
الجماھیر المخصصة
استخدم "مدير الجمھور" لتحمیل قوائم إدارة عالقات العمالء (CRM) وإدارة الجماھیر التي تم جمعھا من موقعك اإللكتروني أو تطبیق األجھزة المحمولة الخاص بك.

االستھداف عبر 
إعالنات تويتر

ھل تتطلع إلى العثور على جمھورك على تويتر؟ يمكن أن تساعدك خیارات 
االستھداف في تويتر على الوصول إلى األشخاص المناسبین في الوقت المناسب.

األعمال

اإلرشادات: اطبع ورقة العمل ھذه أو افتحھا باستخدام محرر PDF لتبادل األفكار 
ومراجعة احتماالت االستھداف لحملتك التالیة.

البیانات الديموغرافیة
الجنس

األجھزة

اللغةالموقع الجغرافيالعمر

میزات االستھداف
االھتماماتالجمھور المشابه للمتابِعینالكلمات المفتاحیة

خصائص األجھزة األخرى
(شركات االتصاالت، ُطرز األجھزة) iOS - ھاتف محمول

Android - ھاتف محمول
كمبیوتر مكتبي

ھاتف محمول آخر
الكل

أي نوع
الرجال

السیدات



األعمال

خیارات إضافیة

نصائح

إمكانات تجديد النشاط التسويقي إلعادة التفاعل مع العمالء المحتملین الجدد ونقلھم للبدء في مسار الشراء.

األشخاص الذين شاھدوا تغريداتك السابقة

میزات االستھداف (يتبع)
موضوعات المحادثاتاألحداثاألفالم والبرامج التلفزيونیة

األشخاص الذين شاھدوا تغريداتك السابقة وتفاعلوا معھا

كلتاھماتغريدات من حمالت محددةالتغريدات التلقائیة

• ضع في اعتبارك تجربة إعالنك على الھاتف المحمول. ھل يمكن لألشخاص إكمال اإلجراء الذي تروّج له؟ إذا لم 
يكن األمر كذلك، ففكر في إجراءات محدودة ألجھزة الكمبیوتر المكتبیة فقط.

• تجنب االستھداف بحسب العمر والجنس ما لم يكن منتجك / خدمتك مقیدة بحسب العمر أو خاصة بجنس 
معین، ألن ھذه الحقول يمكن أن تحد بشكل غیر ضروري من مدى وصولك اإلجمالي.

• عند استھداف حدث ما، ضع في اعتبارك إدارة الحملة قبل ذلك الحدث وأثناءه وبعده لزيادة المحتوى والوصول 
إلى الحد األقصى.

• إذا كنت تستھدف عدة بلدان، فاحرص على أن يكون لكل بلد مجموعته اإلعالنیة الخاصة. وبھذه الطريقة، 
يمكنك تحلیل النتائج من كل سوق بسھولة أكبر وتطبیقھا على حملتك التالیة.

• جرب بعض خیارات االستھداف واالھتمامات التي تبدو خارج نطاق تركیزك قلیالً. فغالبًا ما يتفاجأ المُعلِنون 
باألشخاص الذين استحسنوا رسالتھم. استعن ببعض الحمالت االختبارية لمعرفة أين يمكن أن يكون الجمھور 

الجديد المحتمل.

• يمكنك تعديل االستھداف في أي مرحلة. وبعد إدارة حملتك لیومین أو ثالثة، سیكون لديك تصور جید عن 
الخیارات الناجحة وما يجب استبعاده.


