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 شكراا لتحميلك دليل ديجيتال الند للحمًلت اإلعًلنّية.أهًلا بك، 

خًلل آخر عامين، تولينا إدارة الحمًلت اإلعًلنّية لعشرات المتاجر والشركات في الوطن العربي، وقدمنا  
التي يتعّرض لها رائد  مئات االستشارات للمتاجر والشركات.. بعد هذه التجربة، ُيمكننا تلخيص المشاكل 

 األعمال في النقاط التالية: 

 
 . يبدأ عمل تجاري بدون خطة تسويقّية ١
 . ال ُيخصص ميزانّية مدروسة للتسويق ٢
 . ال يهتمون بصناعة الُمحتوى بقدر الحمًلت المدفوعة٣

 
    بناء على تلك المُعيقات التي قد تعاني أنت/ي من واحد منها أو أكثر!

 م خطة من إعدادنا وبناء على طبيعة تنفيذنا للحمًلت اإلعًلنّية في المتاجر والشركات. نود أن ُنقّدم لك
٪ من ُمجمل المتاجر   98حسب تحليًلتنا لمن قدمناها لهم، وصلت نسبة نجاحها هذه الخط اإلعًلنّية، 

 ل المطلوب. والشركات التي نفذتها، أما البقّية، فيرجع سبب فشلها ألن فريق التسويق لم يقم بها بالشك

 

اآلن، إن ُكنت تملك متجر الكتروني أو شركة ناشئة أو حتى متوسطة، كيف ُيمكنك تنفيذ حمًلتك  
 هدار تلك الميزانّية؟ اإلعًلنّية بشكل صحيح، عملي، مدروس، وبدون أن تتعّرض إل 
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 التالية:  ٣ابدأ أوالا بتسجيل متجرك "سواء ُكنت ُتقّدم خدمات أو ُمنتجات في الخدمات الـ 

 
  إضافةوالتأّكد من قبول المتجر بعد التأّكد من  Google Merchant. تسجيل المتجر في خدمة ١

الصفحات القانونّية في فوتر المتجر ليتم قبوله من إدارة جوجل ميرشينت، وهي: "صفحة من نحن،  
". ُيشترط أن  صفحة سياسة االستخدام، سياسة الخصوصية، سياسة الشحن والتوصيل، وصفحة اتصل بنا
 تكون هذه الصفحات جميعاا موجودة في شريط الفوتر الخاص بمتجرك قبل ُمراجعة المنتجات. 

 

والتي تتيح لكم عرض منتجاتكم في كاتالوج   Instagram Cataloge. تسجيل المتجر في خدمة ٢
رام للمنتجات،  أنستجرام، ومن ثم إطًلق حملة اعًلنّية خاصة بالكاتالوج لزيادة وصول مستخدمين أنستج

ربط الخدمات، أنستجرام   –يمكن الحصول على لينك المنتجات لمتاجر سّلة من لوحة تحكم المتجر 
 كاتالوج. 

 

وهي خدمة لزيادة الوصول  Snapchat catalog sales. تسجيل منتجات المتجر في خدمة ٣
  –ربط الخدمات  –م المتجر لمنتجات المتجر، يتم نسخ رابط المنتجات بالنسبة لمتاجر سّلة من لوحة تحك

 كاتالوج، ومن ثم اضافته للسناب شات. سناب شات 
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 عند إعداد الحمًلت االعًلنية للمتجر، نوصي باتباع الخطة التالية: 

 

 : إعالنات أنستجرام 1#المنصة 
 

تشمل الصور، الفيديو، حمًلت    إعالناتمتفرع عنها عدة  إعالنيةفيديو، حملة   – صورةنوع اإلعًلن: 
 السًليد للمنتجات وكل صورة منتج برابط يؤدي لصفحة المنتج أو تؤدي للمتجر ككل. 

أيام، ومن ثم يتم حفظ بيانات الجمهور من البكسل وإعادة   10الحملة األولى تكون نوع ترافيك، لمدة 
الذين تفاعلوا مع ُمنتجاتك، أي زاروا صفحة المنتج، أو األشخاص الذين أضافوا   استهداف زوار المتجر

 شراء.  إحاالت بهدف /بحملة كونفيرجن للسلة، هنا يتم اختيار القيمة األعلى، ويتم استهدافهم

، فيديو.. يجب إجراء اختبارات على المحتوى لمعرفة أي  صورة أو عدة صور منتجاتوصف اإلعًلن: 
 ذي تفاعل معه الجمهور بشكل أقوى من اآلخر. المحتوى ال 

 "هذه أقل ميزانّية ننصح أن تبدأ فيها". في اليوم. ريال سعودي  100الميزانّية: 

 
 أنستجرام:  1.2#حملة 

،  الخاصة بمتجركمحملة تفاعلّية لصور حساب أنستجرام، تروج لمنشورات الحساب وللفئة المستهدفة  -
 هدف هذه الحملة هو زيادة متابعين حساب أنستجرام. 

 في اليوم.  ريال 30الميزانية: 
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 هل الحظت الخّطة السابقة الخاصة بأنستجرام بشكل جّيد؟ 

عليك تنفيذ هذه الخطة من ناحية المفهوم والتكتيك في أي منصة أخرى تود اإلعًلن فيها. في أغلب   -
األحيان نقوم باختيار حمًلت جوجل ألغلب المتاجر والشركات عند تنفيذ الحمًلت اإلعًلنّية، لكن ربما  

بناء على   لمشروعكال نختار سناب شات، أو أنستجرام.. عليك تحديد أي وسيلة تعتقد أنها األفضل 
تحليل مؤشرات القياس الخاصة بحساباتك العادّية التي ُتنشر فيها ُمحتوى يومي، أو نتائج حمًلتك  

 اإلعًلنّية السابقة. 

 

 

 بشكل صحيح!   اإلعالنيةنتمنى أن نكون قد ساعدناك، ولو بالقليل لتبدأ حمًلتك  

 

 ُنحن ُسعداء في أي وقت للرد على استفساراتكم،  
 يُمكنكم الوصول إلينا في أي وقت عبر البريد ومنصتنا اإللكترونّية:

 
Digitalland.tech 

info@digitalland.tech 
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