اليومّية.

إدارة نتائـــج بحـــث 
التجاريـــة العالمـــة 

الخـالصـة

ر يف كفاءة  باإلضافة إلـى ذلك، فكِّ
رحلة زيـارة مسـتخدم املوقع. من 
الصفحـة املقصـودة إلـى صفحـة 
الخـروج، تسـاعد التجربـة الرقمية 
ـل  الرائعـة املسـتخدم ىلع التنقُّ
والعثـور  املوقـع  بسهولــة فــي 
ىلع مــا يبحـث عنــه بالضبـط.

مرة أخرى، تضمن ُمحّسنات محّركات 
ل  البحـــث )SEO( أنَّ مّيــزة التنقُّ
النـّص  هـي  والداعمـة  الرئيسّيـة 
األساسي املناسب وتتّم هندستها 
بطريقة لتوجيـه املستخـدم إلى 
املسـار الـذي يـؤدِّي إلـى التحويل.

األمر نفسـه ينطبـق ىلع الروابط 
النـص األساسـي.  الداخلّيـة فــي 
بشـكل  ترسـيخها  يتـّم  أن  يجـب 
مناسـب لتحسـين جهود تحسـين 
محـرِّكات البحـث، ولكـن أيضا تتبع 
أفضــل ممــارســات ااِلستخــدام.

لنأخذ لحظـــة للتفكير يف تواجد 
محرِّكات  يف  التجاريـــة  العامة 
ز معظم ُمحّســـنات  البحـــث. تركِّ
محـــّركات البحث ىلع تحســـين 
الكلمـــات املفتاحية  مصطلـــح 
غير املرتبطة بعالمــــة تجارية.

لكـــن مـــن املرجـــح أن يكـــون 
التجاريـــة  العامـــــات  لـــــدى 
ــات  ــن عمليـ ــر مـ ــرى الكثيـ الكبـ
ـــة. ـــات التجاري ـــث ذات العام البح

ــث  ــر يف البحـ ــذي يظهـ ــا الـ مـ
ــرة  ــة كبيـ ــة مفتاحيـ ــن كلمـ عـ
التجارّيــــة؟ العامــــة  اِلســــم 

ـــة  ـــان، بطاق ـــن األحي ـــر م يف كثي
أقســـام  وروابـــط  املعلومـــات 
املوقـــع للصفحـــات الداخليـــة 
ـــن  ـــا م ـــة وغيره ـــة التجاري للعام
خصائـــص النطـــاق اململوكـــة.

ـــص  املخصَّ التركيـــز  ســـيؤّدي 
البحـــث  محـــرِّكات  لتحســـين 
ــر. ــذه العناصـ ــين هـ ــى تحسـ إلـ

ىلع ســـبيل املثـــال، يمكن أن 
 )Schema( الـ  ِاستخـــدام  ر  يوفِّ
التحســـينات  مـــن  الكثيــــر 
العامـــة  معلومـــات  للوحـــة 
التجارّيـــة. من أســـعار األســـهم 
ومعلومـــات ااِلتصـــال بخدمـــة 
امللفــات  روابــط  إلــــى  العماء 
الشـــخصّية ااِلجتماعيـــة وتاريخ 
ر أفضل  الشـــركة، يمكـــن أن توفِّ
محرِّكـــــــات  تحسين  ممارسات 
مــــن  الكثير   )SEO( البحـــــث 
تعليــــم العامــــــة التجـاريــة 
وتسهيلهــا فــي نتــائج البحـث.

املعلومــــات،  لوحـــــة  خـــارج 
القائمـــة  ِاعتبـــارك  ضــــع يف 
املجانيـــة للعامـــة التجارية إذا 
املوقع  أقســــام  روابـــط  كانت 
تستخــــدم  ولــــم  موجــــودة 
ستحتوي  التعريفية.  األوصــــاف 
التجارية  العامـــــات  قــائمـــة 
ىلع نـــص غير جـــذاب بهدف 
أن يـــؤدِّي إلـــى زيـــادة النقرات.

ىلع  نفســـه  األمـــر  ينطبـــق 
عناصـــر العنـــوان. يف معظـــم 
عن  البحث  م  ســـيقدِّ الحـــاالت، 
العامـــة التجاريـــة ترتيب موقع 
العامة التجاريـــة أّوال مع تعديل 
جوجـــل لعنصر العنـــوان ليكون 
أكثـــر تمثيًا للعامـــة التجارية.

ال يقتصـــر تحســـين محـــرِّكات 
البحث فقـــط ىلع جذب زيارات 
تجارية. عامـــة  وبنـــاء  جديدة 

مـــن نـــواٍح عديـــدة، تتعلـــق 
البحـــث  محـــّركات  ُمحّســـنات 
بالحفـــاظ ىلع العامة التجارية 
هذا  رائعـــة.  تجربـــة  وضمـــان 
الناشئة  الشركات  من  لكل  ضروري 
والعامـــات التجاريـــة الكبـــرى.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/https-tawasulforum-org-article-digital-marketing-38653/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/https-tawasulforum-org-article-digital-marketing-38653/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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ما هو االعالن املمول؟ 

سنقّدم يف هذا املقال دليل شامل 
ملفهـــوم اإلعانـــات املدفوعة، 
وكيف تقـوم بهــا، كمــا سنوّضح 
أهمّيـــة اإلعانـــات املدفوعـــة 
اِلستراتيجيــك التسويقيـــة وبنـاء 
وأهّم  التجاريــة،  عامتك  وتعزيز 
األخطـاء التـي يقع بهـا املسوقون 
عنــد تصميــم حملـــة إعانـات 
تجّنبها. مــن  لتتمّكـن  مدفوعـة 

> ومـا أهـّم املزايـا التـي تحقّقهـا 

الحمات عبر منّصات متعدّدة مثل 
يوتيـوب وفيسـبوك وتويتـر. تابـع 
معنـا لتتعـّرف ىلع كل مـا تحتاج 
املدفوعـة.  اإلعانـات  عـن  إليـه 

عـــروض  املعلنـــون  م  ُيقـــدِِّ  <

مزادات  يف  للمشـــاركة  أســـعار 
الفعلـــي لعـــرض  الوقـــت  يف 
ىلع  مســـاحات  يف  إعاناتهم 
أو شـــبكة معينـــة.  املنصـــات 

> ويســـمى أيـضــــا إعانــــات 

الــدفــــع بالنقـرة )PPC( حيـث 
تدفـــع يف كل مرة ينقـــر فيها 
إعاناتـــك. ىلع  مـــا  شـــخص 

نموذجا  املدفـــوع  اإلعالن  ُيعد 
حيث  اإلنترنـــت  عبـــر  إعانيـــا 
ملالكـــي  املســـوقون  يدفـــع 
مقابـــل  اإلعانيـــة  املســـاحة 
املســـاحة. تلـــك  ِاســـتخدام 

أهمية اإلعالنات
فريق التحريراملمـولـة

أهميـــة اإلعالنـــات 
للشركــات املمولــة 
تقييم  يمكـــن  نتائـــج فورية: 
كفـــاءة اإلعانـــات املدفوعـــة 
بســـرعة، بعد اإلطاق مباشـــرًة. 
املجانـــي،  بالترويـــج  مقارنـــًة 
أو  شـــهورًا  يتطلـــب  الـــذي 
حتـــى ســـنوات لرؤيـــة النتائج.

اختيـــار مثالـــي للشـــركات 
إعانــــات،  بـــدون  الناشـــئة: 
الترويــــج  عمليــــة  ستكــــون 
التجارية  لألنشـــطة  بالنســـبة 
وتســـتغرق  الجديـــدة صعبـــة 
علــــى  للعثور  طويـــًا  وقتــــا 
جمهورهــــا املستهـدف، وعرض 
وتحقيق  للجمهـــور،  منتجاتهـــا 
ااِلبتكــــارات فــــي الــســــوق.

الســـكانية  التركيبة  بِاختيـــار   <

وااِلهتمامات  والعمـــر  والجنـــس 
التحّدث  وبالتالـــي  والتفضيات، 
واملحّدد  املناســـب  الجمهور  مع 
عكـــس الترويــــج املجـانــــّي. 

إنَّ  دقــــيق:  ِاستهـــــــداف 
م إعانات  املنصـــات التي تقـــدِّ
للمســـوقين  تســـمح  مدفوعة 

لك  تسمح  العاملي:  ااِلنتشـــار 
اإلعانـــات املدفوعـــة بالتعاون 
مـــع شـــركات مـــن صناعـــات 
العالم  أنحـــاء  جميع  يف  مماثلة 
ألنَّ العامـــل الرئيســـي لوضـــع 
اإلعـــان هـــو مـــدى ماءمتها.

ميــزة إضافيــة فــي ســـوق 
تنــــافسيـــــة للغــايـــــة: 
تعـّد خدمـات التسـوق والفنـادق 
والسـفر والخدمــات اللوجستيـــة 
مـــن أكثـر الصناعــات تنافسيــة 
فـــي العالـم. هـذا يعنـي أّنه من 
الصعب الظهور بشكــل مجـانــّي 
علــى الصفحـة األولـى مـن نتائج 
البحـث، خاصــًة إذا كانـت حصتـك 
فــي الـســوق منخفضــة. تتيـح 
عـرض  املدفوعـة  اإلعانـات  لـك 
شـركتك أمام عمائهـا املحتملين.

فــــرص إعــــادة االستهداف:  
تتيح لـــك اإلعانـــات املدفوعة 
املستخدمين  ِاســـتهداف  إعادة 
وتحقيق  اِلهتماماتهـــم  وفقـــا 
املـزيـــــد مــــــن املبيعــــات.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%ad%d8%a9/
https://tawasulforum.org/author/editors-team/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
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إعالنـــات  إحصائيـــات  ُتظهـــر 
جوجـــل أنَّ كــــــل دوالر يتـــّم 
اإلعانـــات  علـــــى  إنفاقـــــه 
للشركـات  املدفوعــــة يجلــــب 
ِاستثمــار. عائــــد  دوالرًا   )2(

ُتعـــد إعالنـــات يوتيوب من 
التفاعلية  اإلعالنـــات  أكثـــر 
وبالتالي  ـــر،  للتذكُّ والقابلـــة 
جـــّدًا  فعاّلـــة  طريقـــة  هـــي 
وصواًل.  أكثـــر  منتجاتك  لجعـــل 

وصـول  بمـدى  يوتيـوب  يتمّتـع 
هائـل وفريـد، يقـوم مـا يصـل إلى 
مليـاري شـخص شـهريا بتسـجيل 
الـــدخـــول إلــى حسابــاتهــم،

ويقضـون وسـطيًا   )11( دقيقة 
و)24( ثانية يوميـًا يف مشاهدة 
يوتيـوب.  عبــر  الفيديـو  مقاطـع 

ُتظِهر ااِلسـتطاعات أنَّ البالغين 
شـهريًا  أطـول  وقتـًا  يقضـون 
الفيديـو  مقاطـع  مشـاهدة  يف 
عبـر يوتيـوب مقارنـًة بالتلفزيـون. 

مـــن خـــال  أيــضــــا  يمكـــن 
محتوى  ىلع  الحصـــول  يوتيوب 
ىلع  يجعلك  ُينســـى  ال  ثابـــت 
الخدمة.  بمســـتخدمي  ِاتصـــال 

ااِلستهــــداف عبـر يوتيــوب 
تحديـد  يمكنـك  للغايـة،  فعـاّل 
وِاستهـدف  بالتفصيـل؛  جمهورك 
فقــــــط  املهّمين  األشخــــاص 
لعملـــك. يمكنك الوصـــول إليهم 
ااِلهتمامات  أو  املوضوع  ىلع  بناًء 
النشـــاط  تجديـــد  قوائـــم  أو 
املفتاحية  الكلمات  أو  التسويقي 
أو الخصـائـــص الديمغرافيــــــة.

ســـهلة  يوتيــــوب  نتائـــج 
السعر  تتبُّع  يمكنــــك  القياس. 
وامليزانّيــــات  واملشـــاهــــدات 
اليومّيـة مباشـرًة يف حسابــك عبر 
يوتيـــوب يف قســـم التحليات.

من  العديــد  يوتيـوب  م  يقــدِّ
تنسيقات اإلعالنـات املختلفة 
التي يمكنـك ِاستخدامهـــا حسب 
عملــــك وأهــدافــك اإلعانّيــة.

متوسـط نسبـة النقر إلى الظهور 
)CTR( إلعانات البحث املدفوعة 
مـن املوضـع األول هو )%7.94(.

تشير اإلحصائيـات العاّمـة لخدمات 
أنَّ  إلـى   )PPC( بالنقـرة  الدفــع 
خدمــة الدفــع بالنقـرة مربحـــة
لـ )79%(مـن جهات التسويق.

تسمح إعانـات الدفـع لكل نقـرة 
)PPC( للشركــات بزيـادة الوعـي 
بعامتها التجارية بنسبة )%80(.

تجلب إعانات جوجل )65%( من 
النقرات من اإلعانـات التي تحتوي 
ىلع كلمـات مفتاحيــة للشراء.

الذين  اإلنترنت  عبر  املستخدمون 
بالنقرة  الدفع  إعانات  يتابعون 
بنسبة  عرضة  أكثر  هم   )PPC(
)50%( للتحويــل مـــن أولئـك 
الذين يستخدمون البحث املجاني.

فـوائــــد اعالنـــات 
جـوجــل املدفوعــة  

فوائد اإلعالن املدفوع 
علــــى اليـوتيـــوب

النتائـج:  ومراقبـة  التحليـالت 
ل جميع املنصـات اإلعانية  تسـهِّ
ىلع عمائهـا قيـاس مـدى نجاح 
الحمـــــات اإلعانّيـــة. يمكنـك 
مراقبة عـدد املسـتخدمين الذين 
شـاهدوا إعاناتـك، ونقـروا عليها، 
ونسبة التحويات. بهذه الطريقة، 
سـيكون لديـك مؤّشـرات واضحـة 
التسـويقية وسـتتمكن  لجهـودك 
ِاستــــراتيجيتـك  مــــن تعديــل 
بنـاًء علــى هـــــذه املؤّشـــرات.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/mobile-marketing/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/mobile-marketing/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/
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منّصة فيســـبوك هـــي املنّصة 
الرائـــدة يف وســـائل التواصـــل 
 )2.5( يستخــــدم  ااِلجتماعي. 
مليار شـــخص املنصة شهرّيًا.

أنت  تويتر املدفوعة  يف إعانات 
تدفـع فقـط عندما تحقق هدفك 
التسويقـي؛ سـواء كان هدفـك هو 
تحويات موقـع الويـب أو مشاركـة 
تويتر، فأنـت تدفـع فقـط عندمـا 
اإلجــراء. هـذا  األشخـاص  يتخـذ 

يمكنك عبر تويتر ااِلستهـداف 
عبـر الكلمـــات املفتـاحيــة؛ 
األشخـاص  ِاستهـداف  ُيمكنك  أي 
الذين ِاستخدمـوا كلمـة معّينـة أو 
هاشتاج معّين يف تحديث تويتـر 
الخـاّص بهـــم أو تفــاعلـوا مــع 
تغريــدات تحـوي هـذه الكلمــات.

كذلك، يمكنك فــــي تويتــــر 
املتفاعلين وهي  ِاســـتهداف 
طــريقــــة أخـــرى لتخصيـــص 
بشـــكل  املســـتهدف  الجمهور 
النوع  بِاســـتخدام هـــذا  كبيـــر. 
مـــن اإلعانات، يمكنـــك تجديد 
لألشخاص  التســـويقي  النشاط 
تغريداتـك  شــــــاهدوا  الذيــــن 
معهـــا. تفــــاعلوا  أو  مـؤخــــرًا 

جمــاهيـــــــر  تفـصــيـــــل 
صـــــة واستهدافهـــــا مخصَّ

ِاســـتهداف  تويتر  عبـــر  يمكنك 
يتابـــع  تويتـــر  مســـتخدم  كل 
حسابــــات معّينـــة بإعانـــات 
بــــك. الخــــــاّصــــة  تويتـــــر 

إذا كنـــت تســـتخدم أداة مثـــل 
)BirdSong Analytics(، فمـــن 
أي  بمتابعي  قائمة  تنزيل  السهل 
حســــاب تويتر وإنشـاء جمهورك 
املخصص منهــــم اِلســـتهدافه 
بإعانـــات تويتـــر الخاّصـــة بك.

ر فيســـبوك خيـــارات ممتازة  يوفِّ
مـــع  املدفوعـــة  لإلعانـــات 
امليزات  مـــن  كبيرة  مجموعـــة 
مستهدفة  إعانات  إّنها  املتاحة. 
نظـــام  أســـاس  ىلع  وتعمـــل 
املزايدة. يضـــع املعلنون عروض 
إعانـــات  ة  عـــدِّ ىلع  أســـعار 
مـــع الجمهـــــور املستهــــدف 
ِاختيــــــار  ويتـــــّم  الضـــروري، 
الفائـــز مـــن خــــال اليانصيب.

ر فيسبوك ثــــالث أدوات  يوفِّ
اِلستهـــــداف اإلعــالنــــات: 

مميزات اإلعالن املمول 
علـــى الفيس بــوك

أهميـــة اعـالنــــات 
املدفوعـة تـويتــــر 

األســاســــــي  الجمهــــــور 
)Core Audiences(يمكنـــك 
ِاختيـــار الجمهور املناســـب بناًء 
ىلع التركيبـة السكانيـة واملوقع 
وااِلهتمامـات والسلـوك وااِلتصاالت.

املتشـــابـــــه والجمهــــور 
 )Lookalike Audiences (
تتيح لك الوصــــول إلـى أشخاص 
الحاليين.  لعمائـــك  مشـــابهين 

وجمـــاهيـــــر العـــمـــــالء
)Customer Audiences(
تتيح لـــك الجماهيـــر املخصصة 
األشخـــــاص  مـــــع  التواصـــل 
بالفعـــل  تفاعلـــــوا  الذيــــن 
التجـــــارية. عامتـــــك  مـــع 

بمســـاعدة األداة األولى ، يمكنك 
املناســـب  الجمهـــور  اختيـــار 
الســـكانية  التركيبة  ىلع  بنـــاًء 
قـــد  واالهتمامـــات  واملوقـــع 
هذه  ااِلتصـــال  جهـــات  تتضمن 
أشـــخاصا من قائمتـــك البريدية، 
ومستخدمــــــي  وفيسبـــــوك، 
املـــــوقـــع. وزوار  التطبيـــــق، 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/facebook-ads/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/facebook-ads/
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يف الجـــزء العلـــوي مـــن قمع 
املبيعـــات، تحاول بنـــاء الوعي. 
تـــروِّج  أن  هنـــا  املناســـب  من 
ملـدونتــــك أو محتـــوى آخــــر.

يف منتصـــف القمـــع، يعـــرف 
موجـــود  أنَّـــك  املتسوقــــون 
وا قرار الشـــراء  ولكّنهـــم لم يتخذِّ
منـــك. هذا هو الوقت املناســـب 
لتعزيز فـــرص التحويات. يمكنك 
ار الذين زاروا  حتى ِاســـتهداف الزوَّ
املحتوى الخاّص بك يف األشـــهر 
ما  وهـــذا  املاضيـــة.  القليلـــة 
ااِلستهداف. إعادة  ذكرناه ســـابقا 

قمع  مـــن  الســـفلي  الجزء  يف 
إلى  املشاهدين  تدفع  املبيعات، 
الشـــراء. يف كثير مـــن األحيان، 
إلـــى صفحة  نقلهـــم  تحـــاول 
مقصـــودة قمـــت بتصميمهـــا.

الهدف مـــن حملتك  د  حــــدِّ
الـــذي تحاول تحقيقه مــــن  ما 
اإلعــانــــات الخـاّصـة بك؟ هـل 

تحـاول زيـادة:
حركة املرور. 	
الظهور. 	
التفاعل. 	
توليد العمالء املحتملين. 	
تحقيق املبيعات. 	

تناســـب  منّصة  أفضـــل  حّدد 
جمهـــورك  ويقضـــي  عملـــك 
فيهـــا وقتـــا طويـــًا ويبحثون 
ِاهتماماتهـم  عــــن  خالها  مـن 
عبــرهــــا. باإلعـــان  لتقــــوم 

عــــدم ااِلستثمـــــار فـــــي 
ااِلستراتيجيـــات والخطــــط؛ 
بحملتـــك  تقـــــوم  كنــــت  إذا 
سليمـــــة  ِاستراتيجيـــــة  دون 
أهــــداف  د  تحـــدِّ ومـدروســــة 
نشــاطــــك التجــــاري، فــــأنت 
ســـدًى. وأموالك  وقتــــك  تضّيع 

ركِّـــز ىلع هدفـــك يتطلـــب 
اإلعانات قدرًا معينا  اِســـتهداف 
إلى  والخطـــأ. تحتاج  التجربة  من 
املثالي  التداخـــل  العثـــور ىلع 
والســـلوكيات  االِهتمامات  بيـــن 
والتركيبة الســـكانية للوصول إلى 
ــًا إلعانك. الجمهـــور األكثر تقبُـّ

املبيعات  قمـــع  وفق  خّطط 
الخاّص  التحويـــل«  »مســـار 
بـــك ال يمكن أن يكـــون إعانك 
منفـــردًا. يجـــب أن يكـــون جزءًا 
من مســـار اإلعان الخـــاّص بك.

الخاّصــة  املقــــاييس  حّدد 
علــــى  تعتمــــد  التي  بـــك، 
قيــــاس:  يمكنــــك  أهدافــــك. 

نســـبة النقر إلـــى الظهور. 	
عدد  	 أو  التحويـــل  معـــّدل 

الجدد  املحتملين  العمـــالء 
أو عدد املشـــتركين الجدد.

قـــد ترغب أيضـــًا يف تتبُّع  	
أو  مشـــترك  لكل  التكلفـــة 
تكلفـــة العميـــل املحتمل، 
ا يســـاعدك ىلع تحديد  ممَّ
ســـتثمار اإلجمالي. عائـــد االِ

كيــــــَف اعمــــــل 
اعــــالن ُممـــــَول؟

أخطاء اإلعالن املمول 
الـــواجــب تفـاديهـا

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%83/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/search-engine-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-ppc/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/search-engine-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-ppc/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/search-engine-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-ppc/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af/
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الخـالصـة

ــويق  ــركة 2P للتسـ ــد شـ تعـ
الرقمـــي والعالقـــات العامـــة 
الشركــــات  أهـــــم  مــــــن 
ــا  ــي يمكنهـ ــة التـ االحترافيـ
ــط  ــي تخطيـ ــاعدتك فــ مسـ
وتنفيـــذ حمـــالت إعالنيـــة 
ــل  ــق أفضـ ــة لتحقيـ مدفوعـ
التكاليـــف بأقـــّل  النتائـــج 

عـــدم ِاســـتخدام الصفحـــة 
تعلن عن  كنـــت  إذا  املقصودة؛ 
فقط  تعـــرض  أو  معّين  منتـــج 
صفحة  إلـــى  الزائرين  لتحويـــل 
رئيســـّية عاّمة، فأنـــت ال تحقق 
أقصـــى ِاســـتفادة مـــن أموالك 
لتحقيـــق تحويات  اإلعانّيـــة.، 
قّيمـــة، أنت بحاجـــة إلى تقديم 
تجربــــة مستخــــدم متماسكة. 
ببـساطــــة؛ يجــــب أن يكـــون 
محتوى الصفحــــة املقصــــودة 
ِاســـتمرارًا للرســـائل عن إعانك.

عدم ِاختبار الصفحة املقصودة؛ 
إذا كـانـت صفحتـك املقصـودة ال 
فا  تريده،  الـذي  التحويل  ق  تحقِّ
يهّم مدى جودة ِاستهداف إعانك 
ِاختبار  اإلعان.  نسخة  جودة  أو 
 )Split testing( االنــقســـــام 
هـو أفضل طريقــة ملعرفـة مــا 
يصلـح ومــا ال يصلح فــي الواقـع.

يف  وأموالك  جهوك  كّل  بذل 
بِاستراتيجيات   ِابدأ  واحد؛  مكان 
فيسبـوك  إعانــات  مثل  قوّيــة، 
وإعانات جوجل، لكن ال تكّرر نفسك.

هنـاك العديد مـن منصات اإلعان 
عبر اإلنترنت، لذا تفّرع لتحديد أكثر 
املنصـات فعالّيـة لنمـوذج عملك، 
التـي تقّدمهـا،  ونــوع املنتجـات 
وشرائح الجمهور التي تستهدفها.

عـــدم شـــراء إعالنـــات من 
إلـــى  باإلضافـــة  الناشـــرين. 
ذلك، يمكنك ِاســـتخدام أســـواق 
اإلعانـــات عبـــر اإلنترنـــت مثل 
 )Blogads(و  )BuySellAds(
 )Fe d e r a t e d  M e d i a(و
لتبســـيط العملية بشـــكل أكبر.

بيــــن  املطابقــــة  عــــدم 
وامليزانيــــة  ااِلستراتيجيـــــة 
القــــادر علــــــــى صــرفهــــا.

إعـــادة  ِاستخــــدام  عـــدم 
ااِلستهداف؛ ألّنـــه طريقة رائعة 
لتجنُّـــب الدفـــع مقابـــل زيارات 
منخفضـــة الجـــودة مـــن خال 
عرض إعاناتك ىلع األشـــخاص 
الذيـــن زاروا موقعـــك بالفعـــل.

ِانتهاء  تاريـــخ  عـــدم تحديد 
الحملــــة؛ يســـمح لك تشغيل 
حملـــة قصيـــرة املـــدى بتاريخ 
بااِلســـتجابة  د  محـــدَّ ِانتهـــاء 
طـــريــــق  عــــن  للمقاييـــس 
تعديل الرسائــــل وااِلســـتهداف.

أو  املقاييس  تتبـــع  عـــدم 
الصحيح؛  ااِلســـتثمار  عائـــد 
املزيد  يكون  أن  بالضـــرورة  ليس 
مـــن النقرات هو الخيـــار األفضل.

تســـتفيد الحمات التســـويقية 
الفعاّلـــة مـــن جميـــع القنوات 
لإلعـــان. صحيـــح أنَّ تكلفـــة 
أعلـى  اإلعانــــات املدفوعــــة 
اإلعانـــــات  تكلفـــــة  مـــن 
طريقـــة  أّنهـــا  إال  اململوكـــة، 
فعاّلــــــة لتحقيــــق أهدافـــك 
بســـرعة، وعرض ِاســـم عامتك 
كبير. جمهـــور  ىلع  التجاريـــة 

> كمـــا تســـمح لـــك الفئـــات 

املدفوعة  لإلعانـــات  املختلفة 
بتخصيـــص حماتـــك بشـــكل 
دقيـــق وِاســـتهداف الجمهـــور 
بمـــا يتنــــاسب مــــع عملـــك 
وِاستراتيجيتـــــك وميـزانّيتــــك.

https://2p.ae/
https://2p.ae/
https://2p.ae/
https://2p.ae/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7/
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املعــــايير السبـعــة 
ملحتـوى إعالنـي مميز

ِاعـرف جمهـورك املسـتهدف 
محتـوى  كتابـة  يف  البـدء  قبـل 
أن  عليـك  بــك،  الخـاص  اإلعـان 
البيــانــات  بكافــة  ــا  ملمَّ تكـون 
واملعلومات الديموغرافية الخاصة 
بجمهـورك املستهــدف مثــل …

الفئـــة العمريـــة لجمهورك . ١
. ف ملستهــد ا

هم . 	 هل  الغالـــب،  الجنـــس 
مـــن الرجال أم النســـاء.

مستوى التعليم. . 	

مميز  إعانـــي  محتـــوى  كتابة 
قـــد تبـــدو مهمـــًة بســـيطًة 
األولى،  اللحظـــة  عند  وســـهلة 
ولكـــن الواقـــع شـــيء مختلف!

الـــذي  املحتـــوى  صياغـــة  إن 
يكتبه املعلن، يشـــكل النســـبة 
األكبـــر مـــن فشـــل أو نجـــاح 
الحمـــات اإلعانيـــة، ملـــاذا؟

الجمهــــور يستشـــعر  < ألن 
ِبمـــا ال تقوله بين الســـطور!

أردت ضمن هـــذا املقال أن أقدم 
لكـــم مجموعـــة مـــن املعايير 
لكتابـــة  واملهمـــة  البســـيطة 
محتـــوى مميـــز إلعـــان ناجح.

< تـــــابـــــــع مـعـــــي … 

التي  املعلومات  مـــن  ذلك  وغير 
ُتعد حجر األســـاس الذي ستبني 
معهم  للتواصل  الوســـيلة  عليه 
و التحـــدث إليهـــم ومخاطبتهم 
بــــاللغة التـــــي يفهمــــونها.

هذه املعايير السـبعة ستسـاعدك 
التــي  األســس  تحديـــد  علــى 
سـتصل مـن خالهــا بنجـاح إلـى 
جمهـورك املستهــدف وتحقــق 
ـوة مــن إعانــك. النتيجـة املرجُّ

ة لكتابة  7 معايير مهمَّ
عبدالوهاب حماديمحتوى إعالني مميَّز

https://twitter.com/content_abdo/status/1511344401380954116
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الـهــــدف  علــــى  التركيـــز 
محتوى  بكتابـــة  تقـــوم  عندما 
مـــن تحديـــد  البـــد  إعانـــي 
يف  ترغـــب  الـــذي  الهـــدف 
ـــل إليـــه من  تحقيقـــه والتوصُّ
اإلعـــان، ومـــن ثـــم الكتابـــة 
تحقيقه. املـــراد  للهدف  وفًقـــا 

بلغته إلى جمهـــورك  تحدث 
الكلمـــات  علـــــى  اعـتـمــــد 
واملصطلحـــات التـــي تناســـب 
طبيعـة الجمهــــور املستهـدف 
وتنـاســــب ثقافته، لكـن حافـظ 
واضحـــة،  مفرداتــــك  علـــــى 
الفهـــم  وسهلـــــة  بسيطــــًة 
لتحقيـــــق الغايــة مـن اإلعان.

اإلمالئية  األخطـــاء  مراعـــاة 
تقديم  ىلع  ِاحـــرص  والنحوية 
أول  الجـــودة، فهو  محتوى عالي 
ما يـــراه الجمهور، فـــإن لم يكن 
املطلوبة  بالجـــودة  املحتـــوى 
بنظر الجمهور، فكيف ســـُيقبلون 
ىلع الشـــراء منك!! لـــذا يجب أن 
يكون املحتـــوى خالي من وجود 
نحوية. أو  إمائيـــة  أخطـــاء  أي 

بصدق جمهـــورك  خاطـــب 
!! كـــن صادقـــا يف  التتاعـــب 
إعطاء املعلومـــات التي تعرضها 
عـــي مميزات  يف اإلعـــان، ال تدَّ
املنتجات  يف  موجـــودة  غيـــر 
توفرهـــا.  التـــي  والخدمـــات 
تظن. مما  وعيـــا  أكثر  فالجمهور 

وضـح القيمة املقدمـة ما لم يَر 
املسـتهلك قيمـة عاليـة وحاجة 
كبيـرة ملنتجـك الـذي تعرضه يف 
اإلعان، لــن ُيقدم علــى الشـراء. 
التـي  الفوائـد  بتوضيـح  قـم  لـذا 
للمسـتهلك  منتجـــك  يقدمهـا 
الفوائـد  كل  دمـج  ىلع  وِاحـرص 
املنتـج،  هـذا  بهـا  يتمتـع  التـي 
لتساعده ىلع اتخاذ القرار بالشراء.

اإلعالني  املحتوى  بين  الربط 
املنصــات  مختلـف  علــى 
التي  النغمـة  تكـون  أن  ِاحـرص 
تستخدمهـا فــي محتـوى إعان 
التي  نفسهـا  هـي  بـوك  الفيس 
وسائل  منصات  فـي  تستخدمهـا 
التواصل ااِلجتماعي األخرى. ال تغير 
ذلك. يحـب  ال  فالجمهور  النغمة، 

يف الختـــام أتمنـــى أن 
لكم  قدمـــت  قد  أكـــون 
ترجون  التـــي  الفائـــدة 
املقالة. هـــذه  خالل  من 

https://tawasulforum.org/article/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
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أثـر ِانستقــرام
و أهميتـــه فـــي 
التسويـق الّرَقمـي

ملـــــف العــــدد

فريق التحرير

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
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الفيديو  أنواع مقاطـع 
األربعة عبر ِانسـتقرام

قصــــص انسـتقــــــــــرام
قصـــص انســـتقرام هي مقاطع 
فيديـــو قصيـــرة مّدتهـــا )15( 
ثانية تختفي بعد )24( ســـاعة.

دليلك لتنسيقات 
فريق التحريرالفيديو ىلع انستقرام

ُعـِرَف انـستقــرام سابقــا بِاســـم 
املنّصة األولى ملشاركة الصور، وقد 
شهد ِانفجارًا يف محتوى الفيديو.

اِلستخــــدام  طريقــــة  أفضـــل 
الفيديـــو بنجاح عبر انســـتقرام 
يناســـبك. الذي  النوع  ِاختيار  هي 

يمكـــن للعامات التجارية نشـــر 
أي عـــدد تريـــده مـــن القصص. 
مثـــل مقاطـــع فيديـــو تيـــك 
تـــوك، يتّم عـــرض القصص يف 
شاشة  ملء  مع  الرأســـي،  الوضع 
يمكنـــك  املحمـــول.  الهاتـــف 
بامللصقات  قصصـــك  تحســـين 
التعبيرية. والرمـــوز  والنصـــوص 

ُتـعــد القصـص طريقــة رائعــة 
لجذب ِانتباه املسـتخدمين وزيادة 
الوعـي بالعامـة التجاريـة، وذلـك 
بسـبب طبيعتها املؤّقتـة. ينتقل 
 )FOMO( هـــذا التنسيــق إلــى
حيــث يريـد األشخــاص التحقـق 
مــن الفيـديــو قبــل ِاختفائـــه.

اقرأ دليلنا ملعرفة املزيد عن أنواع 
مقـاطـع الفيديــو عبـر انستقرام 
ن مـن إنشاء التنسيقات  حتى تتمكَّ
التجاريــة. لعامتــك  املنـاسبــة 

.)St o r i e s( الـقــصــــــص 

.)Live( والبــــث املبـاشــــر

.)Reels( والـــريــــــلـــــــز

انستقــــرام  وفيديـوهــــات 
 .)In s t a g r a m  V i d e o(
انســـتقرام  فيديوهات  تجمـــع 
)Instagram Video( بين ما كان 
ومقاطــــع   )IGTV( بِاسم  ُيعرف 
الفيديو يف خاصات انســـتقرام.

ر اآلن للمسوقين فرصا رائعة  > يوفِّ
وفعاّلة للتواصل مع املستخدمين 
بِاستخدام أربعة تنسيقات للفيديو:

بناء الثقة مع جمهورك. 	
جعــــل قصــــة عـالمتــــك  	

بالحيـــاة. تنبـــض  التجاريـــة 
إنشـــاء عالقـــة أعمـــق مع  	

جمهـــورك.
عـــرض منتجاتـــك وعرضها  	

العمل. أثنـــاء 

ـــع وصول مســـتخدمي  توقُّ مع 
انســـتقرام إلـــى )1.2( مليـــار 
بحلول عـــام )2023(، بِاعتباره 
الشـــبكة ااِلجتماعيـــة املفضلة 
املرئيين.  للعديد مـــن املبدعين 
الفيديو  ِاستخدام  يكون  أن  يمكن 
عبـــر انســـتقرام فعـــاال للغاية 
لـــكّل مـــن الحمـــات املجانّية 
لك: يتيـــح  ألنَّـــه  واملدفوعـــة 

كمـا ذكرنـا، هنـاك أربعة أنـواع من 
انسـتقرام  الفيديـو عبـر  مقاطـع 
ويمكن لـكّل منها الترويج ملنتجك 
مختلفـة. بطريقـة  خدمتـك  أو 

الـزوال  سـريع  املحتـوى  أصبـح   <
محتـوى  لعـرض  شـائعة  وسـيلة 
خـام وغيـر رسـمي وغريـب، ىلع 
عكس مقاطع الفيديو التسويقّية 
أو  الخاصـة  فـــي  دّقــة  األكثــر 
)IGTV(. تبدو قصــص انسـتقرام 
تشويشـا. وأقــّل  واقعيــة  أكثـر 
مقطـع  لطـول  األقصـى  الحـّد   <
فيديـو يف قصـة انسـتقرام هـو 
يمكنـك  ذلـك،  ومـع  ثانيـة.   )15(
إنشـاء سلسـلة مـن القصـص، يف 
سـرد عرض الشـرائح. تظهـر الصور 
)7( ثـواٍن. يف »القصـص« ملـدة 
و خدماتهـــم. منتجاتهــم  عــن 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/author/editors-team/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84/
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فيــــــديــــو انستقـــــرام
تـــّم تقديـــم هـــذا التنســـيق 
بين  ويجمـــع   )2021( عـــام  يف 
 )IGTV( مقـــــاطــــع فيديـــــو
نـــة. ومقاطـــع الفيديـــو املضمَّ

البـــــــث املبـــــاشـــــــر
بـّث  مـن  املباشـر  البـّث  نـك  يمكِّ
مقاطـع الفيديو إلى متابعيك يف 
الوقـت الفعلـي. يمكـن للمتابعين 
مشاهدتهــا مباشـرًة أثنــاء البـث 
أو مشاهدتهـــا الحقــــا كقصــة.

الـــــريــــــــــــــــــلـــــز
ِانســـتقرام  طريقة  هـــي  الريلز 
الرأســـي  الفيديو  تنســـيق  يف 
الـــذي ِاشـــتهرت به تيـــك توك.

> ىلع عكـــس تيك توك، أنشـــأ 

بملء  فيديو  مقاطع  انســـتقرام 
الصورة. نحو  هة  وموجَّ الشاشـــة 

يمكـــن أن يصـــل طـــول هـــذا 
إلى ســـاعة  الفيديو  مـــن  النوع 
واحـــدة ويمكـــن تحميله بنفس 
فيديو  مقاطع  تحميـــل  طريقة 
 + إشـــارة  بِاســـتخدام   )IGTV(
الزاوية  الدخـــول يف  تســـجيل 
التطبيق. مـــن  اليمنى  العلوية 

ُيعـــّد هذا النـــوع مـــن الفيديو 
مثــــالّيا ألحـــــداث العامــــات 
التوضيحية،  العروض  أو  التجارّيـة، 
أو الجوالت، أو لعـــرض »يومّيات« 
فريقك.  أو  التجاريـــة  عامتـــك 
يمكنـــك جعل مقاطـــع الفيديو 
خال  من  تفاعلّيـــة  املباشـــرة 
دعـــوة املشـــاهدين للتعليـــق 
ىلع الفيديـــو أو طرح األســـئلة.

فيديو  مقاطع  عـــن  عبارة  الريلز 
تتـــراوح  املقاطـــع،  دة  متعـــدِّ
مدتهـــا بيـــن )١5( و)0	( ثانية. 
املحتوى  لعـــرض  مثالية  إنَّهـــا 
اإلبداعـــي للغايـــة بِاســـتخدام 
ر  التأثيرات واملوســـيقى ألنَّها توفِّ
محّددًا  ونّصـــا   )AR( مرشـــحات
الخضراء. الشاشـــة  ووضع  بوقت 

ريلز  ِاكتشاف  للمستخدمين  يمكن 
 »Reels« التبويــب  فـي عامـة 
أو فــي  الشخصـي،  فــي ملفـك 
)Explore( فـي  التبويـب  عامة 
بهـم.  الخـاّص  انستقــرام  موجـز 
بين  كبيرة  بشعبّية  الريلز  تحظى 
مثل  سنـا،  األصغـر  املستخدميـن 
)Millennials( جيـــــل األلفيــة

و الجيـل )Z(. واألهـــّم مــن ذلك 
بالنسبة للمسوقين، ليس بالضرورة 
أن يتابعك األشخاص عبر انستقرام 
اِلكتشــاف الريلز الخـــاّصـــة بــك.

قـد يكـون مـن املغـري ببسـاطة 
إعادة ِاسـتخدام محتـوى تيك توك 
الخـاّص بـك مـن أجـل الريلـز. لكـن 
ضـع يف ِاعتبارك أنَّه من املحتمل 
أن يكـون متابعيـك عبر ِانسـتقرام 
أكبـر مـن متابعيك عبر تيـك توك.

الريلـز لعـرض  يمكنـك ِاستخــدام 
ابــة لشخصّيــــة  الجـوانــب الجذَّ
العالمة التجارّية ويمكن أن تشمل 
الهاشتاقـــات وعامــات املنتـج. 
غالبــا مــا يعتبــر املسـتخدمون 
محتـوى الريلـز أكثـر »أصالـة« مـن 
اإلحترافـــي. الفيديـــو  محتــوى 

مثـل  جديـدة  ميـزات  إدخـال  تـمَّ 
القّص وعالمـات املوقع والفالتر. 
هـذه  الفيديـو  مقاطـع  َتظهـر 
»الفيديـو«  التبويـب  عامـة  يف 
الجــديــــدة عبــــر انستقـــرام.

يظهـــر الفيديـــو عندمـــا يقوم 
شـــخص مـــا بالتمريـــر خـــال 
د  التأكُّ لـــذا عليـــك  خاصتـــك، 
مـــن أنَّ الثواني األولـــى مقنعة 
حتى يشـــاهدوا الفيديـــو كامًا.

يمكنـــك أيضـــا إنشـــاء مقاطع 
ثانيـــة   )60( مدتهـــا  دعائيـــة 
ملقاطـــع فيديـــو أطـــول ملنح 
ا سيأتي. املســـتخدمين فكرة عمَّ

يتطلـب األمـــر شجاعـــة للبــث 
األشـياء  مـن  الكثيــر  ألنَّ  املباشـر 
يمكـن أن تسـوء! ومـع ذلـك، فـإنَّ 
األمر يستحق املحاولة ألنَّ الفيديو 
اب للغاية،  املباشر هو تنسـيق جذَّ
ويتيـح لـك أن تظهـر يف الوقـت

> الفعلي ويعطيك مصداقية أكثر. 
يمكنـك إظهـار جوانـب لعامتـك 
التجاريَّـة ال يراهـا األشـخاص عادًة.

> ىلع الرغم مـــن أنَّك ال تريد أن 

يكـــون الفيديو املباشـــر الخاّص 
بك مكتوبا بشـــكل كامل، إالَّ أنَّك 
بعناية. له  التحضيـــر  إلى  تحتاج 

ـــد مـــن أنَّ لديـــك ِاتصال  > تأكَّ

إلى جعل  وتهـــدف  قوي  إنترنت 
وعالي  واضحا  بـــك  الخاّص  البث 
اإلمكان. قـــدر  ومســـتقّرًا  الدقة 

د من  > باإلضافـــة إلى ذلـــك، تأكَّ
ذهنك  يف  واضـــح  ســـرد  وضع 
قبل بدء البث املباشـــر. يجب أن 
يشـــتمل الفيديو املباشر الخاّص 
بـــك ىلع عنصر ســـرد القصص 
إلشـــراك عميل أو عميل محتمل.

> وإذا ســـــاءت األمــور فــــــي 

اليـــوم، فقـــم فقـــط بدمـــج 
املباشـــرة! التجربة  يف  األخطاء 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85-reels/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/
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 Reels: دراسـة حالـة 
Apple - تجارب يومية

أفضل املمارسات

مقاطـع فيديـو قصيرة ومسـتقّلة 
لجذب ااِلنتبـاه واملقاطع الدعائية 
الطويلـة. الفيديــو  ملقاطـــــع 

استخــــدم القصـــص إلظهــــار 
غيـــــر  العفــــوي،  الجــانـــــب 
الرســـمي لعامتـــك التجاريـــة.

تخصيـــص  إعــــادة  يمكنـــك 
محتـــوى تيــــك تـــوك الخاّص 
انســـتقرام. لجمهـــــور  بـــك 

البث،  أجـــل  حّضـــر جّيدًا مـــن 
لكـــن ال تخـــف مـــن األخطـــاء 
يمكنـــك تضمينها ضمـــن البّث.

علــــيك أن تــضــمــــــن أنَّ 
الثوانــــي األولـــــى مقنعـة.

فيديوهـات )IGTV( والفيديوهـات 
املضّمنـة يف خاصـات انستقرام.

يختفي  قصيـــر  فيديـــو 
ســـاعة.  )24( بعــــد 

رأســـي، قصير يمأل  فيديو 
املحمول. الهاتف  شاشـــة 

ومباشـــر  حّي  لبث  فيديو 
ااِلجتماعية. قنواتـــك  عبر 

خفيــــف محتــــــوى 
الــــزوال ســــــريــــع 

محتوى تفاعلي ومســـّلي، 
مـــع مؤّثرات وموســـيقى.

فــــــــــي األحــــــــداث، 
والجـــوالت. التظاهـــــرات، 

تنسيق الفيديومــا هـــوملـاذا يستخدم

فيديوهات 
انستقرام

القصص

الريلز

البث املباشر

دليل سريع لتنسيقات الفيديو ىلع انستقرام
ملساعدتك يف ِاختيار أفضل تنسيق فيديو عبر انستقرام لعامتك التجارّية، فقد أنشأنا هذا الدليل املفيد.

الخـالصــة

ِاستخدام الفيديو هاّم جّدًا لجذب العماء وحّثهم ىلع التفاعل واملشاركة عبر وسائل التواصل 
ااِلجتماعي الخاّصة بك. لذا عليك تعّلم كيفّية ِاستخدام الفيديو كجزء من تسويق املحتوى 
الخاّص بك، وتقديم التجارة ااِلجتماعية وِاستخدام اإلعانات والتحليات لدفع الحمات املرئية 
 2P الناجحة. إذا واجهت أّية صعوبات أو خطر يف بالك تساؤل ما، يمكنك ِاستشارة شركة
للتسويق الرقمية والعالقات العاّمة، لتقديم الحلول والنصائح األفضل لتحقيق النتائج بفعالّية.

 ،)Apple( تعاونـــت شركــة أبــل
املشهورة بتفوقها بالصور الرائعة، 
)Incite Design( إلنشــاء  مـــع 
وظيفة  بِاستخـدام  فيديو  مقطع 
 .)iPhone12( )Slo-Mo( علــى 
كـان الهـدف هــو تعليـم النــاس 
كيفيـّة إنشــاء حلقـات بِاستخدام 
بمجرد  والـورق.  واملــاء  البالونـات 
كيفّية  عرض  تمَّ  الفيديو،  اِلتقاط 
ِاستخدام )Slo-Mo( إلنشاء مقطع 
فيديـو سـاحر وقابــل للمشاركــة.

https://2p.ae/
https://2p.ae/
https://2p.ae/
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11 نصيحة متقدمة
لبناء عالمتك التجارية

فريق التحريرىلع انستقرام

أفضل الخيارات ليســـت دائمًا 
واضحة بالنســـبة لك، وهناك 
عليك  التـــي  األمـــور  بعض 
التعّرف عليهــــا وتعّلمهــــا.

ِاسم  نشـــر  يف  ملســـاعدتك   <

لك  نقـــّدم  التجارّية،  عامتـــك 
التجارية ىلع  العالمـــة  دليـــل 
نصيحـــة   )١١( مـــع  انســـتقرام 
هاّمة حـــول كيفّية ِاســـتخدام 
التجاريــة. للعالمــــة  انستقـرام 

مـــن نـــواح كثيـــرة، يبـــدو أنَّ 
للعامـــة  ـــم  ُمصمَّ انســـتقرام 
التجارّية، وُمتـــاٌح ألّي عمل تقريبا:

واألهـمّ مـن ذلك كّله، يحـّب الناس 
ِاسـتخدامه، مــع أكثـر مـن مليـار 
يمكنـك  لذلــك  فريـد،  مسـتخدم 
البـدء بحمـات العامـات التجارّية 
الخــاّصــة بــك عبــر انستقــرام 
مسبقــا. محجــوز  جمهـور  مــع 

> ولكن ما يمّيز انسـتقرام بالنسبة 

للعامـات التجاريــّة حّقـا هـو مدى 
تقبُّــل املستخدميــن للشركــات. 

طاملــا أنَّـك تقـّدم محتـوى جّيد، 
أكثر  ِانستقرام  سيكون مستخدمو 
من سعداء بمتابعتك ودعم عملك.

إنَّـه يكافــئ املرئيـات الجّذابــة.

ـــع علـــــى التفـــــاعــل. ويشجِّ
وينـاســـب مجموعــة متنّوعــة

مــــــن املجــــاالت.

مـا عليـك سـوى إلقـاء نظـرة ىلع 
إحصائيات انستقرام الداخلّية هذه:

إذا كنـــت جديـــدًا يف مجـــال 
الترويـــج للعامـــة التجارية عبر 
املوضوع  يكون  ال  فقد  ِانستقرام، 
البداية. يف  الســـهولة  بهـــذه 

)90%( مــــــن مستخدمــــــي 
ِانسـتقرام يتابعون حسابًا تجاريًا.

يوافق )2( من كل )3( مستخدمين 
ىلع أّن انستقرام يساعدهم يف 
ث إلـى العالمـات التجارّيـة. التحدُّ

يصبح )50%( من املسـتخدمين 
تجارّيــة  بعالمــة  ِاهتمامـًا  أكثـر 
إذا رؤوهـا يف إعـالن انسـتقرام.

https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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تحســـين ملـــف التعريـــف 
الخـــاص بك ملفك الشـــخصي 
للعامة  األساســـّية  قاعدتك  هو 
انســـتقرام،  عبـــر  التجارّيـــة 
األشخاص  معظم  عبره  وســـيمّر 
التجارية.  بعامتـــك  املهتّميـــن 
ِاســـم  الرئيســـّية هي  األجـــزاء 
املستخدم و املقبــــض )وهــــو 
ِاســـم املســـتخدم،  ِاختصار عن 
فوق  الصفحـــة  أىلع  وتجـــده 
صـــورة امللـــف(، وصـــورة ملف 
بـــك، ولكن  الخـــاّص  التعريـــف 
والســـيرة  والعنـــوان  ااِلرتبـــاط 
الــذاتيــــة مهمــــــان أيضـــــا.

11 نصيحــــة متقدمة 
التجاريـــة  للعالمـــة 
عبــــر انستـقـــــرام

كنت  إذا  شـــيء،  أهّم  بدايًة  لكن 
انســـتقرام  عامة  بشـــأن  جاّدًا 
التجـارّيــــة، فــأنــــت بحاجـــة 
إلى إنشـــاء حســــاب تجــــاري.

املســـتخدم  ِاســـم  ِاختيار  عند 
تكون  أن  دائما  يفّضـــل  والصورة، 
الصورة  ذكّيًا.  تكـــون  وأن  واضحًا 
ااِلفتراضيـــة الجّيدة هي شـــعار 
شـــركتك، وال تتـــردد يف تغييره 
باملناســـبات  خاّصة  بخلفّيـــات 
مثل أيام الُعطل أو شـــهر رمضان.

كصورة  شـــعارك  ِاستخدام  يؤدِّي 
تقوية  إلـــى  الشـــخصي  للملف 
وعامتك  عمائك  بيـــن  الروابط 
أكثر فاعلية  لذا فهـــي  التجارية، 
مـــع تصميـــم الشـــعار بمهارة.

تحصـــل علــــى رابـــط صـــادر 
)Outgoing link( واحـد فــي 
ِانستقرام،  ملفك الشـــخصي عبر 
بحكمـــة. ِاستخـدمـــــه  لــــذا 

الذاتية  وصـــف ســـيرتك  ُيعـــد 
نفســـك،  لتقديم  رائعـــا  أمـــرًا 
ولكـــن كـــن دقيقـــا وموِجـــزًا،

فهـــو يتّكـــون مـــن )150( 
حرفـــًا فقـــط. وبالتأكيد ترغب 
األولّية  الهاشـــتاقات  يف تضمين 
والثانوّيـــة يف ســـيرتك الذاتّية.

مناســـبا  العادي  الحســـاب  يعد 
ولكن  الشـــخصي،  لِاســـتخدام 
انســـتقرام  تســـتخدم  كنت  إذا 
وجه  ىلع  التجارّيـــة  للعامـــة 
التحديـــد، فمـــن املستحســـن 
التبديـــل إلـــى حســـاب تجاري.

لحســـن الحــــظ، فــــإنَّ بـــدء 
انســـتقرام  أعمـــال  حســـاب 
ســـهل ومجانـــي. إذا كان لديك 
عبر  شـــخصي  حســـاب  بالفعل 
فما عليك ســـوى  انســـتقرام، 
تبـــاع الخطـــوات التاليـــة: اِ

التبديل  أيضا  تهانينـا! يمكنـــك 
بيـن حسابـات عملك وحساباتـك 
الشخصّية يف أي وقـت مـن خال 
ااِلنتقال إلى اإلعدادات > الحساب.

يتيـح  الخصوص،  وجــه  علـى 
حساب األعمـال للمستخدمين 
إرسـال رسـائـل مباشـرًة إليـك، 
االتـصـــال. زر  بــِاستخــــدام 

إذا كنـت ترغـب يف بيع سـلع 
تحمل عالمـة تجارية، يتيح لك 
حسـاب األعمـال بيـع العناصـر 
مباشـرة مـن النظام األساسـي 
ِانسـتقرام  متجـر  بِاسـتخدام 
.)In s t a g r a m  S h op(

الوصـــول  أيضـــًا  يمكنـــك 
انســـتقرام  إحصائيات  إلـــى 
 ،)In s t a g ra m  I n s i g h t s(
داخلّية  تحليـــالت  أداة  وهي 
مفيدة تكشـــف عن املحتوى 
يعمل. ال  والـــذي  بك  الخاّص 

األعمال  واحد، حســـاب  لســـبب 
شـــراء  الســـهل  مـــن  يجعـــل 
فيســـبوك،  بـــدون  اإلعانـــات 
ولكن هنـــاك مزايا أخرى أيضًا:

حســـاب  إعداد  كيفية 
األعمـال ىلع انستقرام

ِاضغـط علـى أيقونـة 
د اإلعدادات. القائمـة وحدِّ

اضغط ىلع الحساب.
اضغط ىلع التبديل 

إلى الحساب االحترايف 
.)Professional(

عنــد ااِلختيــار بيــن حسـاب 
املنشئيــــــن )Creator( أو 
 ،)Business( حساب األعمال
ِاختـــر حســــاب األعمـــــال 
)Business(. )حســـابــــات 
املنشئين مخصصة للمؤثِّريـن 

املحترفين.(
ِاختر الفئة التي تصف عامتك 

التجارية بأفضل شكل.
راجع معلوماتك وِانقر فوق تم.

1

2

3

4

5

6

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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يكمــــــل  نمطـــًا  ِاختـــر 
ــة  ــك التجاريـ ــداف عالمتـ أهـ
يعـــد انســـقرام منصـــة واســـعة 
ااِلنتشـــار، لـــذا فـــإنَّ محاولـــة 
ــرة  ــت فكـ ــع ليسـ ــاء الجميـ إرضـ
جّيـــدة. بـــداًل مـــن ذلـــك، تريـــد 
الوصـــول إلـــى جمهورك املنــــاسب 
ــط. ــم فقـ ــوى لهـ ــر املحتـ ونشـ

مـــؤشـــرات  ضــــــــــــع 
واقعيـــة  رئـيسـيـــــة  أداء 
النجاح ىلع  قيـــاس  الصعب  من 
ااِلجتماعي،  التواصـــل  وســـائل 
ولكـــن مـــن املغري ِاســـتخدام 
اإلعجابـــات واملتابعات كنوع من 
»لوحـــة النتائـــج«. مثـــل باقي 
األعمـــال، مـــن األفضـــل تعيين 
 )KPIs( مؤشـــرات األداء الرئيسّية
لقيـــاس أداءك وإلقاء الضوء ىلع 
مشـــاكل. فيها  التي  املجـــاالت  تعمل هذه ااِلســـتراتيجية بشكل 

نمطا  تختـــار  عندمـــا  أفضـــل 
ىلع  بـــه.  وتلتـــزم   )Theme(
ســـبيل املثـــال، إذا كنت عامة 
يكون  فقـــد  لألزيـــاء،  تجاريـــة 
عن  عبارة  بـــك  الخاّص  املوضوع 
يرتدون  ألشـــخاص  صريحة  صور 
اليومية، أو  البيئـــات  مابس يف 
لقطات ســـاحرة لإلكسســـوارات.

مـــا ال يجـــب ىلع العالمات 
املزج  هـــو  فعله  التجاريـــة 
 ،)Themes( األنمـــــاط  بين 
لألزياء  تجارية  عامة  نشـــر  مثل 
فيديو  ومقاطـــع  مابـــس  صور 
مســـارك!  يف  ِابـــق  للقطـــط. 

إذا كان جمهـــورك يحـــب الصور 
واألســـود،  باألبيـــض  الجريئـــة 
يمكنك  منها.  الكثيـــر  فِامنحهم 
ملعرفة  التحليل  أدوات  ِاستخدام 
الســـمات واألنمـــاط التي تحصل 
ىلع أكبـــر عدد مـــن اإلعجابات 
والتعليقـــات، ثـــّم قـــم بتغيير 
لذلـــك. وفقـــا  ِاســـتراتيجيتك 

بالنسـبة للعامــة التجاريـة عبـر 
انستقــرام، غالبــا مــا تسـتهدف 
ـرات األداء الرئيسّيــة؛ مقـدار  مؤشِّ
اإلعجـابــات أو التعليقــات التــي 
يحصل عليها املنشور أو املتابعات 
للصفحة أو ِاسـتخدامات الهاشتاج. 
لكـن لكـي تكـون فعاّلـة، يجب أن 
تكـون واقعيـة ويمكـن تحقيقها.

ىلع  باألرقـــام  أداؤك  يعتمـــد 
صناعتـــك وشـــركتك والجمهور 
أن  حـــاول  لـــذا  املســـتهدف، 
عـــدد  ىلع  أهدافـــك  تبنـــي 
التجارّيـــة  العامـــــات  مـــن 
التجارّية. لعامتـــك  املشـــابهة 

التجارية  العالمـــات  إلـــى  انظر 
بحجمـــك، ونفس مجـــال عملك 
املســـتهلك  وتســـتهدف نفس 
الخـــاّص بـــك لتحقيـــق نفس 
األهداف، ألّنـــه ال يلزم بالضرورة أن 
تكون منافســـا لك، خاصًة إذا كان 
أكبر. تســـويقية  ميزانّية  لديهم 

النمو.  ملعدالت  جّيدًا  ِانتبه  أيضا، 
متابع  مائـة  وجـود  يعتبر  ال  قــد 
نجاحا، ولكن ِاكتســاب مائة متابع 
يف يوم واحـد قد يعني أنَّ إحدى 
منشوراتك أو حماتك كانت ناجحة 

بشكل ِاستثنائي.

ِاتساق  	 ىلع  الحفاظ  تنَس  ال 
عامتك التجارّية عبر انستقرام 
مــع عامتـك التجاريــة ىلع 

القنوات األخرى أيضا.

األلوان  	 أنظمة  نفس  ِاستخدم 
جميع  عبر  املرئية  واألنماط 
الوسائــط لتعظيم ااِلرتباطات 
الصحيحــة وتجنُّـب الرســائل 

املختلطة.

قــم بتضمين ِانستقــرام يف  	
جميــع حماتـــك التسويقّية 
األخرى، مثل إعانات الفيديــو 

أو املسابقات.

> تنطبـق األنمــاط ىلع أسلوبك 

املرئي أيضا، بما يف ذلك املرشحات 
وأنظمة األلوان وتركيبات اللقطات.

أنَّ هناك عامات تجارية  سترى   <

عبر انستقرام تحصل ىلع مايين 
يعني  ال  هذا  لكــن  املتابعيـن، 
أو حتى  ألــف  الحصـول عـلى  أنَّ 
مائة متابع ال يمثِّل قصـة نجــاح.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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استخـــــدم األنـــمـــــــاط 
الـشـــائعـــــة للمحتـــــوى 
األكثر شيوعا حول  أحد األســـئلة 
عبر  والتسويق  التجارية  العامات 
انســـتقرام هو »ماذا أنشـــر؟«

> كمـــا ذكرنا ســـابقا، ســـتجد 
العامات  مـــن  مختلفة  أنواعـــا 
ىلع  ِاعتمادًا  ناجحـــة،  التجارية 
أســـلوبها وأهدافهـــا الفريـــدة.

ومع ذلـــك، هناك أنواع شـــائعة 
أنَّهـــا  يبـــدو  املحتـــوى  مـــن 
النظر  أداًء جّيدًا، بغـــّض  تـــؤدِّي 
الذي  أو املجـــال  النمـــط  عـــن 
أجله. مـــن  ِاســـتخدامه  يتـــّم 

الشــــــرائـــــط املصـــــورة
تكون  أن  يمكن   Comic strips
الرســـوم الهزليـــة التي تســـخر 
طريقة  تختـــاره،  موضوع  أي  من 
الدعابـــة  روح  رائعـــة إلظهـــار 
بشـــكل  تعمل  أنّها  كمـــا  لديك، 
دة  متعـــدِّ كمشـــاركات  جيـــد 
الصـــور ملزيـــد من املشـــاركة.

الرسوم  ِاســـتخدام  حتى  يمكنك 
متابعوك  صنعهـــا  التي  الهزلية 
لضـــرب عصفورين بحجـــر واحد.

ااِلقتبــــاســـــات والنـــــص
تعمـــل   Quotes and text
ااِلقتباســـات املّكونة من ســـطر 
واحـــد، ســـواء كانـــت تحفيزية 
أو ســـاخرة، بشـــكل جّيد عندما 
بالـــرأي. معها  النـــاس  يتفـــق 

د مـــن أنَّها تناســـب  فقـــط تأكَّ
املظهر العـــام لعامتك التجارية 
عبـــر انســـتقرام، لـــن تعمـــل 
كانت  إذا  املضحكـــة  الســـطور 
عالمتـــك التجارية عاطفية جّدًا.

محتوى منشئ من املستخدم
User-generated content

يعد نشـــر أعمـــال متابعيك أمرًا 
مثالّيـــا لتطويـــر ااِلتصـــاالت مع 
لنشر  متابعيك  وتحفيز  جمهورك 
التجارية. عـــن عامتـــك  املزيد 

إذا كنت تواجه مشـــكلة يف نشر 
مسابقة  إجراء  فيمكنك  ِاســـمك، 
للحصول ىلع جوائز لألشـــخاص 
الذين ينشـــرون أفضـــل محتوى 
ِاســـتخدام  تنس  ال  لكـــن  عنك. 
للمســـابقة. خـــاص  هاشـــتاق 

محتوى منشئ من املستخدم
User-generated content

يعد نشـــر أعمـــال متابعيك أمرًا 
مثالّيـــا لتطويـــر ااِلتصـــاالت مع 
لنشر  متابعيك  وتحفيز  جمهورك 
التجارية. عـــن عامتـــك  املزيد 

إذا كنت تواجه مشـــكلة يف نشر 
مسابقة  إجراء  فيمكنك  ِاســـمك، 
للحصول ىلع جوائز لألشـــخاص 
الذين ينشـــرون أفضـــل محتوى 
ِاســـتخدام  تنس  ال  لكـــن  عنك. 
للمســـابقة. خـــاص  هاشـــتاق 

الفيديــــو تتيح ميـــزة القصص 
انســـتقرام محتوى  والريلـــز يف 
املنصة،  علـى  الفيديـــــــــــــو 
والــــذي يمكـــــن أن يفتــــــح 
الكثيـــر مـــن األبـــواب الجديدة.

أّي منها  قم بتجربتهم ملعرفـــة 
املســـتخدمين  لـــدى  صدى  له 
تحليات  ســـتجد  املستهدفين. 
بشـــكل  مفيـــدة  اإلحصـــاءات 
خـــاص لتحديـــد مـــن منهـــا 
خاســـر. منهـــا  ومـــن  رابـــح 

Artistic Photos فنية  صـور 
هو  انســـتقرام  إنشـــاء  ســـبب 
تقديـــم الصـــور الفوتوغرافيـــة 
الظريفـــة واملحبوبة من الناحية 
الجماليـــة، وال تزال تولِّـــد الكثير 
والتفاعـــات. اإلعجابـــات  مـــن 

ســـمة  ليســـت  الفنية  الصـــور 
قائمـــة بذاتها، بل هي أســـلوب 
مرئـــي يمكـــن تطبيقه ىلع أي 
محتوى. ِاســـتراتيجية  أو  صناعة 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a3%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a3%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%a3%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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ِانتبـــه إلــــى التســـميات 
التوضيحيـــة والهاشـــتاقات 
Captions and Hashtags

الفيديـــو  مقاطـــع  ِادمـــج 
الريـلــــز و  القصــــص  مـــع 

ـــر أن تظل متســـقًا مع  تذكَّ
األخرى  التجاريـــة  عالمتـــك 
يف كل من القصـــص والريلز، 
صوتـــك. نبـــرة  ســـيما  وال 

> لذلـــك، مـــن األفضـــل قـــول 
جملة  أول  يف  الكلمـــات  أهـــّم 
أو جملتيـــن، وحفظ املســـاحة 
والهاشتاقات. للتفاصيل  املتبقّية 

> من ناحيـــة أخرى، تحتوي الريلز 
املزيـــد   )Instagram Reels(
التصفية  عوامـــل  اإلنتـــاج:  من 
والنـــص  الصوتيـــة  واملؤثِّـــرات 
التحرير.  وخيـــارات  وامللصقـــات 
 )Shorts( ىلع  كرّد  إنشاؤها  تّم 
الريلـــز  تشـــبه  تـــوك،  تيـــك 
سلســـلة من املقاطـــع القصيرة 
املرتبطـــة ببعضهـــا البعـــض.

> فهمـــا فرصة مثالّيـــة إلضفاء 
طابـــع حـــي ىلع ِاســـمك، لذا 
تأكـــد من أنَّـــه يمثـــل التمثيل 
الصحيـــح لعامتـــك التجاريـــة.

التوضيحية  التســـميات  تعتبـــر 
رائعة إلضافة ســـياق إلى صورك.

املسـتهدف  كـــان جمهـورك  إذا 
فـــإنَّ  الفيديــو،  محتــوى  يحـب 
أفضـل خياراتـــك عبــر انسـتقرام 
هـي القصـص والريلـز. تمامـا مثل 
املحتـوى اآلخر، مـن األفضل تجربة 
كليهمـا ملعرفـة مـا هـو مناسـب.

تشـبه قصـص انسـتقرام مدّونات 
الفيديـو، حيـث يقوم املسـتخدم 
عـادًة بتصويـر نفسـه وهـو يفعل 
مـا  شـيئا  يناقـش  أو  مـا  شـيئا 
قصـص  تختفـي  قصيـرة.  لفتـرة 
لـذا  سـاعة،   )24( بعـد  انسـتقرام 
بـه  يلتـزم  مسـتمر  اِلتـزام  فهـي 
يـوم. بعــد  يومـا  املسـتخدمون 

غالبـــا مـــا يقـــوم األشـــخاص 
الهاشـــتاقات،  ىلع  بناًء  بالتمرير 
لذا فإّن ِاســـتخدام الهاشـــتاقات 
منشـــوراتك  أّن  يعني  الصحيحة 
يشـــاركونك  الذين  للغرباء  تظهر 
طريقـــة  إّنهـــا  ِاهتماماتـــك. 
متابعيـــن  لجـــذب  مثاليـــة 
جـــدد متشـــابهين يف التفكير 
عن  يســـمعوا  لم  ربمـــا  والذين 
عامتـــك التجاريـــة مـــن قبل.

يسمح انســـتقرام بـ )2200( 
التوضيحية،  للتسميات  حرف 
مرئيان  فقط  ســـطرين  أّول  لكن 
النقـــر علــــى »املزيـــد«. دون 

الهاشـــتاقات  تعـــرف  كيف 
األفضـــل بـالنســــبة لـــك؟
قـــم ببعـــض عمليـــات البحث 
أفضل  ملعرفة  انســـتقرام  داخل 
وتجّنب  هاشـــتاق  لكل  يظهر  ما 
تنظر  ال  الخاطـــئ.  ااِلســـتخدام 
مـــدى شـــعبية  إلـــى  فقـــط 
كل هاشـــتاق، ولكـــن انظر أيضا 
التـــي  املــــرات  عــــدد  إلـــى 
وأنواع  األشـــخاص  فيها  ينشـــر 
املحتـــوى املســـتخدمة معها.

يعد ِاختيار الهاشتاقـات الصحيحة 
أحـــد أهــّم القــرارات فـي وضـع 
العامــــة التجاريـــة النستقـرام 
ألنَّهــا تحدد مـن يـرى منشوراتك.

http://الريلز (Instagram Reels)
http://الريلز (Instagram Reels)
http://الريلز (Instagram Reels)
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/
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املعجبيـــن مـــع  تفاعـــل 

ِاعــــمل مــــع املؤثـريــــن 
فـــــي مجـــــال عملــــــك

ِانشر فـي األوقـات املناسبـة

> ومـع ذلـك، فـإنَّ أفضـل األوقات 
للنشـر ليسـت موحّدة دائما، فهذا 
ـل  يعتمـد ىلع الوقـت الـذي يفضِّ
فيـه نـوع املسـتخدم الخـاّص بك 
عـن  ناهيـك  الدخـول،  تسـجيل 
عوامل أخرى مثل املناطق الزمنية 
العمـل. نوبـات  ونهايـة  وبدايـة 

يمكنـك  دائمـا،  الحــال  كمـا هــو 
تجربـة النشـر يف أوقـات مختلفة 
لـك،  بالنسـبة  األفضـل  ملعرفـة 
املمـل  مـن  يكـون  قـد  ولكـن 
يـوم.  كل  مـن  سـاعة  كل  تجربـة 
بـداًل مـن ذلـك، يمكنـك ِاسـتخدام 
اإلرشـادات العامـة كنقطة ِانطاق 
هنـاك. مـن  تجاربـك  يف  والبـدء 

ىلع   )Hootsuite( تنّص  بينما 
للنشـــر  أنَّ أفضـــل وقت عاملي 
ىلع انســـتقرام هـــو الســـاعة 
)١١( صباحـــًا يوم األربعاء، فــــإنَّ 
املزيـــد  لديهــــا   )Hubspot(
ـــم  مـــن البحث الشـــامل، مقسَّ
وفق ح  وموضَّ الصناعة  حســـب 
.)Heat maps( الخرائط الحراريـة

التـواصــــل  وسائــــل  جميـــع 
ااِلجتماعـــي هـــي طريـــق ذو 
ِاتجاهيـــن، وهذا جزء من ســـبب 
للشـــركات. جدًا  مفيـــدة  كونها 

يف  تكـــون  عندمـــا  خاّصـــًة 
ىلع  الحصول  يمكنـــك  البداية، 
الكثيـــر مـــن املتابعيـــن الجدد 
مـــن خـــال »دعـــم املحتوى« 
نجاحا. أكثر  أخرى  يف حســـابات 

مثـــل جميـــع وســـائل التواصل 
انســـتقرام  يتمتع  ااِلجتماعـــي، 
بســـاعات الذروة وأوقات الجفاف.

األشـــخاص  بِاتباع  الخبراء  يوصي 
التسويق عبر  للمؤثِّرين؛ ال يمنحك 
املؤثِّريـــن إمكانّيـــة الوصول إلى 
آالف املســـتخدمين الجدد الذين 
فحسب،  ِاهتماماتك  نفس  لديهم 
أيضا ثقة األشـــخاص  بل يمنحك 
ألّنهـــم وصلوا إليك عـــن طريق 
لهم. بالنســـبة  موثـــوق  مصدر 

عبـــر  التجاريـــة  العامـــة  إنَّ 
انســـتقرام ال تقتصـــر ىلع رؤية 
الخاّص  للمحتـــوى  األشـــخاص 
بـــك؛ يتعلَّق األمر أيضـــا بمقابلة 
محادثة. وإجراء  التجارّية  عامتك 

الرّد  يعني  هذا  شـــيء،  كل  قبل 
ىلع التعليقـــات. عادًة، ســـوف 
يثنـــي عليك النـــاس أو يعبِّرون 
ِاهتمامهـــم؛ يف بعـــض  عـــن 
ســـؤااًل  ســـيطرحون  األحيـــان، 
يمنحك  التجاري  نشـــاطك  حول 
فرصـــة جّيـــدة لإلجابـــة علنا.

التعامل مـــع اإلهانات واالنتقادات 
أيضا مهّم للعامــــة التجاريــــة 
متابعوك  حتى  انســـتقرام.  عبر 
ســـيهتمون  بـــك  املعجبـــون 
بكيفّيـــة تعاملك مع املتصيدون، 
د مـــن التعامـــل معهم  لـــذا تأكَّ
هوّية  مع  يتماشـــى  وبما  بذكاء، 
هو  كمـــا  التجاريـــة؛  عامتـــك 
الحـــال يف الـــرّد بـــأدب مقابل 
أكثـــر هجومـــا.  الـــرد بشـــيء 

قد يكـون التواصل مـع املؤثِّرين 
أمـرًا مخيفـا عندمـا تكـون شـركة 
ـر فقـط  غيـر معروفـة، ولكـن تذكَّ
أنَّهـم رجـال أعمـال مثلـك تمامـا. 
منتجـا  عليهـم  سـتعرض  عـادًة، 
أعجبهـم،  وإذا  عّينـة مجانّيـة،  أو 
فسيتحدثون عنها يف خاصتهم.

يبحثون  املؤثِّريـــن  أنَّ  ـــر  تذكَّ
بِاســـتمرار عـــن أشـــياء جديدة 
عنها،  للنشـــر  مكتشـــفة  وغير 
يمكنــــك مساعدتـهــــم. لـــذا 

إذا كنـــت تاحـــق املؤثِّريـــن 
الكبـــار، فقـــد يكـــون لديهـــم 
والدعاية. لإلشـــارات  ثابتة  أسعار 

إذا كنـت ال ترغـب يف االسـتثمار 
املـؤثِّــر،  التسويــق  فــي  كثيـرًا 
فحـاول البحــث عــن املؤثِّـريــن 
األصغـر مـن الطبقـة املتوسـطة. 
للعينـات  أكثـر تقديـرًا  سـيكونون 
ىلع  قـادرًا  وسـتظل  املجانيـة، 
الوصـول إلى متابعيـن جدد، حتى 
أصغـر. مجموعـة  يف  كانـوا  لـو 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d9%86-2/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d9%86-2/
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بيـــع البضائع من خالل متجر 
Instagram Shop انستقــرام

اعتبــــارك  فـــــــي  ضـــع 
انستقـــــــرام إعــالنـــــات 

الخـالصـة

عندمـا تضع كل هـذه الخيارات 
ن مـن  الدقيقـة معــًا، سـتتمكَّ
إعالنيـة  تصميــــم حمـــالت 
مفّصلة ومرّكـزة للغاية لتجعل 
كل مبلغ مـن إنفاقك اإلعالني 
الصحيـح. مكانـه  ويف  مهّمـًا 

> كما هو الحال دائما، عليك ِاختيار 
البضائع التي تمثِّل هوّية عامتك 
التجارّيــة ىلع أفضـل وجـه، وما 
الـذي يرغـب متابعـوك يف شرائه. 

> عاوًة ىلع ذلك، يمكن أن تعمل 
إعاناتـك مـع مجموعـة متنوعـة 
مـن األهــداف املختلفـة، مثــل:

ال تملـــك كل العامـــات التجارية 
شـــيئا تبيعـــه، ولكـــن إذا قمت 
مباشـــرًة  بيعه  يمكنـــك  بذلك، 
عبـــر انســـتقرام مـــن خـــال 
متجـــر انســـتقرام. يتيـــح ذلك 
خال  من  الشـــراء  للمستخدمين 
ويمكنك  منشـــوراتك،  النقر ىلع 
ىلع  عامـــة  وضـــع  أيضـــا 
املنتجـــات الفرديـــة يف قصص 
للحصول  بك  الخاّصة  انســـتقرام 
دّقـــة. أكثـــر  إعانـــات  ىلع 

إذا كان لديـــك مـــا يكفـــي من 
ميزانيتك  يف  لتخصيصـــه  املال 
ِاســـتغال  يمكن  التســـويقية، 
الوعي  زيادة  لـ  انستقرام  إعانات 
فعاّل  بشـــكل  التجارية  بعامتك 
املتابعين. مـــن  املزيد  وجـــذب 

انستقرام  إعانات  شـــراء  يمكنك 
إعانـــات  متنوعـــة:  بأشـــكال 
فيديـــو  وإعانـــات  مصـــّورة 
وإعانـــات  دائريـــة  وإعانـــات 
يف قصـــص انســـتقرام واملزيد.

تمامـا مثـل إعالنــات فيسـبوك، 
تتمثَّل إحدى أفضل ميزات إعانات 
انسـتقرام يف القدرة ىلع التركيز 
علـــى جمهــورك املستهـــدف.

حتـــى إذا اتبعت دليـــل العامة 
التجاريـــة عبر انســـتقرام حرفيا، 
فا يـــزال هنـــاك جـــزء واحد ال 
يمكننـــا إعـــدادك له: مـــا الذي 
يجعـــل الصورة املرئيـــة جيدة؟

انســـتقرام  نجـــاح  يعتمـــد   <

ىلع جـــودة املحتـــوى الخاّص 
بـــك؛ يف أي موضـــوع أو نـــوع 
تســـتخدمه. يجـــب أن تكـــون 
أولويتـــك القصوى هي إنشـــاء أو 
تثير  التي  املشاركات  ىلع  العثور 
حمـــاس متابعيـــك أو املهتمّين 
للمحتوى  متابعـــا  ِابق  لـــذا  بك، 
الـــذي يمكنك إعادة نشـــره وكّل 
لتحســـين محتواك. يلهمـــك  ما 

بيــع  انستقــرام  يسّهـــل متجـر 
التجارّيـة،  البضائـع ذات العامـات 
حّتـى إذا لـم تكن مجهـزًا ملعدات 
التجارة اإللكترونية واسعة النطاق.

الكثيـــر مـــن املنتجات  هنـــاك 
التي  البيضـــاء  امللصقـــات  ذات 
يمكنك شـــراؤها وإعـــادة بيعها 
التجاريـــة. عامتـــــك  تحـــت 

التجارية. بالعامة  العـــام  الوعي 

تتيـح لـك إعانـــات انستقـــرام 
تصفية األشخاص الذين يشاهدون 
إعاناتـــك حســــب موقعهـــم 
وِاهتمامـــاتهم وسلوكيـاتهـــــم 
والتركيبــة السكانيـــة العامــــة.

أو نقـــل حركـــة املـــرور إلـــى 
صفحة خارجّيـــة )موقعك مثاًل(.

أو حتى تثبيت تطبيقك أو برنامجك.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/
https://tawasulforum.org/article/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%a1%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1/
https://tawasulforum.org/article/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%a1%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1/
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ملاذا يجب أن تبيــــع 
عبــــــر انستقــــرام 

من  أصبح  حيـــث  كبير  تطور  إنَّه 
الســـهل جّدًا ىلع املستخدمين 
العامات  من  املنتجات  تســـوق 
التطبيق. مغـــادرة  دون  التجارية 

كشـــفت دراســـة عبر فيسبوك 
من   )%54( أنَّ   )2019( لعـــام 
بشــــراء  قامــــوا  املستجيبين 
عناصر مباشـــرًة  بعد مشاهدتهم 
منتـــج أو خدمة عبر ِانســـتقرام.

العالمات  ىلع  األمـــر  يقتصر  وال 
إلـــى  املباشـــرة  التجاريـــة 
يمكنهـــا  التـــي  املســـتهلك 
ميزات  ِاســـتخدام  من  ااِلستفادة 
التســـوق يف انســـتقرام. كشف 
 )HootSuite( تقرير صادر عـــن 
الرابع مـــن عام )2020(  الربع  عن 
أنَّ )36.2%( مـــن صنَّاع القرار 
يف مجال )B2B( يســـتخدمون 
التطبيـــــق للحصــــول علــــى 
جديـدة. خدمـات  أو   / منتجــات 

القابلة  املنشــورات  تمييز  يتّم 
 )Shoppable posts( للتسويــق
بأيقونة ىلع شكل حقيبة تسوق 
معلومات  تعرض  للنقـر  قابلـــة 
املنتج وعبـارة »عرض املنتجات« 
تحّث  التي   )View Products(
املستخدم ىلع ِاتخاذ إجراء لزيارة 
التجارية. العامة  متجر  صفحة 

القابلة  املنشـــورات  ميزة  بفضل 
للتسوق يف انســـتقرام واألدوات 
قائمة  )مثـــل  األخرى  الداعمـــة 
املنتجـــات املفضلـــة وتذكيـــر 
وملصقـــات  املنتـــج  ِاطـــاق 
انستقرام(،  التســـوق عبر قصص 
متابعـة  للمستخدمين  يمكــــن 
رحلة املشتــــري بأكملهــــا، 
الخروج. إلـــى  ااِلكتشـــاف  مـــن 

أعلن  ااِلختبـــار،  من  أشـــهر  بعد 
كبير  تغييـــر  عـــن  انســـتقرام 
 )UI( واجهـــة املســـتخدم يف 
2020: ِاســـتبدال  يف أواخر عام 
التبويــــب »نشـــاط«  عامــــة 
التبويب  بعامـــة  للمســـتخدم 
خطوة  أحـــدث  وهي   ،»Shop«
للمنصـــة ااِلجتماعيـــة لتكـــون 
التجارية. لألعمـــال  ماءمة  أكثر 

إلـــى منصات  ُينظر  عـــادًة مـــا 
ىلع  ااِلجتماعيـــة  الوســـائط 
للتوعيـــة  رائعـــة  أدوات  أنَّهـــا 
ذلك،  ومع  التجاريـــة.  بالعامـــة 
الجديدة  الدمـــج  عمليـــات  فإنَّ 
منـــه  انســـتقرام جعلـــت  يف 
لإليـــرادات. كبيـــرًا  محـــركا 

إذن، كيــف تعمـل األداة بالضبـط 
منهـا  ااِلسـتفادة  يمكنـك  وكيـف 
لتحقيق اإليرادات؟ ِاكتشـف كل ما 
تحتـاج إليـه من خـال مقالنا هذا.

 كيفية البيع عبر ِانستقرام
فريق التحريربِاستخدام منشورات قابلة للتسوق

> هـــذا يخلـــق تجربة سلســـة 

لــــك  ويســـمح  للمســـتخدم 
باإلعـــان عـــن منتجاتـــك دون 
للغايـــة. ترويجيـــة  تكـــون  أن 

https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b9/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b9/
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كيــــــف تبيـــع 
انستــقرام عبــر 

يدويـــًا منتجاتـك  تحميــل  كيفيـــة 

تلبيــــة معاييـــر القبـــول
هنــاك بعــض املتطلبـات التـي 
يجب عليـك التحقق منهـا لتكون 
مؤهًا للبيع عبر انسـتقرام. وهي:

كتـــــــالـــوج  تحميـــــــل 
بــــك  الخـــــاص  املنتــــج 
ملـف  هـو  بـك  الخـاّص  الكتالـوج 
يحتـوي ىلع املنتجـات التي تريد 
بيعها مع معلوماتها، مثل األسـعار 
والوصف. هناك طريقتان لتحميل 
كتالـــوج املنتــج الخاص بــــك:

ّ

موجـــودًا  تكــــون  أن  عليــــك 
األســـواق. هـــذه  أحــــــد  يف 

أن يكون لديــــك حساب تجاري أو 
انستقرام. عبــــر  منشئ  حساب 

عليـــك بيـــع البضائـــع املادية 
التي تتوافق مـــع اتفاقية التاجر 
وسياســـات التجارة يف انستقرام.

يجب توصيــل حســــاب انستقرام 
الخاّص بك بصفحة أعمال فيسبوك.

أن تتخـــذ مســـار »افعـــل ذلك 
 Facebook( خال  من  بنفسك« 
Business Manager( عــــــن 
العناصــــر يدويا. طريـــق إضافة 

اإلتصال بشـريك يف منصة التجارة 
 )Shopify( اإللكترونيـــة، مثـــل

 .)BigCommerce(أو

> بمجـــرد ِاستيفــــاء املتطلبات 
املذكورة أعاه، ِاتبع الخطوات أدناه.

إلنشـــاء كتالـــوج مـــــن خـــال فيسبـــــوك، يجـــــب أن يكــــون 
 ،)Facebook Business Manager( لديـــــــــك أّو اًل  حســـــاب
ـــه إلى  والـــذي يختلـــف عـــن صفحـــة األعمـــال. من هنـــاك، توجَّ
)Commerce Manager( وُقـــم بإعـــداد الكتالـــوج الخـــاّص بك.

من املهم جـــّدًا أن تحافـــظ ىلع مزامنـــة كتالوج املنتـــج الخاّص 
بـــك مـــع صفحـــة ِانســـتقرام الخاّصـــة بـــك، وأن تكـــون أوصاف 
منتجـــك وأســـعاره دقيقـــة. إذا كنت تجـــري عملية بيـــع أو ترويج، 
ـــد مـــن تحديـــث كتالـــوج املنتج الخـــاّص بك ليعكـــس ذلك.  فتأكَّ

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83/
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Shopify شوبيفــاي 

BigCommerce

كيفيـة تحميـل منتجاتك مـن خالل منصـة التجـارة اإللكتـرونية 

الطريقـة الثانية لربط ملف تعريف 
 )Ins tag ram B us iness(
فيسـبوك  بكتالـوج  بـك  الخـاّص 
التجـارة  منصـة  خـال  مـن  هـي 
اإللكترونيـة. فيما يلـي الخطوات 
شـائعتين: منصتيـن  بِاسـتخدام 

يكون  أن  يجـــب  تبـــدأ،  أن  قبل 
لديك قنـــاة مبيعات فيســـبوك 
نـــة يف جميـــع خطـــط  )مضمَّ
مثبَّتة  املدفوعـــة(  شـــوبيفاي 
الخاّص  ىلع متجـــر شـــوبيفاي 
بك، مما يؤدِّي إلى إنشـــاء عامة 
تبويـــب »متجـــر« )Shop( يف 
صفحـــة فيســـبوك الخاّصة بك.

 )Channel Manager( ِابدأ بفتح
 )BigCommerce( ىلع حسـاب
الخــاّص بـك وِانقـر علـى »البدء«
)Get Started( بجوار »فيسبوك«.

د من  يف الشاشـــة التاليـــة، تأكَّ
أنَّك تســـتخدم عملـــة متوافقة، 
ىلع  للحصول  بالتســـجيل  وقم 
حســـاب فيســـبوك )إذا لم يكن 
متطلبات  وراجع  لديك حســـاب(، 
املنتـــج، ثمَّ ِانقر فـــوق »البدء«.

بعـــد ذلـــك، ِامـــأل التفاصيـــل 
الخاّصة بـــك يف صفحة التهيئة، 
اإللكتروني  البريــــد  بما يف ذلك 
ورقم  عملـــك  ِاتصـــال  لجهـــة 
التي  الهاتف وصفحة فيســـبوك 
تريـــد أن يظهر متجـــرك عليها.

بمجـــرد أن يوافـــق فيســـبوك 
ىلع الكتالـــوج الخـــاّص بك، عد 
 ،)Channel Manager( إلـــــى
بجـــوار  »البـــدء«  ىلع  وِانقـــر 
ــــد مـــن  )Instagram(، وتـــأكَّ
أنَّ متجـــرك يلبِّــــي املتطلبات. 

إرســــال حسابـك للمراجعــة
بمجـــرد توصيل كتالـــوج املنتج 
بحسابك عبر انســـتقرام، يمكنك 
عليه. للموافقة  حســـابك  إرسال 

ـم  1. انتقــل إلـى لـــوحــة التحكُّ
فــوق  ِانقـــر  العملّيـة. ضمنهــا، 
»إعداد التســوق عبـر انستقـرام«
.)Set Up Instagram Shopping(

القيـــام بمـــا ســـبق،  بمجـــرد 
إضافـــة  بســـهولة  يمكنـــك 
قنـــاة مبيعـــات ِانســـتقرام إلى 
بك،  الخـــاّص  شـــوبيفاي  متجر 
من  املنتجـــات  يربـــط  والـــذي 
صفحـــة شـــوبيفاي الخاّصة بك 
 Instagram( بملــــف تعريــــف
بـــك. الخـــــــاّص   )Business

»إضافة  مربع حوار  ذلك، يف  بعد 
فوق  ِانقـــر  مبيعـــات«،  قنـــاة 
ثمَّ   )Instagram( »انســـتقرام« 
.)Add channel( قناة«  »إضافة 

سـتحتاج إلى تسجيل الدخول إلى 
صفحـة حسابـــك عبـر فيسـبوك 
ملصادقـــة حســـاب انستقـــرام 
الخـاّص بـك يف قنـاة املبيعـات.

 Instagram( بمجـــرد تثبيــــت
Sales Channel(، يــمكنــــــك 
اإلعدادات  يف  امليـــزة  تمكيـــن 
الخاّصـــة بــــك عبر انســـتقرام.

إلــى  ــه  توجَّ بذلــك،  للقيــام 
)Shopify admin( وِانقــــــر 
ــزر »+« املوجــود بجانــب  فــوق ال
املبيعــات«  »قنـــوات  عنــوان 

.)Sales Channels(

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a3%d9%8a%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%88%d9%88%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d8%a3%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%a3%d9%8a%d9%87%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%88%d9%88%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b3-%d8%a3%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac-%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%8a/
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كيفية وضع عالمة ىلع 
املنتجــات بــِاستخدام 
منشــورات قـــــابلــة 
للتسوق عبـر انستقرام

 Get( »2. انقـــر فـــوق »البـــدء
Started(، يف صفحـــة اإلعداد.

الخـــاص بك. الكتالوج  3. حـــدد 

4. راجـــع التفاصيـــل وانقر ىلع 
للمراجعـــــــة« »إرســـــــــــال 
. )S u b m i t  f o r  R e v i e w (

صورتـــك  بتحميـــل  قـــم   .1
التحرير،  مـــن  ااِلنتهاء  وبمجـــرد 
.)Next( »اضغـــط ىلع »التالي

3. ِاضغـــط علـــــى العنصـــــر 
املوجـــود يف صورتـــك الـــذي 
تريـــد وضـــع عامـــة عليـــه.

ده. 4. ِابحث عــــن املنتـــج وحدِّ

»تـــــم«  فــــــوق  ِانقـــــر   .5
الصـــــورة.  )Done( وشــــــارك 

2. ِانقر فـــوق »وضع عامة ىلع 
.)Tag Products( املنتجـــات« 

قد تســـتغرق عمليـــة املوافقة 
بضعـــة أيـــام. قد تحتـــاج أيضا 
إلـــى تقديم معلومـــات إضافّية، 
النطاق. مـــن  ـــق  التحقُّ مثـــل 

ن مـــن الوصول  بمجـــرد أن تتمكَّ
إلى املنشـــورات القابلة للتسوق 
جميع  وإكمـــال  ِانســـتقرام  عبر 
الخطـــوات املذكورة أعـــاه، فإنَّ 
مشـــاركاتك  إلى  العامات  إضافة 
تكــــون سريـعــــة وسهلـــــة:
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كيـفيــــة تحسيـــــن 
منشوراتــك لعمليـــات 
الشراء القابلـة للتسوق

نتــائـــــج  قيــــــاس 
املنشـورات القابـلــــة 
للتسوق الخاصــــة بك

هـــل لديـــك منشـــور أقـــدم ال 
جيد،  بقبـــول  يحظـــى  يـــزال 
ولكـــن ليـــس به عامـــة قابلة 
عامة  وضع  يمكنك  للتســـوق؟ 
مـــن  كل  يف  املنتجـــات  ىلع 
والحالية  الجديـــدة  املنشـــورات 
عبـــر  التجـــاري  ملفـــك  مـــن 
انســـتقرام، أو مـــا يصـــل إلـــى 
مشاركة  لكل  منتجات  خمســـة 
صورة واحـــدة أو )0	( منتجًا لكل 
د الصور )أو دائري(. منشـــور متعدِّ

تبـــدو  مشاركــــات  إنشـــاء 
طبيعيـة فـي موجز انستقرام
عبـــر  البيـــع  أصبـــح  بينمـــا 
ِانســـتقرام أســـهل من أي وقت 
ر أنَّـــه ال ينبغي أن  مضـــى، تذكَّ
تمَّ  قد  بأنَّـــه  جمهورك  يشـــعر 
الحفاظ  بيعه لهم. يجـــب عليك 
املحتـــوى  ِاســـتراتيجية  ىلع 
الحاليـــة الخاّصة بهـــم، مع دمج 
ىلع  للتســـوق  القابلة  العامات 
الصـــور التي تتناســـب بشـــكل 
طبيعـــي مع ملفك الشـــخصي.

االستفـادة مـن املحتوى املؤثر
هنـاك طريقــــة رائعــة إلضافـة 
عامات التسوق إلــــى مشاركتك 
بشكل مجانــــّي وهي ااِلستفادة 
املستهلكين. من  املشاركات  من 

بعالمـات  منشـورك  تحسـين 
متعـددة أخيرًا، سيسـاعد تضمين 
التســــوق املتعـــددة  عامــات 
فـــي صــورك جمهــورك علــى 
وتصّفحهـا  منتجاتـك  ِاستكشـاف 
محاولـة  أيضـا  يمكنــك  بسـرعة. 
إلــى  التســوق  إضافـة عامــات 
املنشـورات الدائريـة اِلختبار أدائها 
مقابـل مشـاركات الصـور الفرديـة.

املتجر  صفحة  بتنشـــيط  قم 
انســـتقرام  تعريف  ملف  يف 
الخـــاص بك أنشـــئ تســـعة 
ىلع  للتسوق  قابلة  منشـــورات 
التبويب  عامة  لتنشـــيط  األقل 
الشـــخصي  »Shop« يف ملفك 
عبـــر انســـتقرام. ســـيؤدِّي هذا 
إلـــى تجميع جميع مشـــاركاتك 
القابلـــة للتســـوق ضمن عامة 
لتســـهيل  واحـــدة  تبويـــب 
املنتـــج. وِاكتشـــاف  التســـوق 

تظهـر الدراسـات أنَّ املسـتهلكين 
يثقـون يف املؤثِّريـن أكثـر بكثير 
وأنَّ  التجارّيـــة  العامـــات  مــن 
هــذه املنشـورات تعمـل كدليـل 
ِاجتماعي، أي املصداقية والتحقق 
مـــن صحــة العامــة التجـاريـة.

تحسـيـــن  أيضــــــا  يمكنـــــك 
انستقرام  مبيـعـات  ِاستراتيجيـة 
الخاّصة بك بِاســـتخدام منشورات

لقـد حلـت عمليـات  املؤثِّريـن.   <
تقريبـا  املؤثريـن  ورعايـة  تعـاون 
محـل اإلعانـات التقليديـة وهـي 
جــزء كبيــر مــن ِاستراتيجيـــات 
وسـائل التواصل ااِلجتماعي اليوم.

ِانســـتقرام  حســـابات  تتمتَّـــع 
الوصـــول  بإمكانيـــة  لألعمـــال 
منشـــوراتها  تحليـــالت  إلـــى 
يف  بمـــا  للتســـوق،  القابلـــة 
عـــدد  حـــول  بيانـــات  ذلـــك 
شـــاهدوا  الذيـــن  األشـــخاص 
بالنقر  وقامـــوا  املنتج  معلومات 
املنتج.  صفحـــة  إلى  للوصـــول 

املعلومات يف؛  هـــذه  تســـاعد 
تحديـــد نـــوع املنتجـــات التي 
يتـــردد صداهـــا مـــع متابعيك 
وتحديـــد  انستــقــــرام  عبــــر 
الفجـــوات يف رحلة املشـــتري.

الحال مـــع جميع جهود  كما هو 
التســـويق عبر وســـائل التواصل 
ااِلجتمـــــاعي، يجـــب عليــــك 
قيـــاس بيانـــات األداء ملعرفـــة 
مـــا الـــذي يقـــود إلـــى أفضل 
ذلك  وِاســـتخدام  )وملاذا(  النتائج 
املستقبلية. املنشورات  إلبــــاغ 

بمجرَّد أن يبـــدأ عملك يف البيع 
فــــي  ِاستمــــر  ِانستقرام،  ىلع 
وعامات  والنســـخ  الصور  تجربة 
التـي  األخـرى  والعوامـل  التسـوق 
مبيعاتـــك. يف  تســـاهم  قـــد 

بغـض النظـر عـن نـوع املنتجـات 
التي تبيعها، يتيح لك الخوض يف 
تحلياتـك فهم رغبـات جمهورك، 
وتحسـين املحتـوى الخـاّص بـك، 
ويسـاعدك فـــي النهايـة علــى 
واملبيعـات. املـرور  زيـادة حركــة 

وفقا ملا جاء فــي منشـور عــام 
)2020( مــن حســاب املنِشـئ 
)55%( من  قام  انستقـرام،  يف 
متسوقـي األزياء بشراء أزيـــاء 
معّينة بعد رؤيتها عبر املنصة.

انستقــــرام  عبــــر  البيــــع 
فرصـــة فريدة للوصـــول إلى 
جميــع  فــــي  املستخدمين 
مراحــــل رحلــــة املشتــري 
من خــــالل تجربــــة سلسة.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/influencers-marketing/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d9%8a%d9%86-2/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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ملـاذا يجـب ِاستخدام 
الــرســوم البيانيــة؟

تصاميم انفوجرافيك 
فريق التحريرشائعة وسبب ِاستخدامها

> لكن ملـــاذا؟ ما الـــذي يجعلها 
رائعـــة؟ وكيـــف تبـــدأ فــــي 
مـا  هـذا  بنفسك؟  ِاستخدامهــــا 
معنا! أكمل  مقالنا...  سنقّدمه يف 

> لهذا الســـبب، غالبـــا ما يصمم 
دروسهم  ـــون  املتمرسِّ املعلِّمون 
لجـــذب جميع الطـــاب. وبهذه 
ا  ممَّ د  التأكُّ يمكنهـــم  الطريقـــة 
بشـــكل يتعلَّمـــون  كانـــوا  إذا 

أفضل مـــن خال املشـــاهدة أو 
ر  بذلك، ســـيتذكَّ القيام  أو  القراءة 
طابهـــم جميـــع املعلومـــات 
األكثـــر أهمّيـــة مـــن الـــدرس؛ 
باملناســـبة، امللصقات التعليمية 
التـــي قـــام معلمـــك بتعليقها 
حـــول الفصـــل الدراســـي هي 
أيضا. البيانية  الرســـوم  أنواع  أحد 

ســـبب أهمية ذلك بالنسبة لك: 
ال يوجد ســـبب يمنعنـــا، بصفتنا 
القيام  مـــن  محتوى،  منشـــئي 
بنفس الشـــيء الـــذي يقوم به 
هـــؤالء املعلمـــون والتواصل مع 
قوة. أكثـــر  بطريقة  جماهيرنـــا 

تتواصـــل ِاســـتراتيجية املحتوى 
مـــع  واملتنوعـــة  املدروســـة 
مســـتواهم،  حســـب  جمهورك 
املســـتوى. قد  كان هذا  مهمـــا 
مجرد  البيانيـــة  الرســـوم  تكون 
ترســـانتك،  يف  واحـــدة  أداة 
متنوعـــة  قويـــة  أداة  لكنَّهـــا 
للغايـــة للتواصـــل مـــع العديد 
املختلفيـــن. األشـــخاص  مـــن 

تعليمية،  نظـــر  وجهـــة  مـــن 
مــــن  النــــوع  هـــذا  يتمتَّـــع 
املحتوى بالعديــــد من املزايــــا.

تنفيذيا  مديـــرًا  كنـــت  ســـواء 
أو منشـــئ محتوى،  للتســـويق، 
عادي  مجرد شـــخص  حتـــى  أو 
فمـــن  للوســـائط،  متعطـــش 
الحظت  قـــد  أنَّـــك  املحتمـــل 
بالفعـــل وجود الرســـوم البيانية 
األيـــام. هـــذه  مـــكان  كل  يف 

نظرًا لوجـــود ألوانا زاهية ومرئّيات 
جريئة ومقتطفـــات نصّية أقصر، 
فـــإنَّ هـــذه التصاميـــم تـــروق 
ربما  الذين  املرئييـــن  للمتعلمين 
الطويلة. النصـــوص  ُتعجبهم  لم 

تحــويلهـــا  إلمكانّيـــة  ونظـــرًا 
وِاستخدامهـــا بسهولــــة عبـــر 
العديد مـن املنّصات، مـن منصات 
التواصـل ااِلجتماعـي إلـى الفيديو 
إلى وسـائل املساعدة يف العرض 
التقديمـــي شخصيـــا، يمكنهــا 
مسـاعدتك يف الوصـول والتفاعل 
مـــع املزيـــد مـــن األشخـــاص.

بتســـويق  هذا  عاقة  مـــا  لكن 
الواقع.  الكثيـــر يف  املحتـــوى؟ 
ببســـاطة، يتّلقـــى األشـــخاص 
املعلومـــات بطـــرق مختلفـــة.

مدونة  مشـــاركة  آخـــر  تذّكـــر 
فيهـــا  كان  بالطبـــع  قرأتهـــا، 
أو  املحتوى،  لدعـــم  إنفوجرافيك 
مثـــًا أثناء حضـــورك فيديوهات 
اليوتيـــوب التعليميـــة املفضلة 
لديـــك، ألـــم تاحظ ِاســـتخدام 
كوســـيلة  البيانّيـــة  الرســـوم 
يف  كذلك  بصرّيـــة؟  مســـاعدة 
وحتـــى  وانســـتقرام  تويتـــر 
بـــد  ال  فيســـبوك  خاصـــات 
أيضا. هنـــاك  وجدتهـــم  أّنـــك 

تحب العالمــــات التجاريــــة 
ِاســـتخدام هذه  من أي قطاع 
الجمهور  ويحـــب  التصاميم، 
مشاركــــة مــــا يفّضلونـــه.

https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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املشتركـة  التحديـات 
إنــشـــــــاء  عنــــد 
البيــانيـة الرســــوم 

أنـــواع الــــرســــوم 
البيــــانية ومتـــــى 
ِاستخدامهـــــا يجب 

الجــــداول الــــــزمنيــــــة
تعـد الجـداول الزمنيـة أحـد أكثـر 
أنواع الرسـوم البيانية شيوعا وهذا 
منطقي. يمكن ِاسـتخدامها بعّدة 
طــرق مختلفة، بمــا فــي ذلـك:

> ىلع ســـبيل املثـــال، يمكنك 

تنزيـــل وتعديل قوالب الرســـوم 
مســـبقا  املوجـــودة  البيانيـــة 
بنفســـك )علــــى الرغم مــــن 
أنَّـــك قد تخــــاطر بِاســـتخدام 
ِاســـتخدمه  مألـــوف  تصميـــم 
منافســـوك أيضـــا(، أو يمكنـــك 
إلنشـــاء  مصمم  مـــع  التعاقـــد 
رســـــوم بيـانيــــة مخصصــــة 
مه. وفقـــا للبحــــث الـــذي تقدِّ

يمكن  املثـــال،  ســـبيل  ىلع   <

القـــول عن رســـم بيانـــي أّنه 
جّيـــد ألنَّـــه بســـيط وســـهل 
املتابعة والفهم، ومع ســـيحتوي 
ىلع الكثيـــر مـــن املعلومـــات.

فيمـــا يلـــي بعـــض املزايا 
تقدمهـــا  أن  يجـــب  التـــي 
البيـــانيــــــة: الــرســـــوم 

املهمـّـــة  املهـــارات  بعض 
إلنشـــاء الرســـوم البيانيـــة 
التي ربما يســـتخدمها فريق 
املحتوى لديـــــك بـالفعــل:

أنواع  أهـــّم  ســـنتناول  أدنـــاه، 
الرئيســـية  البيانيـــة  الرســـوم 
التـــي يمكنـــك العثـــور عليها، 
قــــد تستخدمهــــا!  ولـمـــــاذا 
قويــــة! يجعلهــــا  الـــذي  وما 

قد تبدو إضافة الرســـوم البيانية 
إلـــى ِاســـتراتيجية املحتــــوى 
الخاّصـــة بـــك أمـــرًا مخيفا يف 
البداية، خاصًة إذا لم يكن لــــدى 
فريقك كّتـاب أو مصممو رسومات 
قامـــوا بإنشـــائها مـــن قبـــل.

أحد أهّم العوامل يف ِاســـتخدام 
فعاّل  بشـــكل  البيانّية  الرســـوم 
د مـــن أنَّ التصميم الذي  هو التأكُّ
املحتوى،  يخـــدم  تســـتخدمه 
من  الرغم  العكـــس. ىلع  وليس 
يجب  بطبيعتها،  مرئيـــة  كونها 
أن تبـــدأ الرســـوم البيانية دائما 
باملحتـــوى أواًل - أي بالقصة التي 
األبحاث  وجميـــع  ســـردها،  تريد 
جميع  ِاختيار  ويجـــب   - الداعمة 
د  للتأكُّ بعنايـــة  التصميم  عناصر 
مـــن أنَّ املحتوى يتـــّم توصيله 
ممكنة. بطريقة  صـــورة.  بأفضل 

الكثير  ـــر  لحســـن الحـــظ، يتوفَّ
البيانية  الرســـوم  مـــن قوالـــب 
تعديلهـــا  ويمكـــن  املجانّيـــة 
فقط،  هـــذا  ليـــس  بســـهولة. 
ولكـــن ربمـــا يمتلـــك فريقـــك 
املهارات  مـــن  العديد  بالفعـــل 
الرســـوم  لبناء  أهميـــة  األكثـــر 
يكن  لـــم  لو  حتـــى  البيانيـــة، 
بالفعل. رســـومات  مصمم  لديك 

إذا لـم يكـن لديك مصمـم جرافيك 
يف فريقـك، فـا داعـي للقلـق! ال 
يـزال لديـك الكثيـر من الخيـارات.

ويمكـــن  بصريــــــا  ابــــــة  جذَّ
بسهولــــــــــة. مشاركتهـــــــا 

إلـــــى  البيانات املعقدة  تقسيم 
أجـــزاء قصيـــرة وســـهلة الفهم 

م. اِلستخدا ا و

تـــوافــــق لوحــــــات األلـــوان 
مع  بها  الخاّصـــة  والتصميمـــات 

عامتـــك التجاريـــة.

األكثر  املعلومات  توصيل جميـــع 
أهمّيـــة من مقالتـــك يف وقت 

بكثير. أقصـــر  قراءة 

إعـــادة تعييـــن الغـــرض مـــن 
وااِلســـتفادة  القديم،  املحتـــوى 
التــــــي األبحــــــــاث  مــــــن 

أجريتها بــالفعــل.

باإلضافـــة إلـــى كونهـــا قائمة 
بذاتها، يمكن ِاســـتخدامها لدعم 
املحتـــوى يف مجموعة متنوعة 
بمــــا األخــرى  التنسيقــات  مـن 

يف ذلك النص والفيديو.

جديدة،  محتـــوى  أفكار  إنشـــاء 
وإعـــادة تصور املحتـــوى القديم 

لتنسيقات جديــــدة.

تنظيم املعلومات الخاّصــــة بـك 
بطريقة واضحة ومفهومــــة.

إجــــــــــراء بحـــــــث فعــــال
وااِلستشهاد بمصادرك.

ـــد مـــن أنَّ جميـــع عناصر  التأكُّ
ابة وســـهلة القراءة. التصميم جذَّ

شـرح األحـداث التاريخيــة )مثــل 
قصــة منظمتـك وكيـف أصبحت(.

سرد قصة )مثل دراسة حالة مهمة(.

حــســاســة  عمليـــة  توضيــح 
للوقــت )مثــل إعــداد املوظـف(.

للتخطيـــط  الزمنيــة  الجـــداول 
ذات  تـــلك  )خـاّصـــة  للحـــدث 
املواعيــد النهـائيــة املتزايــدة(.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-7-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-7-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
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املقـــــاالت املـرئـــــيــــة
تماما كمـــا يبدو، تعيـــد املقالة 
املحتـــوى  توجيـــه  املرئيـــة 
مـــن مقالـــة أو منشـــور مدونة 
هذا  ىلع  رســـومي.  بتنســـيق 
تكـــون هذه  ما  غالبـــا  النحـــو، 
الرســـوم البيانيـــة أكثـــر كثافة 
وتســـتغرق وقتا أطـــول للقراءة 
من التصميمات الشـــائعة األخرى.

القوائم يمكنك أيضا ِاســـتخدام 
الرســـوم البيانية لتحويل القوائم 
جـــذاب. مرئي  محتـــوى  إلـــى 

البيانات واملخططات واألرقام
بشكل  البيانية  الرسوم  ُتستخدم 
شائــع لتصــّور البيانات، وتوضيح 
البيانات املعقـدة والقيم العددية 
ملساعدة القراء، حتَّـى أولئك الذين 
ليسوا مفكرين رياضيا أو يعتمدون 
ىلع البيانات بشكـل خاّص، ىلع 
فهمهـــا بشكـل أفضــل. يمكنك 
الشريطية  ِاستخدام املخططــات 
أو حتى  الدائريــة  أو املخططـات 
الرسوم التوضيحية - أّيا كان األفضل 
بك. الخاّصة  البيانات  قصة  إلخبار 

مخططات العمليـات والتدفق 
للعملية  البيانّيـة  الرسـوم  ح  توضِّ
مـن  سلسلة  التدفـق  مخطط  أو 
الخطوات أو القرارات التي قد يتبعها 
ِانسيابي،  مخطط  أي  مثل  القارئ. 
الـذي  د  املحدَّ التخطيـط  يعتمد 
تختاره ىلع العملية التي توضحها.

> ُتعّد هذه خيارًا مفيدًا بشـــكل 

واألكثر  األقصـــر  للقوائم  خـــاص 
للمشـــاركة  قابلة  ألنَّها  حجمـــا، 
بشـــكل كبير ويسهل ِاستهاكها 
ِاســـتخدامها  يمكنك  بســـرعة. 
أكبر  لتوضيـــح جـــزء من جـــزء 
منشـــور  مثل  املحتـــوى،  مـــن 
مدونـــة، كمرجـــع يف عـــرض 
تقديمي، أو إنشـــاء رسوم بيانية 
وسائل  ىلع  ملشـــاركتها  قائمة 
بأنفســـهم.  ااِلجتماعي  التواصل 
ااِلســـتخدامات  دة  متعـــدِّ فهي 
اإلبداع يف  من  بالكثير  وتســـمح 
والتصميم. املحتـــوى  مـــن  كل 

أكثر  قـــرارات  شـــجرة  تتطلب   <

ســـبيل  ىلع  وتفّرعا،  تعقيـــدًا 
املثال، تنســـيقا أكثر تعقيدًا من 
بســـيطة خطوة بخطوة.  عملية 
مهمـــا كانـــت عمليتـــك، يجب 
أن تســـاعد ِاختيـــارات التصميم 
الخاّصة بـــك القارئ يف املتابعة.

معلومات  مخطط  ِاستخدام  يعد 
بخطوة  خطوة  عمليـــة  لتوضيح 
مفيـــدًا ألنَّ عناصـــر التصميـــم 
كل  توضيح  تساعد يف  أن  يمكن 
بســـيطة  يجعلها  ممـــا  خطوة، 
وســـهلة الفهـــم قـــدر اإلمكان.

فيمــا يلـي بعـض اإلضـافـات 
والتفاصيــل التـي تجعل رسمًا 
بيانّيًا يمّثل جدواًل زمنّيًا جّيدًا:

إذا كنـــت ترغب يف إنشـــاء 
بياني  معلومـــات  مخطـــط 
فابدأ  بـــك،  خـــاّص  زمنـــي 
بتسويــــة ترتيـــب األحداث:

املـرئـــيــــــة  املقــــــاالت 
قــويــــة لـعــــدة أســـباب:

توجيـه القـارئ عبر كل مـن النّص 
والعناصــر الرسوميــة )خــاصـــًة 
األسـهم( يف مخطـط املعلومات 
ـا يسـهل متابعتـه. الرسـومي، ممَّ

ِاسـتخدام األلـوان والرمـوز الجريئة 
بحيـث تكــــون الفتــــة للنظـر، 
وبنفس الوقت بسيطة بما يكفي 
كـي ال تشـتِّت ااِلنتباه عـن القصة.

إلـى  الزمنــي  الجــدول  تقسيــم 
زيــادات واضحـة وسـهلة الفهم.

وجــود عالقــة واضحة بيــن كل 
خطــوة مـــن خطـوات العمليـة 
وكــل جــزء مـــن الجدول الزمني.

غنـي  الداعـــم  النـــّص  جعـــل 
باملعلومات ولكنَّــه موجــز، مــع 
املعلومـات الضرورية فقط، بحيث 
يسـهل قراءته وِاستيعابه بسرعة.

أواًل، إنَّها طريقة رائعة إلعادة تعيين 
الغرض من املحتوى املوجود لديك 
بالفعل، وتحويله إلى وسيط جديد.

نظـرًا لتضميـن جميـع املعلومـات 
األكثـر أهمّية من مقالتـك، يمكنك 
مشاركـــة مخـطـــط املعلومـات 
الرسـومي الخـاّص بك عبر وسـائل 
التواصــل ااِلجتماعـــي، أو حتـى 
طباعتـه لعرضـه، دون القلـق مـن 
أن يفـوت جمهـورك سـياق مهـم.

الـذي  الوقـت  مقـدار  د  حـدِّ اًل،  أوَّ
األحـداث  أي  ثـمَّ  تغطيتـه،  تريـد 
هـي األكثـر أهمّيـة لتخبـر قصتك.

ـد مـن تضميـن املعلومات ذات  تأكَّ
الصلة فقط، ألنَّه كلما زاد املحتوى 
الـذي تضغـط عليه، قـد يكون من 
متابعتـه. القـارئ  ىلع  الصعـب 

الزمنـي  الجـدول  ِاكتمـال  بمجـرد 
الخاّص بـك، ِاختر التصميم الخاّص 
ـه  بـك. يجـب أن يكـون شـيئا يوجِّ
ويدعـم  املحتـوى،  خـال  القـارئ 
ااِلنتبـاه. تشـتيت  دون  قصتـك 

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%91%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/content-marketing/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/social-media-marketing/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a/
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يمكن  الذي  الشـــكل  حدود 
الرســـوم  تبدو عليـــــه  أن 
البيانيــــة الخاّصـــة بــــك 
بإبداعك  فقـــط  محـــدودة 
التصميم  فـــــي  وذكائـــك 
والقصة التي تريد ســـردها.

صعبـًة،  البدايـة  تبـــدو  قـد   <
إذا  املـوارد.  مـن  تخلـو  ال  لكنَّـك 
كنـت ترغـب يف معرفـة املزيـد 
البيانّيـة،  الرسـوم  إنشـاء  حـول 
فراجع هـذا الدليل ىلع مدونتنا.

الخـالصـة كنـت  إذا  الجغرافيـة  البيانـات 
ترغـــب يف تقســـيم البيانـــات 
حســـب املوقـــع، فإنَّ الرســـوم 
البيانيــــة الجغرافيـــــة هــــي 
طريقـــة الفتـــة للنظـــر ولكنها 
مفيـــدة للقيـــام بذلـــك، وغالبا 
األدنى من  الحـــّد  ما تســـتخدم 
الرســـالة. لتوصيل  النص فقـــط 

بواسطة  أدناه  املثال  هذا  إليك   <
 ،)Ken Bromley Art Supplies(
ح الفنان األكثر شهرة يف  والذي يوضِّ
كل بلد وفقا لبيانات بحث جوجل.

املعلومـــات  مخطـــط  يعمـــل 
الرســـومي الجميـــل هـــذا ألّنه 
ىلع الرغـــم مـــن عـــدم وجود 
أنَّـــه ال يزال  إال  نصوص تقريبـــا، 
يف  حتـــى  للغايـــة  مفيـــدًا 
يســـتخدم  ألنَّه  هـــذا  ملحـــة. 
القطع شـــهرة  أكثر  واحدة مـــن 
فنان، كل  قبـــل  مـــن  وتميـــزًا 
> لذا فقط يف ملحة، من السهل 
أن  املثال،  ســـبيل  ىلع  معرفة، 
»فريـــدا كاهلـــو« هـــي الفنانة 
الواليـــات  األكثـــر شـــعبّية يف 
املتحــــــدة، وأنَّ »بانكســـــي« 
هـــو األكثر شـــهرة يف روســـيا.

https://tawasulforum.org/article/e-commerce/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7/
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ماهي ِاستراتيجية البراندماهي ِاستراتيجية البراند

ِاستراتيجية العالمات
املجتمع اإلبداعيالتجارية وأهميتها

أنها شـــيء معقد  تعتقد  هل   <

لك؟ بالنســـبة  مخيفا  يبـــدو  و 

ــة  ــاء العالمـ ــة إحيـ ــي عمليـ هـ
التجاريـــة مـــن خـــال إنشـــاء 
صـــورة ونبـــرة صـــوت، ونقـــل 
األساســـية  والقيـــم  الرســـالة 
ـــع،  ـــى الجمهـــور. وبالطب ـــد إل للبران
للبـــدء، يجـــب أن تكـــون هنـــاك 
ــول  ــة للوصـ ــتراتيجية وخطـ ِاسـ
إلـــى نهايـــة هـــدف البرانـــد. 
ِاســـتراتيجية  هـــي  هـــذه 
وســـوف  التجاريـــة،  العامـــة 
ــور  ــركتك ىلع التطـ ــاعد شـ تسـ
ــاح ىلع املـــدى الطويـــل. والنجـ

بصفتـك صـاحــب عمــل، ربمـا ال 
تكون غريبـا ىلع ااِلسـتراتيجيات. 
قــد  تكــون  أن  مـــن املحتمــل 
أنشـأت بالفعـل ِاسـتراتيجية عمل 
تســويق  وِاسـتراتيجية  شـاملة 
لكــــن  تكلفـــة.  ِوِاسـتراتيجية 
التجاريـة ال  ِاسـتراتيجية عامتـك 
تقـل أهميـة وال ينبغـي إغفالهـا.

>  مـن خـال امتاك ِاسـتراتيجية 

لـن  التجاريــة،  للعامــة  مميـزة 
جاذبيـة  أكثـــر  شـركتك  تكـــون 
للعمـالء فحســـب، بـــل سـتبدو 
وسـتكون  احترافيَّـة  أكثــر  أيضـا 
لديهـا رسالـــــــة أقوى لنقلهـــا 
إلــى جمهـــــورك األســـاســي.

ِاســـتراتيجية العالمـــة التجارية 
تبـــدو مخيفـــة وهـــي كذلك. 

هل تبدو هذه العبارات  »ِاستراتيجية 
أو »ِاستراتيجية  التجارية«  العامة 
البرانـــد« مـألـوفــة ملسمعــك؟ 

لكن ِاستراتيجية العامات التجارية 
هي عنصر أساسي لنجاح أي عمل 
تجاري. وبمجرد أن تعـرف مـن أين 
التــي  الرئيسيــة  تبدأ، واملجاالت 
تحتـاج إلــى التركيز عليهـا، فهـي 
يف الواقع ليست معقدة كما تبدو.

https://tawasulforum.org/author/editors-team/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%87%d9%85/
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فوائد ِاستراتيجية البراند

ما تحتاجه قبل أن تبدأ

إجراءات ِاستراتيجية
العالمة التجارية

فكـر فـــي األعمــال التجــاريــة 
الكبيـرة التـي تلهمـك كثيـرًا؛ مـن 
املحتمـل أن يكـون لديهم عالمة 
تجاريـة واضحـة جـدًا. ربمـا تفهم 
شـخصيتهم ونبـرة صوتهـم تماما 
كما تفهـم منتجهـم أو خدمتهم.

> تضع ِاسـتراتيجية البراند عملية 
إلنشـاء هويات تجارية وشـخصيات 
لعميلـك  تتيـح  صوتيـة  ونغمـات 
معرفـة هويتك، بخـاف ما تبيعه. 
شـخصية  تحديـد  خـال  مـن 
تتوافـق  التـي  التجاريـة  العامـة 
واهتمامـات  وأسـلوب  قيـم  مـع 
فمـن  املسـتهدف،  الجمهـور 
املرجـح أن تتوافـق مـع عامتـك 
منافسـيك. مـن  أكثـر  التجاريـة 

تتمثـــــل الخطــــوة األولــــــى 
التجاريـة  العامـــة  اِلسـتراتيجية 
يف تحديـد نقطـة البيـع الفريدة 
يجعلـك  الـذي  الشـيء   )USP(
فريـــدًا ويميــزك عــن العامـات 
مجالـك.  فــي  األخـرى  التجاريـة 
سيساعدك هذا ىلع فهم السوق 
املسـتهدف ورفع مستوى الوعي 
بالعالمـة التجاريـة بمـا يتماشـى 
الســوق. احتياجـات هـــــذا  مـع 

ىلع  أيضـا  هـذا  سيسـاعدك   <

التجاريـة  عامتـك  قيـم  تحديـد 
والتواصـل معهـا جنبـا إلـى جنـب 
أو  منتجـك  حـول  االتصـاالت  مـع 
أن  عليـك  ذلـك،  بعـد  خدمتـك. 
اللفظـي  والشـعار  الشـعار  تقـرر 
العناصـر  وجميـع   ،)slogan(
املرئيــة لعامتــك التجارية التي 
ستجعلها قابلة للتعرف عليها من 
قبـل جمهورك. مثـل الخط ولوحة 
تريـد  محـددة  صـور  وأي  األلـوان 
ربطهـا بِاسـم عامتـك التجاريـة. 
مـن هنا، أصبح تطوير ِاسـتراتيجية 
عامة تجارية متماسكــة، أسـهل.

مــــن  الغـــــرض  ِافهـــم   .1
وأهدافها التجاريـــة  عالمتك 
األساســـي  الغـــرض  فهـــم  إن 
من عملـــك وما تفعلـــه ال يقل 
ىلع  الحصـــول  عـــن  أهميـــة 
منتجـــك أو خدمتك. وفقا لـ “ألين 
أدامســـون” رئيـــس مجلس إدارة 
 ”Landor Associates“ شركة 
بمنطقـــة أمريـــكا الشـــمالية :

2. حدد صورة عالمتك التجارية 
بدون  ولكن  واضحا،  األمر  يبدو  قد 
هوية قوية، لن تجذب العماء. إذا 
عامتك  عبر  محتمل  عميل  تعثر 
لديه فهم ملن  يكن  ولم  التجارية 
تقدمها،  التي  الخدمة  وما  أنت، 
فسوف يغادر دون إجراء عملية شراء.

يتعلق هــذا بالصـــورة الحرفيــة 
التي  التجارية  لعامتك  واملرئية 
تتضمن شعــارك وصــورك. ولكنه 
يمتد أيضا إلى هوية أكثر تجريدية 
يربطها العمالء بعالمتك التجارية.

3. طـور شخصيـــة عـالمــتك 
عامتـك  شـخصية  إن  التجاريـة 
التجاريـة هــي مـا يجعلهـا تبـدو 
لعمائـك.  كائـن حـــي  وكـأنهــا 
إنسانيـــــة  ملســـة  ستضيـــف 
وتسـاعدك ىلع بناء مجتمع حول 
منتجـك يمكن لألعضـاء الجدد من 
جمهـورك أن يتـردد صداهـا معـه.

نبرة صـــوت عالمتك  نظم   .4
التـــي  الطريقـــة  التجاريـــة 
ال  إلـــى جمهورك  بهـــا  تتحدث 
يف  تقوله.  عمـــا  أهميـــة  تقل 
التجارية  العامـــة  ِاســـتراتيجية 
تحـــدد نبـــرة صوتـــك الطريقة 
بهـــا مع جمهورك  تتواصل  التي 
وتتحـــدث عن عملـــك وعروضه. 
نبرتـــك… تكـــون  أن  يمكـــن 

جمهـــورك عـــن  ابحـــث   .5
مكانة الجمهـــور أمر بالغ األهمية 
وإنشاء  تجاري.  نشـــاط  أي  لنجاح 
شـــخصيات الجمهور ملســـاعدة 
جميع األقســـام يف عملك ىلع 
األشـــخاص  لنوع  أفضـــل،  فهم 
الذيـــن يحتاجون إلى التســـويق 
والتواصل معهم ىلع املســـتوى 
الطرق  أفضـــل  أحـــد  البشـــري، 
الســـكانية  التركيبة  إلى  للوصول 
التجارية. لعامتـــك  املناســـبة 

يمكـن فهـم الغـرض مـن عامتك 
الغـرض  إمـا  أنـه  ىلع  التجاريـة 
لكسـب  أو  لعملــك،  الوظيفـــي 
املـال أو لدعـم مجموعـة معينـة 
مـن األشـخاص، أو نيَّتهـا وقدرتهـا 
ىلع كسـب املـال، مـع دعـم تلك 
املجموعة املحددة من األشخاص.

»فإن معرفة سبب استيقاظك 
يوميــــًا والذهــاب إلى العمل 
هو أكثر أهميــة من ما تفعله 
الشـيء  هـــو  هـذا  بالضبـط. 
الـذي يميزك عـــن منافسيك«

ومحترفـــــــــــــة.  خبيــــــــرة 
ومرحـــــــــــة وذكيـــــــــــــة.
أو داعمــــة ومطمئنـــة حسـب
الســـــــوق الخــــــاص بـــــــك.

https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/digital-marketing-strategy/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/
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اإلدارة والحفـــــــاظ
ىلع ااِلســـتراتيجية

إنشاء ِاستراتيجية ناجحة منـــافســــــــيك حلـــل   .5
قـــد يكـــون لـــدى منافســـينا 
شـــيئا ال نملكـــه بالفعـــل، وهـــذا 
تحليـــل  أن  يف  الســـبب  هـــو 
ودمـــج  التجاريـــة،  عامتهـــم 
األشـــياء التـــي تعتقـــد أنهـــم 
يف  جيـــدًا  بهـــا  يقومـــون 
ـــة،  ـــك التجاري ـــتراتيجية عامت ِاس
ــك يف  ــاعدك ذلـ ــن أن يسـ يمكـ
ســـد الفجـــوات التـــي يفتقدهـــا 
حاليـــا املشـــترك  جمهـــورك 

> بطبيعـــة الحـــال، فـــإن نســـخ 
منافســـيك يضـــر تمامـــا بـــأي 
ـــة، ألن  ـــة تجاري ـــتراتيجية عام ِاس
مكانتهـــم يف الســـوق ممتلئـــة 
ــم  ــاج عماؤهـ ــل، وال يحتـ بالفعـ
إلـــى عامـــة تجاريـــة أخـــرى 
ـــط. ـــه بالضب ـــيء نفس ـــل الش تفع

بمجـــرد أن تعتقـــد أن ِاســـتراتيجية 
ـــت،  ـــد اكتمل ـــة ق ـــك التجاري عامت
ال يمكنـــك فقـــط حفظهـــا بجانـــب 
ِاســـتراتيجيات عملـــك األخـــرى. 
تعنـــي إدارة عامتـــك التجاريـــة؛ 
جمـــع املعلومـــات وتحليلهـــا 
باســـتمرار حـــول مـــكان تواجـــد 
عامتـــك التجاريـــة يف الســـوق.

تتكيـــف  أن  يمكـــن  وكيـــف   <

بشـــكل أفضـــل مـــع االتجاهـــات 
ـــات  ـــل احتياج ـــا مث ـــة. تمام الحالي
عمائـــك، ال يجـــب أن تتوقـــف 
ِاســـتراتيجية عامتـــك التجاريـــة 
والتغيـــر. النمــــو  عـــن  أبـــدًا 

ســـواء كنـــت تطلـــق عامـــة 
تجاريـــة جديدة، أو كنت شـــركة 
راســـخة تتطلـــع إلـــى الوصول 
إلـــى عماء جـــدد، أو التوســـع 
فإن  جديـــدة،  جماهيـــر  إلـــى 
لنجاحك. ضرورية  ااِلســـتراتيجية 

> إنهـــا تحدد خريطـــة الطريق 
ِاســـتراتيجية  أهـــداف  لقـــراءة 
الخاصة  التجاريــــة  العامـــــة 
بـــك. األهـــم مـــن ذلـــك، أنها 
لنجاح  أساســـيا  عنصـــرًا  تصبح 
تنتظـــر  ال  لـــذلــــك  األعمـــال. 
دقيقـــة أخــــــرى و ِابدأ فــــي 
ِاســـتراتيجية  وضـــع  عمليـــة 
عـــامتـــــك التجــاريـــــة اآلن.

https://tawasulforum.org/article/digital-marketing/%d9%85%d9%83%d9%88%d9%8e%d9%90%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%8e%d8%a9/


ســؤال وجــواب

مساحــــة لتبـادل الخبــرات فـــي مجال
التسويـــق الرقمـــي والتجــارة الرقميــة

عنـدك ســؤال ؟! 
اضغــط ُهنــا وشاركنا!!

https://tawasulforum.org/question-and-answer/
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أسئلة عن منصات 
التواصل ااِلجتماعي

 ملاذا ااِلنستقرام مهّم؟
املحتـــوى  أن  نتفـــق  دعونـــا 
املرئـــّي هـــو أفضـــل وســـيلة 
ـــذا  ـــك، ل ـــور دون ش ـــذب الجمه تج
فـــإّن قـــدرة ِانســـتقرام ىلع التركيز 
ىلع العميـــل وليـــس املنتـــج، 
ـــة  ـــه يف املقدم ـــا تجعل ـــي م ه
فعـــًا. ألّن ِانســـتقرام يرّكـــز ىلع 
ـــرة  ـــن دائ ـــك م ـــاعر، أي ُيخرج املش
ااِلســـتهاكية، لـــذا فإنـــه يحّفـــز 
ـــي  ـــة. وبالتال ـــتجابتك العاطفي ِاس
فإّنـــه يؤثـــر إيجابيـــا ىلع نجـــاح 
عملـــك بشـــكل عـــام بالتأكيـــد.

 ما أهمّيـة التسويـق
عـــبـــــر ِانستقـــــرام؟

هناك عـّدة أسباب تبّين لك أهمية 
التسويــق مــن خــال ِانستقـرام 
فعًا، يكفي أْن تعـلم أّن الشركـات 
واملؤسســات الكبـرى ال تستغنـي 
عــن ِانستقــرام فــي أعمالهـــا.

 ما هي طرق زيادة 
املتابعين ىلع ِانستقرام؟

إذا لـم تمتلـك تواجـدًا قويـا ىلع 
ِانسـتقرام حتــى اللحظـة، فربمـا 
لتتعّلـم  اآلن  الوقــت  حــان  قــد 
لزيـادة  وِاستراتيجيــات  أسـاليــب 
متابعيـك، وتدعيم الثقة بعامتك 
الخطـة:  إليـك  أيضــا.  التجـاريــة 

 كيفية التسويق
عبر السوشيال ميديا؟

 كيف تتصدر نتائج
البحث يف اليوتيوب؟

محور ِانستقـــرام األســاسـي هـو 
سرد القصص، وهـو مـا ترّكـز عليه 

العامات التجاريـة اليوم.
املحتــوى املرئـــّي ضـروري جـدًا 

اِلستراتيجيتك التسويقية.
الوصول السريع والكثيف للجمهور.

ِانستقرام يقّدم لـك فرصـة مثالية 
للتفاعل مع مجتمعك. 

إمكانية مراقبة منافسيك ملعرفة 
ما يفعله منافسوك، وما يقّدمونه 
من منتجات وخدمات وعروض أيضا.

حّسـن حسابك عبر ِانستقرام. عن 
طريق ااِلهتمـام بـالسيـرة الذاتيـة 
وصــورة  ِاسم  وِاستخـدام   ،)Bio(

شخصيـة مناسبـة.
قــّدم محتــواك وفــق جـدولـــة

محــّددة وبتنظيـم.
ِاحرص علــى جدولــة منشوراتك 

عبر ِانستقرام مسبقا.
اجعـل الجمهـور يشـارك املحتوى 
الخاص به حول عامتك التجارية.
ابتعـــــد عـــن فكــــرة شــــراء

املتـابعيــن املزيفيــن.
يف  ِانستقرام  عبر  حسابك  شارك 
كل مكان، من أجل خلق حالة وعي 

بعامتك التجارية.

اختياُر شبكاِت التواصِل ااِلجتماعّي 
الهامــة لعمـلَك.

تحسيـُن صفحاِت األعماِل الخاصة 
بــَك ”البايــو”.

الشخصّي  امللـِف  صورِة  ِاستخدام 
والشعار وصـورة الغـاف، للتعـّرف 

الفوري ىلع العامـة التجـاري.
.)CTA( ِاتخـاِذ إجـراء

أِضف بعَض املحتوى إلى صفحاِت 
عملَك  لجعـِل  ميديـا،  السوشيـال 

يبدو نشطا ألّي زائر.
حدد أهدافَك التسويقّيـة، وكيفية 

قياِس تقدمَك نحو هذِه األهداف.
زيادُة الوعي بالعامـِة التجارّية.

تحقيـُق املبيعــات عبــر وسائــِل 
التواصــِل ااِلجتماعّي.

ِاختيار الكلمات املفتاحّية الصديقة 
لجوجل.

ِاستخدام عناويـن فيديـو وصفيـة 
موجزة وحقيقّية.

رة مخصصـة. إنشاء صـور مصغَّ
مأل معلومات ملفك الشخصي.

تحسين أوصاف الفيديو الخاّص بك.
إضافة كّل البيانات الوصفّية.
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 ملاذا يستخدم املسوقون 
الهاشتـاق يف تويتر؟

زيادة عدد جمهور  كيفية   
صــفـحـــة الفيسبــــوك

الخاصــة بـك؟

عبـر  التسـويـق  أهميــة   
لينكد إن LinkedIn؟

 مــا هـي منصـة
إعــالن Telegram؟

  أهمية  التسويق  عبر  تويتر؟

تحقيق األهداف التسويقّية، حيث 
تحقيق  يف  الهاشتاقات  تساعد 
أهداف التسويق عن طريق تحقيق 
وصول ورؤية أكثر، كما تسلِّط الضوء 
ىلع حماتك وعروضك الترويجّية.

التمّيز عن املنافسيـن عـن طريـق 
وضع لعامتك التجارّية هاشتاقات 

ال يستخدمهـا منافسوك حالّيا، 
املحادثات  وتتبع  األحداث  متابعة 
وااِلنضمام إليها حول األحداث التي 
تدعمهـا أو التـي تلعـب عامتـك 

التجارّية دورًا فيها.
ائعة،  التفاعل يف املوضوعات الشَّ
يتيـح التفاعــل مــع الهاشـتاقات 
أن  التجارّيــة  ـائعة لعامتــك  الشَّ
تكـون فـــي صــدارة ِاهتماماتـك 
وتوليـد تفاعــل خــارج التغريدات 
. التـي تركِّز ىلع عامتـك التجاريةَّ

تعزيز روح القيادة الفكرّية، ُيمكنك 
هاشتـاقــات إلضافــة  ِاستخــدام 
قيمـــة وقيـــادة فكرّيـــة إلـــى

محـادثــة موجـودة.
زيادة ااِلكتشــاف والرؤيــة، تسّهل 
األشخــاص  علـى  الهاشتــاقــات 

ِاكتشاف عامتـك التجارّية.

تسـويـق  ِاستراتيجيــة  تطويــــر 
 Facebook فيسبـوك  عبر  ذكية 
وُمحددة جيـــــدًا وُمستنـدة إلـى 

أهــداف عمـلك.
تســـهيل العثـــور ىلع صفحتك 

الفيســـبوك عبر 
نــشـــــر محتـــــوى ذو صلــــة

وعــالــي الجــودة.
املشـــاركة بِاستمرار ويف األوقات 

املناسبة.

التَّفاعل مــــع العامـات التجارية، 
عبـــر  األخــــرى  واملجتمعــــات 

.Fa cebook

ِاســـتخدام خوارزمية فيســـبوك 
. لحــك لصا

فيســـبوك  إعانـــات  تشـــغيل 
لتوســـيع نطـــاق وصولـــك.

.Facebook Insights ااِلستفادة من

 Telegram إعـان  منصـة  توفـر 
خدمـة رسـائل متعـددة ألكثـر من 
500 مليون مستخدم نشط شهريا 
حـول العالـم. باإلضافة إلى إرسـال

> الرسائل الخاصة واملحادثات يف 
مجموعات خاصة. يتميز بالسـرعة 
وتعزيـز التشـفير والخصوصية، كما 
أنـه بسـيط ااِلسـتخدام ومجانـي، 
كافـة  ىلع  ِاسـتخدامه  ويمكــن 

األجهزة. أنـواع 

 Telegram ملسـتخدمي  يمكـن 
ااِلشتـــراك فـــي قنــوات عامـة 
أن  التنـويـــه  يجـــدر  فـرديـــة. 
مستخدمــي منــصــــة إعـــان 
Telegram يقومــون بسـتهداف 
أكثـر مـن 500 مليــار مشـاهد 
يف قنـوات فرديــة متعـددة.

أقدم   LinkedIn إن  لينكد  تعتبر 
وإذا  ااِلجتماعي،  للتواصل  منصة 
 LinkedIn إن  لينكد  ِاستخدام  تم 
أداة  ستكـون  منــاسـب،  بشكـل 
نقل  يمكنها  فعـالة  تسويقيـة 

عملك إلـى أعلـى املستويات.

 ،Sp r o u t  S o c i a l وفــقـــا لــ
إن  لينكـد  ىلع  التسـويق  فــإن 
LinkedIn يولـد عمـاء محتملين 
أكثـر بنسـبة 277% مـن العمـاء 
املحتمليـن الذين يمكـن توليدهم 

يف التسـويق عبـر فيسـبوك.
قـال مسـوقو B2B الذين شـملهم 
 LinkedIn االستطاع أن لينكد إن
تشـكل مصدر 80% من عمائهم 
عبــر  ديــن  املــول  املحتمليــن 

وسائــل التواصـل ااِلجتماعي. 
تعتبــر املنـصـــة أهـــم منصــة 
للباحثيـن عـن فـرص العمـل يف 

املجـاالت. مختلـف 
تحتـل املنصة املرتبـة األولى يف 
توليـد العمـاء املحتملين لنموذج 

.)B2B( األعمال بيــن الشركات

املنصة مجانية ااِلستخدام.

مشـــاركة  لك  املنصـــة  تتيـــح 
التجارية  العامـــة  ذي  املحتوى 
والترويــــج لــــــه فـــــي ثواٍن.

تقديـــم خدمـــة  تعمـــل ىلع 
للعمــــاء. سـريـــــع  ودعـــم 

تعمـــل كأداة ملحـــرك البحـــث 
للبحــــث عــــن منـــافســــيك 
ومحتوياتهم التسويقيـة ملعرفـة 
يســـتخدمونها. التي  التكتيكات 

يمكن ِاستخدامها كأداة محرك بحث 
للعثور ىلع شركتك والتعرف عليها.

تتيــح لــك التحــدث مــع متابعيــك 
ومشــاركة آخــر التحديثــات حــول 
جمهــورك. ومخاطبــة  شــركتك 
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حّمل اآلن مباشرة مجاًنا

كتاب: دليلك العملي
للتسويق عبر ِانستقرام

https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
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علـى  الكتـاب  هــــذا  يساعـدك 
مـواقع  علـى  تواجدك  تحليــــل 
والعائد  ااِلجتماعـــي  التواصـــل 
لـــك  يقـــدم  ِاســـتثمارك،  ىلع 
التـــي  والنصائـــح  الخطـــوات 
عليـــك تتبعهـــا عند إنشـــائك 
لحســـاب يهـــدف إلـــى نمـــو 
ااِلنترنت. ىلع  التجاريـــة  أعمالك 

يســـاعدك هـــذا الكتـــاب ىلع 
ااِلتجاهات  أهـــّم  ىلع  ااِلطـــاع 
التـــواصــــل  منصـــــات  عبـــر 
توقعات  حـــا  موضِّ ااِلجتماعـــي، 
ِاتجاهات التســـويق عبر وســـائل 
.2022 لعام  ااِلجتماعي  التواصل 

البوصلة  بمثابـــة  الكتـــاب  هذا 
يف  القادمـــة  ملشـــروعاتك 
التوقعات  يعطيـــك  ألنـــه   ،2021
فيها  التي ســـتنتظم  واملسارات 
وسائــــل التواصــــل ااِلجتماعي. 
فـــإذا كنـــت ترغـــب بمعرفـــة 
ســـيقدمها  التـــي  اإلضافـــات 
فيســـبوك أو تويتر أو ِانســـتقرام 
الكتاب. هـــذا  ِاقـــرأ  غيرهـــا،  أو 

هـذا الكتـاب الـذي يعتبـر خارطـة 
طريـق بسـيطة ستسـاعدكم يف 
التعـرف ىلع كيفية بنـاء الخطط 
واالستراتيجيــات وفــــق أفضــل 
املمارسـات املتبعة علميا وعمليا 
وبنـــاًء علــى خبـــرات متراكمـة 
فـــي مجــال التسـويق الرقمـي.

يتحـــدث هـــذا الكتـــاب عـــن 
التـــي  الصغيـــرة  الفيديوهـــات 
رأي  وتأخذ  القصـــة،  تعتمد ىلع 
الفيديو  إنتـــاج  الجمهـــور ضمن 
ولها ِاســـم debs وهـــي قائمة 
القصة املصـــورة من خال  ىلع 
ســـرد ممتع وخفيف. تهدف إلى 
عبر  ومشـــاركته  املحتوى  إنشاء 
مختلـــف الشـــبكات ااِلجتماعية 
عبر  كذلك  مشـــاهدته  وتسهيل 
املحمولـــة  األجهـــزة  مختلـــف 
الحجـــم. صغيـــرة  والشاشـــات 

ِاستخدام  أسـرار  كتاب: 
انـستقـرام شبـكــــة 

ِاتجـاهــــات  كتـــاب: 
التسويـق عبـر وسائل 
ااِلجتماعي التـواصـل 

كتاب: توقعات التسويق 
التــواصل  وسائـل  عبـر 
ااِلجتماعي لعـام 2021

ااِلحترافـي  الدليــل 
لبنـاء استراتيجيـات 
الرقمـي التسويــق 

كتاب: قصـة الفيديوهات 
املصغـرة فــي الشبكات 

ااِلجتماعية

خمس كتب مهمة يف التسويق 
عبر منصات التواصل ااِلجتماعي

https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://tawasulforum.org/arabic-books/digital-marketing-strategy/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82/
https://tawasulforum.org/arabic-books/social-media-marketing/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d8%a9/
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وارن إدوارد بـــــــــــافيــــــــت
 ،)Warren Edward Buffett(
من مواليـد 30 أغسطس )1930(، 
يف أوماهـــا )Omaha(، واليـــة 
الواليات   )Nebraska( نبراســـكا 
املتحـــدة )U.S.(، رجـــل أعمال 
يف  أمريكي  مســـتثمر  وأشـــهر 
بورصة نيويـــورك، رئيس مجلس 
هاثاواي  بيركشـــير  شـــركة  إدارة 
 .)Berkshire Hathaway Inc(
القرن  أنجح مســـتثمر يف  يعتبر 
العشـــرين وأوائل القـــرن الحادي 
تحـــدى  أن  بعـــد  والعشـــرين، 
ِاتجاهـــات ااِلســـتثمار الســـائدة 
شـــخصية  ثـــروة  لتكديـــس 
دوالر. مليـــار   100 عـــن  تزيد 

اِلتحـق  عـام)1949-1947(  يف 
 )Wharton( بكليــــة وارتــــون
 The( التابعـة لجامعة بنسـلفانيا
 ، )University of Pennsylvania
ثـم ِانتقـل إلـى جامعـة نبراسـكا 
 )University of Nebraska(
 1950 عـام  ويف  منهـا.  وتخـرج 
حـاز ىلع درجـة بكالوريـوس يف 
العلـوم من جامعـة نبراسـكا، بعد 
تخرجـه درس مـع بنيامين جراهام 
)Benjamin Graham( يف كلية 
كولومبيـا  بجامعـة  األعمـال  إدارة 
)1951(. يف عـام )1956(، عاد بافيت 
إلـى أوماهـا )Omaha( ويف عام 
)1965( سـيطر ىلع غالبية شـركة 

 Berkshire( تصنيع املنسـوجات
إلـى  وحولهـا   ،)Hathaway Inc
األساسـية.  االسـتثمارية  وسـيلته 
األسـهم  متوسـطات  وِارتفعـت 
الرئيسـية بنحـو 11% سـنويا، لكـن 
أسهم بيركشـاير هاثاواي املتداولة 
علنـا ِارتفعـت بنحـو 28% سـنويا. 
ىلع الرغـم مـن أن نجـاح بافيـت 
مـع بيركشـاير هاثـاواي جعله أحد 
أغنـى الرجـال يف العالـم، إال أنـه 
وِانتقـد  البـاذخ،  اإلنفـاق  تجنـب 
والضرائـب  الحكوميـة  السياسـات 
ىلع  األغنيـاء  فضلـت  التـي 
نيـا. الدُّ أو  املتوسـطة  الطبقـات 

بافيت  أعلن   )2006( يونيـــو  يف 
بأكثر من  التبـــرع  أنـــه يعتـــزم 
80% مـــن ثروتـــه للمؤسســـات 
رفع   ،)2020( عـــام  يف  الخيرية. 
كان   .%99 إلـــى  املبلـــغ  هـــذا 
مؤسسة  هو  الرئيســـي  املتلقي 
 Bill &( بيـــل وميليندا جيتـــس
Melinda Gates( التي أنشـــأها 
مايكروسوفت  شـــركة  مؤســـس 
 Bill( جيتس  بيل   )Microsoft(
Gates( وزوجتـــه آنذاك ميليندا 
ىلع  ركزت  والتـــي   )Melinda(
قضايـــا الصحـــة والتعليـــم يف 
العالـــم. حافـــظ بيـــل وبوفيت 
أوائل  منذ  وثيقـــة  صداقة  ىلع 
التبرعات  وشـــملت  التسعينيات. 
يديرها  التي  األخـــرى  املنظمات 
أطفال بافيت الثاثة، ومؤسســـة 
بافيـــت  طومســـون  ســـوزان 
 ،)Susan Thompson Buffett(
حقـــوق  ىلع  ركـــزت  والتـــي 
اإلنجـــاب للمرأة، وتمويـــل برامج 
املنح الجامعيـــة. يف عام 2010، 
 Giving(وجيتسيس بافيت  أنشأ 
لألفراد  دعـــوة  وهي   ،)Pledge
األثريـــاء اآلخرين للتبـــرع بمعظم 
الخيرية. للجمعيـــات  ثروتهـــم 

مليارديرًا  بافيـــت  وارن  يصبح  لم 
خيارات  اتخـــذ  لقد  بالصدفـــة. 
واكتســـب  حكيمة  اســـتثمارية 
املعرفـــة.  مـــن  كبيـــر  قـــدر 
أوماها«  »حكيـــم  وأوصـــى 
بقـــراءة 500 صفحة كل يوم. 
الطريقة  هـــي  هـــذه  أن  يقول 
التـــي تعمـــل بهـــا املعرفـــة 
الفائدة  تتراكـــم مثـــل  إنهـــا   -
املركبة. ومن الكتب املشـــهورة 
بافيت: وارن  عـــن  بها  املوصى 

بافيـــت  وارن  الثلـــج:  كـــرة 
وأعمـــــــــال الحيـــــــــــــــاة

 The Snowball: Warren Buffett(

)and the Business of Life

بــافيـــــت وارن  طريـــقـــــة 
.)The Warren Buffett Way(

الحقيقـــي: بـافيــــــت  وارن 
 The( إدارة رأس املال وقيادة النـاس
 Real Warren Buffett: Managing
)Capital,  Leading People

محفظـة األسـهــم وارن بـافيـت
(The Warren  Buffett  Stock Portfolio).
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ِاستثمر   ،)2008( ســـبتمبر  يف 
شـــركة  يف  دوالر  مليـــارات   5
)Goldman Sachs Group Inc(
الواليـــات  ،التـــي تتخـــذ مـــن 
الشـــهر  ويف  لها،  مقرًا  املتحدة 
 Berkshire( اشـــترت  التالـــي 
Hathaway(  بــــ 3 مليــــــارات 
دوالر يف أســـهم شـــركة جنرال 
نوفمبـــر  يف   .)GE( إلكتريـــك 
أن  بـــافيـــــت  أعلــــن   ،)2009(

بيركشـــاير كانت تشـــتري شركة 
بيرلينجتون  الحديدية  الســـكك 
نورثرن ســـانتا يف كوربوريشـــن 
 Burlington Northern Santa(
Fe Corporation( مقـــابـــــل 
املجموعـــة  دوالر.  مليـــار   26
ااِلســـتثمارية تمتلـــك بالفعل ما 
الســـكك  من   %23 مـــن  يقرب 
 Berkshire( تمتلـــك  الحديدية. 
حصـــص  أيضـــا   )Hathaway
التـــي  الشـــركات  يف  كبيـــرة 
يف  بمـــا  عليهـــا،  تســـيطر  ال 
.Apple و   Coca Cola ذلــــك 

»الشـــيء املهم هو أن تعرف ما 
تعرفه وأن تعـــرف ما ال تعرفه«

»الخــوف هـــو أكثــر األمـــراض 
املعدية التي يمكن أن تتخيلها«

»عليـك أن تفهــم املحـاسبــة، 
وتعتبرها مثل اللغة بالنسبة لك«

»مـــن األفضـــل بكثيـــر شـــراء 
عادل  بســـعر  رائعـــة  شـــركة 
رائع« بسعـر  شركــــة  شـراء  من 

»أفقــد بعـض أمــوال الشـركــة، 
وسأكون متفهمًا؛ أما إذا فقدت ذرة 
من سمعة الشركة، سأكون قاسيًا«

»عليـــك أن تكون متشـــككًا إذا 
يبـــدو جيدًا  كان هناك شـــيء 
تصديقهـــا« يصعـــب  لدرجـــة 

يف  بســـيطة  قاعدة  »هنـــاك 
كن  بي:  الخاصة  الشـــراء  قرارات 
اآلخرون  يكـــون  عندما  خائفـــًا 
جشـــعين، وكن جشـــعًا عندما 
خائفيـــن« اآلخــــرون  يكـــون 

»سـواء كنـا نتحدث عـن الجوارب 
أو األسـهم، أحب شـراء سـلع ذات 
جـودة عندما يكون هناك عروض 
األسـعــار« علــى  وتخفيضـــات 

جذابــــًا  شيئــــًا  تفــــوت  »ال 
أنــــك  تعتقـــد  ألنـــك  اليـــوم 
ســـتجد شـــيئًا أفضـــل غـــدًا«

»كلما كان ســـلوك الســـوق أكثر 
املســـتثمر  فرصـــة  زادت  ذكاًء، 
التجارية« األعمال  يشـــبه  الذي 

»أفضل استثمار لك هو نفسك. ال 
يوجد شيء يمكن مقارنة ذلك به«

أفضل الطرائف والنصائح واألقوال املأثورة لـ”بافيت”
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اقتباسات عامة عن 
أهمية التسويق عبر 
املنصات ااِلجتماعية

الصفقــة الجـيـــدة 
اآلن هـــي املنصات 
السبعة التي تعيش 
غاري فاينيرتشوكفــي هاتفـك هــذا

Gary Vaynerchuk

لـــم تعـــد العالمة 
التجاريـــة هـــي ما 
للمستهلك،  نقوله 
يقوله  مـــا  بل هي 
املستهلكـــــــــون 
البعــــض سكوت كوكلبعضهم 

Scott Cook

يف  األولـى  القاعـدة 
التـواصــل  وسائــــل 
أنَّ  هــي  ااِلجتماعي 
كل شيء يتغير طوال 
الوقـت. الشـيء الذي 
لـن يتغيـر هـو رغبة 
 كامي هويزاملجتمع يف التواصل

Kami Huyse

أوظــــف  عنـدمــــا 
فـــإنَّ  قيــــن،  مسـوِّ
الشيء األول الــــذي 
هــــو  عنه  أبحـــث 
إبداعهـــم،  مـــدى 
بــــــدون  ألنـهــــم 
ذلــــك لــــن يكونوا 
أبــــــدًا  نيل باتيلرائعيــــــن 

Neil Patel

 ٪5 القـــادة  يقضي 
مـــن وقتهـــم يف 
املشـــكلة  تحديد 
و 95٪ مـــن وقتهم 
الحــــل.  وضع  ىلع 
تجــــاوز املشـــكلة 
الحــــــل! توني روبينزوقــــدم 

Tony Robbins

َيهــــمُّ مــــا تمـر  ال 
بـــه، وال يهـــمُّ مـــا 
تواجهه، لــــن تكون 
قادرًا ىلع تغييـر أي 
شـــيء آخـــر، ما لم 
بيشوب تيد جاكستغّير رأيــــك بشـأنه

Bishop TD Jakes

التواصل  وسائل  ترتبط 
بعـلـــم  ااِلجتمـاعــي 
ااِلجتماع وعلـم النفس 
اِرتباطهــــا  مــن  أكثـر 
 بريان سوليسبــــالتكنـــولوجـــــية

Brian Solis

ليــس السـؤال فـــــي 
ِاستخدام  ىلع  قدرتنا 
السوشيال ميديا، و لكن 
السؤال؛ إلــى أّي مــدى 
 إريك كاملانَسُنجيــــد ِاستخدامها!

Erik Qualman

يمكنـــك  )اإلعـــالن(.  بالــــ  ااِلنتبـــاه  شـــراء  يمكنـــك 
ِاســـتجداء ِاهتمـــام وســـائل اإلعـــالم بالــــ )العالقات 
العامـــة(. يمكنـــك حـــث النـــاس واحـــدًا تلـــو اآلخر 
لجـــذب ااِلنتبـــاه بالــــ )املبيعـــات(. أو يمكنـــك جذب 
ااِلنتبـــاه مـــن خـــالل إنشـــاء شـــيء مثيـــر لاِلهتمام 
مجانـــًا اإلنترنـــت  عبـــر  نشـــره  ثـــم  قيمـــة،  وذو 

ديفيد ميرمان سكوت
David Meerman Scott



منصة تواصل - منتدى التسويــق واإلعالم الرقمـي 

منصة وملتقى للعاملين والخبراء يف مجال الصحافة الرقمية والتسويق 
ذات  القضايا  أهم  يف  واألفكار  املعلومات  وتبادل  للتواصل  الرقمي 
الصلة بالحياة الرقمية واستشراف مستقبل اإلعام الرقمي من خال 
إطاق دراسات ومبادرات وورش عمل ومؤتمرات وبرامج تدريبية لدعم 

القطاع والعاملين فيه.

الرقمي  اإلعام  قطاعات  الرقمي  واإلعام  التواصل  منتدى  يقود 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  الرقمي  والتسويق  الرقمية  والصحافة 
وذلك بالتعاون والشراكة مع املؤسسات العاملية املتخصصة ونخبة 
من  واالستفادة  الرقمي  العالم  يف  استثمار  أفضل  لبناء  الخبراء  من 

الفرص التي يمثلها هذا العالم ىلع مختلف املستويات.


