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مجموعة أدوات بدء 
التغريدات التلقائیة

قم بطباعة ھذا الملف أو فتحه باستخدام محرر PDF إلكمال التدريبات التالیة والبدء في بناء تغريداتك 
التلقائیة على تويتر.
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وضع حواجز األمان01

النص

الوسائط

رموز اإليموجي

مقیاس التوابل:

حدد اإلرشادات العامة لتغريداتك. سیساعد ھذا في توفیر مساحة آمنة إلبداعك.

الكلمات والعبارات والموضوعات المراد دمجھا
(موضوعات؟) أم شعارات؟

الكلمات والعبارات والموضوعات المراد عدم دمجھا
(أسماء المنافسین؟ شعارات الشركة القديمة؟)

األمور المراد تضمینھا في الصور أو الفیدیو
(تمثیل متنوع؟ شعارات الشركة؟ موضع المنتج؟)

األمور المراد عدم تضمینھا في الصور أو الفیدیو (مادة مرخّصة؟ ھل
التصمیم الداخلي للحانة جید، لكن شخصًا ما یشرب كثیرًا؟)

رموز اإليموجي غیر المقبول استخدامھا رموز اإليموجي التي يتم تشجیعھا وذات الصلة بعالمتك التجارية
(األسلحة؟ تمثیل الجنسین؟)

نصیحة: ال تخشَ تغییر نغمتك بأشكال مختلفة للعثور على ما يناسبك. فإن التجارب تزدھر على تويتر.لألعمال



إنشاء شخصیة02

إذا كانت عالمتك التجارية تمثل شخًصا...

تضییق النطاق

امأل الفراغات أدناه للبدء في تصور عالمتك التجارية في أبھى صورھا اإلنسانیة. برغم ھذا، فالتغريد من خصائص 
األشخاص ولیس العالمات التجارية!

.سیكون مطعمھا المفضّل
.

.
.

.
.

.
.

سیكون زيّھا المفضّل

سیكون شعارھا المفضّل
سیكون اإليموجي األكثر استخدامًا لديھا

سیكون ترتیب المقھى الخاص بھا

ستكون صورة الخلفیة على الكمبیوتر المحمول الخاص بھا
رقم ھاتفھا األكثر استخدامًا في االتصال ھو

يسمىسیكون حیوانھا األلیف

.

سیكون األلبوم األكثر تشغیالً لديھا

رسم صورة رأسیة
إذا كانت ع�متك التجارية شخًصا، فكيف ستبدو؟

.بعد تفاعل األشخاص مع عالمتنا التجارية، يجب أن يشعروا بما يلي

.
ثالث كلمات أفّكر فیھا عندما أفكّر في ھذا الشعور ھي                         ، و                        ، و                       .

العالمة التجارية التي تجعلني أشعر بھذا ھي
نغمة تلك العالمة التجارية ھي                                  و                                 .

لألعمال



الممارسة أمر مھم!03

التغريدات التي تناسب صوت عالمتنا التجارية:

التغريدات التي ال تناسب صوت عالمتنا التجارية:

ضع التمرينین األولین موضع التنفیذ مع بعض التغريدات العملیة.
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@
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تخطیط التغريدات
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االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

األسئلة المتداولةإعادة التغريد تلمیح للمحترفین إعادة التغريد بتعلیق صورة خلف الكوالیس

الجزء األساسي من المحتوى GIFمیم إحصائي

فیديو

MotivationMonday (تحفیز االثنین)

استطالع تويتر WednesdayWisdom (حكمة األربعاء) تغريدة حققت النجاح في الشكر
الماضي

األخبار اإليجابیة للعالمة التجارية المحتوى من إنشاء المستخدمین

طرح األسئلة

ابدأ البث المباشر! سطر واحد

شھر من التغريدات
لقد وضعنا بعض األفكار لمساعدتك على البدء - ويُمكنك استخدام المساحة اإلضافیة لتدوين مالحظاتك.
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كتابة التغريدات
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أفكار التغريدات
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أفكار التغريدات



لمزيد من الموارد، قم بزيارة business.twitter.com ومتابعة 
@TwitterBusiness


