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يخضع المحتوى بالكامل لمستويات 
متعددة من المراجعة قبل تحقیق 

األرباح. 

سـالمـة الـعالمـة الـتجاريـة

أثبت إقران عالمتك التجارية بمحتوى 
ناشر متمیز أنه يزيد من مقايیس 

العالمة التجارية الرئیسیة. 

زيـادة تـأثـیر الـعالمـة الـتجاريـة

المزايا

اخـتیارك بـأسـلوبـك
تسمح لك مجموعة عروض منتجات 

Twitter Amplify باختیار طريقة عرض 
إعالنك ووقت تشغیله، باإلضافة إلى 

مستوى التحكم الذي ستتمتع به في 
االقتران بإعالن مع ناشر.

نظرة عامة

تزيد حمالت مشاھدات Pre-roll من مدى 
مالءمتك من خالل السماح لك بتشغیل 

إعالنات الفیديو بمحتوى متمیز وآمن للعالمة 
التجارية يفضله عمالؤك بالفعل.

ال توجد منصة تضاھي تويتر في عرض 
مقاطع الفیديو بصورة جیدة. وعندما يقع 

حدث ما في العالم، فإن وقعه يزيد  
على تويتر.  

مع ارتفاع نسبة مشاھدة مقاطع الفیديو 
Pre- المتمیزة، يمنحك ھدف مشاھدات
roll األدوات التي تحتاجھا للتواصل مع 

أفضل محتوى فیديو مُقدم من الناشرين 
األكثر مشاھدة والصاعدين في العالم. 

أنشئ صلة لعالمتك التجارية وتوافق مع 
اھتمامات المستھلكین من خالل تشغیل 

إعالنات Pre-roll أو رعايات تحمل عالمة 
تجارية على مقاطع الفیديو التي  

يشاھدھا جمھورك المستھدف بالفعل.

سیتم تشغیل مقاطع Pre-roll قبل محتوى 
الفیديو المتمیز المُقدم من أكثر من 200 

شريك عبر 15 فئة من فئات المحتوى 
القیاسیة في ھذا المجال مع إتاحة فئات 

منسقة على تويتر ومحددة لتحقیق 
مواءمة موضوعیة أكثر إحكامًا. 

يتسم ھدف مشاھدات Pre-roll بأنه 
 Twitter Amplify متوافق مع جمیع منتجات
والتي توفر اقترانًا قابالً للتخصیص لإلعالن 

مع الناشر لضمان عرض إعالنك في المكان 
المناسب وفي الوقت المناسب. 

ھل تفضل تصمیم إعالن مستقل؟  
ال توجد مشكلة، نوصي بالرجوع إلى ھدف 

مشاھدات الفیديو.

تـوسـیع نـطاق مـدى الـوصـول 
بـاإلعـالنـات الـتلفزيـونـیة

يمثل تويتر مرحلة مھمة لخطتك 
الواضحة، وأثبت أنه يساعد في تحقیق 

مدى الوصول المتزايد بالنسبة 
لإلعالنات التلفزيونیة بتكلفة أكثر 

فعالیة لكل نقطة وصول.

مـعدالت جـذب أعـلى
أثبتت األبحاث أن مشاھدي محتوى 
الناشر المتمیز لدينا يتسمون بأنھم 

نشطون ومتیّقظون بشكل استثنائي، 
حتى بین قاعدة مستخدمي تويتر 

المتفاعلین بالفعل ويتجھون نحو 
االكتشاف.
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كیفیة بدء 
االستخدام

قبل أن تبدأ، ضع خطة. فیما يلي قائمة مرجعیة باالعتبارات التي ستساعدك 
على تنقیح أھدافك النھائیة وتحقیق أفضل النتائج.

أمور يجب مراعاتھا

مـا مـؤشـر األداء الـرئیسـي 
الـخاص بـك؟

(الحد األقصى لمدى الوصول، معدالت 
إكمال المشاھدة، تكلفة CPV المعقولة، 

نقل مقايیس عالمة تجارية معینة)؟

مـا أصـول الـفیديـو لـديـك (إن 
وجـدت)؟

ھـل لـديـك إسـتراتـیجیة إليـقاف 
الـصوت فـي مـقاطـع pre-roll؟

مـا نـوع الـمحتوى الـذي تـتطلع 
إلـى الـتوافـق مـعه؟

ھـل تـعمل أصـول الـفیديـو 
كـمقطع قـصیر / ھـل تـكون 

الـمعلومـات الـرئیسـیة واضـحة 
خـالل 15 ثـانـیة أو أقـل؟

 pre-roll مـا نـوع مـشاھـدات
الـتي تـتطلع إلـیھا؟ 

(على سبیل المثال، تغطیة لحظة 
معینة، أم فئة محتوى متوافق مع 

عالمتك التجارية، أم عرض على نطاق 
واسع عبر أنواع الناشرين)

مـا مـدى الـتحكم الـذي تـحتاجـه 
فـي إقـران الـناشـر / الـتغريـدات؟

🛠

مقطع فیديو قصیر؟ مقطع فیديو طويل؟ 
صور GIF؟ 
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مكان ظھور 
إعالناتك

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

لتغريدة، فقد يكون مؤھالً لمشاھدة إعالنك.

الـملفات الـشخصیة + صـفحات 
تـفاصـیل الـتغريـدة

  Pre-roll التغريدات تظھر في حمالت مشاھدات
في عدد من المواقع على تويتر.

ستظھر حملتك في الخط الزمني ألي 
شخص في حالة عرض إعالنك على 

تغريدة مروّجة مرتبطة به بناءً على 
استھداف الجمھور الذي اخترته، أو إذا 

كان يتابع بشكل أساسي الناشر  
الذي تم إقران محتواه مع إعالنك.

الخـطوط الـزمـنیة لـلصفحة 
الـرئیسـیة

إذا شاھد شخص ما على تويتر تغريدة تم إقران إعالنات 
pre-roll الخاصة بك معھا، فقد يعرض مقطع الفیديو 

الخاص بك إذا كان يتوافق مع معايیر االستھداف التي 
حددتھا. وإذا شاھد شخص ما تغريدة الناشر ولكنھا ال  

تتوافق مع معايیر االستھداف الخاصة بك، فلن يعرض 
إعالنات pre-roll الخاصة بك. 

نصیحة 
احترافیة

#TheSandwichBar

تظھر حمالتك في صفحات نتائج البحث 
المحددة على Twitter.com ومنتجات 

.HootSuite الشركاء، مثل

نـتائـج الـبحث (اخـتیاري)
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تعزيز تنسیقات 
اإلعالنات

 Twitter Amplify تم تصمیم منتجات
(مجموعة منتجاتنا لحمالت مشاھدات 

Pre-roll) بھدف تزويدك بمجموعة 
متنوعة من الطرق الخاصة بتشغیل 

إعالنات Pre-roll الخاصة بك وضمان أن 
عالمتك التجارية قد لفتت االنتباه في 
الخط الزمني. ويتوفر كل خیار بسماته 

ومزاياه الفريدة. 

 Twitter تتیح لك العروض المتنوعة في
Amplify تحديد مستوى التحكم الذي 
ستتمتع به في إقران الناشر والتغريدة 

لضمان عرض إعالناتك دومًا وفقًا 
لشروطك. 

 

ستجد في ھذا القسم إيضاحًا تفصیلیًا 
للمجموعة الكاملة من ھذه العروض، 

باإلضافة إلى المیزات األساسیة وحاالت 
االستخدام لكل منھا. 

Amplify Pre-roll يمثل  
عروض Pre-roll القیاسیة. وباستخدام 

 ،Amplify Pre-roll

يمكنك تحديد فئات المحتوى لمقاطع 
الفیديو التي سیتم عرض إعالنك علیھا 

من خالل عروضنا التي تضم أكثر من 20 
فئة، بما في ذلك مجموعة جديدة تمامًا 

من الفئات المنسقة على تويتر.  

 Pre-roll الفئات المنسقة تمثل عروض
المھمة التي تتیح لك التوافق مع موضوع 
أو جمھور أكثر تحديدًا (مثل كرة القدم أو 
محترفي ألعاب الفیديو). كما أنھا تسمح 

لك بعرض القائمة الكاملة للناشرين 
المُدرجین قبل إطالق حملتك. 

رعايات Amplify تمثل عروضنا األكثر 
تمیزًا والتي تمنحك االقتران مع ناشر 

واحد خالل لحظة من اختیارك والتحكم 
على مستوى التغريدات طوال مدة 

الحملة.

التوصیات 
Amplify ورعـايـات Amplify Pre-roll االخـتیار بـین

من تنسیقات اإلعالنات 
الالزمة لتحقیق أفضل 

النتائج

كلما أمكن، استخدم

3+

  Amplify Pre-Roll اقـتران
مـع تنسـیقات اإلعـالنـات األخـرى 
يـزيـد مـن احـتمالـیة نـجاح الحـملة
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 Amplify Pre-roll
شّغل إعالنات Pre-roll لمالءمة عالمتك 

التجارية مع المحتوى المتمیز اآلمن 
للعالمة التجارية الذي يشاھده عمالؤك 

بالفعل، بما في ذلك أبرز اللحظات 
وأھم المقاطع. 

تعمل إعالنات Amplify Pre-roll على 
مواءمة عالمتك التجارية مع محتوى موجز 

الفیديو المُقدم من أكثر من 200 ناشر فیديو 
متمیز وآمن للعالمة التجارية، بما في ذلك 

أفضل شبكات التلفزيون والبطوالت الرياضیة 
الكبرى ووكاالت األنباء االحترافیة. تواجد أمام 

جمھورك من خالل إعالنات Pre-roll التي 
تبدأ بعرض مقاطع الفیديو التي تثیر 

اھتمامھم. ونحن نقدم 15 فئة من فئات 
محتوى الناشر القیاسیة في ھذا المجال 
لالختیار من بینھا، باإلضافة إلى مجموعة 

مُختارة من الفئات المنسقة على تويتر التي 
تمثل قوائم ناشرين متخصصة قام فريقنا  
بتجمیعھا معًا من أجلك. علمًا بأن القوائم 
الكاملة متوفرة ضمن استھداف الجمھور.

Amplify رعـايـات
تعني مجموعة من االرتباطات القابلة 

للتخصیص بینك وبین ناشر شريك من 
Pre- اختیارك والتي تتضمن إعالنات

roll واللحظات التي تمت رعايتھا و/أو 
دمج عالمتك التجارية مع محتوى 

الناشر. 

تتسم كل رعاية بأنھا فريدة من نوعھا. 
عندما ترعى حدثًا أو لحظة أو عرضًا تلفزيونیًا 

على تويتر، فإننا نتعاون مع شركائنا 
الناشرين إلنشاء حِزم تناسبك، مثل إعالنات 

Pre-roll قبل بث مقاطع الفیديو التي 
تختارھا، وإعالنات Pre-roll قبل البث 

المباشر لمقاطع الفیديو، ودمج المحتوى 
ذي العالمات التجارية. وعندما يھتف الجمھور 

ويحتفل العالم، ستظھر عالمتك التجارية 
على الفور بحیث تكون مرتبطة باألحداث 

الجارية. 

تعزيز تنسیقات اإلعالنات
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أفضل الممارسات  
اإلبداعیة لمقاطع 

الفیديو
لقد انتھیت جزئیًا من 

إعداد حملتك!
اكتشفنا أن المادة اإلبداعیة لمقاطع 

الفیديو ھي العامل الرئیسي في 
زيادة المبیعات.

وفقًا لشركة Nielsen، يمكن أن تُعزى 47% من المبیعات إلى 
المواد اإلبداعیة وحدھا. باإلضافة إلى ذلك ووفقًا لبحث أجرته 

EyeSee، تؤدي مقاطع الفیديو المُحسّنة على تويتر باستخدام 
أفضل الممارسات ھذه إلى زيادة المبیعات بمقدار نقطتین عبر 
المقايیس الرئیسیة، مثل الوعي بالعالمة التجارية ونیة الشراء 

وارتباط الرسالة.  

كما أنھا تساھم في زيادة بمتوسط  يتجاوز 33% بالنسبة 
للتفاعل العاطفي لجمھورك مع المحتوى الخاص بك.

المصدر: شركة Nielsen Catalina Solutions، خمسة مفاتیح لفعالیة اإلعالن، أكتوبر 2017
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أفضل الممارسات اإلبداعیة
بعد استعراض آالف الحمالت، قمنا بتجمیع  قائمة بالطرق التي يمكنك 

من خاللھا تحقیق أفضل عائد من إعالناتك.

الـعالمـة الـتجاريـة الـثابـتة 

تعمل إعالنات الفیديو التي تمتاز 
بمكان لوضع شعار واضح على 

زيادة معدل استدعاء العالمة 
التجارية بنسبة 36%. ويجب 
تضمین وضع العالمة التجارية 
الواضحة خالل الثواني الثالث 
األولى من اإلعالن، ولكن من 

األفضل أن تظل ثابتة على 
الشاشة طوال الوقت.

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. 

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.

مـراعـاة الـمعالـجة الـتلقائـیة 
 pre-roll إلعـالنـات

 pre-roll تعرض مقاطع فیديو
صورة مصغّرة للناشر  

(وخیار التخطي لإلعالن الذي 
تزيد مدته عن 6 ثوانٍ) في 

الزاوية السفلیة الیسرى من 
إطار مشغّل الفیديو، والعد 

التنازلي في الجزء السفلي 
األيمن، وشعار المُعرِّف في 

الزاوية العلوية الیمنى من إطار 
مشغّل الفیديو.

⏲

المادة اإلبداعیة لإلعالن والنسخة
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سالمة العالمة 
التجارية

حصلنا على میزات سالمة  
العالمة التجارية. 

إنك تتمتع بالتحكم الذي تحتاجه لالنتقال إلى 
المستوى التالي وھو مالءمة العالمة التجارية.

يخضع كل محتوى من محتويات 
الناشرين في Twitter Amplify لمراجعة 
خوارزمیة ويدوية قبل اعتماد أنھا تحقق 
أرباحًا. ونواصل استثمارنا في مجموعة 

من التقنیات والموارد البشرية وفرض 
عناصر التحكم لضمان توفیر بیئة آمنة

إلعالناتك. عالوة على ذلك، تسمح لك 
تنسیقات Amplify الخاصة بنا باختیار 

مستوى التحكم اإلضافي الذي تحتاجه 
بداية من تحديد فئة المحتوى وحاالت 

استبعاد الناشر الفردي وصوالً إلى 
استعراض تغريدة محددة والتعاون مع 

.Amplify رعايات

من خالل ھدف مشاھدات Pre-roll، يمكنك التأكد من عرض إعالنات الفیديو 
الخاصة بك أمام محتوى الناشر الذي يكون دوًما متمیًزا وآمًنا للعالمة 

التجارية ومتوافًقا مع عالمتك التجارية ورسالتك الفريدة 

إجراءات سالمة 
العالمة التجارية 

ومالءمتھا

:Twitter Amplify فیما يلي عملیات التحقق وعناصر التحكم المركزية في

يمكنك اختیار الفئات التي تريد االقتران بھا أو ال تريد االقتران بھا، وكذلك 
استبعاد ناشرين معینین غیر متطابقین مع عالمتك التجارية.

الـتحكم فـي اقـتران الـمحتوى األسـاسـي

يتمتع كل فیديو خاص بالناشر في سوق فیديو Twitter Amplify العالمي 
الخاص بنا بالضمان على أن يكون إعالن الفیديو الخاص بك مؤھالً لالقتران به.

الـمراجـعة الـخوارزمـیة والـیدويـة

يعمل تويتر بشكل فريد مع ناشريه. ونحن نعمل معًا ونقدم بشكل 
استباقي إرشادات حول أفضل الممارسات وسالمة العالمة التجارية. 

ضـمان مـتمیز

إذا كنت بحاجة إلى مستوى أعلى من الظھور والتحكم، يمكنك عرض 
حملتك ضمن قائمة محددة من الناشرين الذين تم الكشف عنھم مسبقًا 

مع الفئات المنسقة، أو الحصول على تحكم على مستوى التغريدات  
.Amplify مع رعايات

االسـتعراض والـتحكم الـمخصص

⚙

🔬

✅

👁
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أنواع عروض 
األسعار

لنتحدث عن أنواع عروض األسعار للفیديو
من خالل ھدف مشاھدات Pre-roll، فإنك تدفع مقابل الوصول عبر المشاھدات الجديدة 

بمقاطع الفیديو الخاصة بك. ولكن ال يتم إنشاء جمیع مرات المشاھدة بشكل متساوٍ، 
لذلك نقدم مجموعة متنوعة من أنواع عروض أسعار الفیديو لضمان أنك تحقق 

المشاھدات التي تريدھا.

يقدم تويتر ثالثة أنواع فريدة من عروض األسعار 
الخاصة بمقاطع الفیديو، مع مفاضالتھا ومزاياھا 

الفريدة: 
تختلف أنواع عروض األسعار الثالثة ھذه من حیث مدة مشاھدة الفیديو (ويُشار إلیھا 
غالبًا باالختصار ”ث“) ونسبة مقاطع الفیديو التي يجب عرضھا على الشاشة (ويُشار 

إلیھا غالبًا بنسبة (%) موحدة) للمشاھدة المقرر احتسابھا.  

فیما يلي نظرة عامة على:

6ث/%50

2ث/%50

3ث/%100

لن تتم محاسبتك إال على 
مشاھدات الفیديو التي ال تقل 
مدتھا عن 6 ثوانٍ مع مشاھدة 

50% أو أكثر من مدة العرض من 
خالل مشغّل الفیديو.

لن تتم محاسبتك إال على 
مشاھدات الفیديو التي ال تقل 
مدتھا عن ثانیتین مع مشاھدة 

50% أو أكثر من مدة العرض من 
خالل مشغّل الفیديو.

لن تتم محاسبتك إال على 
مشاھدات الفیديو التي ال تقل 

مدتھا عن ثالث ثوان مع 
مشاھدة 100% من مدة العرض 

من خالل مشغّل الفیديو.

+ الـدفـع مـقابـل  
مـشاھـدة أطـول وأكـثر 

تـمیًزا

+ زيـادة مـدى وصـولـك   
إلـى أقـصى حـد 
بـتكلفة أقـل مـع 
مـشاھـدة قـیاسـیة

+ ضـمان إمـكانـیة 
الـعرض   

الـكامـل لـلمادة 
اإلبـداعـیة  
وعـناصـرھـا

تحديد األسعار حسب التكلفة لكل 
إجراء على تويتر يعني أنك تدفع فقط 

مقابل النتائج التي تتطلع إلى 
تحقیقھا.

إلیك طريقة 
عملھا.
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أنواع عروض 
األسعار

تحديد عرض أسعارك بناًء على القیمة التي تضعھا على كل مشاھدة 
إضافیة للفیديو  

عند تقديم عرض أسعارك، ضع في اعتبارك أھمیة كل مشاھدة للفیديو ودع ذلك 
يحدد المبلغ الذي تريد دفعه. وباستخدام میزانیة قلیلة، من السھل تحديد عرض 

أسعار منخفض، ولكن تذكّر أنه حتى إذا قمت بتحديد أقصى عرض أسعار مرتفع، فلن 
تدفع إال أكثر قلیالً من ثاني أعلى عرض أسعار مُقدم.  

مطابقة عرض األسعار مع حجم االستھداف. إذا كانت حمالتك تستھدف 
جمھورًا محددًا جدًا، فقد تضطر إلى زيادة عرض األسعار الخاص بك من أجل عرض 
ھذه الحمالت. فعلى سبیل المثال، قد يحتاج المُعلنون الذين يستھدفون مناطق 

جغرافیة معینة إلى تقديم عروض أسعار أعلى للفوز بعدد المزادات نفسه كالمُعلنین 
الذين يستھدفون جماھیر أقل تحديدًا نظرًا لوجود أشخاص أقل ضمن ھذا الجمھور. 

باإلضافة إلى التحكم في المبلغ الذي تدفعه مقابل كل مشاھدة، يمكنك أيضًا التحكم 
في المیزانیة الیومیة التي تريد إنفاقھا على كل حملة. وبمجرد الوصول إلى میزانیتك 
الیومیة، سیتوقف عرض الحملة مؤقتًا حتى الیوم التالي (أو حتى تتم زيادة المیزانیة 
الیومیة). كما يمكنك أيضًا تحديد میزانیة إجمالیة للحملة. ويمكنك الحصول على مزيد 

من المعلومات حول عروض األسعار والمیزانیة في األسئلة الشائعة حول عروض 
األسعار والمزادات. 

لنتحدث بعد ذلك عن أنواع فوترة عروض األسعار
ال يوجد حد أدنى للمیزانیة الخاصة بإعالنات تويتر، ولكن تحديد عروض أسعار ومیزانیات 

تنافسیة لحمالتك يتیح لھا الفوز بالمزادات وبالتالي عرضھا.

استخدم النصائح التالیة للمساعدة في تحديد 
عرض أسعار ومیزانیة تحقق أقصى النتائج الممكنة 

لحملتك ضمن النطاق السعري الخاص بك: 

استخدام عرض األسعار التلقائي. يمثل عرض أسعارك أحد العوامل التي تحدد 
مدى تكرار عرض إعالنك. ونحن نقدم عرض أسعار موصى به (تمت االستفادة  

من الحمالت الناجحة السابقة) يوضح المبلغ الذي سیساعدك في تحقیق ھدفك 
بشكل أفضل. 

بالنسبة للمُعلنین الجدد، نوصي بتقديم عروض األسعار التلقائیة ألنھا أكثر مرونة 
وفعالیة من حیث التكلفة، وتعتمد تحديثاتھا في الوقت الفعلي على شروط المزاد 

لتناسب میزانیة حملتك. وبمجرد تحديد عرض األسعار الخاص بك، لن يتم فرض 
رسوم إضافیة علیك.

ضع  
في اعتبارك

تقديم عرض أسعار أعلى يعني 
أنه من المرجح أن تفوز بالمزاد 

مما سیؤدي بعد ذلك إلى 
تحقیق المزيد من المشاھدات. 

وقد ال يتم النظر في عروض 
األسعار التي تقل عن عروض 

األسعار المُقدمة من المنافسین.
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استھداف  
الحملة

ُيعد تحقیق المشاھدات أمًرا رائًعا. 
بینما ُيعد تحقیق مشاھدات 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. 

من خالل ھدف مشاھدات Pre-roll، يمكنك الوصول إلى میزات 
االستھداف الرائدة في المجال على تويتر.  

قم بالتھیئة وفًقا لذلك وستكون جاھًزا لالنطالق. 

 Amplify Pre-roll نعرض فیما يلي 4 إستراتیجیات لالستھداف إلعالنات

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

قم بإقران المحتوى الخاص بك حصريًا بمحتوى ناشر مُقدم من الفئات 
المالئمة بشكل أفضل لعالمتك التجارية أو رسالتك. 

فـئات مـحتوى الـناشـر

أنواع االستھداف
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ھل أنت مستعد لتحسین مجموعة االستھداف المثالیة؟ ابدأ من ھنا. تسمح لك عملیة 
استھداف جمھور Pre-roll على تويتر بتحديد معايیر للعثور على جمھورك المثالي.

استھداف الجمھور األساسي

االستھداف

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 
والمتابعین المتشابھین والمحادثات، 
ال يمكن استھداف الشخص إال عن 
طريق حملتك بناءً على معیار واحد، 

ولیس معايیر متعددة.

الـنصیحة االحـترافـیة األولـى

بینما يحظى شركاؤنا من الناشرين بالكثیر من االھتمام األساسي، إال أن 
عملیة استھداف الجمھور تحدد األشخاص الذين سیتم ترويج تغريدتك + 

إعالنك إلیھم في الموجز. أنت تحدد المعايیر بالنسبة لألشخاص الذين تريد 
الوصول إلیھم، ونحن نقدم لھم إعالنات Pre-roll ومحتوى ناشر متمیز.

14

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.



الـنصیحة االحـترافـیة الـثانـیة

عند العمل على فئات المحتوى القیاسیة، يمكنك استبعاد 100 ناشر فردي 
كحد أقصى ممن تعرف أنھم غیر مناسبین لعالمتك التجارية للتأكد من أنھم 
غیر مُدرجین في عملیة االستھداف. وباستخدام الفئات المنسقة، ال يمكنك 
إضافة أي استثناءات، ولكن يمكنك عرض القائمة الكاملة للناشرين الذين تم 

تحديدھم واعتمادھم على تويتر في مدير اإلعالنات (غیر متاح للفئات 
القیاسیة).

ابحث عن جمھورك األكثر تفاعالً من خالل إقران المحتوى الخاص بك حصريًا بمحتوى ناشر من الفئة أو الفئات التي تتوافق 
بشكل أفضل مع عالمتك التجارية أو رسالتك. أو قم بترقیة المحتوى إلى المستوى التالي من خالل تجربة إحدى الفئات 

المنسقة الجديدة لدينا والتي تم إنشاؤھا يدويًا من جانب فريقنا من أجل ضمان المواءمة الدقیقة مع أعلى اآلراء بشأن موضوع 
معین. علمًا بأنه تتم مشاركة قوائم الناشرين الكاملة للفئات المنسقة قبل إطالق الحمالت.

فئات محتوى الناشر

فـئات الـمحتوى الـقیاسـي

السیارات  •
الكومیديا •
منشئو المحتويات الرقمیة •
الترفیة والثقافة الشعبیة •
األخبار المالیة وأخبار األعمال •
األطعمة والمشروبات •
نمط الحیاة  •
الموسیقى •
األخبار واألحداث الجارية •
السیاسة •
العلوم والتعلیم •
الرياضات •
التلفزيون •
التكنولوجیا •
الرياضات اإللكترونیة وألعاب الفیديو•

الـفئات الـمنسقة عـلى تـويـتر

كرة القدم •

كرة السلة •

نمط حیاة المرأة •

نمط حیاة الرجل •

المحتوى المبھج •

شخصیات ألعاب الفیديو •

باإلضافة إلى المزيد•

15

االستھداف



الـنصیحة االحـترافـیة الـثالـثة

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
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االستھداف

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.

األشـخاص الـذيـن شـاھـدوا 
الـتغريـدات الـسابـقة أو تـفاعـلوا 

مـعھا

األشـخاص الـذيـن زاروا  
مـوقـعك اإللـكترونـي 
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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. وبناءً على ما تقدم، فإن استھداف جمھور صغیر جدًا سیحد من 

عدد المستخدمین المؤھلین لمشاھدة إعالنك. وتحقق دائمًا من حملتك وتأكد من 
عرضھا، ويعني عدم عرض الحملة أنه من المحتمل وجود مشكلة في االستھداف 

أو عروض األسعار.

االسـتھداف مـع الـتركـیز

نصائح أخرى حول االستھداف لتحسین حملتك

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. وجرّب فئات جديدة أو ناشرين 

جددًا، وأزِل الكلمات المفتاحیة واالھتمامات وغیرھا منخفضة األداء، واستبدلھا 
بأخرى عالیة األداء. علیك مراعاة الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل!

إجـراء االخـتبارات والـتجارب

ھـل تـريـد تـحقیق أكـبر مـدى وصـول مـمكن؟

عندما تفكر في اختیار فئة محتوى إلعالنات Amplify Pre-roll أو اختیار أحد 
الناشرين لرعاية Amplify، فعلیك مراعاة اختیار أنواع الناشرين التي قد يھتم 

جمھورك المستھدف بالتفاعل معھم. وباإلضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أن 
بیانات األداء أظھرت أن اإلعالنات تعمل بشكل أفضل عندما تكون متوافقة من حیث 

السیاق مع مقاطع الفیديو التي تظھر أمامھا. 

مـراعـاة أوجـه الـتداخـل بـین الـناشـريـن والمجـموعـة المسـتھدفـة

خطط لعرض إعالنات Pre-roll عبر مجموعة كبیرة من فئات المحتوى، والتزم 
ببعض معايیر استھداف الجمھور الرئیسیة.
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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.

اتـباع أفـضل   
الـممارسـات اإلبـداعـیة

تمثل طريقة رائعة لتحقیق 
أقصى قدر من النتائج.

مـالءمـة عـالمـتك الـتجاريـة

علیك مراعاة عرض عالمتك 
التجارية ضمن محتوى ناشر 
متوافق مع عالمتك التجارية 

ورسالتك لزيادة معدالت 
المشاھدة وتحقیق مقايیس 

العالمة التجارية.

نصائح احترافیة 
للحمالت

تجـربـة مـقاطـع فـیديـو 
مـختلفة

استخدم مواد إبداعیة متنوعة 
لمقطع الفیديو لمعرفة ما 

يناسبك.

عـدم الـمبالـغة فـي 
التحسـین

قاوم إغراء المبالغة في 
التحسین. وبعد إجراء التعديالت، 

انتظر يومین أو ثالثة أيام 
للسماح بتقدم بعض المیزات.

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.

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.

نـحن نـدعـمك 
دوًمـا.
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كیفیة بدء االستخدام

كیفیة إعداد  
حملة مشاھدات   

.Pre-roll

01
سجّل الدخول إلى  

حساب إعالنات تويتر الخاص بك.

02
انقر على ”إنشاء حملة“  

في الزاوية العلوية الیسرى  
من مدير اإلعالنات الخاص بك.

19



اختر ”مشاھدات Pre-roll“ من 
قائمة أھداف الحملة.

سیتم نقلك إلى عالمة التبويب 
”تفاصیل الحملة“ في نموذج إعداد 

الحملة. يمكنك من ھنا تسمیة 
حملتك واختیار مصدر التمويل 

الخاص بك وتحديد تواريخ الحملة 
والمیزانیة.

03

04
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عرض األسعار التلقائي:  

سیتم تحسین عرض أسعارك تلقائیًا 
للحصول على أفضل النتائج بأقل سعر 

(في حدود میزانیتك). ويُعد عرض 
األسعار التلقائي أسھل طريقة لنشر 
حمالتك مباشرة بسرعة وعرض مرات 

الظھور على المنصة

أ
أقصى عرض أسعار:  

يتیح ھذا النوع تحكمًا أكبر في المبلغ 
الذي تدفعه مقابل كل مشاھدة  

  .pre-roll
في نوع عرض األسعار ھذا، يمكنك 
بدقة تحديد المبلغ الذي تريد دفعه 

  pre-roll مقابل كل مشاھدة
(أقصى عرض أسعار خاص بك)، ولن 
تدفع مبلغًا يتجاوز ھذا السعر مقابل 

النتائج. ويكون نوع عرض األسعار ھذا 
مفیدًا للمُعلنین الخبراء الذي يعرفون 

تحديدًا المبلغ الذي يريدون دفعه مقابل 
كل مشاھدة pre-roll على نطاق 

واسع.

ب
حدد نوع عرض األسعار الذي تريد 

استخدامه في حملتك:

06

بعد ذلك، ستقوم بإعداد مجموعتك 
اإلعالنیة األولى. ويمكنك أيضًا 

تعیین وقت البدء واالنتھاء 
للمجموعة اإلعالنیة.

05
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حدد وحدة عرض األسعار التي تريد   
استخدامھا في حملتك:

  :pre-roll لكل مشاھدة

  ”pre-roll يتم احتساب ”مشاھدة
 pre-roll عندما تتم مشاھدة فیديو

الخاص بك بنسبة 50% لمدة 
ثانیتین أو أكثر، أو عندما ينقر 

شخص ما لتوسیع/إلغاء كتم صوت 
الفیديو الخاص بك.   

تُعد ھذه ھي المشاھدة القیاسیة 
في ھذا المجال. 

ب
 pre-roll لكل مشاھدة
تستغرق 3 ث/%100: 

 pre-roll يتم احتساب ”مشاھدة
لمدة 3ث/100%“ عندما تتم 

مشاھدة فیديو pre-roll الخاص 
بك بنسبة 100% لمدة 3 ثوانٍ أو 

أكثر، أو عندما يقوم شخص ما 
بتوسیع نطاق الفیديو الخاص بك 

أو إلغاء كتم صوته. 

ج
لكل مشاھدة pre-roll تستغرق 

6 ثوان (موصى به):  

 pre-roll يتم احتساب ”مشاھدة
“ عندما تتم مشاھدة  لمدة 6 ثوانٍ
فیديو pre-roll الخاص بك بنسبة 

50% لمدة 6 ثوانٍ أو أكثر، أو عندما 
يقوم شخص ما بتوسیع نطاق 

الفیديو الخاص بك أو إلغاء كتم صوته. 
وال تكون إعادة االستھداف 

بمشاھدات pre-roll لمدة 6 ثوانٍ 
متاحة بعد. 

أ

07
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ستتمكّن أيضًا من تشغیل أية 
میزات قیاس إضافیة في ھذه 

المرحلة. وتتوافق إشارات قیاس 
الجمھور وتتبع DoubleClick  مع 

 .Pre-roll مشاھدات

حدد الجمھور الذي تريد عرض 
إعالناتك علیه في عالمات التبويب 

التالیة إلعداد الحملة (الخصائص 
الديمغرافیة، الجماھیر المخصصة، 

میزات االستھداف، استبعادات 
الناشر). تعرف على المزيد  

حول خیارات االستھداف لدينا.

08

09
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ضمن ”استبعادات الناشر“، يمكنك 
إدخال عدد محدد من فئات المحتوى 

و/أو @مُعرِّفات معینة ال تريد إقران 
إعالن pre-roll الخاص بك بھا.  

مالحظة: ال تسمح لك ھذه األداة 
بالتحمیل المسبق للناشرين 

المستھدفین. ويمكن البحث في 
جمیع مُعرِّفات الناشرين على تويتر.

اختر الفیديو الذي تريد تضمینه في 
حملتك. وسیكون ھو إعالن  

pre-roll الذي يتم عرضه قبل 
محتوى الناشر.

10
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استعرض اإلعداد النھائي لحملتك 
من عالمة التبويب ”مراجعة 

الحملة“. وإذا كنت تريد إضافة 
مجموعات إعالنیة إضافیة إلى 

حملتك، يمكنك القیام بذلك من ھنا.

أطلق  
حملة مشاھدات  

Pre-roll الخاصة بك!

12
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استخدام المقايیس في مدير 
اإلعالنات

قیاس النتائج

احصل على نتائج في الوقت الفعلي في أي وقت من خالل زيارة مدير اإلعالنات.. 
ويمكنك من خالله تصفیة نطاق التاريخ لمعرفة المقايیس الرئیسیة، مثل إجمالي 

اإلنفاق والنتائج والتكلفة لكل نتیجة ومعدل النتیجة. وستكون ”نتیجتك“ إما 
مشاھدات pre-roll أو مشاھدات pre-roll تستغرق 3ث/100% أو مشاھدات إعالن 

pre-roll تستغرق 6ث/50% بناءً على ما اخترته أثناء إعداد الحملة. 

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

إعداد تقارير حول إمكانیة العرض  
يساعدك في معرفة عدد مرات الظھور 

التي شاھدھا المستخدم بالفعل. 
وتتضمن المقايیس اإلعالنات داخل  
العرض وإمكانیة العرض حسب الربع 

اإلحصائي والمزيد.  

قیاس الوصول المتزايد يساعدك في 
معرفة الوصول المتزايد في تويتر بعیدًا  

عن التلفزيون، وتوضیح التكرار اإلضافي  
أو تأثیر الوسائط في تويتر والتلفزيون. 

وتتضمن المقايیس الوصول المتزايد على 
تويتر والتكلفة لكل نقطة وصول والمزيد. 

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. وتتضمن المقايیس 

الوعي واالستدعاء واالھتمام والمزيد.  

نمذجة المزيج التسويقي تساعدك في 
تحديد عائد االستثمار عبر القنوات 

باستخدام مدخالت تسويقیة متعددة 
في المبیعات وحصص السوق. ويمكن 
أن يساعد تويتر في دعم نقل البیانات 

من حمالتك. باإلضافة إلى ذلك، يمكننا 
تفسیر نتائج العمیل وتحديد سیاقھا 
وتحلیلھا لتحديد التوصیات من أجل 

تحسین األداء. 

دراسات القیاس:  
باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء دراسات 
القیاس* وفقًا ألھدافك. فیما يلي أمثلة 
على القیاسات األعمق التي أجريناھا 
 .Pre-roll لحمالت مشاھدات إعالنات

*يمكنك العثور على جمیع حلول القیاس على تويتر ھنا. تختلف دراسة الجدوى والحد األدنى 
لإلنفاق وتوافر الحلول والشركاء باختالف السوق. ولمزيد من التفاصیل، يرجى الدردشة مع 

شريك عمالء تويتر. 

الـمقايـیس اإلضـافـیة

إتمام مشاھدات الفیديو•

• Pre-roll مشاھدات
مشاھدات الفیديو •
تكلفة العرض•

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؟ مـا سـبب 

اخـتیار ھـذا؟

مسـتوى الجـمھور: 
مـا الجـماھـیر الـتي يـكون لـتغريـداتـك 

صـدى عـند مـعظمھم؟

الـمقايـیس الـرئیسـیة لـلتتبع
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كـیف يـمكنني الـتأكـد مـن إقـران إعـالنـي بـمحتوى آمـن 
لـلعالمـة الـتجاريـة؟

نحن نعمل على تدريب وتعلیم الناشرين لدينا بشكل استباقي لضمان 
مشاركة المحتوى اآلمن للعالمة التجارية بأعلى جودة فقط على 

المنصة، ويخضع كل جزء من محتوى الناشر إلى جوالت متعددة من 
المراجعة قبل اعتماد أنھا تحقق أرباحًا. وراجع المزيد أدناه: 

التحقق الخوارزمي 
تتمثل المرحلة األولى من مراحل الحماية لدينا في الخوارزمیات 

المتقدمة لضمان عرض إعالناتك فقط قبل مقاطع فیديو سالمة العالمة 
التجارية. فنحن نفحص مقاطع الفیديو و/أو النصوص على تويتر لمنع أي 

احتمالیة لوجود محتوى غیر آمن. 

المراجعة الیدوية 
بعد ذلك، يستعرض المراجعون البشريون كل فیديو في الوقت الفعلي 
لضمان أنھا تلبي المتطلبات الصارمة المفروضة على سالمة العالمة 
التجارية لدينا. وإذا كان المحتوى غیر مرضِ، فستتم إزالته من قائمة 

تحقیق األرباح على الفور. 

الضمان المتمیز 
للمحافظة على بیئة أكثر أمانًا للعالمة التجارية قدر اإلمكان، فإننا نتخذ 

خطوة إضافیة تتمثل في تقديم تدريب استباقي لشركائنا من 
الناشرين على أفضل الممارسات، وإرشادات حول سالمة العالمة 

التجارية، وفرض عقوبات فورًا على الناشرين لدينا إذا صدر منھم أي 
تصرف مخل بموجب النظام الصارم المعمول به لدينا، وعند العرض في 

الوقت المناسب والمكان الصحیح على تويتر، ستتحقق نتائج باھرة 
لعالمتك التجارية.

ھـل يـمكنني إضـافـة نـاشـريـن ال أريـد عـرض إعـالنـي 
مـعھم إلـى الـقائـمة الـسوداء/اسـتبعادھـم؟

نعم. يمكن إجراء ذلك في عالمة التبويب ”االستھداف“ في إعداد 
الحملة. ويمكنك استبعاد @مُعرِّفات فردية تحددھا، أو يمكنك تحديد 

فئات محتوى ال تريد إقران إعالنك بھا.

ھـل يـمكنني اخـتیار الـتغريـدات الـتي يـتم تـشغیل 
إعـالنـي بـھا؟

قبل بث حملتك، يمكنك مراجعة االستھداف وتحديدات/استبعادات فئة 
المحتوى وأي @مُعرِّفات حددتھا الستبعادھا. وسیتم تحديد االقتران 

على مستوى الناشر + التغريدة دينامیكیًا في الوقت الفعلي بناءً على 
المحتوى وتوافر الجمھور النشط ومزاد اإلعالنات. علمًا بأنه ال يمكن 

تحديد ذلك مسبقًا

ھـل يـمكنني تـضمین عـنوان URL لـلدعـوة التـخاذ 
إجـراء لـفیديـو pre-roll الـخاص بـي؟

نعم. يمكن إجراء ذلك عبر عالمة التبويب ”المواد اإلبداعیة“ في 
إعداد الحملة باستخدام القائمة المنسدلة ”إضافة دعوة التخاذ 

إجراء (اختیاري)“.

ھـل تـتوفـر خـیارات مـختلفة يـمكنني تـضمینھا 
لـلدعـوة التـخاذ إجـراء لـعالمـتي الـتجاريـة؟

نعم. يمكنك االختیار من الخیارات التالیة: 
الزيارة  •
المشاھدة  •
التسوق  •
العرض  •
االنتقال إلى•

مـا مـتطلبات مـواصـفات الـمواد اإلبـداعـیة لـمقاطـع 
الـفیديـو؟

نسبة العرض إلى االرتفاع: 
نوصي باستخدام نسبة العرض إلى االرتفاع 1:1 ألنھا تظھر دومًا 

كمربع على أجھزة سطح المكتب واألجھزة المحمولة. وتحتل 
نسبة العرض إلى االرتفاع ھذه ونسبة العرض إلى االرتفاع 9:16 

(الحجم العمودي التقلیدي) المساحة نفسھا على الشاشة 
والتي تزيد عن المساحة التي تحتلھا نسبة العرض إلى االرتفاع 

16:9. وعند النقر، سیتم فتح وضع ملء الشاشة وتعبئة أية 
مساحات فارغة بشرائط باللون األسود. وبالنسبة لمقاطع الفیديو 

العمودية، سیظھر شريطان باللون األسود في أجھزة سطح 
المكتب على الجانبین بمجرد بدء تشغیل الفیديو. أما في األجھزة 
المحمولة، فسیتم اقتصاص الجزأين العلوي والسفلي من الفیديو 

وتوسیطه وتشغیله تلقائیًا بدون أي شرائط.  

تكون أية نسبة عرض إلى ارتفاع تتراوح بین 2:1 و1:1 مقبولة، 
ولكن بعد تجاوز نسبة العرض إلى االرتفاع 1:1، سیتم اقتصاص 

المادة اإلبداعیة تلقائیًا لتصل إلى نسبة العرض إلى االرتفاع 1:1.  

الحجم الموصى به: 
الحجم الموصى به للفیديو ھو 1200 × 1200 بیكسل. يكون الحد 
األدنى لألحجام المقبول ھو 600 × 600 بالنسبة لمقاطع الفیديو 

بنسبة العرض إلى االرتفاع 1:1، و640 × 360 بالنسبة لنِسب 
العرض إلى االرتفاع األخرى. مالحظة: إذا تجاوز االرتفاع العرض، 
فسیتم اقتصاص الفیديو لیصل إلى نسبة عرض إلى ارتفاع 1:1 

في الموجز، وسیتم توسیعه عند النقر علیه.  

علمًا بأن الحد األقصى لحجم الملف ھو 1 جیجابايت. 

استكشاف األخطاء وإصالحھا  
+ األسئلة المتداولة
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