اكتشف صوت عالمتك
التجارية على تويرت

اكتشف صوت عالمتك التجارية على تويرت

01

تحديد الضوابط
 سيساعد هذا في إنشاء مساحة آمنة إلبداعك.حدد اإلرشادات العامة لتغريداتك

رموز اإليموجي
رموز اإليموجي المقبول استخدامها

الوسائط

الكتابات

األمور المراد تضمينها في الصور أو الفيديو

الكلمات والعبارات والموضوعات المراد دمجها
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رموز اإليموجي غير المقبول استخدامها
)(األسلحة؟ تمثيل الجنسين؟
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األمور المراد عدم تضمينها في الصور أو الفيديو
 ولكن،خصة؟ استخدام صور لمقهى جيد
َّ (مادة مر
إذا كان هناك شخص ما ُيدخن في الخلفية فال
يجب استخدامها؟
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الكلمات والعبارات والموضوعات المراد عدم دمجها
)(أسماء المنافسين؟ شعارات الشركة القديمة
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إنشاء شخصیة
امأل الفراغات أدناه للبدء في تصور عالمتك التجارية في أبھى صورھا اإلنسانیة .برغم ھذا ،فالتغريد من
خصائص األشخاص ولیس العالمات التجارية!

إذا كانت عالمتك التجارية تمثل شخصًا...
سيكون مطعمها المفضّل_______________________________________________________________________
سيكون زيّها المفضّل___________________________________________________________________________
سيكون شعارها المفضّل_______________________________________________________________________
سيكون اإليموجي األكثر استخدامًا لديها ________________________________________________________
سيكون طلب المقهى الخاص بها _______________________________________________________________
ستكون صورة الخلفية على الجوّال الخاص بها___________________________________________________
رقم هاتفها األكثر استخدامًا في االتصال هو_____________________________________________________
سيكون حيوانها األليف ______________واسمه ___________________________________________________
سيكون األلبوم األكثر تشغيال ً لديها _____________________________________________________________

تضييق النطاق
بعد تفاعل األشخاص مع عالمتنا التجارية ،يجب أن يشعروا بما يلي ______________________________
كلمتان أفكّر فيهما عندما أفكّر في هذا الشعور هما ___________________ و_________________________
العالمة التجارية التي تجعلني أشعر بهذا هي __________________________________________________
طريقة تواصل تلك العالمة التجارية هي ______________________________و _________________________

رسم صورة
شخصية
إذا كانت عالمتك التجارية
شخصًا،
فكيف ستبدو؟
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الممارسة أمر مھم!
ضع التمرينین األولین موضع التنفیذ مع بعض التغريدات العملیة.

التغريدات التي تناسب صوت عالمتنا التجارية:

التغريدات التي ال تناسب صوت عالمتنا التجارية:

 ومتابعةbusiness.twitter.com  قم بزيارة،لمزيد من الموارد
@TwitterBusiness

