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أخبر عن حملتك من خالل  
طرح أسئلة على جمھورك.

اكـتساب رؤى

قم بزيادة تسجیالت اإلعجاب 
والردود والنقرات وإعادة التغريد 

بین جمھورك األساسي.

مـنشورات أكـثر فـعالـیة

تـعزيـز الـكالم الـشفوي
شجّع اآلخرين على 
 مشاركة تغريداتك.

المزايا

نظرة عامة

ھدف المشاركة متوافق مع جمیع 
تنسیقات اإلعالنات واالستھداف على 

تويتر، ويمثل  نموذج الشراء المفضل لـ 

بطاقات المحادثات   •

استطالعات الرأي المروجة  •

تسجیل اإلعجاب للتذكیرات •

تتمثل المشاركة في الحصول على ھذه النقرات 
وتسجیالت اإلعجاب والردود وإعادة التغريد.

يتجه األشخاص نحو استخدام تويتر الكتشاف الجديد والمشاركة. وحان وقت وضع 
عالمتك التجارية لجذب انتباھھم. 

حمالت المشاركة تسمح لك بالوصول إلى جمھور مالئم قد يتفاعل مع تغريداتك. 
ويعني ذلك الحصول على مزيد من تسجیالت اإلعجاب وإعادة التغريد والردود 

والنقرات وما إلى ذلك. ويمكنك الترويج للتغريدات المنشورة أساسًا، أو وضع تغريدات 
مروّجة خاصة لجمھورك المستھدف.  

ال تتحمل سوى تكالیف المشاركات التي تتلقاھا فقط.  
ال يتم دفع رسوم مقابل مرات الظھور التي ال تؤدي إلى مشاركة. 

تكشف األبحاث عن أن المشاركة ترتبط بزيادة ترويج العالمة 
التجارية وتحقیق المبیعات خارج نطاق اإلنترنت. 

اإلعالنات المروّج لھا من خالل حمالت المشاركات، والمعروفة أيضًا باسم التغريدات 
المروّجة، تشبه التغريدات العادية التي تصل إلى المزيد من األشخاص. ويمكنك 
استخدام ھذه التغريدات لعرض أفضل محتوى لديك على الجمھور المھتم في  

الوقت المناسب.
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نظرة عامة

04

يعتمد ما تدفعه مقابل كل مشاركة على میزانیتك وعرض األسعار واالستھداف الذي 
تحدده. وكجزء من ھذا العرض، ستحصل على إرشادات بشأن عرض األسعار في 

الوقت الفعلي بناءً على أھداف االستھداف. ھل تريد معرفة المزيد؟  

 
اقرأ تحديد أسعار اإلعالنات على تويتر.

تحديد األسعار حسب التكلفة لكل إجراء على تويتر يعني 
أنك تدفع فقط مقابل النتائج التي تتطلع إلى تحقیقھا. 

بالنسبة لھدف المشاركة، يعني ذلك 
أنك ستدفع رسومًا فقط عندما ينقر 

شخص ما على تغريدتك، بما في ذلك 
إعادة التغريدات والردود وتسجیالت 

اإلعجاب وأصوات االستطالع والنقرات 
على الھاشتاج. 

ھل تحاول الحصول على أقصى وصول 
بدالً من ذلك؟ حاول استخدام ھدف 

الوصول بدالً من ذلك.

نستعرض فیما يلي األمور التي يمكنك القیام بھا 
باستخدام حمالت المشاركات. 

يمكنك اإلعالن عن إطالق منتج جديد أو عن مزايا المنتج. •

يمكنك ربط عالمتك التجارية باألحداث الجارية في العالم من حولك. •

يمكنك إقامة حوار بینك وبین عمالئك. •

ھل تريد زيادة الوعي بعملك التجاري؟  
فیما يلي الطريقة التي تساعدك بھا حمالت المشاركات في ذلك. 

قم بتوسیع نطاق وصول المحتوى الخاص بك، مثل منشورات المدونة •
والمستندات التقنیة والمزيد. 

تواصل مع الشخصیات المؤثرة ومروجي العالمات التجارية من خالل ضمان  •
أنھم يعرضون المحتوى الخاص بك. 

عزز الوعي باألحداث وإطالق المنتجات الجديدة. •

اطلب إعادة التغريد لزيادة نطاق الجمھور.  •

فـي حـملة الـمشاركـة، ال تـدفـع سـوى مـقابـل كـل 
1000 مـشاركـة لـلتغريـدات فـقط.

إلیك طريقة 
عملھا.

https://business.twitter.com/en/help/overview/ads-pricing.html


كیفیة بدء 
االستخدام

قبل أن تبدأ، ضع خطة. وفیما يلي بعض األسئلة البسیطة التي يجب أن تطرحھا 
على نفسك أثناء إعداد حملتك األولى.

أمور يجب مراعاتھا

(الصورة، الفیديو، إلخ)

مـا األصـول اإلبـداعـیة الـتي 
تـملكھا؟

ھـل لـديـك دعـوة التـخاذ إجـراء 
واضـحة؟

َمـن تـحاول الـوصـول إلـیه؟

(على سبیل المثال، تعزيز قیمة 
العالمة التجارية، أو زيادة المبیعات 

خارج نطاق اإلنترنت، أو إجمالي 
المشاركات، أو بدء محادثة)

مـا ھـدف حـملتك األكـبر؟ 

مـا اإلجـراء/الـمشاركـة الـتي 
تـريـد أن يـقوم بـھا ھـؤالء 

األشـخاص؟ 

(مشاركة المحتوى الخاص بك، النقر 
لمعرفة المزيد، الرد على طلب)

ھـل تـتبع الـمادة اإلبـداعـیة 
الـخاصـة بـك أفـضل الـممارسـات 

عـلى تـويـتر؟ 
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نجمع حالیًا مجموعة إعالنات تويتر الخاصة 
بنا لبعض عمالء تويتر الخارجیین. ويمكنك 
تخصیص المكان الذي تريد ظھور تغريداتك 
فیه من عالمة التبويب ”المواد اإلبداعیة“ 

أثناء إعداد الحملة.

عـمالء تـويـتر الـخارجـیین

(اختیاريًا) تظھر حمالتك في صفحات نتائج 
 Twitter.com البحث المحددة على

ومنتجات الشركاء. ويمكنك دائمًا تخصیص 
المكان وما إذا كنت تريد ظھور تغريداتك في 

البحث أم ال.

أفـضل نـتائـج الـبحث

مكان ظھور إعالناتك
مرات ظھور حملة المشاركات تظھر في مواقع متعددة.

قد يتم أيضًا عرض حمالت المشاركة من 
شركاء اإلعالنات لدينا من خالل عمالء 

سطح المكتب واألجھزة المحمولة 
الرسمیین على تويتر، بما في ذلك 

TweetDeck وتويتر لھاتف iPhone وتويتر 
لنظام Android والمزيد.

عـمالء تـويـتر الـرسـمیین

(اختیاريًا) عندما يزور شخص ما استھدفته 
ملفًا شخصیًا على تويتر أو صفحة تفصیلیة 

لتغريدة، فقد يكون مؤھالً لمشاھدة 
إعالنك.

 الـملفات الـشخصیة / صـفحات 
تـفصیلیة لـلتغريـدات

06

الخـطوط الـزمـنیة

قد تكون حملتك مرئیة خالل الخط الزمني 
ألي شخص إذا كان إعالنك يستخدم 

استھداف الجمھور المناسب لھذا 
الشخص.



تنسیقات إعالنات 
المشاركة

نستعرض فیما يلي جمیع 
تنسیقات إعالنات تويتر التي 

تستخدم ھدف المشاركة. 

حـقیقة مـمتعة

التغريدات التي تتضمن مقطع فیديو 
تحصل على مشاركة أعلى بمقدار 

10 أضعاف مقارنة بتلك التغريدات 
التي ال تتضمن مقطع فیديو. 

تقدم إعالنات تويتر مجموعة متنوعة من الخیارات  
الخاصة بالمنتجات لعرض المحتوى والوسائط بأفضل 

تنسیق ممكن. 

على الرغم من أنه يمكن استخدامھا بالتبادل، إال أن معظمھا يخطط مباشرةً إلى 
تحقیق ھدف محدد وأھداف تسويقیة معینة لزيادة النتائج. واستكشف أدناه بعضًا 

من تنسیقات اإلعالنات األكثر شیوعًا، وجرّب بعضًا منھا إليجاد التنسیق األفضل لك. 

•  GIF الفیديو المروّج/ صور

الصورة المروّجة •

بطاقة فیديو للموقع اإللكتروني •

بطاقة صورة للموقع االلكتروني •

اللحظات المروّجة  •

النص المروّج•
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الـفیديـو الـمروّج

الفیديو المروّج يتیح لك الترويج 
لمقطع فیديو من حساب تويتر 
الخاص بالعالمة التجارية. ويتم 

تشغیل الفیديو تلقائیًا عند عرضه 
في الخط الزمني ألي شخص. كما 

يمثل الفیديو المروّج أحد حلول 
إعالنات الفیديو التي أثبتت جدواھا 

وتعزز مقايیس العالمة التجارية وتزيد 
نسبة المبیعات. والتزم باستخدام 

تنسیق اإلعالن الفعلي والمجرب، أو 
تقدم خطوة أخرى واستخدم میزات 

إضافیة لتحقیق أھداف محددة.

حاول الوصول إلى مجموعة أكبر 
من األشخاص أو تحفیز عملیة 

المشاركة من المتابعین 
الحالیین. 

الصور المروّجة ھي التغريدات التي 
يدفع المُعلنون رسومًا مقابل الحصول 
علیھا للوصول إلى مجموعة أكبر من 

المستخدمین أو لتحفیز عملیة 
المشاركة من متابعیھم الحالیین. 

وتظھر ھذه الصور في الخط الزمني 
للصفحة الرئیسیة في أعلى نتائج 

البحث على تويتر وفي أي مكان آخر 
على المنصة، ويتم تمییزھا بوضوح 

على أنھا ”صور مروّجة“، ولكنھا 
تعمل تمامًا مثل التغريدات العادية 
ويمكن إعادة تغريدھا والرد علیھا 

وتسجیل اإلعجاب بھا، والمزيد.

الـصورة الـمروّجـة
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بـطاقـة فـیديـو لـلموقـع 
اإللـكترونـي

اجذب االنتباه من خالل أفضل 
محتوى للفیديو أو الصورة، وقم 
بتوجیه األشخاص إلى موقعك  

أو إلى اتخاذ إجراء معین في 
تلك اللحظة. 

بطاقة الموقع اإللكتروني للفیديو 
تتیح للمسوقین الترويج لموقعھم 

اإللكتروني باستخدام المادة 
اإلبداعیة للفیديو مما يؤدي إلى 

خلق تجربة ثرية للمستخدم، وضمان 
استمرارية المحادثة التي بدأت في 

الفیديو، والحصول على مزيد من 
الزيارات المؤھلة للموقع. وعند النقر 

فوق وحدة الفیديو، سیتم تحمیل 
عنوان URL للوجھة وينتقل الفیديو 
إلى أعلى الشاشة ويستمر في 
التشغیل. وبالتالي، سیتم تمرير 

الفیديو أثناء تمرير الصفحة.

بـطاقـة صـورة لـلموقـع 
اإللـكترونـي

اعرض أفضل المواد اإلبداعیة 
الخاصة بك واجذب األشخاص 

إلى موقعك أو إلى اتخاذ إجراء 
في تلك اللحظة. 

بطاقات الصورة للموقع اإللكتروني 
تحقق استفادة من إشارات البیانات 

الفريدة على تويتر والھوية عبر 
األجھزة للوصول إلى الجماھیر 

الرئیسیة وتقديم نقرات فعالة من 
حیث التكلفة إلى موقعك اإللكتروني 

وتحويالت في الموقع عبر المنصات.
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الـنص الـمروّج
حاول الوصول إلى مجموعة أكبر 

من األشخاص أو تحفیز عملیة 
المشاركة من المتابعین 

الحالیین. 

التغريدات المروّجة ھي التغريدات 
التي يدفع المُعلنون رسومًا مقابل 

الحصول علیھا للوصول إلى مجموعة 
أكبر من المستخدمین أو لتحفیز 
عملیة المشاركة من متابعیھم 
الحالیین. وتظھر ھذه الصور في 

الخط الزمني للصفحة الرئیسیة في 
أعلى نتائج البحث على تويتر وفي 

أي مكان آخر على المنصة، ويتم 
تمییزھا بوضوح على أنھا ”صور 

مروّجة“، ولكنھا تعمل تمامًا مثل 
التغريدات العادية ويمكن إعادة 
تغريدھا والرد علیھا وتسجیل 

اإلعجاب بھا، والمزيد. 

اللحـظات الـمروّجـة
اللحظات المروّجة ھي مجموعة 

من التغريدات التي يمكنك 
وضعھا مًعا في لوحة لنشر 
القصص المؤثرة والجذابة. 

ويسمح التنسیق للعالمات 
التجارية بنشر قصة تزيد عن 

280 حرًفا. 

بطاقات الصورة للموقع اإللكتروني 
تحقق استفادة من إشارات البیانات 

الفريدة على تويتر والھوية عبر 
األجھزة للوصول إلى الجماھیر 

الرئیسیة وتقديم نقرات فعالة من 
حیث التكلفة إلى موقعك اإللكتروني 

وتحويالت في الموقع عبر المنصات.

10

تنسیقات اإلعالنات



أفضل الممارسات  
اإلبداعیة

يمكن أن يعمل ھدف المشاركة 
مع معظم تنسیقات المواد 

اإلبداعیة على تويتر، بما في ذلك 
الصور وصور GIF ومقاطع الفیديو. 

حسنًا، ما سر نشر إعالن تغريدة جید؟ األمر بسیط جدًا... يستجیب 
األشخاص بشكل أفضل للتغريدات المقنعة. وأثناء إعداد حملتك، نوصیك 

بطرح أفكار عن الطرق اإلبداعیة لتطوير محتوى تغريدة مؤثر ويجذب 
جمھورك. لذا نقدم ثالثة أسئلة جیدة لتطرحھا على نفسك. 

عالمتك التجارية 
@YourBrandHandle

[———    Active Statement     ———] 

الدعوة إلى اتخاذ إجراء، link.com أو #ھاشتاج

فيديو أو صورة

معادلة بسیطة

  ما الذي تريد أن يفكر فیه المستھلكون؟ 1.

  ما الذي تريد منھم فعله؟2.

  كیف تريدھم أن يشعروا؟3.

11



إلیك نوع النسخة الذي 
نوصي به.

في حین أن الصور ومقاطع الفیديو ھي المسؤولة بشكل كبیر عن جذب االنتباه، إال 
أن األشخاص يقرؤون فعلیًا على تويتر (أكثر من المنصات األخرى)، ولذلك من المھم 
التفكیر في نسختك وإجراء دعوات التخاذ إجراء. وفیما يلي بعض أفضل الممارسات 

التي يمكنك اتباعھا.

الـتركـیز عـلى رسـالـتك 

نـعلم أن لـديـك الـكثیر لـتقولـه، 
ولـكن ال تـقم بـغلي الـمحیط فـي 

تـغريـدة واحـدة. وحـاول إنـشاء 
نـسخة مـن تـغريـدتـك تـتسم 

بـالـبساطـة وتـركّـز عـلى تـقديـم 
غـرض واحـد. 

 

ربـط الـنسخة بـالـمحتوى 

يتمیز النسخة والمحتوى بأنھما 
مرتبطان. لذا تأكد من إنشاء 

رابط واضح بین الفیديو أو الصورة 
والنسخة المصاحبة.

دعـوة قـويـة التـخاذ إجـراء 

في حملة المشاركة، من 
المھم أن تخبر األشخاص 

باإلجراءات التي يتعین علیھم 
اتخاذھا (”انقر لـ ...،“  

”رد بـ ...“). وتذكّر استخدام 
دعوة قوية التخاذ إجراء.

اإليـجاز 

على الرغم من أن تويتر يسمح 
بكتابة نص بطول 280 حرفًا، إال 

أن اإليجاز ھو جوھر تعزيز 
العالمات التجارية. وتمثل 

التغريدات التي يتراوح طولھا 
بین 50 و100 حرف أفضل 

طريقة لزيادة الوعي.

أفضل الممارسات اإلبداعیة
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توصیاتنا  
للمواد اإلبداعیة.

المادة اإلبداعیة في اإلعالن ھي العامل الرئیسي في زيادة المبیعات. وفي الواقع 
ووفقًا لشركة Nielsen، يمكن أن تُعزى 47٪ من المبیعات إلى المواد اإلبداعیة وحدھا.  

بعد مراجعة آالف الحمالت، قمنا بتجمیع قائمة بالطرق التي يمكنك من خاللھا تحقیق 
أفضل عائد لإلعالنات.

الـتسمیات الـتوضـیحیة + 
إيـقاف الـصوت  

قم بتضمین تسمیات توضیحیة 
أو تراكب نصي بحیث تنشر 
رسالتك بدون صوت. وتؤدي 

التسمیات التوضیحیة المُغلقة 
والتراكبات النصیة إلى زيادة 

أوقات العرض على تويتر بنسبة 
28٪، كما يزيد متوسط عائد 
االستثمار بمقدار 1.8 ضعف 

لمقاطع الفیديو التي ال تتطلب 
صوتًا لفھمھا. 

تذكّر أنه ال توجد قیود تقنیة على نوع 
التغريدات التي يمكنك استخدامھا في 
ھدف المشاركات. ويمكنك الرجوع إلى 
صفحة المواصفات الخاصة بنا لالطالع 

على جمیع أنواع التغريدات المتاحة 
والتي سیتم تناولھا أيضًا في القسم 

التالي.  

تذكّر أنه بغض النظر عن نوع التغريدة 
التي تستخدمھا، ستدفع رسومًا 

مقابل المشاركات فقط والتي تشمل 
إعادات التغريد والردود وتسجیالت 

اإلعجاب وأصوات االستطالع والنقرات 
على الھاشتاج.

الـعالمـة الـتجاريـة الـثابـتة 

تعمل إعالنات الفیديو التي 
تمتاز بمكان لوضع شعار واضح 

على زيادة معدل استدعاء 
العالمة التجارية بنسبة ٪36. 

ويجب تضمین العالمة التجارية 
الواضحة خالل الثواني الثالث 
األولى من اإلعالن، ولكن من 

األفضل أن تظل ثابتة على 
الشاشة طوال الوقت

جـذب االنـتباه سـريـًعا 

اسـتخدم الحـركـة وأظھـر 
الـمواھـب فـي الـثوانـي الـقلیلة 

األولـى مـن الـفیديـو الـخاص بـك. 
وضـع فـي اعـتبارك أنـه يـمكن 

تخـطي الـفیديـو بـعد مـرور 6 ثـوانٍ. 

 

االخـتصار 

استھدف إبقاء مقاطع الفیديو 
لمدة 15 ثانیة أو أقل لتحقیق 

أقصى قدر ممكن من تأثیر 
العالمة التجارية. وتمیل إعالنات 

الفیديو التي تبلغ مدتھا 15 
ثانیة إلى تحقیق معدالت 

مشاھدة كاملة أعلى بمقدار  
3 أضعاف مقارنة باإلعالنات 

التي تبلغ مدتھا 30 ثانیة. 

اسـتخدام مـؤثـرات بـصريـة 
قـويـة 

يركّز 97% من األشخاص في 
تويتر على المؤثرات البصرية، 
لذا تأكد من أنھا جذابة وتبرز 
منتجك أو رسالتك الرئیسیة.
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استھداف 
الجمھور

عرض إعالناتك من جانب جمھورك 
المستھدف ُيعد أمًرا رائًعا.  

يمكن أن تكون دعوتھم إلى  
اتخاذ إجراء أفضل. 

حقق استفادة من خیارات االستھداف 
واسعة النطاق على تويتر للوصول إلى 

الجمھور المناسب للمحتوى الخاص بك. 
وبعد ذلك، راقب لوحة معلومات نشاط 

التغريدة لمعرفة ما يستجیب له جمھورك 
بشكل أفضل. 

يتجه األشخاص إلى استخدام تويتر 
الكتشاف األحداث الجارية في العالم

ومشاركة المعلومات على الفور، 
والتواصل مع األشخاص واألعمال التجارية 

حول العالم. ويمثل تويتر المكان الذي 
ينشر فیه مئات الماليین من األشخاص 
أكثر من 500 ملیون تغريدة يومیًا. ويفتح 

لنا ذلك نافذة على حیاة اآلخرين 
واھتماماتھم ورغباتھم وما يفعلونه اآلن. 

 
 

إلیك 3 مجموعات نستھدفھا: 

اكتشف أشخاصًا جددًا لديھم عادات واھتمامات وخبرات مشابھة 
لمتابعیك أو عمالئك الحالیین.

األشـخاص الـمتشابـھون

األشخاص المستھدفون بناءً على عوامل ،مثل الخصائص الديمغرافیة 
والموقع واالھتمامات والكلمات المفتاحیة. 

الجـمھور األسـاسـي

قم بالوصول إلى األشخاص الذين ھم بالفعل على دراية بعالمتك 
التجارية وعبّروا عن اھتمامھم بھا على تويتر أو خارجه.

الـروابـط الـحالـیة

أنواع االستھداف

 
من خالل ھدف المشاركات، يمكنك الوصول إلى میزات 

االستھداف الرائدة في المجال على تويتر. وقم بالتھیئة، ومن ثّم 
ستكون جاھًزا للبدء.
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استھداف الجمھور األساسي
ھل تتطلع للوصول إلى األشخاص المناسبین على نطاق واسع؟ ابدأ من ھنا. تسمح 
لك عملیة استھداف الجمھور األساسي بتحديد معايیر للعثور على جمھورك المثالي.

الـموقـع 

قم بإجراء التحديدات بناءً 
على البلد أو الوالية أو 

المنطقة أو المنطقة 
الحضرية أو الرمز البريدي.

الـمتابـعون 

قم بالوصول إلى األشخاص 
الذين يتابعون عالمتك 

التجارية على تويتر.

األفـالم + الـتلفزيـون 

استھدف األشخاص الذين 
يغرّدون عن األفالم 

والعروض التلفزيونیة، أو 
يتفاعلون معھا في سوق 

محددة.

الـكلمات الـمفتاحـیة 

استھدف أو استبعد 
األشخاص الذين بحثوا عن 

تغريدات تحتوي على 
كلمات مفتاحیة أو غرّدوا 

بھا أو تفاعلوا معھا.

الـفعالـیات 

تعرف على األشخاص 
المھتمین بالمھرجانات 
والحفالت الموسیقیة 

والعطالت المحددة، وما 
إلى ذلك.

األشـخاص 
الـمتشابـھون 

تواصل مع األشخاص بناءً 
على أنواع المُعرِّفات التي 
يتابعونھا ويتفاعلون معھا.

الـخصائـص 
الـديـمغرافـیة 

حدد تفضیالت العمر 
والجنس واللغة والثقافة 

والمزيد.

االھـتمامـات 

اختر بناءً على اھتماماتھم: 
الھوايات، والرياضة، 

واألفالم، والمزيد.

الـمحادثـات 

ابحث عن أشخاص 
يتحدثون عن عالمتك 

التجارية (أو المواضیع ذات 
الصلة) في الوقت الفعلي 
من أجل زيادة التفاعل في 

المحادثة عبر تويتر.

سیتم تطبیق جمیع أسالیب استھداف 
الجمھور بالخصائص الديمغرافیة، بما في 

ذلك العمر والجنس والموقع والثقافة 
واللغة وشركات االتصاالت على كل 

شخص مستھدف في حملتك. 
وبالنسبة ألسالیب االستھداف

القائمة على االھتمامات واإلجراءات، بما 
في ذلك الكلمات المفتاحیة واالھتمامات 

والمتابعون المتشابھون والمحادثات، ال 
يمكن استھداف الشخص إال عن طريق 

حملتك بناءً على معیار واحد، ولیس 
معايیر متعددة.

الـنصیحة االحـترافـیة األولـى

في حین أنه من الذكاء دائمًا استھداف الجمھور حسب الموقع والثقافة، فإننا 
ننصح باستخدام نوع واحد فقط من استھداف الجمھور في كل حملة. وبمعنى 

آخر، اختر ما إذا كنت تريد االستھداف بالكلمة المفتاحیة أم االھتمامات أم 
المتابعین أم السلوك، وما إلى ذلك. فھذا يجعل من السھل تتبع مسار العمل 

وإجراء التحسینات وفقًا لذلك.

استھداف الجماھیر
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استھداف االتصاالت الحالیة
نعم، يُعد استھداف الجمھور األساسي مساعدة كبیرة في إيجاد جمھور عريض ومتفاعل. 
ولكن ربما تبحث عن مجموعة من األشخاص أكثر تحديدًا؟ ھنا تجد أشخاصًا أبدوا اھتمامًا 

بعالمتك التجارية بالفعل.

يمكنك اآلن إعادة استھداف أي 
شخص شاھد الفیديو الخاص بك، 
أو أبدى إعجابه بتغريدة، أو تفاعل 

مع المحتوى األساسي/المروّج في 
إطار زمني محدد.

استھدف األشخاص الذين زاروا 
بالفعل موقعك اإللكتروني.  

وكل ما علیك فعله ھو تثبیت 
بیكسل تويتر. 

للحصول على تعلیمات تفصیلیة 
حول كیفیة القیام بذلك، تفضل 

بزيارة صفحة الجماھیر المخصصة 
على الويب والتي تضم تعلیمات 

تفصیلیة. 

ھؤالء ھم األشخاص الذين تعرف 
أنھم مھتمون بالفعل. ويمكنك 

تحديد ھويتھم بناءً على رسائل 
البريد اإللكتروني أو معرفات تويتر 
أو معرفات اإلعالنات على الھاتف 
المحمول. كما يمكنك العمل من 
خالل شريك الجمھور الستیراد 

جماھیر العمالء الحالیین مباشرة 
إلى حساب اإلعالنات الخاص بك. 

وتواصل معھم مجددًا أو استبعدھم 
للتركیز على اكتساب عمالء جدد.

األشـخاص أو الـعمالء  
الـذيـن تـعرفـھم بـالـفعل

استھداف األشخاص المتشابھین
قم بتوسیع نطاق الجماھیر التي أنشأتھا 

باستخدام الجماھیر األساسیة، وكذلك 
االتصاالت الحالیة باستخدام األشخاص 
المتشابھین. ھؤالء ھم األشخاص الجدد

تمامًا الذين يسجلون إعجابھم ويتصرفون 
ويتفاعلون بالطريقة التي يتصرف بھا 

عمالؤك الحالیون. وھذه ھي أفضل طريقة 
لتوسیع نطاق حمالتك.

الـنصیحة االحـترافـیة الـثانـیة

ھل لديك أسئلة أخرى حول االستھداف؟ تفضل بزيارة قسم 
األسئلة واألجوبة التفصیلي على: استھداف الثقافة |

 استھداف الموقع الجغرافي والجنس واللغة | استھداف 
االھتمامات والمتابعین | استھداف الكلمات المفتاحیة |

 الجماھیر المخصصة

الجمھور األساسي 
واالتصاالت الحالیة

الجماھیر المتشابھة

األشـخاص الـذيـن شـاھـدوا 
الـتغريـدات الـسابـقة أو تـفاعـلوا 

مـعھا

األشـخاص الـذيـن زاروا  
مـوقـعك اإللـكترونـي 

إذا كنت تستخدم نموذج عرض أسعار التكلفة المستھدف، 
يمكنك تقلیل عرض أسعارك لخفض رسوم CPE. وراقب 

االستھداف الخاص بك، وحدد العوامل التي تحقق الفعالیة 
من حیث رسوم CPE (الرسوم المنخفضة). وأضف استھدافًا 

مشابھًا. أما على الجانب اآلخر، إذا كان لديك استھداف 
يؤدي إلى ارتفاع رسوم CPE، فتأكد من إزالة ھذا 

االستھداف. وعلیك أيضًا مراعاة المادة اإلبداعیة الخاصة بك. 
علمًا بأنه يمكن لبعض المواد اإلبداعیة أن تزيد من رسوم 

CPE مقارنة بغیرھا. واستعرض المادة اإلبداعیة وعرض 
أسعارك/میزانیتك واستھدافك مع مرور الوقت لتحسین 

حملتك بشكل أكبر وتحقیق النتائج التي تتطلع إلیھا.

رسـوم CPE الـفعالـة
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استھدف األشخاص المتشابھین لمتابعیك والذين يغرّدون بكلمات مفتاحیة محددة 
وزاروا موقعك اإللكتروني.

زيـادة مـدى الـوصـول

إذا كان لديك أكثر من حملة تستھدف جماھیر متشابھة جدًا، فقد يتأثر أداؤك نظرًا 
ألن حمالتك تتنافس بشكل أساسي فیما بینھا على العرض.

تـنوع أسـالـیب االسـتھداف بـین الحـمالت

إن إنشاء الحمالت عن طريق االستھداف المركّز والمالئم يعني أن لديك فرصة أكبر 
لعرض إعالنك على الجماھیر المھتمة ومن المحتمل أن تتفاعل مع إعالنك. 

وسیؤدي وجود جمھور عريض جدًا إلى تقلیل فرص أن يكون ھذا اإلعالن مالئمًا 
للمستخدمین. بناءً على ما تقدم، فإن استھداف جمھور صغیر جدًا سیحد من عدد 

المستخدمین المؤھلین لمشاھدة إعالنك. واستخدم أداة التنبؤ بالحملة في نموذج 
إعداد الحملة لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات االستھداف الخاصة بك مركزة ولكنھا 

لیست محدودة أم ال.

االسـتھداف مـع الـتركـیز

نصائح أخرى حول االستھداف لتحسین حملتك

على سبیل المثال، إذا كانت لديك نسخة تغريدة واحدة تستھدف الذكور وأخرى 
تستھدف اإلناث، فتأكد من أن النسخة التي تستخدمھا تتوافق مع معايیر 

االستھداف المختلفة.

الـتوافـق بـین نـسخة الـتغريـدة واالسـتھداف

تُعد األجھزة المحمولة وسیلة مختلفة جوھريًا عن سطح المكتب، فھي تتمیز 
بجلسات سريعة متكررة وطفرات ولیدة اللحظة بشأن نیة الشراء. ولھذا السبب، 

فإننا نوصي بإجراء حمالت منفصلة تستھدف األجھزة المحمولة وأجھزة سطح 
المكتب بشكل منفصل. وھذا يجعلك تجري اختبارًا وتعرف السلوكیات الدقیقة لكل 

منھا.

إنـشاء االسـتھداف بـاألجھـزة المحـمولـة مـقابـل أجھـزة سـطح الـمكتب

يتمثل أحد أھم األمور التي يمكنك القیام بھا لتعزيز أداء الحملة باستمرار في اختبار 
ما يناسبك أنت وحمالتك. وفي حین أنه قد يبدو معقوالً أن تقوم بإجراء الحمالت 

الدائمة، إال أنك ستحتاج إلى تحديث حمالتك وتحسینھا باستمرار لمراعاة طبیعة 
تويتر المتغیرة باستمرار والوقت الفعلي. كما يمكنك إزالة الكلمات المفتاحیة 

واالھتمامات والمُعرِّفات ذات األداء المنخفض، واستبدالھا بأخرى ذات األداء العالي.

إجـراء االخـتبارات والـتجارب!
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عروض األسعار

لنتحدث عن عروض أسعار الحمالت
عند إعداد حملة المشاركات، يمكنك االختیار بین عروض 

األسعار التلقائیة أو أقصى عروض األسعار كنوع عرض األسعار 
الخاص بك. ونوصي باستخدام خیار عروض األسعار التلقائیة 

ألنھا تقدم عروض أسعار تلقائیة نیابة عنك مما يزيد من فرصة 
مشاھدة حملتك إلى أقصى حد.

أما إذا اخترت أقصى عروض األسعار عند 
إعداد حملتك وأدخلت عرض األسعار 

الخاص بك، ففكر في أقصى عرض أسعار 
لديك مثل المبلغ الذي تريد دفعه مقابل 

كل مشاركة. وتذكّر أنه يتم حساب 
المشاركة من خالل جمیع النقرات على 

تغريدتك، بما في ذلك إعادات التغريد 
والردود وتسجیالت اإلعجاب وأصوات 
االستطالع والنقرات على الھاشتاج. 

عند إدخال عرض األسعار الخاص بك، من 
المھم أن تفكر ملیًا في القیمة التي 

تقدمھا مشاركة لعملك التجاري. ونحن 
نقدم عرض أسعار موصى به (تمت 

االستفادة من الحمالت الناجحة السابقة 
ودينامیات المزاد) يوضح المبلغ الذي 

سیساعدك على تحقیق ھدفك بشكل 
أفضل. ولن يتم تحصیل أي رسوم منك 
تتجاوز عرض األسعار الخاص بك، ويتم 
غالبًا تحصیل رسوم أقل من المُعلنین. 

ومع ذلك، إذا لم يكن عرض األسعار 
الخاص بك منافسًا بالنسبة للمُعلنین 

اآلخرين، فقد ال يتم عرض حملتك. 
باإلضافة إلى التحكم في المبلغ الذي 

تدفعه مقابل كل إجراء، يمكنك أيضًا 
التحكم في المیزانیة الیومیة التي تريد 
إنفاقھا على كل حملة. وبمجرد تحقیق 

میزانیتك الیومیة، سیتوقف عرض الحملة 
حتى الیوم التالي (أو حتى تتم زيادة 
المیزانیة الیومیة). ويمكنك أيضًا وضع 

میزانیة إجمالیة للحملة. 

نشجعك على اختبار ھدفك باستخدام 
عرض أسعار CPE ضمن النطاق المقترح. 
ويختلف ھذا النطاق بناءً على تفضیالت 
تحقیق االستخدام األمثل الخاصة بك. 
كما أنه قد يكون أعلى خالل فعالیات 

المرور الكثیفة (مثل العطالت) حیث يوجد 
المزيد من العالمات التجارية التي 

تتنافس على جذب انتباه جمھورك.

تقديم عرض أسعار أعلى يعني أنه من المرجح أن 
تفوز بالمزاد مما سیؤدي بعد ذلك إلى تحقیق مزيد 

من المشاركة.  

ضع في 
اعتبارك
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نصائح احترافیة 
للحمالت

ما أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت حملتك تعمل أم ال؟ جرّب أمورًا جديدة. ابدأ 
بإعداد بعض الحمالت، واحدة لكل مبادرة تسويقیة، بحیث يمكنك تكوين فكرة عما 

ھو األفضل. اختبر، كرر، اربح. 

فیما يلي بعض النصائح الداخلیة لزيادة أداء حملتك إلى أقصى حد. 

تـضمین مـقطع فـیديـو

ال تنس اتباع أفضل الممارسات 
اإلبداعیة. 

تـوسـیع نـطاق االسـتھداف

استھدف جمھورك على أوسع 
نطاق ممكن باستخدام 

األشخاص المتشابھین والكلمات 
المفتاحیة واالھتمامات ومواضیع 

المحادثة وإعادة االستھداف 
وتوسیع میزات جمھورك.

نـحن نـدعـمك دوًمـا.

ستعمل أنظمتنا تلقائیًا على تقديم اإلعالنات 
األفضل أداء إلى األشخاص الذين تريد رؤيتھم. 

باإلضافة إلى ذلك، نحن ھنا لنتحدث عن إستراتیجیة 
الحملة والطرق الفعالة للوصول إلى العرض 

التجريبي الرئیسي الخاص بك.

تجـربـة أشـیاء جـديـدة

استخدم أسالیب متنوعة في 
تصمیم المادة اإلبداعیة  

(3-5 أجزاء) والنسخة والعناوين 
الرئیسیة وعبارات الدعوة التخاذ 

إجراء لمعرفة أفضل طريقة. 

تنسـیقات اإلعـالنـات 
الـمتنوعـة

يؤدي استخدام 3-5 من 
تنسیقات اإلعالنات المختلفة 

إلى تحسین العالمة التجارية. 
وتذكّر أنه يمكن تحويل التصمیم 
نفسه من تغريدة قیاسیة إلى 

بطاقة موقع إلكتروني.

عـرض األسـعار الـتلقائـي

ابدأ بعروض األسعار التلقائیة 
لمعرفة مستوى أداء اإلعالنات 

في المزاد.

الـنصیحة االحـترافـیة 
األولـى

تحصل عروض األسعار 
األعلى على مدى 

وصول أكثر تمیزًا. 

الـنصیحة االحـترافـیة 
الـثانـیة

تحصل عروض األسعار األقل 
على مدى وصول أقل تمیزًا 
ومعدل تردد أعلى (متوسط 

عدد المرات التي يشاھد 
فیھا الشخص إعالنك).

عـدم الـمبالـغة فـي 
التحسـین

قاوم إغراء المبالغة في 
التحسین. وبعد إجراء 

التعديالت، انتظر يومین أو ثالثة 
أيام للسماح بتقدم بعض 

المیزات.
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01
سجّل الدخول إلى  

حساب إعالنات تويتر الخاص بك.

02
انقر على ”إنشاء حملة“  

في الزاوية العلوية الیسرى  
من مدير اإلعالنات الخاص بك.

إطالق حملة  
مشاركة 

كیفیة بدء االستخدام



04

05
اختر مصدر التمويل المناسب وأدخل 

المیزانیات الیومیة واإلجمالیة للحملة. 

حدد تاريخ البدء  
وتاريخ االنتھاء (اختیاري). 

نوصي بتحديد فترات إعالنیة •
أطول لتحقیق كفاءة أكبر   
في التكلفة لكل ألف ظھور 

 .(CPM)

حدد معايیر مجموعتك 
(مجموعاتك) اإلعالنیة. 

تأكد من تحديد ”سرعة اإلنفاق •
المتزايدة“ فقط إذا كانت لديك 

فترة إعالنیة قصیرة جدًا بنطاقات 
تكالیف أكثر مرونة

03
حدد ھدف ”المشاركات“ عند إنشاء 

حملة جديدة.

أدخل اسمًا للحملة. ويجب أال يكون 
ذلك على المأل. ونوصیك باستخدام 
اسم وصفي لتسھیل عملیة إعداد 

التقارير، فعلى سبیل المثال: 
الجمھور المستھدف، المادة 

اإلبداعیة، إلخ.

سیتم نقلك إلى عالمة التبويب 
”التفاصیل“ في نموذج إعداد الحملة. 

يمكنك من ھنا تسمیة حملتك 
واختیار  مصدر التمويل الخاص بك 
وتحديد تواريخ الحملة والمیزانیة.

كیفیة بدء االستخدام
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قم بإعداد تتبع القیاس إن أمكن. (تواصل مع مندوب مبیعات تويتر المحلي 
الخاص بك لمعرفة تتبع القیاس المتاح في منطقتك)

22

سیتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة 
تفاصیل المجموعة اإلعالنیة حیث 

ستتم مطالبتك بإنشاء اسم مجموعة 
إعالنیة 

حدد تاريخي البدء واالنتھاء 
االختیاريین 

حدد إجمالي میزانیات المجموعة 
اإلعالنیة (اختیاري). 

حدد نوع عرض األسعار؛ عرض 
األسعار التلقائي (موصى به) أو 

أقصى عرض أسعار.  

إذا قمت بتحديد أقصى عرض أسعار، 
فأدخل مبلغ أقصى عرض أسعار 

خاص بك. 

وأخیرًا، قم بتعیین تفضیالت الحد 
األقصى لعدد مرات الظھور. ونوصي 

بتعیینه تلقائیًا، ولكن يمكنك تخصیص 
عدد مرات الظھور الذي تريده لكل يوم 

و7 أيام و30 يومًا. 

06
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حدد الجمھور الذي تريد عرض 
إعالناتك علیه في عالمة التبويب 

”االستھداف“.  

 
تعرف على المزيد   

حول خیارات االستھداف لدينا.

اختر التغريدات التي تريدھا في 
حملتك. يمكنك أيضًا تخصیص 

مواقع تويتر التي تريد أن تعرض 
تغريداتك فیھا.

08

07
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استعرض اإلعداد النھائي لحملتك من 
عالمة التبويب ”مراجعة وإكمال“. وإذا 

كنت تريد إضافة مجموعات إعالنیة 
إضافیة إلى حملتك، يمكنك القیام 

بذلك من ھنا.

إطالق حملة المشاركة 
الخاصة بك!

10
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احصل على نتائج في الوقت الفعلي في أي وقت من خالل زيارة مدير اإلعالنات. يمكنك 
من خالله استكشاف المقايیس، مثل إجمالي اإلنفاق والنتائج والتكلفة لكل نتیجة ومعدل 

النتیجة. وضع في اعتبارك أن مرات الظھور عبارة عن أي وقت يظھر فیه إعالنك على تويتر.  

استكشف كل األمور التي يمكنك القیام بھا في مدير اإلعالنات لدينا.

المقايیس في مدير اإلعالنات

قیاس النتائج

الـمقايـیس الـرئیسـیة لـلتتبع
تكلفة المشاركة  •
معدل المشاركة  •
إجمالي عدد مرات الظھور  •
إجمالي المشاركات  •
إجمالي اإلنفاق •
إجمالي مدى الوصول إلى •

الجمھور

مـقايـیس أخـرى لـلتتبع
تسجیالت اإلعجاب •
الردود •
إعادات التغريد•

مسـتوى اإلعـالن: 
مـا الـتغريـدات الـتي تـحقق أفـضل أداء؟ 
وھـل ھـناك أي سـمات مشـتركـة حـول 

الـمادة اإلبـداعـیة و/أو الـنسخة؟ إذا كـان 
األمـر كـذلـك، فـفكّر فـي إنـشاء الـمزيـد 

مـن الـتغريـدات مـثل ھـذه إلضـافـتھا إلـى 
الحـملة. 

مـا الـتغريـدات الـتي كـان أداؤھـا ضـعیفًا؟  
عـلیك إيـقاف تـشغیل ھـذه الـتغريـدات.

مسـتوى المجـموعـة 
اإلعـالنـیة: 

ھـل ھـناك مجـموعـة إعـالنـیة تـؤدي أداءً 
أفـضل مـن غـیرھـا؟ ومـا السـبب فـي 

ذلـك؟

مسـتوى الجـمھور: 
مـا الجـماھـیر الـتي يـكون لـتغريـداتـك 

*إعداد دراسة الجدوى وتوافر الحلول والشركاء تختلف باختالف السوق. ولمزيد من التفاصیل، يرجى صـدى عـند مـعظمھم؟
الدردشة مع شريك عمالء تويتر. كما يمكنك العثور على جمیع حلول القیاس على تويتر من ھنا. 

التحقق من الجمھور يساعدك في فھم 
الخصائص الديمغرافیة للجمھور الذي وصلت 
إلیه. وفي ھذه التقارير، يمكنك الوصول إلى 

المقايیس الرئیسیة، مثل العمر والجنس. 

عملیات استبیان العالمات التجارية تساعدك 
في فھم ما إذا كانت حملتك تعزز من 

العالمة التجارية عبر مجموعة متنوعة من 
المقايیس، مثل الوعي بالعالمة التجارية أو 
ارتباط الرسالة أو االھتمام أو المزيد، أم ال. 

وسیساعدك ذلك في فھم تأثیر العالمة 
التجارية بین األشخاص الذين شاھدوا 

إعالنك والذين لم يشاھدوه. 

دراسات المبیعات عبر اإلنترنت وخارج نطاق 
اإلنترنت تساعدك في تحديد تأثیرات إعالنات 

تويتر الخاصة بك على المبیعات عبر 
إستراتیجیات االستھداف والمواد اإلبداعیة 

المختلفة.

*كما يمكنك العثور على جمیع حلول القیاس على 
تويتر من ھنا. تختلف دراسة الجدوى والحد األدنى 
لإلنفاق وتوافر الحلول والشركاء باختالف السوق. 

ولمزيد من التفاصیل، يرجى التواصل مع شريك 
عمالء تويتر

*تختلف دراسة الجدوى والحد األدنى لإلنفاق وتوافر 
الحلول والشركاء باختالف السوق. ولمزيد من 

التفاصیل، يرجى التواصل مع شريك عمالء تويتر. كما 
يمكنك العثور على جمیع حلول القیاس على تويتر 

من ھنا. 

دراسات القیاس:  
باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء دراسات القیاس* وفقًا ألھدافك. وفیما يلي أمثلة 

على القیاسات األعمق التي أجريناھا لحمالت المشاركات. 
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