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بمجرد الحصول على متابعٍ مكتسب من حملة مدفوعة، تسنح لك فرصة 
التفاعل معه كل يوم مجانًا من خالل تغريداتك التلقائیة. وھؤالء المتابعون تزيد 

احتمالیة أنھم يرون تغريداتك ويقضون وقتًا يتصفحون فیه ملفك الشخصي أو 
محتواك أو موقعك اإللكتروني. 

زيـادة نسـبة اسـتخدام الـويـب

يتیح تويتر لمتابعیك مشاركة محتواك بسھولة مع أصدقائھم من خالل میزة 
إعادة التغريدات مما يزيد من مدى الوصول.

زيـادة مـدى الـوصـول إلـى الـتغريـدة وتـعزيـز أھـمیة الـكلمة. 

زيادة عملیات الشراء والعمالء المتوقعین والتنزيالت 
وعملیات التسجیل

عندما يختار األشخاص متابعتك، فإنھم يبدون اھتمامًا بمنتجك. وبالتالي، 
تسنح لك فرصة التواصل معھم بطرق فعّالة وتشجیعھم على اتخاذ إجراءات 

واستھداف اإلعالنات معھم مباشرة.

المزايا

نظرة عامة

يساعدك ھدف المتابعین في الحصول 
على المزيد من المتابعین على تويتر.

حمالت المتابعین تقوم حمالت 
المتابعین (المعروفة أيضًا باسم حمالت 
الحسابات المروّجة) بالترويج لحسابك 
على تويتر لألشخاص الذين قد يجدون 

المحتوى الخاص بك مثیرًا لالھتمام ومن 
المحتمل أن يتابعوك.  

 
تكون ھذه الحمالت خیارًا رائعًا إذا كنت 
تريد إنشاء جمھور متفاعل يعمل على 
توسیع نطاق رسالتك وزيادة أھمیتھا 

على تويتر وخارجه. وكیف ذلك؟ ال يرى 
األشخاص المتابعون لك تغريداتك 

فحسب، بل من المرجح أن يصبحوا 
عمالء وداعمین للعالمة التجارية. 

عندما يتابعك شخص على تويتر، تكون 
قد حصلت على فرصة للوصول إلیه 

والتفاعل معه مع مرور الوقت.

في كل مرة تتفاعل فیھا مع متابعیك، 
فإنك تخلق لھم فرصًا جديدة لمشاركة 
محتواك أو إجراء عملیات شراء أو إخبار 
اآلخرين بشأن تجاربھم اإليجابیة. ومع 

ذلك، تظل الكلمة إحدى أكثر الطرق 
فعالیة لزيادة المبیعات. 

نظرًا ألن حمالت المتابعین تعزز من زيادة 
عدد متابعیك، فإن أفضل وقت 

الستخدامھا عندما تتطلع إلى أن يتم 
اكتشافك من جانب العمالء المتوقعین 

على تويتر. 
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  ھل تعلم؟ 90٪ من 
األشخاص يشترون من العالمات 

التجارية التي يتابعونھا على وسائل 
التواصل االجتماعي.



كیفیة بدء 
االستخدام

حدد ھدفًا يساعدك في اتخاذ قرار 
بشأن المیزانیة. وقد يحقق ذلك مكسبًا 

يومیًا منتظمًا أو عددًا معینًا من 
المتابعین في تاريخ محدد. فعلى سبیل 

المثال، إذا كنت تريد جذب 10 متابعین 
على األقل في الیوم، فعلیك تعیین 

میزانیتك الیومیة إلى 30 دوالرًا أمريكیًا 
وعرض أسعارك إلى 3.00 دوالرات 

أمريكیة.

كـم عـدد الـمتابـعین الجـدد  
الـذي أريـد الـحصول عـلیه؟

َمـن األشـخاص الـذيـن أريـد أن 
يـتابـعوا حـسابـي؟

فكّر في أنواع مختلفة من العمالء الذين 
تريد أن تسمح لھم برؤية محتواك أو 

التفاعل معه أو شراء المنتج أو الخدمة 
التي تطرحھا. وتأكد من توافق تحديدات 

استھدافك مع تلك المجموعات. 
وللحصول على أفضل النتائج، علیك 

إجراء الكثیر من االختبار. 

تكون التكلفة لكل متابع على تويتر 
متغیرة. وتعتمد التكلفة على حجم 

الجمھور الذي تستھدفه وعرض 
أسعارك ومدى إقبال المُعلنین اآلخرين 

على ھذا الجمھور. 

مـا الـتكلفة الـتي سـأدفـعھا 
مـقابـل كـل مـتابـع جـديـد؟

قـبل أن تـبدأ، ضـع خـطة. فـیما يـلي 
قـائـمة مـرجـعیة بـبعض االعـتبارات 

الـتي سـتساعـدك فـي تحسـین 
أھـدافـك وتـحقیق أفـضل الـنتائـج.

مـا الـذي تـحاول تـحقیقه؟ 

ھل تحاول الحصول على متابعین جدد 
لعالمة تجارية جديدة تطلقھا؟ أم ھل 

تريد التواصل مع جمھور جديد حول 
مواضیع أو أھداف معینة؟ أم ھل تريد 
إنشاء قاعدة جماھیرية تتسم بالوالء 

من داعمي العالمات التجارية؟ 
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فیما يلي مكان عرض إعالنات حمالت المتابعین   
عبر األجھزة المحمولة وأجھزة سطح المكتب.

البحث في تويتر

األحداث الجارية

اقتراحات المتابعة

ستظھر مرات الظھور األخرى في 
القسم ”اقتراحات المتابعة“ في 

أعلى يمین الخط الزمني على تويتر 
ألي شخص كما ھو موضح في 

الجانب األيسر. 

ستعرض التغريدات التي تختار إضافتھا إلى حملة المتابعین تلقائیًا بطاقة 
المتابع المعروضة في الصورة الموجودة في الجانب السفلي األيمن. ولھذا 

السبب، نوصي باستخدام التغريدات النصیة فقط في حمالت المتابعین 
الخاصة بك.  

إذا كنت تستخدم التغريدات التي تحتوي على صور أو مقاطع فیديو في حملة 
المتابعین، فلن تظھر الصورة أو الفیديو وستظھر بطاقة المتابع في مكانھا 

باستخدام الصورة االفتراضیة من ملفك الشخصي على تويتر.  

مكان ظھور 
إعالناتك
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تظھر مرات ظھور حمالت المتابعین في مواقع عديدة عبر تويتر وتحديدًا في الخطوط 
الزمنیة ونتائج البحث وكذلك في الجزء األمامي واألوسط بأقسام ”اقتراحات 

المتابعة“ لدى جمھورك مما يجعلك على بُعد نقرة واحدة من العمالء المتوقعین. 
ويتم توزيعھا تلقائیًا عبر ھذه المواقع على األشخاص الذين يستوفون معايیر 

االستھداف التي حددتھا أثناء إعداد الحملة.  

ال يمكنك تخصیص المكان الذي تريد فیه عرض مرات ظھور حملة المتابعین الخاصة 
بك. وكما ھو الحال مع المواضیع المروّجة  والتغريدات المروّجة، يتم تصنیف الوحدة 

باعتبارھا ”مروّجة“ لتمییزھا عن الحسابات األخرى الموصى بھا.

https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-trends.html
https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-tweets.html


تنسیق إعالن 
الحساب المروّج

نسخة التغريدة 

يمكن أن يدعم تنسیق اإلعالن 
نص تغريدة بطول 280 حرفًا كحد 
أقصى. (مالحظة: يقلل كل رابط 

مُستخدَم من عدد األحرف بما 
يعادل 23 حرفًا مع اختیار نسخة 

تغريدة بطول 257 حرفًا.) 

صورة بطاقة الملف 
الشخصي 

مثل معظم اإلعالنات على تويتر، 
سیتضمن إعالن الحساب المروّج 

الخاص بك تلقائیًا صورة بطاقة الملف 
الشخصي الخاص بك والتي تساعد 

األشخاص على تويتر في التعرف 
على عالمتك التجارية بسرعة.  

االسم والُمعرّف 

سیتمكّن األشخاص على 
الفور من رؤية اسم 

نشاطك التجاري ومُعرّف 
حسابك، باإلضافة إلى 

صورة من ملفك الشخصي. 

الزر ”متابعة“ 

يمكن للمستخدمین متابعة 
عالمتك التجارية بنقرة 

واحدة. 

البطاقة المروّجة 

تحدد البطاقة المروّجة 
بوضوح أن ھذا يمثل إعالنًا. 

تنسیق إعالن الحساب المروّج  
يتكوّن من خمسة أجزاء رئیسیة. 

يتم بوضوح تحديد إعالنات المتابعین، 
التي تتضمن الزر ”متابعة“، على أنھا 

”مروّجة“ مع وضع شعار عالمتك 
التجارية، وال تظھر إال لألشخاص 

الذين ال يتابعونك بالفعل. 
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07

قم بتضمین ”تابعنا“ في تغريدتك.

افـعل

أخبر األشخاص عن السبب الذي 
يجعلھم يتابعونك.

افـعل

أنشئ نبذة تعريفیة واضحة واستخدم 
صورة خلفیة احترافیة في ملفك 

الشخصي.

افـعل

أضف روابط إضافیة تصرف االنتباه عن 
الزر ”متابعة“. وال يقوم تويتر بتوسیع أي 

روابط أو صور إضافیة.

ال تـفعل

أضف ھاشتاجات مبالغًا فیھا قد تصرف 
االنتباه عن الزر ”متابعة“. 

ال تـفعل

لنتحدث عن نسخة حملة 
المتابعین الفعالة.

نوصي بشدة باستخدام النسخة الُمقنعة فقط في 
التغريدات الخاصة بحمالت المتابعین لديك.

افـعل وال تـفعل  
وجدنا أن المُعلنین قد حققوا أكبر قدر من النجاح باستخدام التغريدات المُصممة 

خصیصًا لحمالت المتابعین مع إبقائھا موجزة وواضحة ونصیة فقط.

عـند عـرض تـغريـدات، سـتظھر بـطاقـة الـمتابـع تـلقائـیًا. وسـتعرض ھـذه الـبطاقـة صـورة 
عـنوان خـلفیة الـملف الـشخصي عـلى تـويـتر والـنبذة الـتعريـفیة والـزر ”مـتابـعة“ مـما يـتیح 

للمسـتخدمـین مـتابـعة حـسابـك بـنقرة واحـدة. 

نـصیحة احـترافـیة
تزيد النسخة القابلة للتطبیق من 

عدد المتابعین. اذكر سببًا لألشخاص 
لمتابعتك.

أفضل 
الممارسات  
اإلبداعیة



عروض األسعار

عند إعداد حملة المتابعین، يمكنك 
االختیار بین عروض األسعار التلقائیة 

أو عروض األسعار المستھدفة. 

نوصي بتحديد خیار عرض األسعار المستھدف ألنه سیمنحك 
مرونة لتقديم عرض األسعار بنجاح على المتابعین الذين من 

المحتمل أنھم يتابعون حسابك، بینما تظل التكالیف قريبة من 
تكالیف المتابعة المستھدفة أو تقل عنھا. وعند إعداد حملتك 
وإدخال عرض األسعار الخاص بك، ففكّر في عرض األسعار 

المستھدف لديك مثل المبلغ الذي تريد دفعه مقابل كل متابعة. 

عند تشغیل حملة متابعین، لن تتحمل 
سوى تكالیف عدد المتابعات الذي 

حصلت علیه من ھذه الحملة. وتتوفر 
جمیع اإلجراءات والمشاركات األخرى 

(مرات الظھور، والردود، وإعادات التغريد) 
مجانًا. 

ستعتمد التكلفة التي تدفعھا مقابل كل 
متابع في حملة المتابعین على 

المیزانیة وعرض األسعار اللذين حددتھما 
لحملتك، باإلضافة إلى االستھداف الذي 

تحدده. 

من المھم أن تفكر ملیًا في القیمة التي 
يقدمھا كل متابع لنشاطك التجاري. ويُعد 
عرض األسعار المستحسن مؤشرًا جیدًا 

للمبلغ الذي ستريد تحديده في عرض 
األسعار الخاص بحملتك من أجل تحقیق 
ھدفھا. ولن تتحمل أبدًا أي تكالیف أخرى 

تتجاوز التكالیف المحددة في عرض 
األسعار الخاص بك.  

مع ذلك، إذا لم يكن عرض األسعار 
الخاص بك تنافسیًا مقارنة بالمُعلنین 

اآلخرين، فقد ال تظھر حملتك. 

باإلضافة إلى التحكم في المبلغ الذي 
تدفعه مقابل كل إجراء، فإنك ستتمتع 

أيضًا بالتحكم الكامل في إجمالي 
المبلغ الذي تنفقه. وبعد تحديد عرض 

األسعار الخاص بك، تتم مطالبتك 
بإدخال إجمالي میزانیة الحملة 

ومیزانیة يومیة اختیارية. وعند الوصول 
إلى حد إجمالي المیزانیة، سیتوقف 
عرض حملتك حتى تقوم بزيادة مبلغ 

المیزانیة. وعند الوصول إلى حد 
المیزانیة الیومیة، سیتوقف عرض 

حملتك حتى الیوم التالي.

تحديد سعر التكلفة لكل إجراء 
على تويتر يعني أنك تدفع فقط 
مقابل النتائج التي تتطلع إلى 

تحقیقھا. وھذا يعني أنك لن تدفع 
إال عندما يتابعك أي حساب.

إلیك طريقة 
عملھا.
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استھداف 
الجمھور

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

األشـخاص الـمتشابـھون

األشخاص المستھدفون بناءً على عوامل معینة، 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.

االتـصاالت الـحالـیة

أنواع االستھداف

من خالل ھدف المتابعین، يمكنك الوصول إلى 
میزات االستھداف الرائدة في المجال على تويتر. 

قم بالتھیئة وفًقا لذلك وستكون جاھًزا لالنطالق.

نعرض فیما يلي 3 إستراتیجیات لالستھداف:

ُيعد تحقیق المتابعات أمًرا رائًعا. 
بینما ُيعد تحقیق متابعات من 

أشخاص سیكون إلعالنك صدى 
لديھم ھو األفضل بالطبع.

نركّز في العثور على الجماھیر المناسبة لحملتك.

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. 
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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.

 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 النوع المناسب وإجراء 

التحسینات وفقًا لذلك.

استھداف الجماھیر

الـخصائـص 
الـديـمغرافـیة 

حدد تفضیالت العمر 
والجنس واللغة والثقافة 

والمزيد.

الـموقـع 

قم بإجراء التحديدات بناءً 
على البلد أو الوالية أو 

المنطقة أو المنطقة 
الحضرية أو الرمز البريدي.

االھـتمامـات 

اختر بناءً على  
اھتماماتھم: الھوايات، 

والرياضة، واألفالم، والمزيد.

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.

الـمحادثـات 

ابحث عن أشخاص 
يتحدثون عن عالمتك 

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

المحادثة عبر تويتر.
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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

استھداف االتصاالت الحالیة

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 اإلعجاب ويتفاعلون 
ويتصرفون بالطريقة التي يتصرف بھا 
عمالؤك الحالیون. وھذه ھي أفضل 

طريقة لتوسیع نطاق حمالتك.

الجمھور األساسي 
واالتصاالت الحالیة

الجماھیر المتشابھة

نعم، يُعد استھداف الجمھور األساسي مساعدة كبیرة في إيجاد جمھور عريض ومناسب. ولكن ربما تبحث 
عن شريحة أكثر تحديدًا من األشخاص؟ 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

األشـخاص الـذيـن شـاھـدوا 
الـتغريـدات الـسابـقة أو 

تـفاعـلوا مـعھا

األشـخاص الـذيـن  
زاروا مـوقـعك اإللـكترونـي 
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احتفظ بھم في فئات مُصنفة بدقة  
مثل ”المؤثرين في المجال“ 

و”المنافسین“، وما إلى ذلك.  
تُعد وظیفة ”البحث عن أشخاص“ 

على تويتر طريقة رائعة للعثور على 
المزيد من @األسماء إلضافتھا.

تـضمین 10-20 مـن @األسـماء  
واالھـتمامـات

أفضل ممارسات االستھداف 
لحمالت المتابعین

عند تحديد المعايیر، علیك مراعاة 
جمیع االھتمامات التي من المحتمل 
أن تكون لدى جمھورك. فعلى سبیل 

المثال، قد يتضمن أيضًا الجمھور 
المستھدف لمتجر دراجات األشخاص 

الذين يستمتعون بشرب القھوة 
واإلكسسوارات المستدامة. كما 

نوصي أيضًا باستھداف الحسابات 
المشابھة لحسابك. 

االسـتھداف بـطريـقة إبـداعـیة

عند تصمیم محتواك، يمكنك التحكم 
في عروض أسعارك بشكل مستقل 

واختبار األشخاص الذين يھتمون 
بمتابعتك وإمكانیة تحديدھم. ونوصي 

بإنشاء 3-4 حمالت منفصلة 
الستھداف مجموعة متنوعة من 
االھتمامات. وسیسمح لك ذلك 
بمراقبة مرات الظھور والمتابعات 

ومتابعة المعدالت بدقة أكبر. 
واستخدم الرؤى التي تجمعھا لضبط 

عروض األسعار الخاصة بك.

إنـشاء حـمالت لـكل شـريـحة مـن 
شـرائـح عـمالئـك.

نظرًا ألن متابعیك مھتمون بالفعل 
بحسابك وأنت تستھدف أشخاصًا 

مشابھین لھم، فإن ھذه المیزة تھدف 
إلى تحقیق أعلى معدل متابعة   

وأقل تكلفة متابعة. 

اسـتھداف الـمتابـعین 
الـمتشابھـین

اتباع أفضل الممارسات التالیة 
لتحقیق أقصى استفادة من حملتك
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نصائح أخرى حول االستھداف لتحسین حملتك

اختبر تشغیل إعالن Pre-roll عبر مجموعة واسعة من فئات المحتوى من أجل 
زيادة مدى وصولك، والتزم فقط ببعض معايیر االستھداف الرئیسیة لضمان أنك 

ال تقید مدى وصولك. 

زيـادة مـدى الـوصـول إلـى الـفیديـو

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 تشاھد إعالنك. 

وسیؤدي وجود جمھور عريض جدًا إلى تقلیل فرص أن يكون ھذا اإلعالن 
مالئمًا للمستخدمین. وبناءً 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 مركّزة وغیر محدودة أم ال.

االسـتھداف مـع الـتركـیز

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. في حین أنه قد يبدو معقوالً أن تقوم بإجراء 
الحمالت الدائمة، إال أنك ستحتاج إلى تحديث حمالتك وتحسینھا باستمرار 
نظرًا لطبیعة تويتر المتغیرة باستمرار وفي الوقت الفعلي. كما يمكنك إزالة 

الكلمات المفتاحیة واالھتمامات والمُعرِّفات ذات األداء المنخفض، واستبدالھا 
بأخرى مشابھة ذات أداء عالِ.

إجـراء االخـتبارات والـتجارب!
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نصائح احترافیة 
للحمالت

عـرض األسـعار المسـتھدف

نوصي بتحديد خیار عرض األسعار المستھدف ألن 
ذلك سیمنحك مرونة لتقديم عرض أسعار بنجاح على 

المتابعات من المستخدمین الذين من المحتمل 
بشكل خاص أنھم يتابعون حسابك، بینما تظل

نـحن نـدعـمك 
دومًـا.

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.

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. 

عـدم الـمبالـغة فـي 
التحسـین

قاوم إغراء المبالغة في 
التحسین. وبعد إجراء التعديالت، 

انتظر يومین أو ثالثة أيام 
للسماح بتقدم بعض المیزات.

تـوسـیع نـطاق االسـتھداف

استھدف جمھورك على أوسع 
نطاق ممكن باستخدام األشخاص 
المتشابھین والكلمات المفتاحیة 

واالھتمامات ومواضیع المحادثة 
وإعادة االستھداف وتوسیع میزات 

جمھورك.

تجـربـة أشـیاء جـديـدة

استخدم التنوع في المادة 
اإلبداعیة (مكوّنة من 3-5 أجزاء) 
والنسخة والعناوين وأزرار الدعوة 

التخاذ إجراءات لمعرفة ما 
يناسبك.

التكالیف قريبة من تكالیف المتابعة المستھدفة أو 
تقل عنھا. وعند إعداد حملتك وإدخال عرض األسعار 

الخاص بك، ففكّر في عرض األسعار المستھدف لديك 
مثل المبلغ الذي تريد دفعه مقابل كل متابعة.
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كیفیة بدء االستخدام

انقر على ”إنشاء حملة“  
في الزاوية العلوية الیسرى  

من مدير اإلعالنات الخاص بك.

سجّل الدخول إلى  
حساب إعالنات تويتر الخاص بك.

إطالق حملة 
المتابعین

01

02
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اختر ”المتابعون“ من قائمة 
أھداف الحملة.

04
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.

05
اختر مصدر التمويل المناسب وأدخل 

المیزانیات الیومیة واإلجمالیة للحملة. 

حدد تاريخ البدء و(اختیاري)  
تاريخ االنتھاء. 

نوصي بفترات إعالنیة أطول •
لتحقیق كفاءة أكبر في  

 .CPV تكلفة

حدد معايیر مجموعتك 
(مجموعاتك) اإلعالنیة. 

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

فترة إعالنیة قصیرة جدًا بنطاقات 
تكالیف أكثر مرونة.

03
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06
بعد ذلك، ستقوم بإعداد 

مجموعتك اإلعالنیة األولى. 
ويمكنك أيضًا تعیین وقت البدء 
واالنتھاء للمجموعة اإلعالنیة.

حدد تاريخ البدء وتاريخ االنتھاء.

ب

نصیحة احترافیة: تسمح لك 
الحمالت اإلعالنیة األطول باكتساب 

المزيد من األفكار حول ما يتردد صداه 
مع جمھورك ويؤدي إلى تحقیق 

النتائج لنشاطك التجاري.

حدد إجمالي میزانیات المجموعة 
اإلعالنیة (اختیاري).

ج
حدد معايیر مجموعتك (مجموعاتك) 

اإلعالنیة.

أ

  CPF حدد نوع عرض أسعار
ومبلغ عرض األسعار. 

أنواع عرض األسعار:  

عرض أسعار تلقائي (موصى به)  •
عرض أسعار مستھدف •

د
حدد تفضیل التحسین الخاص بك. 

المتابعون (افتراضي) •
قم بإعداد تتبع القیاس إن •

أمكن. 

ھـ

أ

ب

ج

د

ھـ
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حدد الجمھور الذي تريد عرض 
إعالناتك علیه في القسم 

”االستھداف“.  

 
تعرف على المزيد حول  
خیارات االستھداف لدينا.

اختر األماكن أو المواضع التي تريد أن 
تظھر تغريداتك فیھا: الخطوط الزمنیة 

للصفحة الرئیسیة (مطلوبة) والملفات 
الشخصیة (اختیاري).  

بعد ذلك، اختر التغريدات التي تريد 
استخدامھا في حملتك، ثم انقر 
على ”التالي“ لمراجعة التفاصیل 

وأطلق حملتك!  

مالحظة: في حالة إضافة تغريدة 
تحتوي على وسائط في حملة 

المتابعین الخاصة بك، فلن  تظھر 
صورتك أو بطاقتك في تغريدتك 

ما لم تتم إعادة تغريدھا.

08

07
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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. ضع في اعتبارك أن الظھور ھو أي وقت يظھر فیه 
إعالنك على تويتر. 

المقايیس في مدير اإلعالنات

قیاس النتائج

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

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؟ والسـبب  

فـي ذلـك؟

مسـتوى الجـمھور: 
مـا الجـماھـیر الـتي يـكون لـتغريـداتـك 

صـدى عـند مـعظمھم؟

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 معرفة ما إذا كانت 
حملتك تزيد من مستوى الوعي 

الشامل من خالل فھم تأثیر العالمة 
التجارية بین األشخاص الذين شاھدوا 

إعالنك والذين لم يشاھدوه أم ال.

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

يرجى الدردشة مع فريق حسابك على تويتر. كما 
يمكنك العثور على جمیع حلول القیاس على تويتر ھنا.

دراسـات الـقیاس:  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يـمكنك إجـراء 
دراسـات الـقیاس* وفـقًا ألھـدافـك. 
وفـیما يـلي أمـثلة عـلى الـقیاسـات 

األعـمق الـتي أجـريـناھـا لحـمالت 
الـمتابـعین. 

 

 (CPF) تـكلفة كـل مـتابـع
مـتوسـط الـتكلفة مـقابـل الـحصول عـلى 

مـتابـع جـديـد. ويـتم حـساب ذلـك مـن 
خـالل قـسمة إجـمالـي اإلنـفاق عـلى 

عـدد الـمتابـعین الجـدد.  

إجـمالـي مـرات الـظھور 
إجـمالـي مـرات الـظھور الـتي تـحصل 

عـلیھا إعـالنـات حـسابـك الـمروّج.  

مـعدل الـمتابـعة  
مـتوسـط عـدد األشـخاص الـذيـن 

يـتفاعـلون مـع عـالمـتك الـتجاريـة ويـقررون 
مـتابـعتھا لـكل ألـف ظـھور إلعـالن 

الـحساب الـمروّج الـذي تـم تـحقیقه.  

إجـمالـي مـدى الـوصـول إلـى الجـمھور 
إجـمالـي عـدد األشـخاص الـذيـن أتـیحت 

لـھم فـرصـة مـشاھـدة ”تـسجیل 
اإلعـجاب“ بـإعـالنـك.  

إجـمالـي اإلنـفاق 
إجـمالـي الـمبلغ الـذي أنـفقته حـملتك. 

الـمقايـیس الـرئیسـیة لـلتتبع  
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استكشاف األخطاء 
وإصالحھا + األسئلة 

المتداولة

مـا الـفترة الـمثالـیة إلعـالنـك، ومـا اآلثـار الـمترتـبة عـلى تـقصیرھـا/
إطـالـتھا؟

تسمح لك الحمالت اإلعالنیة (الفترات) األطول باكتساب المزيد من األفكار حول ما 
يتردد صداه مع جمھورك ويؤدي إلى تحقیق النتائج لنشاطك التجاري. 

مـا الـنسخة األفـضل لحـمالت الـمتابـعین؟ 

تعمل النسخة القابلة للتطبیق والمُقنعة بشكل أفضل مع حمالت المتابعین. واذكر 
سببًا لألشخاص لمتابعتك.

كـیف يـمكنني زيـادة مسـتوى أداء حـمالتـي؟  
كـیف يـمكنني تـخفیض تـكلفة كـل مـتابـع أو زيـادة مـعدل مـتابـعتي؟ 

ابدأ بالبحث في معدل متابعتك وتكلفة المتابعة. ولتخفیض تكلفة المتابعة، ضع في 
اعتبارك خفض عرض األسعار الخاص بك باستخدام التكلفة المستھدفة.  

ولزيادة معدل متابعتك، استعرض التغريدات التي تجذب المزيد من المتابعات وفكّر 
في إضافة تغريدات مماثلة لتلك التغريدات التي تعمل بشكل جید. كما تُعد مراجعة 
استھدافك فكرة جیدة. ويمكنك دائمًا إضافة معايیر استھداف مشابھة لتلك المعايیر 

التي تعمل بشكل جید.

مـا أنـواع الـتغريـدات الـتي يـمكنني اسـتخدامـھا فـي حـملة الـمتابـعین 
الـخاصـة بـي؟

نوصي بشدة باستخدام التغريدات النصیة فقط في حمالت المتابعین الخاصة بك. 
وعند عرض تغريدات على المستخدمین، ستظھر بطاقة المتابع تلقائیًا. وستعرض 

ھذه البطاقة صورة عنوان خلفیة الملف الشخصي على تويتر والنبذة التعريفیة والزر 
"متابعة" مما يتیح للمستخدمین متابعة حسابك بنقرة واحدة.  

 

في حالة إضافة تغريدة تحتوي على صورة أو فیديو إلى حملة المتابعین الخاصة بك، 
فلن تعرض الصورة أو الفیديو الوسائط بعد ذلك. وبدالً من ذلك، ستظھر كرابط عنوان 
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