
األعمال

مجموعة أدوات تبادل 
األفكار حول التغريدات

اطبع النماذج أو استخدم محرر PDF إلكمال التدريبات التالیة وابتكار األفكار بشأن تغريداتك 
في المستقبل.
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األعمال

المحتويات
ھاشتاجات على مدار الساعة وطوال 

أيام األسبوع
تغريدات الفیديو

استطالعات الرأي على تويتر
شھر من التغريدات

تغريدات فارغة (اطرح ھذه األفكار!)
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ھاشتاجات على 
مدار الیوم وطوال 

أيام األسبوع
حدد الفرص لالنضمام إلى الموضوعات المتداولة المتكررة.
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#يوم_متعة_األحد
أفكار عطلة نھاية األسبوع األخیرة

أنشطة عطلة نھاية األسبوع

#تحفیز_ االثنین
محتوى يبث األمل

نصائح حول اإلنتاجیة
تمنیات طیبة ألسبوع العمل المقبل

#ثالثاء_التحول
تطور العالمة التجارية بمرور الوقت

قبل قصص من العمالء وبعدھا

#حكمة_األربعاء
أفضل ممارسة حول منتجك أو 

عالمتك التجارية
أنشطة عطلة نھاية األسبوع

ھاشتاجات على مدار 
الیوم وطوال أيام األسبوع
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#إحساس_يوم_الجمعة
خططك لعطلة نھاية األسبوع

صور متحركة ممتعة

#يوم_القطط
الحیوانات األلیفة في المكتب

محتوى من المستخدمین يعرض 
حیوانات العمیل األلیفة مع منتجك

TBT#
(خمیس_الذكريات)

األشیاء األولى المھمة لشركتك

حقائق ممتعة عن تاريخ شركتك

ھاشتاجات على مدار 
الیوم وطوال أيام األسبوع
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تغريدات الفیديو
احصل على مصدر إلھام ألنواع مختلفة من تغريدات الفیديو.
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تصوير غیر متواصلالفیديو المباشراألسئلة واإلجاباتكیفیة االستخدام

تسلیط الضوء على شحن المنتجدلیل الھدايا
عرض الشرائحالعمالء

عرض مرئي 
للبیانات

محتوى من فتح الصندوققبل وبعد
المستخدم

أصحاب األفكار:
أنواع الفیديو
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تغريدات الفیديو
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تغريدات الفیديو

9



األعمال

استطالعات الرأي 
على تويتر

ابتكر أفكارًا الستطالعات الرأي لجذب جمھورك.
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أصحاب األفكار:
استطالعات الرأي على تويتر

احصل على ردود الفعل 
على المحتوى الخاص بك

ما نوع المحتوى الذي تريد رؤيته من 
حسابنا؟

ريادة الفكر

تلمیحات  للمحترفین

خلف الكوالیس

إضافة فكاھة

أفضل اجتماعات يوم الخمیس

قصیر ومركّز

قبل الظھیرة

ملغي.

االستفادة من الموضوعات المتداولة

ھل ستشاھد حفل #األوسكار؟

نعم، مع بعض الفشار!

قد أشاھده الحقًا.

ال.

إجراء اختبار

في أي عام تأسسنا؟

2005

1999

1982

إنشاء مجتمع

ماذا يوجد في كوبك ھذا الصباح؟

قھوة

شاي

آخر (يرجى الرد!)
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استطالعات الرأي على تويتر
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استطالعات الرأي على تويتر
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شھر من التغريدات
استخدم المطالبات للتخطیط لشھر من التغريدات.
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الخمیساألربعاءالثالثاءاإلثنیناألحد

إعادة التغريد صورة خلف الكوالیسإعادة التغريد بتعلیقتلمیح  للمحترفیناألسئلة المتداولة

میمالجزء األساسي من المحتوى GIFإحصائي

فیديو

 MotivationMonday
(تحفیز االثنین)

WednesdayWisdom استطالع تويتر
(حكمة األربعاء)

الشكر تغريدة حققت النجاح في 
الماضي

األخبار اإليجابیة للعالمة 
التجارية

المحتوى من إنشاء 
المستخدمین

طرح األسئلة

سطر واحدابدأ البث المباشر!

شھر من التغريدات
لقد وضعنا بعض األفكار لمساعدتك على البدء - ويُمكنك استخدام المساحة اإلضافیة لتدوين مالحظاتك.
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التغريدات الفارغة
(الكثیر من االحتماالت!)
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التغريدات الفارغة
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التغريدات الفارغة
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 business.twitter.com لمزيد من الموارد، قم بزيارة
@TwitterBusiness ومتابعة


