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تواصل مع ما يحدث من خالل مواكبة محتوى 
الفیديو الممیز من أھم الناشرين ذوي الصلة 

الذين يعرفھم جمھورك ويحبھم بالفعل.

Twitter Amplify



:Twitter AmplifyAmplify Pre-roll
يمكنك مواءمة 

عالمتك التجارية مع 
المحتوى الذي يھتم 

به جمھورك عبر 
المحتوى المستمر 
من كبار الناشرين

Amplify رعايات
قم بتخصیص 

شراكتك مع ناشر 
واحد وقم برعاية 
لحظة ثقافیة مھمة



Amplify Pre-roll



  Amplify Pre-roll
سباق الناشرين

محتوى مستمر 
وقابل للتطوير

حاجة موسمیة أو 
موضوعیة معینة

حالة استخدام 
الحملة

إعالن واحد مقابل 
العديد من الناشرين

إعالن واحد مقابل 
القلیل من الناشرين

الربط بین اإلعالن 
والناشر

الفواصل اإلعالنیة  
المؤھلة 

المحتوى المتوفر 
بالكامل، مع القدرة 

على استبعاد 
معرّفات/فئات

تعیین قائمة من 
أھم الناشرين ذوي 
الصلة فقط

  Amplify Pre-roll
الفئة المستھدفة

دعائم 
القیم األساسیة

الوعي ومدى 
الوصول

مواكبة السیاق  
والتحكم



الكلمات 
الجماھیر االھتماماتالمتابِعونبحثالمفتاحیة

التلفزيونالمخصصة المستخدمون 
المشابھون

اللغةالجھازالموقع الجغرافي البیانات 
الديموغرافیة

مع معايیر االستھداف السلوكي اإلضافیة المتوفرة:

التخصیص المناسب لجمھورك لتلبیة معايیر 
استھداف معینة



سباق الناشرين
Amplify Pre-roll



.يتم عرض نص اإلعالن هنا

التواصل بمحتوى ممیز 
ومستمر

قم بتشغیل إعالنك االستھاللي مقابل فئة 
محتوى محددة للوصول إلى جمھور 

مستثمَر بالفعل وزيادة تأثیر رسالتك إلى 
الحد األقصى

ضاعف مدى وصولك واستفد من مجموعة 
الناشرين الكاملة

استفد من أوقات التسويق المرنة وضع 
إستراتیجیة مستمرة

نظّم جمھور حملتك باستخدام معايیر 
استھداف معینة



الفئة المستھدفة
Amplify Pre-roll



.يتم عرض نص اإلعالن هنا

 يتم عرض العنوان األطول
هنا بهذا الشكل تحسبًا ألي أمر

قم بتشغیل إعالنك االستھاللي مقابل فئة 
محتوى محددة للوصول إلى جمھور 

مستثمَر بالفعل وزيادة تأثیر رسالتك إلى 
الحد األقصى

التواصل مع االھتمامات 
ومواطن الشغف للجمھور 

المخصص

اربط عالمتك التجارية بالناشرين ذوي الصلة واصنع 
تجربة مشاھدة سلسة

اختر من بین 15 فئة معتمدة من مكتب اإلعالن التفاعلي 
(IAB) أو جرّب فئة منظمة على تويتر

أحكم سیطرتك ورؤيتك للمكان الذي يجري فیه عرض 
إعالنك



Amplify Pre-roll فئات محتوى

IAB فئات

السیارات  
(السیارات، الشاحنات، السباقات) 

الكومیديا 

المبدعون في المجال الرقمي 

الثقافة الترفیھیة والثقافة الشعبیة 

أخبار المال واألعمال 

الطعام والشراب 

أسلوب الحیاة  
(الجمال والموضة والسفر والصحة والعافیة)

الموسیقى 

األخبار واألحداث الجارية 

السیاسة 

العلوم والتعلیم 

الرياضة 

التلفزيون 

التكنولوجیا 

الرياضات اإللكترونیة وألعاب 
الفیديو

الفئات المنظمة على تويتر

كرة القدم  

كرة السلة 

كرة القدم 

أسلوب حیاة المرأة 

أسلوب حیاة الرجل 

المحتوى المبھج 

شخصیات األلعاب 

والمزيد من الفئات التي تستجد



Amplify رعايات



.يتم عرض نص اإلعالن هنا

 يتم عرض العنوان األطول
هنا بهذا الشكل تحسبًا ألي أمر

تمثل الرعايات ارتباطًا بین عالمتك التجارية 
والمحتوى المتمیز بنسبة 1:1، وتوفر 

وسیلة التحكم األكثر صرامةً في الوقت 
والمكان اللذين يتم فیھما عرض إعالنك

التواصل باستخدام 
المحتوى والناشر 
اللذين تختارھما

احرص على رعاية محتوى خاص من 
ناشر واحد

يتم ترويج المحتوى إلى 
جمھور متجاوب 

أبرم شراكة مع الناشرين إليجاد طرق 
لدمج عالمتك التجارية بأسلوب مبتكر 


