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تعد اك�صباند كارت من�سة التجارة االإلكرتونية االأكرب يف الوطن العربي. وهي احلل االأمثل 
للبدء يف التجارة االإلكرتونية. مت اإطالق املن�سة منذ عام 2013 ولديها اليوم عمالء من 

جميع انحاء العامل.

اك�صباند كارت هي عبارة عن من�سة جتارة اإلكرتونية �سحابية �ساملة مع دعم كامل للغة 
اإن�ساء متجر احرتايف مذهل عرب  وال�سركات من  االأفراد  كارت  اك�صباند  مُتكن  العربية. 

االإنرتنت يف دقائق مبفردهم دون احلاجة اإلى اأي خربة تقنية اأو م�ساعدة.

بف�سل  اعمالهم  يف  النمو  على  العامل  دول  جميع  من  عمالئها  ك��ارت  اك�صباند  ت�ساعد 
خربتهم القوية يف جمال التجارة االإلكرتونية، وفريق اك�صباند كارت ذو اخلربة الكبرية 

الذي هو دائمًا على ا�ستعداد للم�ساعدة يف كل ما يحتاجه التاجر للنجاح.

الكبرية،  املتو�سطة،  النا�سئة،  ال�سركات  االف��راد،  االعمال.  كل  ك��ارت  اك�صباند  تدعم 
والعالمات التجارية املحلية والعاملية.

المقدمة
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التجارة  جوانب  جميع  يف  متكاملة  وا�ست�سارات  دعم  ك��ارت  اك�صباند  خرباء  فريق  يقدم 
االإلكرتونية ومن اأهمها الت�سويق االإلكرتوين الذي نتميز فيه بخربة تفوق ال 15 عامًا من 

النجاح. 

الت�سويق لدينا بكتابة هذا الكتاب مل�ساعدة امل�سوقني والتجار على فهم  ولهذا قام فريق 
الت�سويق االلكرتوين ب�سكل اأف�سل واال�ستفادة منه باأكرب قدر ممكن لتحقيق جناح منقطع 

النظري باإذن اهلل.
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منو االعمال ال يحدث عن طريق ال�سدفه، يف اغلب االحيان نحن ال ن�سل الى مبيعات 
100.000 دوالر او مليون دوالر عن طريق ال�سدفه ...

100 جتربه  ا�ستخدامها يف  اذا مت  �سئ  تفيديك يف  لن  ت�سويق  ميزانية  دوالر  الف   100

بطريقه غري ناجحه للت�سويق.

النمو يحدث بالتخطيط ال�سليم و عمل عمليات الت�سويق االلكرتوين ب�سكل �سحيح وم�ستمر 
فبب�ساطه يتلخ�س الت�سويق االلكرتوين يف االتي:

▪ املزيد من حمالت الت�سويق املوجهه يوؤدي الى املزيد من الزيارات املوؤهله ملوقعك 	
االلكرتوين

▪ املزيد من الزيارات املوؤهله يوؤدي الى املزيد من املبيعات	

▪ املزيد من املبيعات يوؤدي الى املزيد االرباح و التي توؤدي الى النمو	

نعم املزيد و بالطبع املزيد من االرباح يفتح لك االبواب لنمو عملك فبهذه االرباح متكنك 
من تطوير منتجاتك و خدماتك و تعني فريق عمل حمرتف و موؤهل من اخلطوات الفعاله 

لينمو عملك ب�سكل ا�سرع وا�سرع.

كيفيه الوصول 
الى العمالء 

المستهدفين 
لعملك على 

االنترنت ؟

25
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االمر الهام هنا يف النمو ان النمو فى العاده ما يكون م�ساعافات مثال %100 و %200 و 
%500 امنا النمو يعنى م�ساعافات االرباح عن الفرته ال�سابقه و هذا يو�سح ان قيمة النمو 
بعد عدة مراحل من النمو تكون كبريه جدا و هذا هو ما مييز امل�ساريع التجاريه و االعمال 
هو االنرتنت و  النا�سئه  خا�سه  و  االعمال  هذه  لنمو  اال�سرع  املكان  و  عام  ب�سكل  احلره 

الطريق لهذا هو الت�سويق االلكرتوين.

ما هو الت�صويق اللكرتوين؟

اوال التعبري اال�سح للت�سويق االلكرتوين هو الت�سويق عرب االنرتنت، مبعنى انه عمل تقوم به 
على االنرتنت لتحقيق اي من االتي:

▪ جذب االنتباه	

▪ احل�سول على زيارات ملوقعك االلكرتوين	

▪ اقناع هوؤالء الزوار ل�سراء منتجك اأو حتميل تطبيقك او الت�سجيل يف موقعك،... 	
الخ

على عك�س الت�سويق التقليدي فالت�سويق االلكروين �سهل القيا�س مبعني انه ميكنك ب�سهوله 
حتديد ما ينجح من اعمال الت�سويق فتزيد منه و ما ال يجدي نفعا فتتوقف عنه. لي�س فقط 
هذا و لكن اي�سا الت�سويق االلكرتوين ارخ�س كثريا من و�سائل الت�سويق التقليديه االخري 

و �سهل التنفيذ.

الخطاء ال�صائعه التي يقع بها النا�س يف الت�صويق اللكرتوين

يبدا الت�سويق االلكرتوين دائما بالزيارات ملوقعك االلكرتوين »الرتافيك« و عندما يتعلق 
االمر بالزيارات فيوجد ثالث اخطاء �سائعه.
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البحث الى الزيارات الرخ�س يف التكلفه و الكرب عددا: جند العديد من رواد و رجال 
اكرب عدد ممكن  للزيارات بهدف احل�سول على  بالبحث عن م�سادر  يقومون  االعمال 
من الزيارات باقل تكلفه و النتيجه �صفر مبيعات، و هذا الن هذه الزيارات قد متت دون 
مراعات جودة هذه الزيارات اأي هل هوؤالء الزوار حقا مهتمني مبا اقدمه هل هم بالفعل 
هذا  يف  �سنو�سحه  ما  هو  باال�ستهداف Targeting و  ي�سمي  ما  هو  و   ، حمتملني  عمالء 

الكتاب.

متجر  و  فريده  و  رائعه  منتجات  الزيارات: لدينا  جللب  خطة  اي  بعمل  القيام  ع��دم 
الكرتوين رائع و ا�سفنا �سحفات على جميع مواقع التوا�سل االجتماعي و نقوم بالن�سر عن 

منتجاتنا و هذا يكفي ، لكن النتيجه �سفر مبيعات او مبيعات قليله جدا.

حمركات  كل  على  مدفوعه  الاللكرتوين: اعالنات  الت�صويق  عمليات  بجميع  القيام 
البحث و مواقع التوا�سل االجلتماعي و عمليات SEO و نظام Affiliate، اي �سئ قد جتده 

نقوم بتنفيذه لكن النتيجه مبيعات قليله جدا!!

اخلطا امل�سرتك يف كل ما �سبق هو عدم وجود ا�سرتاجتيه للعمل فاال�سرتاجتيه تعني وجود 
هدف وا�سح من كل حمله ت�سويقيه و طريقه وا�سحه لقيا�س النتائج و حتليلها و اما التوقف 

عن احلمله او تنميتها ب�سكل تدريجي و ممنهج و هذا هو ما �سن�سرحه بالتف�سيل هنا.

فيما يلى خم�س ا�سرتاجتيات ت�سويق الكرتونيه االكرث جناحا.

الت�سويق عرب الربيد االلكرتوين. 1
الت�سويق باملحتوي. 2
�سبكات التوا�سل االجتماعي. 3
4 .PPC االعالنات املدفوعه
5 .SEM الت�سويق عرب حمركات البحث
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تخيل لو ان لديك اداه متكنك من اعالم 10 ماليني من النا�س حمتوي، خرب، او عر�س 
العائد  امل��ردود  تتوقع حجم  ان  رائ��ع، هل ميكنك  الي�س هذا  دقائق فقط!  معني يف عدة 
عليك من اداه مثل هذه لي�س هذا فقط ماذا لو ان هوؤالء اال�سخا�س يحبون ما تر�سله لهم 
و ينتظرونه لي�س هذا فقط بل انه ميكنك ان تقوم بهذا كل يوم كم �سيكون حجم املردود 

من وجهة نظرك ؟

هذه هي قوة الت�سويق عرب الربيد االلكرتوين و االمر بب�ساطه هو يف خطوتني فقط:

او  موقعك،  االلكرتوين،  مبتجرك  اخلا�سه  االلكرتوين  الربيد  قائمة  ان�ساء  يف   �ابدا  1

مدونتك

 ار�سل حمتوي مفيد و عرو�س ب�سكل منتظم و موجه لكل من هم يف هذه القائمه 2

و لنبدا الن،

التسويق 
عبر البريد 

االلكتروني

1
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كيف تن�صئ قائمة بريد الكرتوين »قائمة المييالت«

االلكرتوين  الربيد  قائمة  تنظيم  و  حلفظ  متكامل  نظام  ال��ى  حتتاج  ه��ذا  لتنفيذ  اوال 
اخلا�سه بك و اي�سا الر�سال اعداد كبريه من االمييالت و النظام اال�سهر حاليا لتنفيذ 
هذا هو MailChimp حتتاج فقط الى الت�سجيل و بعد هذا يكون لديك النظام املتكامل و 

هو متاح جمانا حتي 2000 امييل.

االن و بعد ان قمت باختيار النظام و تفعيله ابدا يف الرتويج لقائمتك الربيديه و فيمايلى 
ع�سر ن�سائح الن�ساء قائمة بريديه الكرتونيه مربحه:

1  ا�صافه النوافذ املنبثقه ملوقعك اللكرتوين: ا�سف نافذه منبثقه بها رابط مبا�سر 

للت�سجيل يف قائمة بريدك االلكرتوين مع ر�ساله جذابه، اقراأ املزيد عن هذا يف هذه 
املقاله اأهمية ا�ستخدام النوافذ املنبثقه يف متجرك االلكرتوين

 �ا�صف �صندوق للت�صجيل يف ا�صفل موقعك او متجرك اللكرتوين: ا�سفل موقعك  2

االلكرتوين لي�س فقط ال�سافة روابط عن �سفحات املعلومات و لكن عليك ا�ستغالله 
يف ا�سافة �سندوق الت�سجيل

https://www.expandcart.com/ar/18558-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-pop-ups/
https://www.expandcart.com/ar/18558-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-pop-ups/
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كوبون خ�سم  مثل  للت�صجيل: قدم حوافز  اللكرتوين  لزوار موقعك  3  قدم حوافز 

على منتجاتك، او كتاب جماين... الخ

الزامى لال�سرتاك يف  الت�سجيل يف قائمة الربيد امر    الع��الن عن م�صابقه: اجعل  4

امل�سابقه .

الربيد  قائمة  يف  الت�سجيل  فقط  مدفوعه: ا�ستهداف  اع��الن��ي��ه  ح��م��الت    ع��م��ل  5

االلكرتوين اخلا�سه بك. 

قائمتك  يف  الت�صجيل  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  متابعيك  م��ن    الطلب  6

الربيديه: ذلك من خالل من�سورات م�ستمره .

 اطلب من م�ساهدي فيديوهاتك على اليوتيوب الت�سجيل يف القائمه. 7

ا�سا�سي،  امر  فاملدونه  عملك  نوع  كان  املدونه: اي  يف  اجلديد  لي�صلك  8  الت�صجيل 

ا�سف حمتوي جيد يف مدونتك ثم ا�سف �سندوق الت�سجيل يف القائمه لي�سلك كل 
جديد داخل املدونه.

 �سجع م�سرتكي القائمه على م�ساركة ر�سائلك مع ا�سداقئهم. 9

 ا�سف رابط للت�سجيل يف القائمه يف االم�ساء يف بريدك االلكرتوين.  10
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ار�صال املحتوي عرب الربيد اللكرتوين

دعونا هنا نقوم بتو�سيل االمر مبثال عملي ، لنفرت�س انك متتلك متجرك االلكرتوين و قد 
قمت بالفعل باتباع ما �سبق من ن�سائح الن�ساء قائمة بريدك االلكرتوين االن:

▪ كيف تر�سل الر�سائل	

▪ ماذا تر�سل	

▪ متي تر�سل و باي معدل	

اداه  الى  حتتاج  كبريه  باعداد  الربيد  ر�سائل  ار�سال  ذكرنا  الر�صائل: كما  تر�صل  كيف 
Mail Chimp و من خالل هذه االداه و غريها  باداه ميل �سيمب  و ن�سحنا  لتنفيذ هذا 
من  نهائي  ال  لعدد  االر�سال  و  االمييالت  حمرر  خالل  من  جذابه  امييالت  ان�ساء  ميكن 

امل�سرتكني على قائمتم ب�سغطة زر و غري ذلك من املزيا االخرى.

ماذا تر�صل و باي معدل: يف هذا املثال مبا انك متتلك متجر الكرتوين فعلى االقل 70% 
من ر�سائلك �ستكون عباره عن عرو�س عن منتجات مميزه مثل:

عر�س اليوم: و هي عرو�س يوميه تكون حمدده بوقت معني و بها خ�سم كبري مثل %30 او 
اكرث ميكنك تنفيذ هذه العرو�س ب�سهوله على متجرك االلكرتوين من خال من�سة اك�صباند 

كارت و عليك ار�سال هذه العرو�س ب�سكل يومي مل�سرتكي القائمه.

منتجات مميزه: و هي جمموعه من املنتجات تقوم باختيارها و تر�سلها ب�سكل ا�سبوعي 
مل�سرتكي القائمه.

ب�سكل  املنتجات الحدث: و هي احدث ما لديك من منتجات و هذه ميكنك ان تر�سلها 
�سهري.

منتجات ذات �صله: و هي ان تر�سل لعمالئك منتجات لها عالقه مبنتجات اخري قد قامو 
ب�سرائها و هذه تر�سلها بعد امتام عميلة �سراء بيوم او يومني.

اقراأ املزيد عن الت�سويق عرب الربيد االلكرتوين

https://expandcart.com/
https://expandcart.com/
https://expandcart.com/
https://www.expandcart.com/ar/18599-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%83/
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 Content Marketing( الت�سويق باملحتوي) قد تكون �سمعت عن هذا امل�سطلح عدة مرات
و هو من اقوي و�سائل الت�سويق حاليا و التي تعتمدها االن كل ال�سركات الناجحه من جميع 

االحجام و املجاالت و هو باخت�سار:

»ان�صاء و ن�صر حمتوي مفيد بغر�س جذب العمالء امل�صتهدفني«

مثال: ا�سدر مقاالت مفيده عن جماالت يهتم بها عمالئك و ذات �سله بها، كمثال اذا 
كنت �ساحب متجر متخ�س�س يف بيع املكياج فالتدوين يف هذا االمر �سيكون م�سدر رائع 

للزيارات و بالتايل املبيعات

اأنواع املحتوي

املقالت و التدوين: اكتب مقاالت مفيده عن جماالت يهتم بها عمالئك و ذات �سله بها، 
كمثال اذا كنت �ساحب متجر متخ�س�س يف بيع املكياج فالتدوين يف هذا االمر �سيكون 
م�سدر رائع للزيارات و بالتايل املبيعات و اهم ما يف هذا االمر هو اال�ستمرار و لي�س فقط 

التسويق 
بالمحتوى

2
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كتابة عدد من املقاالت يف بداية م�سروعك ثم التوقف، لو اخربتك انك �سرتبح اكرث من 
100 الف دوالر يف العام االول اذا التزمت بكتابة مقاله واحده كل ا�سبوع نعم قد حتقق 

100 الف دوالر و اكرث فقط بالتدوين امل�ستمر و املنظم و �ستجد �سرح وايف للرابط ال�سابق 

بهذا اخل�سو�س

ال�صور و النفو جرافيك: هذا نوع اخر من املحتوي املفيد جدا و اف�سل مكان لن�سرها هو 
و�سائل التوا�سل االجتماعي مثل Twitter ،Facebook ،Instagram لنعود للمثال ال�سابق 
ملتجرنا االلكرتوين املتخ�س�س يف بيع املكياج اي انه خا�س بالتجميل ، ن�سر �سور ق�سات 
عمالئك  �سيجذب  مفيد  حمتوي  هذا  كل  الخ  املكياج،...  من  طرق  �سور  جديده،  �سعر 

امل�ستهدفني.

فالفيديوهات اجليده �سرت�سل لك مبيعات مبا�سره  القوه  الفيديوهات: و هي يف منتهي 
بعد  مبا�سره  تتم  املتاجر  بع�س  مبيعات  من   30% على  كثريه  اح�سائات  ا�سارات  قد  و 
م�ساهدة عميل الحد الفيديوهات الرتويجيه و لكن املق�سود هنا لي�س االعالن اي اعالن 
ب�سكل  للتو�سيح  ملثالنا  لنعود  و  املفيد  املحتوي  ذات  الفيديو  هنا  املق�سود  لكن  الفيديو 
التجميل من خالل  بعمل  يقوم  الذى  ارتي�ست  امليكب  احدى  يو�سح  فيديو  ا�سدر  عملي، 

بع�سا من منتجاتك.

الدعايه  املن�سات  من  وهى   Twitter على  ما جتدها  عاده  املخت�صره: و هي  الن�صو�س 
ذات عالمه جتاريه كبريه و عادة الن�سو�س بداخلها ما تكون خرب، او معلومه �سريعه و 

خمت�سره.

https://www.expandcart.com/ar/18757-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87/
https://www.expandcart.com/ar/18757-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87/
https://www.expandcart.com/ar/18757-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87/
https://www.expandcart.com/ar/18757-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87/
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»و هو باخت�سار ان�ساء و ن�سر حمتوي على مواقع التوا�سل االجتماعي للو�سول الهدافك 
الت�سويقيه«

البدء بالت�صويق اللكرتوين بخطه ب�صيطه

يلي بع�س اال�سئله التي تبني عليها خطتك الت�سويقيه على مواقع التوا�سل االجتماعي:

▪ التوا�سل 	 مواقع  على  الت�سويقيه  حمالتك  خ��الل  من  حتقيقه  تتمني  ال��ذي  ما 
االجتماعي؟

▪ من هم عمالئك امل�ستهدفني و اين جتدهم على مواقع التو�سل االجتماعي؟	

▪ ما هي الر�ساله الت�سويقه التي تريد ار�سالها عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي؟	

�سبيل  على  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  ت�سويقك  ا�سرتاجتية  حتدد  عملك  نوعية 
 Facebook الكرتوين خالل متجر  من  االلكرتونيه  التجاره  جم��ال  يف  كنت  اذا  املثال 
ف   B2B جت���اري  عمل  يف  كنت  اذا  ام��ا  و  و�سائلك  اف�سل  �سيكون   & Instagram 

LinkedIn و Twitter �سيكونون االف�سل.

التسويق 
عبر شبكات 

التواصل 
االجتماعي

3

https://expandcart.com/
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اذا كيف �صت�صاعدك و�صائل التوا�صل الجتماعي يف الت�صويق

ميكن ان ت�ساعدك و�سائل التوا�سل االجتماع على حتقيق العديد من االهداف الت�سويقيه 
نذكر منها هنا:

▪ زيادة عدد الزيارات »الرتافيك« ملوقعك او متجرك االلكرتوين	

▪ 	Social Proof با�ستخدام ما ي�سمي بال Conversion Rate زيادة معدل التحول

▪ 	Branding ان�ساء و ن�سر عالمتك التجاريه

▪ حت�سني التوا�سل بينك و بني عمالئك	

كيف تزيد عدد الزيارات الى موقعك اللكرتوين »الرتافيك« من خالل و�صائل 
التوا�صل الجتماعي

قم بعمل ن�سر دائم مبحتوي جيد به روابط من موقعك او متجرك االلكرتوين و هذا حتما 
�سيزيد من حجم الزيارات من جانبني االول هو تلك الزيارات التي �ست�سلك مبا�سره من 
املن�سور نف�سه و اخري و التي �ستجد بعد حت�سني ترتيب ظهور موقعك يف حمركات البحث 

ب�سبب فقط التفاعل اجليد على من�سورات ذات رابط على و�سائل التوا�سل االجتماعي
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 Conversion التحول  لزيادة معدل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ت�صتخدم  كيف 
Rate

و�سائل التوا�سل االجتماعي ت�ساعدك كثريا على زيادة الثقه يف منتجاتك او ما تقدمه من 
خدمات و هو ما يعرف بال Social Proof و يلي تو�سيح عن كيف يحدث هذا

اأول: عدد املتابعني
كلما زاد عدد املتابعني ملوقعك او متجرك االلكرتوين على و�سائل التوا�سل االجتماعي كلما 
زادت الثقه يف ما تقدمه على �سبيل املثال اذا اعجبك منتج على احد املتاجر االلكرتونيه و 
وجدت 100 الف متابع لهذا املتجر على Instagram فهذا حتما �سيزيد من ثقتك لل�سراء 
من هذا املتجر و تخيل لو ان االمر بالعك�س و كان عدد املتابعني 10 متابعني فقط او اذا مل 
يكن ملتجرك او موقعك وجود على و�سائل التوا�سل االجتماعي فهذا حتما �سيقلل من الثقه 

و بالتايل معدل ال�سراء و التحول.

ثانيا: حجم التفاعل
عدد املتابعني هو امر هام لكن عليك احلر�س اي�سا على تفاعل مع املتابعني على �سفحاتك 
يف و�سائل التوا�سل االجتماعي فهذا هو الدليل الثاين الذي �سيزيد من ثقتك العمالء يف 

ما تقدمه و لزيادة التفاعل فقط اتبع االتي:

▪ ان�سر حمتوي جديد ب�سكل يومي من من�سور الى 10 من�سورات يوميا.	

▪ ان�سر حمتوي منا�سب لنوعية و�سيلة التو�سل االجتماعي على الفي�سبوك مثال تاكد 	
دائما من ان من�سوراتك بها نوع من البهجه.

▪ ا�ستخدم ال�سور يف جميع من�سوراتك.	

▪ ا�ستخدم روابط من موقعك او متجرك االلكرتوين يف جميع املن�سورات.	

▪ قم بالرد ال�سريع على جميع التعليقات.	
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ثالثا: التعليقات اليجابيه
تعليقات   10 املن�سورعلى  و وح�سل هذا  للرتويج عن منتج جديد  بعمل من�سور  اذا قمت 
ايجابيه عن املنتج من ا�سخا�س قد قامو بالفعل ب�سراء املنتج من متجرك فالى مدي تظن 

ان هذا �سي�سجع عمالئك على ال�سراء اكرث من هذا املنتج و غريه من متجرك.

»انت الن قد اكت�صبت ثقة العمالء امل�صهتدفني يف ما تقدمه من خدمات او منتجات«

ان�صاء و ن�صر عالمتك التجاريه

عالمتك التجاريه هي امر هام جدا و للت�سويق عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي دور هام 
جدا يف ان�ساء و ن�سر عالمتك التجاريه و لت�ساعدك مواقع التوا�سل االجتماعي على هذا 

اتبع االتي:

▪ ا�سف �سعارك يف جميع املن�سورات على جميع الو�سائل	

▪ ا�سف يف العديد من من�سوراتك الر�ساله اخلا�سه بعالمتك التجاريه	

▪ ان�سر من�سورات دائما بها هوية و روح عالمتك التجاريه	

https://www.expandcart.com/ar/17587-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87/
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او الدفع عن كل نقره هو اال�سلوب اال�سهر و االكرث ا�ستخداما لالعالنات على   PPC ال 
 Google مثل الكربي  االعالنيه  املن�سات  جميع  تعتمده  الذي  اال�سلوب  هو  و  االنرتنت 

.Facebook و املن�سه االعالنيه اخلا�سه بال Adwords

االهداف  و  االعالنيه  االهداف من حمالتك  بتحديد  تبدا  ان  عليك  ت�سويقه  كاي خطه 
الت�سويقيه من االعالنات على االنرتنت تكون واحد او اكرث من االهداف التاليه.

▪ جلب الزيارات ملوقعك االلكرتوين »الرتافيك«	

▪ 	Sales Leads احل�سول على بيانات لعمالء م�ستهدفني

▪ البيع و زيادة املبيعات	

▪ 	Branding الرتويج للعالمه التجاريه

االعالنات 
PPC المدفوعه

4

https://adwords.google.com/
https://adwords.google.com/
https://facebook.com/
https://adwords.google.com/
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�سوره من املن�سه االعالنيه للفي�سبوك تو�سح انواع احلمالت االعالنيه

و من اهم ما مييز االعالنات PPC و الت�سويق االلكرتوين ب�سكل عام هو القدره الكبريه 
على قيا�س النتائج فعلى �سبيل املثال اذا قمت بعمل حمله اعالنيه ت�ستهدف املبيعات ب�سكل 
ب�سبب  وردت  التي  قيمتها  و  املبيعات  التعرف على عدد  ال�سهوله  مبا�سر ميكنك مبنتهي 

مبا�سر من خالل هذه احلمله و هذا متوفر على جميع املن�سات االعالنيه الكبريه.

كيفية ان�صاء حمله اعالنيه على الفي�صبوك و ان�صتجرام

املن�سه  فان  بهذا  و  واح��د  غطاء  حتت  االن  هم  االن�ستجرام  و  الفي�سبوك  ان  تعلم  كما 
كال  على  بك  اخلا�سه  االع��الن��ات  ن�سر  خاللها  من  ميكنك  الفي�سبوك  على  االعالنيه 
 Facebook Ads Manger املوقعني الفي�سبوك و ان�ستجرام و لكي تبدا فقط تبحث عن
داخل ح�سابك على الفي�سبوك على حمرك البحث جوجل و بهذا يكون ح�سابك اخلا�س 

باالعالنات قد مت.

و تبدا االن يف ان�ساء حمالتك الدعائيه و اذا كنت يف بداية عملك اي ان �سركتك هي ال تزال 
�سركه نا�سئه او كنت يف بداية العمل على التجاره االلكرتونيه و الت�سويق االلكرتوين ب�سكل 
 Conversion و تعريف ال Conversion عام فنن�سح دائما باحلمالت التي ت�ستهدف ال
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هنا ليكون هو املبيعات و �ستجد يف هذا الفيديو �سرح عملي خطوه بخطوه عن كيفية ان�ساء 
اعالنات الفي�سبوك و االن�ستجرام بهدف حتقيق املبيعات

و اذا كنت يف مرحله متقدمه يف عملك فعليك الدمج ما بني انواع عديده من احلمالت 
مثل الرتافيك و الرتويج لعالمتك التجاريه.

كيفية ان�صاء حمله اعالنيه على جوجل ادورد�س

جوجل ادورد�س هي املن�سه االعالنيه اخلا�سه بجوجل و من خالل هذه املن�سه ميكنك 
عمل نوعني ا�سا�سني من االعالنات و هما Search Network و Displacement و كالهما 
الى  اي�سا  باال�سافه  �سابقا  التي ذكرنها  الت�سويق  اهداف  اي من  لتحقيق  يتم  ان  ميكن 

احلمالت االعالنيه على اليوتيوب �سواء كانت ن�سيه او من خالل فيديوهات اعالنيه.

و لكي تبدا فقط قم بفتح ح�سابك على جوجل ادورد�س و من ثم ميكنك البدا يف ان�ساء 
حمالتك االعالنيه.

https://youtu.be/ofFf0OBn9fU
https://youtu.be/ofFf0OBn9fU
https://youtu.be/ofFf0OBn9fU
https://youtu.be/ofFf0OBn9fU
https://youtu.be/ofFf0OBn9fU
https://adwords.google.com/
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 New سفحة ان�ساء حمله جديده� Google Adwords سوره من املن�سه االعالنيه ل�
Campaign و تو�سح ال�سوره انواع احلمالت

و تتمتع اعالنات جوجل مبيزه فريده و هي انه ميكنك الو�سول للعميل الذي يبحث عن 
منتجك يف وقت بحثه و هذه ميزه فريده ال ت�ستطيع اي من�سه اعالنيه اخري توفريها. 

غري انها مكلفه ن�سبيا و معقده نوعا يف االداره.

�ساهد الفيديو Google Adwords يف 30 دقيقه
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Twitter كيفية ان�صاء حمله اعالنيه على تويرت

مثلها مثل و�سائل التوا�سل االجتماعيه االخرى يوفر تويرت اي�سا من�سه اعالنيه و لكنها 
هي �سعيفه من حيث اخل�سائ�س مقارنه بالفي�سبوك اأو جوجل غري انها تكون موؤثره جدا 

ان كنت تعلم تواجد كبري لعمالئك على تويرت.

�سوره من املن�سه االعالنيه ل Twitter تو�سح انواع احلمالت املتاحه

 Twitter Ads ابحث عن Twitter لكي تبدا فقط بعد ت�سجيلك للدخول على ح�سابك على
https://ads.twitter.com او ا�سغط على الرابط

و �سوف يتم االمر هنا من خالل ترويج احد التويتات من ح�سابك للفئه امل�ستهدفه.

https://ads.twitter.com/
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وهو الو�سول لعمالئك امل�ستهدفني عند بحثهم عن ما تقدمه من خدمات او منتجات و 
ينق�سم الى �سقني االول اجلزء املدفوع و هو ما �سبق و حتدثنا عنه Google Adwords و 

.SEO اجلزء االخر الظهور الطبيعي يف نتائج حمركات البحث و هو ما يعرف بال

اوال اذا ما قمت بعمل كل ما �سبق ب�سكل �سحيح و با�سرتاتيجيه وا�سحه فيقينا �سيظهر 
موقعك او متجرك االلكرتوين ب�سكل طبيعي امام عمالئك امل�ستهدفني عند بحثهم حيث 
او  املوقع  لهذا  ت�سويت  مبثابة  اعمال  من  �سبق  ما  كل  نتائج  تعترب  البحث  حمركات  ان 

املتجر االلكرتوين.

و لكن دعونا نق�سم ال SEO هنا الى الق�سمني الرئي�سني و هما:

On-page ال�صبط داخل ال�صفحه

و هو بب�ساطه التاكد من وجود الكلمات الداليليه امل�ستهدفه �سمن ال�سياق الطبيعي ملحتوي 
ال�سفحه مع التاكيد من وجود الكلمه الداليليه االهم يف عنوان ال�سفحه و رابط ال�سفحه.

التسويق عبر 
محركات البحث 

SEM

4
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Off-page ال�صبط خارج ال�صفحه

و هو ان يتحدث غريك عنك ، اي ان تتحدث املواقع االخري او اال�سخا�س عن موقعك و 
هذا يتم اذا ما ا�ساف احد املواقع االخري رابط ملوقعك من نوع Do-follow او قام عدد 
من اال�سخا�س بالتعليق او االعجاب امل�ساركه الحد املن�سورات التي بها رابط من موقعك 

على و�سائل التوا�سل االجتماعي.

و لكي تبدا يف تنفيذ ال SEO اتبع اخلطوات التيه:
حدد الكلمات الدليليه التي ت�ستهدفها.. 1
قم بالبحث عن ترتيب الظهور اخلا�س مبوقعك يف هذه الكلمات الدليليه.. 2
حدد املناف�سني الذين يظهرون يف ترتيب اعلى يف تلك الكلمات.. 3
ابدا يف ن�سر حمتوي على موقعك يحتوي على الكلمات امل�ستهدفه ب�سكل �سحيح.. 4
التي . 5 االلكرتوين  الت�سويق  طرق  با�ستخدام  ال�سفحات  هذه  عن  الرتويج  يف  ابدا 

او�سحناها.
حلل و تابع النتائج.. 6

Moz و من اف�سلها هي اداة SEO و لتنفيذ هذا ب�سكل �سهل ميكنك ا�ستخدام ادوات ال

�ساهد فيديو ال SEO يف 30 دقيقه

https://moz.com/
https://moz.com/
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و ح�صابك علي  الفي�صبوك  ل�صفحتك علي  اأكرث  لتح�صل علي متابعني  ن�صائح 
التويرت 

عندما يتعلق االأمر بت�سويق منتجاتك علي مواقع التوا�سل االإجتماعي فاإنه اأمر ي�ستحق منك 
كل االإهتمام ملا له من تاأثري كبري علي حجم مبيعاتك و �سهرة متجرك االإلكرتوين. اأكرث 
من %50 من االأ�سخا�س الذين يتابعون اأكرث من 12 عالمه جتاريه يوؤكدون اأنهم مييلون 
اأكرث لل�سراء من هذه ال�سركات و هذا يعني اأن احل�سول علي ليكالت اأكرث ل�سفحتك علي 
الفي�س بوك و متابعني اأكرث حل�سابك علي التويرت مرتبط ب�سكل اأ�سا�سي مبعدل اإكت�سابك 

للعمالء اجلدد و االإبقاء علي عمالئك احلالني. 

و االأمر لي�س متعلقا فقط بزيادة عدد الليكات و املتابعني ل�سفحتك و اإمنا اأي�سا زيادة عدد 
الليكات و للمن�سورات التي تقوم بها. احل�سول عدد اأكرب من املعجبني لكل من�سور �سيزيد 
من عدد االأ�سخا�س الذين �سريون هذا املن�سور، يعتمد الفي�س بوك نظاما ح�سابيا معقدا 
ليظهر املن�سورات و يحتوي هذا النظام علي اإحت�ساب عدد الليكات التي حققها املن�سور 

فور ن�سره و م�ستوي التفاعل علي �سفحتك و و تاريخ الن�سر.

اإذا كيف ميكنك اأن تظهر من�سوراتك ب�سكل جيد لتح�سل علي اأكرب عدد من املتابعني، 
اإليكم �سبع ن�سائح هامه جيدا

اأول: اإن�صاء حمتوي مذهل

ما هي اأف�سل طريقه للح�سول علي ليكات اأكرث؟ اإن�ساء حمتوي رائع و فريد من نوعه و 
مقنع و يدفع امل�ستخدمني اإيل م�ساركته مع اأ�سدقائهم، �سحيح؟ لي�س متاما. فمن ال�سعب 
جدا اأن تتمكن من تخمني نوعية املن�سورات التي �ستجمع عدد كبري من الليكات و املتابعات 
مواقع  التجاريه علي  وا�سحه لرتويج عالمتك  اإ�سرتاتيجيه  البداأ من حتديد  فعليك  لذا 
 Brand  ( التجاريه  عالمتك  �سخ�سية  هي  ما  مييزك،  الذي  ما  االإجتماعي.  التوا�سل 

Personality ( عالمتك التجاريه علي مواقع التوا�سل 
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ومن هذا املنطلق اأن تبداأ بدايه قويه يف اإن�ساء حمتوي مذهل و فريد.

اأي�سا تاأكد من اإ�سافة زر اأعجبني و امل�ساركه اخلا�س بالفي�س بوك و تويرت يف �سفحات 
موقعك و حل�سن احلظ فاإن هذه اخلا�سيه متاحه يف اإك�سباند كارت.

ثانيا: توا�صل مع متابعيك

هل قمت مبقابلة �سخ�س الأول مره و وجدت هذا ال�سخ�س يتحدث عن نف�سه و عن مدي 
روعته طوال الوقت! بالطبع لن حتب مقابلة هذا ال�سخ�س مره اأخري، �سحيح؟ 

�سخ�سية  تعك�س  فهي  التوا�سل  مواقع  علي  �سفحاتك  و  ح�ساباتك  مع  احلال  هو  هكذا 
عالمتك التجاريه فال جتعل جميع من�سوراتك عنك و عن جوده خدمتك و روعة منتجاتك 

و لكن عليك تق�سيم املن�سورات اإيل ثالثة اأنواع كالتايل:

▪ ثلث املن�سورات تكون خم�س�سه للرتويج عن عرو�سك و منتجاتك بهدف حتقيق 	
مبيعات ب�سكل .مبا�سر

▪ ثلث املن�سورات تكون عباره عن اأخبار و معلومات لها عالقه بنوعية املنتجات التي 	
تقدمها و يجب اأن تقدمها ب�سكل �سيق.
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▪ ثلث املن�سورات تكون بهدف التوا�سل مع عمالئك و فتح حوار. 	

و هى من اأف�سل اأنواع املن�سورات التي حتقق التوا�سل و تفتح هذا احلوار هي »االأ�سئله« 
بنائًا علي االإح�سائات فاإن هذا النوع من املن�سورات يحقق تعليقات اأكرث بن�سبة %100 من 

باقي االأنواع و يلي بع�س االأمثله لبع�س االأ�سئله التي ميكن اأن ت�ستخدمها:

▪ ماهو االف�سل .... بالن�سبه لك؟	

▪ ماذا �ستفعل ب 1000 دوالر؟ 	

▪ هل تف�سل ... اأم ...؟	

▪ هل تعتقد اأن .... �سيكون عر�س رائع؟ 	

▪ �سوؤال عن �سوره، قم باإ�سافة �سوره و ا�سف ال�سوؤال. ما راأيك بهذا؟	

مثال: 

بدء العمل، هذا م�سهد من فيلم كان ليوناردو دي كابريو ي�ستخدم هذه الطريقه لت�سجيع 
The Wolf of Wall Street نف�سه قبل كيفيه القيام بت�سجيع نف�سك قبل العمل؟
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ثالثاً: اإ�صتخدم �صور و كلمات قليلة

اأكرب  توا�سل  حتقق  اأقل  اأو  حرفا   80 اأقل  من  املكونه  املن�سورات  اأن  االإح�سائيات  تظهر 
بن�سبة %66 وان %87 من املن�سورات التي متتت م�ساركتها كانت حتتوي علي �سور.

رابعاً: اإختار الأوقات الأف�صل للن�صر

توقيت الن�سر يف مواقع التوا�سل االإجتماعي هو اأمر هام جيدا فاإذا قمت بن�سر من�سورات 
رائعه يف اأوقات ال يتواجد فيها اال عدد قليل من متابعيك فلن حتقق هذه املن�سورات اأي 
�سئ. تعرف علي االأوقات االأف�سل للن�سر من خالل التجربه و ب�سكل عام تظهر االإح�سئيات 
اأن اأف�سل اأوقات الن�سر تكون علي الفي�س بوك هي يوم الثالثاء و االأربعاء من ال�ساعه 9م و 
حتي 10م و اأف�سل االأوقات للن�سر علي تويرت هو يوم االأربعاء من من ال�ساعه 4م اإيل 5م و 
لكن قد تختلف هذه التوقيتات بح�سب بلدك فعليك التجربه للن�سر يف اأوقات خمتلفه حتي 

تتعرف علي االأوقات االأف�سل للن�سر.

خام�صاً: اإ�صتخدم الإعالنات املدفوعه لرتويج املن�صورات

)Post Boost( يقدم الفي�س بوك ما ي�سمي بال 

و هو عباره عن اإعالن مدفوع علي الفي�سبوك لرتويج املن�سورات

)Tweet Engagement( اأي�سا يقدم التويرت هذه اخلدمه حتت اإ�سم

https://ads.twitter.com  ولنبداأ هذا علي التويرت اأدخل علي هذا الرابط 

)Boost( الذي تريد ترويجه و اإ�سغط علي زر )و يف الفي�س بوك اإختار املن�سور )البو�ست
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�ساهد ال�سوره التاليه للتو�سيح:

�صاد�صاً: اإ�صتخدم الإعالنات املدفوعه لزيادة عدد الليكات اأو املتابعني

يقدم الفي�سبوك و تويرت نوع اأخر من االإعالنات و هو ي�ستهدف زيادة عدد الليكات علي 
�سفحتك ب�سكل عام اأو عدد املتابعني علي ح�سابك علي تويرت، ميكنك البداأ يف تنفيذ هذا 

علي التويرت من خالل هذا 

https://ads.twitter.com :الرابط التالى

Followers و �ستجد هذا النوع من االإعالن حتت اإ�سم

هذا  عمل  كيفية  عن  بخطوه  خطوه  ل�سرح  التايل  الفيديو  �ساهد  بوك  للفي�س  وبالن�سبه 
االإعالن.
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�صابعاً: اأ�صف روابط ل�صفحات التوا�صل الإجتماعي علي موقعك

اأف�سل الطرق التي �ستزيد من عدد متابعيك علي مواقع التوا�سل و ثبت هذا  و هي من 
مواقع  علي  مبتابعتك  تقوم  اأن  تاأكيد  بكل  �ستحب  موقعك  زوار  من  ن�سبه  فاإن  بالتجربه 
التوا�سل فاأ�سف الروابط ب�سكل وا�سح و جذاب، اإذا كنت ت�ستخدم اإك�سباند كارت ف�ستجد 

العديد من الطرق الرائعه لربط ح�ساباتك علي مواقع التوا�سل مبوقعك.
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اذا كنت تريد اأن حت�سل على اكرب ن�سبة م�ساهدة للفيديو اخلا�س بك على يوتيوب، فمما 
يتم  يوم  كل  فيديو  بليون   1.5 فهناك   ، االآن  موجودة  و  متاحة  الفر�سة  اأن  فيه  �سك  ال 
اإ�سافتهم على يوتيوب، و ي�ساهد امل�ستخدمون الفيديوهات يف املتو�سط اأكرت من �ساعة كل 

يوم فقط على اأجهزتهم املحمولة.

بك  اخل��ا���س  الفيديو  و���س��ول  اإمكانية  م��ن  ب��االإح��ب��اط  ي�سيبك  اأن  ميكن  ال��ع��دد  وه��ذا 
للم�ساهدين، و لذلك كان من ال�سروري عمل هذا املو�سوع الذي �سيفيدك يف زيادة ن�سبة 

م�ساهدة الفيديو اخلا�س بك على يوتيوب.

كيف تحقق 
نسبة مشاهدة 

اكبر على 
يوتيوب - 

نصائح مهمة
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13 طريقة لزيادة ن�صبة م�صاهدة فيديوهاتك على يوتيوب

1 ت�صجيع املتابعني احلاليني لك على ال�صرتاك يف قناتك على يوتيوب

يعترب االأ�سخا�س الذين يتابعون و ي�ستمتعون مب�ساهدة قناتك على اليوتيوب م�سدر هام 
و عظيم لتقدير امل�ساهدات املحتملة للمحتويات و الفيديوهات القادمة ، فحينما ي�سرتكوا 
يف قناتك يكون لديهم اخليار باأن ياأتيهم اإ�سعار فى كل مرة ت�سيف �سئ جديد على القناة 

، و هذا يوفر م�ساهدات حلظية لها ، يف كل مرة تن�سر �سئ جديد.

و اأ�سهل الطرق لزيادة متابعينك و زيادة امل�ساهدات على يوتيوب هو مطالبتهم و �سوؤالهم 
اأن يتابعوا الفيدوهات وذلك عن طريق اإ�سافة زر  call to action يف نهاية الفيديو

وان ي�سرتكوا يف قناتك وذلك يكون متمثل يف )ا�سرتاك( يف قناتك اأو عن طريق اإ�سافة 
رابط يف و�سف الفيديو ميكنهم ال�سغط عليه 

2 ا�صاأل م�صاهدينك عما يريدون اأن يروه اأو يقدم لهم

فمن املده�س اأن ت�ساأل م�ساهدينك عما يريدون م�ساهدته اأو تقدميه لهم ، وتنفيذ ذلك 
يجعلهم منبهرين و يعتقدون اأنك تقراأ اأفكارهم.
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و  لديه  للنجاح خللق والء  تعترب طريقة موكده  روؤيته  امل�ساهد  يريد  تقدمي حمتوى معني 
ات�سال داخلي يجعله متابع دائم للمزيد على قناتك.

و ميكن اأن ت�ستفيد من طلبات و اآراء م�ساهديك يف تكوين و تقدمي حمتوى اآخر ، و رمبا 
تكون فكرة مل تخطر ببالك من قبل و حتقق الكثري من النجاح، و عندما تنفذ هذه االأفكار 
عليك باإعادة طرح ال�سوؤال مرة اأخرى ، و هذا الفعل ي�سمن لك من جهة اأخرى التفاعل 

الكبري على الفيديو الذي تنتجه طبقا الحتياجات و روؤية و رغبة متابعينك.

3 ا�صتخدم قوائم الت�صغيل لكي حتافظ على ن�صبة م�صاهدة اجلمهور

قوائم  وج��ود  اأهمية  جيدا  يدركون  العاملية  املاركات  ا�سحاب  و  التجارية  العالمات  اإن 
الت�سغيل و الت�سغيل التلقائي ، فعندما يبداأ الفيديو اجلديد اأمامك دون جهد منك يكون 
من ال�سعب عليك ايقافه اأو عدم االنتباه له و خا�سة اإذا كان املحتوى جذاب و ي�ستحق 

امل�ساهدة.

كيف تن�صئ قوائم الت�صغيل على يوتيوب؟

▪ انتقل اإلى اأول فيديو تريد و�سعه يف قائمة الت�سغيل.	

▪ اخرت ا�سافة اإلى.	

▪ حدد قائمة موجودة بالفعل اأو ا�سغط على )ان�سئ قائمة جديدة(، ثم قم بو�سع 	
ا�سم معني لها.

▪ .اخرت �سيا�سة اخل�سو�سية التي تنا�سبك لقائمة الت�سغيل اخلا�سة بك ، و اإذا كنت 	
تهدف اإلى زيادة ن�سبة امل�ساهدات على الفيديو اخلا�س بك على يوتيوب فبالطبع 

ترتكها عام

▪ ا�سغط ان�ساء.	
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4 ا�صتخدم �صا�صات النهاية و العالمات املائية لكي تروج لفيديوهات اأو قنوات اأخرى

اإلى لفيديوهاتك االأخرى، و ت�سجيعهم على م�ساهدة  هذه فر�س جيدة لتحويل امل�ساهد 
املزيد.

و العالمات املائية تعزز فر�سة الرتويج لقناتك اخلا�سة على يوتيوب.

اأما عن نظام البطاقات فهو مثل االإعالنات التي تظهر فجاأة خالل الفيديو نف�سه ، بينما 
�سا�سات النهاية تظهر يف اخر الفيديو.

ملاذا ت�صيف البطاقات؟

اإذا كان هدفك زيادة امل�ساهدات على يوتيوب ف�ستكون اأحد و�سائلك ا�ستخدام البطاقات 
للربط بني الفيديو و قناتك اخلا�سة على يوتيوب.

كيف ت�صيف �صا�صات النهاية؟

▪ من ح�سابك اخلا�س على يوتيوب اخرت ا�ستوديو مبدعي املحتويات.	

▪ ا�سغط على مدير الفيديو.	

▪ ا�سغط على مقاطع الفيديو.	

▪ التعليقات 	 و  النهاية  �سا�سة  اخرت  ثم  تريد  ال��ذي  الفيديو  يف  تعديل  على  ا�سغط 
التو�سيحية.

▪ .اخرت اذا كنت تريد ن�سخة من �سا�سة �سابقة اأو �ستن�سئ واحدة جديدة با�ستخدام 	
مناذج اليوتيوب، اأو تن�سئ واحدة جديدة من البداية م�ستخدما ا�سافة خيار اآخر 

▪ عندما ت�سل اإلى النتائج املر�سية لك ا�سغط حفظ.	

5 ركز على تخ�ص�صك

انه من احلد�س اأن تفكر اأن الرتكيز على جمهور �سغري ميكنك من زيادة امل�ساهدات على 
الفيديو اخلا�س بك على يوتيوب، و هذا حقا ما فعله ) جراهام كو�سرين ( ، حيث قال اأنه 
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حاول تقدمي حمتوى يهم اأنواع معينة من اجلمهور و يعطي لهم اخليار اإن كانوا �سيتابعون 
ما يفعله او ال

و بالفعل الذين انتهوا من م�ساهدة املحتوى يلتفون حوله و ي�سبحون متابعني و لديهم والء 
له ، و حري�سني على م�ساهدة اأي جديد ، هوؤالء الذين ال ين�سرفون ب�سبب اأن �سئ اآخر 

اأعجبهم اأكرث.

6 اجعل البحث �صهال

قبل اأن ي�ساهد امل�ستخدم الفيديو ، عليه اأوال اأن يجده عند البحث وهذا يعني اأنك يجب اأن 
)SEO( تركز على تقنية ال�سيو من البداية

عندما تكتب عناوين اأو تفا�سيل يف�سل )كو�سرين( كتابة كلمات مفتاحية حمتملة يف �سريط 
البحث مل�ساهدة املقرتحات املقدمة، و رمبا حت�سل على اأفكار متعلقة بامل�سطلحات التي 

مل تفكر بها فاذا كانوا متعلقني و لهم �سلة مبو�سوع الفيديو ا�سفهم اذا كانوا منا�سبني.

جوجل تريندز و جوجل ادوردز �سي�ساعدونك على اختيار الكلمات املفتاحية املنا�سبة التي 
لها  لي�س  التي  الكلمات  ا�ستخدام  و احذر  التي ت�سعها،  التفا�سيل  و  �سيت�سمنها عنوانك 

عالقة بالفيديو ملجرد انها كثرية اال�ستخدام.

و انت اي�سا تتمكن من ا�ستخدام الها�ستاج يف التفا�سيل حتى 15 مرة.

https://www.expandcart.com/ar/19856-%D8%B3%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82/
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60 حرف للتاأكد من عر�س الكلمات يف نتائج  اجعل العنوان اخلا�س بالفيديو يف حدود 
البحث.

7 ا�صتخدم �صور �صغرية مقنعة

امل�ستخدمون ال يقراأون اال�سياء التي يتفح�سوها اإلكرتونيا ، و يلفت نظرهم ب�سكل اأكرب 
ال�سور و االألوان. فبدال من اختيار رمز اأو �سورة عامة ، اخرت لنف�سك �سورة خمتلفة لتزيد 

من لفت االنتباه.

▪ 	1280 x 720 يجب اأن تكون ال�سوره املقا�س التالى

▪ واحلجم اقل من 2 ميجابيت 	

8 ح�صن من قناتك

ولكي  نف�سها،  الفيديوهات  اأهمية حت�سني  بنف�س  يعترب  بها  االهتمام  و  القناة  لتح�سني  و 
تتحكم يف هذا اأنت حتتاج لتفعيل ح�سابك
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اأ�صف قنواتك الجتماعية. 1

احر�س على الربط بني القنوات املختلفة لتحقيق املزيد من امل�سداقية.

ان�صئ ايقونة للقناة. 2

�سورة القناة مهمة جدا و يجب اأن تكون مقنعة و ت�سف عالمتك التجارية بدقة.

ا�صف �صورة الغالف ملفتة لالنتباه يف القناة. 3

2560 x 1440 يجب اأال يقل حجمها عن بيك�سل

�صع و�صف و تفا�صيل لقناتك. 4

و لديك القدرة على ا�ستخدام 1000 حرف لذلك ، و هذا ي�ساعد امل�ساهدين يف معرفة 
ماهية قناتك و هدفها و ربطهم بها مل�ساهدة كل جديد

9 كن على وعي تام ب�صيا�صة يوتيوب

و  البحث،  عند  امل�ستخدم  يجده  فيديو  اأي  حت��دد  اخل��وارزم��ي��ات  و  ال�سيا�سات  ه��ذه  و 
الفيديوهات املقرتحة. و لي�ست الفيديوهات الفردية هي وحدها التي تخ�سع لهذا و لكن 

كافة قنوات يوتيوب.

10 كن اجتماعي

هل يعترب يوتيوب من �سبكات التوا�سل االجتماعي ؟ اذا كنت تريد ان تزيد من م�ساهدات 
قناتك على يوتيوب، عليك اأن تتعامل مع يوتيوب على هذا االأ�سا�س.

رد دائما على تعليقات امل�ساهدين للفيديو اخلا�س بك و متابعينك على يوتيوب، و خ�سو�سا 
عندما يكون ت�ساوؤال.

هذا يو�سح اأنك تتفاعل معهم وتزيد من م�سداقيتك لديهم.

عليك اي�سا متابعة القنوات االأخرى ملناف�سينك.
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11 تعلم و ا�صتفيد من حتليالت يوتيوب

ان مفتاح النجاح يف الت�سويق هو التجربة و املتابعة ثم و�سع اال�سترياتيجية اخلا�سة بك 
بناء على 

كان  كيف  و  االأف�سل،  كان  فيديوهاتك  من  فيديو  اي  �ستخربك  يوتيوب  حتليالت  نتائج 
تفاعلك مع متابعينك

هذه اخلطوات �ستجعلت تتعامل ب�سكل اأف�سل مع جمهورك و متابعيك.

12 روج للفيديو اخلا�س بك عرب قنوات اخرى على يوتيوب

اذا كان لديك م�ساهدين و متابعني على قنوات اأخرى ، اجعلهم يعرفون اأنك قمت بن�سر 
فيديو جديد على قناتك على يوتيوب.

13 جرب العالنات على يوتيوب

من الطرق امل�سمونة لزيادة امل�ساهدات على يوتيوب عمل االعالنات ، فاالعالنات على 
يوتيوب تعر�س املحتوى الذي تقدمه على امل�ستخدمني.
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https://wp.me/p9Fw8z-5vD ساهد هذا املقال عن طرق االعالن علي يوتيوب�

ت�ساعدك يف  التي  اأهم الطرق  ال�سابقة تكون قد تعرفت على  وبعد معرفة كل اخلطوات 
حتقيق ن�سب م�ساهدة عالية على يوتيوب، و لكن تذكر دائما اأن اتباع اخلطوات بدون وجود 

حمتوى قوي و جيد لن ي�ساعدك يف �سئ.

https://wp.me/p9Fw8z-5vD
https://wp.me/p9Fw8z-5vD
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و�صائل التوا�صل الجتماعى

هل تبحث عن اأحدث اإح�سائيات و�سائل التوا�سل االجتماعى؟ هل تريد معرفة �سبكات 
وتطبيقات ال�سبكات االجتماعية االأكرث �سعبية يف 2018؟

�سواء اأكنت تبحث عن ذلك بغر�س البدء يف عمل اأو كنت ف�سولًيا فقط، فقد وفرنا لك 
جميع اإح�سائيات و�سائل التوا�سل االجتماعى التي قد حتتاجها.

اح�صائيات في�صبوك

مت تاأ�سي�س في�سبوك بوا�سطه مارك زوكربريج ومت اإطالقه يف عام 2004

وقتها كان في�سبوك مق�سوًرا على طالب جامعة هارفرد فقط ، ولكنه كان متاًحا يف وقت 
الحق لكل �سخ�س فوق 13 عاًما طاملا كان لديه عنوان بريد اإلكرتوين �سالح.

االآن و بعد ما يقرب من 14 عاًما، اأ�سبح في�سبوك اأكرب �سبكة توا�سل اجتماعي يف العامل

احصائي�ات 
وسائل التواصل 
االجتماعى 2018 

- كل ما تحتاج 
إلى معرفته
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وعندما يتعلق االأمر باإح�سائيات و�سائل التوا�سل االجتماعى ، يعترب في�س بوك هو املعيار 
الذي يتم القيا�س على اأ�سا�سه االآن و املقارنة مع جميع ال�سبكات االأخرى

و اإليك بع�س اح�سائيات الفي�سبوك احلالية

▪ اعتباًرا من اأبريل 2018، اأفاد موقع في�سبوك اأن عدد امل�ستخدمني الن�سطني يقدر 	
بنحو 2.2 مليار م�ستخدم �سهرًيا و 1.4 مليار م�ستخدم ن�سط يومًيا.

▪  هناك اأكرث من 300 مليون �سورة مت حتميلها على في�سبوك كل يوم.	

▪ يف املتو�سط، يتم اإن�ساء 5 ح�سابات في�سبوك يف كل ثانية.	

▪ ما يقرب من 30 % من م�ستخدمي في�سبوك ترتاوح اأعمارهم بني 25 و 34 �سنة.	

▪ ال يزال الطلب على مقاطع الفيديو يف الفي�سبوك مرتفعًا حيث يبلغ عدد م�ساهدات 	
الفيديوهات حوايل ثمانيه مليارات يومًيا. 

https://bit.ly/2IE3LXb  :اعرف اكرث عن انواع االعالنات علي في�س بوك

https://bit.ly/2I5u7ov :اعرف اكرث عن طرق االعالنات علي في�س بوك

www.facebook.com/expandcart :ميكنكم متابعتنا علي في�س بوك

https://bit.ly/2IE3LXb
https://bit.ly/2I5u7ov
www.facebook.com/expandcart
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اح�صائيات يوتيوب 

مت اإن�ساء يوتيوب بوا�سطة �ستيف ت�سن وت�ساد هرييل وجواد كرمي )موظفون �سابقون يف 
باي بال( يف عام 2005. ويعترب هذا ثالث اأكرث و�سائل التوا�سل االجتماعى �سعبية على 

م�ستوى العامل. 

و اإليك بع�س اح�سائيات يوتيوب احلالية

▪ عدد الزيارات ال�سهرية على يوتيوب تبلغ 1.5 مليار زيارة كل �سهر.	

▪  يق�سي امل�ساهدون ما يعادل �ساعة يومًيا مل�ساهدة مقاطع فيديو يوتيوب.	

▪  يف املتو�سط ، يتم حتميل 300 �ساعة من الفيديوهات كل دقيقة على يوتيوب.	

▪  هناك اأكرث من 5 مليار م�ساهدة للفيديوهات كل يوم.	

▪  عدد امل�ستخدمني الن�سطني يومًيا على يوتيوب يزيد عن 30 مليوًنا.	

▪ ت�ستغرق الزيارة على يوتيوب يف املتو�سط 40 دقيقة.	

https://bit.ly/2rplDgO :تعرف علي اف�سل طرق االعالنات علي يوتيوب

https://bit.ly/2KMjO6J  :كيف حتقق اكرب ن�سبة م�ساهدات علي يوتيوب

https://www.youtube.com/user/ :تابعونا علي قناة اك�صباند كارت علي يوتيوب
expandcart

https://bit.ly/2rplDgO
https://bit.ly/2KMjO6J
https://www.youtube.com/user/expandcart
https://www.youtube.com/user/expandcart
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اح�صائيات ان�صتجرام

 Mike(  2010 عام  يف  �سي�سرتوم  كيفن  و  كريجر  مايك  يد  على  ان�ستجرام  اإن�ساء  مت 
 )Krieger – Kevin Systrom

 وكان الهدف الرئي�سي هو اتاحة م�ساركة ال�سور ومقاطع الفيديو ، �سواء ب�سكل عام اأو 
خا�س. منذ ذلك احلني اكت�سبها في�سبوك يف عام 2012.

و اإليك بع�س اإح�سائيات ان�ستقرام احلالية

▪  لدى ان�ستجرام اأكرث من 800 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا.	

▪  منذ ان�ساء ان�ستجرام متت م�ساركة اأكرث من 40 مليار �سورة.	

▪  عدد م�ستخدمي االن�ستجرام الن�سطني يوميا اأكرث من 500 مليون.	

▪  يف املتو�سط ، يتم حتميل 95 مليون �سورة على ان�ستجرام يومًيا.	

▪  يتم التفاعل و عمل حوايل 4.2 مليار اإعجاب كل يوم.	

▪ من 	  32% ،و  ع��اًم��ا   29 و   18 ب��ني  ان�ستقرام  م�ستخدمي  معظم  اأع��م��ار   ت���رتاوح 
م�ستخدمي ان�ستجرام طلبة جامعيني.

https://bit.ly/2wuh2jk  :تعرف علي طرق زيادة متابعينك علي ان�ستجرام

www.Instagram.com/ ان�ستجرام:  علي  ك����ارت  اك�����ص��ب��ان��د  ح�ساب  علي  تابعونا 
expandcart

https://bit.ly/2wuh2jk
www.Instagram.com/expandcart
www.Instagram.com/expandcart
www.Instagram.com/expandcart
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اح�صائيات بنرت�صت

العاملية،  االإن��رتن��ت  �سبكة  على  املعلومات  على  العثور  ل��ك  يتيح  تطبيق  ه��و  بنرت�ست 
 ت��اأ���س�����س��ت م��ن ق��ب��ل اي��ف��ان ���س��ارب و ب��ن ���س��ي��ل��ربم��ان وب���ول ���س��ك��ي��ارا يف ع���ام 2010.

الت�سويق بني  ا�ستغرق االأمر بع�س الوقت حتى جتد بنرت�ست لنف�سها مكانا على خريطة 
و�سائل التوا�سل االجتماعى، لكنها اأثبتت نف�سها يف نهاية املطاف كقوة موؤثرة.

و اإليك اح�سائيات بنرت�ست احلالية

▪  لدى بنرت�ست 200 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا	

▪  مليون م�ستخدم ن�سط من الواليات املتحدة70 	

▪ اإجمايل عدد دبابي�س بنرت�ست اأكرث من 100 مليار	

▪  اإجمايل عدد لوحات بنرت�ست حوايل 1 مليار	

▪  يزور موقع بنرت�ست كل يوم مليوين م�ستخدم يقومون بحفظ دبابي�س الت�سوق على 	
لوحاتهم

https://bit.ly/2Kp8Gvi  تعرف علي الفرق بني ان�ستجرام و بنرت�ست

https://bit.ly/2Kp8Gvi
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اح�صائيات وات�س اب

وات�س اب هو تطبيق مرا�سلة فورية للهواتف الذكية، اأ�س�سه جان كوم و بريان اأكتون يف عام 
)Jan Koum( – ) Brian Acton ( 2009

ومت �سراوؤه الحًقا بوا�سطة في�س بوك يف عام 2014.

و اإليك اح�سائيات وات�س اب احلالية

▪  يقدر عدد م�ستخدمي وات�س اب بنحو 700 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا	

▪  يتم ا�ستخدامه يف 109 دولة	

▪  هناك ما يقرب من 320 مليون م�ستخدم ن�سط يومًيا على وات�س اب	

▪  يف املتو�سط، ي�سجل مليون �سخ�س على وات�س اب يومًيا	

▪  يتم اإر�سال 42 مليار ن�س تقريًبا ويتم م�ساركة 1.6 مليار �سورة عرب تطبيق وات�س 	
اب يومًيا

اح�صائيات جوجل

اإطالقها يف عام  Google+ :جوجل بل�س هي �سبكة توا�سل اجتماعى متلكها جوجل، مت 
قد  جوجل.  منتجات  جميع  عرب  اجتماعية  طبقة  تكون  اأن  املفرت�س  من  وك��ان   2011

تغري هدف و�سائل التوا�سل االجتماعى واأهدافها كثرًيا على مر ال�سنني ، ولكنه ال يزال 
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ميثل عن�سًرا اأ�سا�سًيا يف عامل و�سائل التوا�سل االجتماعى )على الرغم مما قد يعتقده 
الكثريون(.

و اإليك اح�سائيات جوجل بل�س احلالية

▪ هناك ما يقرب من 395 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا على جوجل بل�س.	

▪ جوجل بل�س لديها اأكرث من 2 مليار م�ستخدم م�سجل على م�ستوى العامل.	

▪  ثمانيه وع�سرين فى املائه من م�ستخدمي جوجل بل�س ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 	
34 عاًما.

▪  الواليات املتحدة ت�سيطر على 55 % من جميع امل�ستخدمني.	

▪  �سبعمائه وثالثون فا�سله �سبعه من ع�سره من امل�ستخدمني من الذكور يف حني اأن 	
26.3 % من االإناث.

اح�صائيات تويرت

مت تاأ�سي�س تويرت بوا�سطة جاك دور�سي و بيز �ستون و اإيفان وليامز يف مار�س عام 2006، 
كانت جتربة و لكن �سرعان ما حققت جناحا كبريا. 

و اأ�سبح تويرت و�سيلة ن�سر لالحداث العاملية ملا يحدث يف العامل وما يتحدث عنه النا�س 
االآن، وذلك عرب الر�سائل الن�سية.

و اإليك اح�سائيات تويرت احلالية
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▪  يقدر عدد امل�ستخدمني امل�سجلني على تويرت ب� 1.3 مليار.	

▪  يف الوقت احلا�سر، يوجد لدى تويرت اأكرث من 330 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا.	

▪  من امل�ستخدمني الن�سطني �سهريا، 70 مليون منهم من الواليات املتحدة.	

▪  يبلغ عدد امل�ستخدمني الن�سطني يومًيا على تويرت حوايل 100 مليون.	

▪  يتم ت�سجيل ما يقرب من 460.000 ح�ساب جديد على تويرت كل يوم.	

▪  عدد التغريدات اليومية هو اأكرث من 140 مليون تغريدة ي�سل اإلى مليار تغريدة 	
يف االأ�سبوع.

▪  كل م�ستخدم تويرت لديه يف املتو�سط 208 متابع.	

▪ على 	 واح��دة  تغريدة  بار�سال  قام  تويرت  على  ح�ساب  مليون  وخم�سون   خم�سمائة 
االقل.

www.twitter.com/expandcart :تابعونا علي ح�ساب اك�صباند كارت علي تويرت

اح�صائيات �صناب �صات

�سناب �سات هو تطبيق متعدد الو�سائط مت اإن�ساوؤه بوا�سطة بوبي موريف و ايفان �سبيجل و 
ريجي براون يف عام 2011

وقد بداأت كتطبيق مرا�سلة خا�س مينح امل�ستخدمني القدرة على اإن�ساء لقطات اأو ر�سائل 
ميكن تدمريها ذاتًيا )يتم حذفها تلقائًيا( بعد عر�سها بخالف جميع تطبيقات و�سائل 

www.twitter.com/expandcart
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التي  امل�ساركات  حذف  اإلى  فيها  ت�سطر  التي  االأخ��رى  وال�سبكات  االجتماعى  التوا�سل 
�ساركتها يدوًيا.

و اإليك اح�سائيات �سناب �سات احلالية

▪  يحتوي �سناب �سات على ما يقرب من 301 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا.	

▪  يبلغ عدد م�ستخدمي �سناب �سات 178 مليون م�ستخدم ن�سط يومًيا.	

▪  من بني هوؤالء امل�ستخدمني الن�سطني يومًيا، هناك 77 مليوًنا من الواليات املتحدة.	

▪  �ستون فى املائه من م�ستخدمي �سناب �سات ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 34 �سنة	

▪  هناك مناف�سة قوية بني �سناب �سات و مناف�ستها في�س بوك، حيث ان عليه اأكرث من 	
10 مليار م�ساهدة فيديو يومًيا.

▪  يتم عمل ما يقرب من 3 مليارات لقطة كل يوم.	

▪  يق�سى م�ستخدمو �سناب �سات الذين يبلغ عمرهم 25 عاًما فيما اكرث فى املتو�سط 	
اكرث من 20 دقيقة يف حني اأن االأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 25 �سنة يق�سون 

30 دقيقة يف املتو�سط.

▪ جميع 	 مل�ساهدة  عاًما   950 من  اأك��رث  �سي�ستغرق  االأم��ر  اأن  اإل��ى  التقديرات   ت�سري 
اللقطات التي توجد على �سناب �سات يف يوم واحد.

 )reddit( اح�صائيات رديت 

رديت هو موقع مناق�سة وتقييم حمتوى الويب، اأ�س�سه الك�سي�س اوانيان و�ستيف هوفمان من 
جامعة فرجينيا يف عام 2005هو يف االأ�سل جمتمع اأخبار على االإنرتنت، اإال اأنه يعترب فعليًا 
بطريقة  تنظيمه  مع  املنتديات،  ي�سبه  بات  ومناق�ستها حتى  الروابط  م�ساركة  مواقع  من 
الت�سويت  ثم  الن�سية،  املداخالت  اأو  الروابط  اإ�سافة  فيه  امل�سرتكون  ي�ستطيع  مميزة. 
ميكن  ترتيب.  يف  يرتاجع  اأو  يتقدم  )التعليق(  اأو  املو�سوع  جلعل  تعليقاتها،  وعلى  عليها 
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sub-« اإخفاء التعليقات الفرعية، وميكن »اال�سرتاك« - اأو عدمه - يف املنتديات الفرعية
»reddits

و اإليك اح�سائيات رديت احلالية

▪  ميتلك رديت حوايل 274 مليون م�ستخدم ن�سط �سهرًيا.	

▪  ي�سم 330 مليون م�ستخدم م�سجل.	

▪  لديها اأكرث من 50000 جمتمع ن�سط.	

▪  يف املتو�سط، هناك 25 مليون �سوت على رديت يومياً.	

▪  اإجمايل م�ساهدات رديت ال�سهرية ت�سل اإلى 8 مليارات.	

▪  متو�سط مدة زيارة رديت هو 13 دقيقة.	

اح�صائيات لينكد ان

اأط��ل��ق��ت يف وق��ت  2002 ول��ك��ن  ت��اأ���س�����س��ت يف ع���ام  ���س��ب��ك��ة خ���دم���ات اح��رتاف��ي��ة  ه���ي 
القائمة ه��ذه  يف  االجتماعى  التوا�سل  و�سائل  اأق���دم  تعترب  و   ،2003 ع��ام  يف   الح��ق 
امل�ستخدمني  قاعدة  ل��زي��ادة  بالتاأكيد  تكافح  اأنها  اإال  االأق���دم،  اأنها  من  الرغم  وعلى 
 ع��ل��ى م���ر ال�����س��ن��ني، و ه����ذا ي���رج���ع يف ه��ي��ك��ل��ت��ه��ا امل��ت��ج��ه��ه ال����ى ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��ه��ن��ي��ة. 
لقد بداأت كمكان الإبقاء �سريتك الذاتية حمدثة ومل تتحول حقًا اإلى �سبكة اجتماعية كاملة 

حتى وجود في�س بوك معها...
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و اإليك اح�سائيات لينكد ان احلالية

▪  لدى لينكد ان اأكرث من 546 مليون م�ستخدم م�سجل منهم 133 مليون من الواليات 	
املتحدة االأمريكية.

▪  لينكد ان لديه ما يقرب من 200 مليون م�ستخدم ن�سط �سهريا.	

▪  يوجد على االأقل ع�سوان جديدان يف لينكد ان يف الثانية الواحدة، و 5.26 مليون 	
ح�ساب جديد يف ال�سهر.

▪  هناك اأكرث من 20 مليون �سفحة �سركة م�سجلة على لينكد ان.	

▪  من بني جميع امل�ستخدمني %57 من الذكور يف حني اأن %43 من امل�ستخدمني هم 	
من االإناث.

 )Tumblr( اح�صائيات متبلر

هو موقع للتدوين االإلكرتوين و و�سائل التوا�سل االجتماعى ال�سغرية الذي اأطلقه ديفيد 
كارب يف عام 2007 لن يكون متبلر عادة �سمن اإح�سائيات و�سائل التوا�سل االجتماعى، 
ينا�سب متاما  انه  مع  »للتدوين«،  اأ�سا�سي  نظام  يعتقدونه  قد  االأ�سخا�س  العديد من  الأن 
اال�ستحواذ  وعمليات  التطورات  من  الكثري  م��رت  لقد  االجتماعية.  ال�سبكات  جم��ال 

والتغيريات على متبلر، ولكنها ظلت عالقة فى االذهان منذ فرتة طويلة.

و اإليك اح�سائيات متبلر احلالية
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▪  يحتوي متبلر على اأكرث من 158 مليار من�سور.	

▪  على متبلر ما يقرب من 396 مليون مدونة.	

▪  يف املتو�سط ، يتم ن�سر 1.1 مليار من�سور �سهريا.	

▪  هناك ما يقرب من 7.2 مليون مدونة جديدة يتم ن�سرها كل �سهر.	

▪  ما يقرب من 46 % من زوار متبلر ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 34 �سنة.	

▪  من بني جميع زوار متبلر، 52 % من الذكور و 48 % من االإناث.	

)periscope( اح�صائيات بري�صكوب

برين�ستاين  جو  بوا�سطة  اإن�ساوؤه  مت  للفيديوهات،  املبا�سر  للبث  تطبيق  هو  بري�سكوب 
و�سرعان ما   2015 تويرت يف  قبل  �سراوؤه من  وقبل اطالقه كان قد مت  بيكبور،  كايفون  و 

ا�سبحت لبري�سكوب �سعبية بني التطبيقات االخرى.

و اإليك اح�سائيات بري�سكوب احلالية

▪  هناك اأكرث من 9.3 مليون بث حي �سهريا على بري�سكوب.	

▪  لدى بري�سكوب اأكرث من 10 مليون م�ستخدم م�سجل.	

▪  عدد امل�ستخدمني الن�سطني اليومي 1.9 مليون م�ستخدم تقريبا.	

▪  عدد امل�ستخدمني الن�سطني على بري�سكوب با�ستخدام االندرويد هو 1.2 مليون.	

▪  يف املتو�سط، يتم بث 350 األف �ساعة من مقاطع الفيديو يومًيا.	
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نرجو ان نكون قد قدمنا �سرحًا ثريًا وافيًا للت�سويق االإلكرتوين ومفاهيمه وطرقه املختلفة. 
ونود ان نوؤكد على ان الت�سويق االإلكرتوين يحوي تفا�سيل كثرية وطرق متجددة وخمتلفة 
واالأ�ساليب  التطورات  ومتابعة  با�ستمرار  التعلم  عليك  يجب  لذلك  يوم  كل  وتزداد  تتغري 

احلديثة لكي تبقى دائمًا يف املقدمة وحتقق اأكرب ا�ستفادة منه.

التعلم  وتابع  تنتظر  االآن وال  ابداأ عملك  تنتهي لذلك  امل�ستمر عملية ال  التعلم  فاإن  اأي�سا 
والتجريب امل�ستمر الأن هذه هي الطريق لبناء اخلربة يف هذا املجال.

نو�سح يف اجلزء التايل مزايا اختيار اك�صباند كارت لتكون من�سة م�سروعك يف التجارة 
االإلكرتونية والتي »مع عملك امل�ستمر« �سوف ت�ساعدك ب�سكل كبري على النجاح ان�ساء اهلل.

مزايا من�صة اك�صباند كارت

من�صة عربية عاملية
تتخطى  فريدة  بخ�سائ�س  �سممت  و   100% عربية  باأيدي  ك��ارت  اك�صباند  من�سة  بنيت 

اقوى من�سات التجارة االلكرتونية العاملية.

خاتمة
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دعم اأ�صلي للغة العربية
الن هدفنا االأ�سا�سي هو الوطن العربي فاإننا ندعم اللغة العربية ب�سكل اأ�سلي يف واجهة 

املتجر و لوحة التحكم و كافة انظمتنا و مواردنا.

ا�صم نطاق )دومني( جماين خا�س بك
توفر معظم باقاتنا ا�سم نطاق )دومني( جماين من اختيارك لكي تبداأ متجرك على الفور 

و ب�سكل احرتايف.

ل عمولة على مبيعاتك
فاإن  مبيعاتك،  او  ارباحك  من  عمولة  او  ن�سبة  تاأخذ  التي  االأخرى  ال�سركات  عك�س  على 
اك�صباند كارت ال تاأخذ مطلقًا اي نوع من العموالت من مبيعاتك او ارباحك. اعمالك و 

ارباحك كلها لك.

قوالب احرتافية متجاوبة
كل باقاتنا تاأتي مع العديد من القوالب االحرتافية اجلذابة و املتجاوبة مع اجهزة اجلوال 
و تاأتي بت�سميمات ع�سرية و حديثة. كلها متاحة لك و تنا�سب جميع االعمال و املنتجات.

حمرر قوالب متطور لتخ�صي�س ت�صميم متجرك 
القوالب  حمرر  با�ستخدام  تخ�سي�سها  و  تعديلها  ميكن  ك��ارت  اك�صباند  يف  القوالب  كل 
متجرك  ت�سميم  و  �سكل  تغيري  من  ميكنك  ال��ذي  و  ك��ارت  اك�صباند  من  املتطور  الثوري 

ب�سهولة و بدون اي خربة فنية.

تطبيقات هواتف ملتجرك )ايفون و اندرويد(
و  ايفون خم�س�سة ملتجرك  و  اندرويد  قم بزيادة مبيعاتك عن طريق تطبيقات هواتف 
اق�سام  تخ�سي�س  ميكنك  و  مبتجرك  تلقائيًا  مت�سلة  التطبيقات  التجارية.  بعالمتك 
التطبيق من داخل لوحة التحكم ب�سهولة. هذه التطبيقات متوفرة فقط من اك�صباند كارت.
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خ�صائ�س ت�صويق و �صيو احرتافية
ت�سل  و  البحث  حمركات  تت�سدر  لكي  احرتافية  �سيو  و  ت�سويق  خ�سائ�س  على  اح�سل 
كذلك  و  املختلفة  الت�سويق  اأدوات  مع  كامل  ربط  على  اح�سل  و  مكان.  كل  يف  لعمالئك 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.

م�صاعدة و دعم يف التجارة اللكرتونية و لي�س فقط تقنياً
لي�س فقط  و  التجارة االلكرتونية  نقدم لكل عمالئنا دعم منقطع النظري يف كل جوانب 
اجلانب التقني. وهذا لكي ن�سمن ار�ساد جميع التجار لطرق و اأ�ساليب النجاح باإذن اهلل.

فريق من اخلرباء بخربة اأكرث من 7 اأعوام يف التجارة اللكرتونية
لدى فريقنا خربة اأكرث من 7 اأعوام يف جميع جوانب التجارة االلكرتونية و على علم بكل 
احتياجات ال�سوق يف كل دول الوطن العربي، لذلك فيمكننا م�ساعدتك يف رحلة جناحك.

�صوق خدمات و تطبيقات احرتافية
اك�صباند  من�سة  على  تن�سيبها  ت�ستطيع  التي  و اخلدمات  التطبيقات  ب�سوق من  ا�ستمتع 
ب�سكل  تطبيقات  اإ�سافة  يتم  و  جديدة  الكرتونية  جتارة  خ�سائ�س  على  للح�سول  ك��ارت 

دوري.

خدمات الت�صويق الحرتايف
اك�صباند كارت خدمات الت�سويق االحرتايف حيث ميكن لفريقنا �سبط ال�سيو  تتوفر لدى 
اإعادة كتابة حمتوى  و  التوا�سل االجتماعي  اإدارة �سفحات  و  و اداره حمالتك االعالنية 

متجرك و املزيد غري ذلك ل�سمان تفوق متجرك الدائم.

خدمات اإطالق املتجر
خدمات احرتافية ت�سمل ت�سميم احرتايف لل�سعار و البرنات و ادخال املنتجات و االأق�سام 

و اعداد املتجر و ربط طرق ال�سحن و الدفع.
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ربط مع بوابات ال�صحن و الدفع 
ربط مع اأكرث من 60 بوابة �سحن و دفع حملية و عاملية لتدعم منوك. و نقوم باإ�سافة املزيد 

ب�سكل دوري طبقًا الحتياجات االأ�سواق.

اإمكانيات تطوير خم�ص�صة
قوالب  عمل  او  لكم  خم�س�س  ب�سكل  خا�سية  اأي  تطوير  ميكنه  ك���ارت  اك�صباند  فريق 

خم�س�سة لتنا�سب هوية املتجر او اإ�سافة اأي بوابة �سحن او دفع جديدة.

اأكرث من 6000 خا�صية يف التجارة اللكرتونية
ال��دروب  مثل  ك��ارت  اك�صباند  لدى  �ستجده  االلكرتوين  التجارة  عامل  يف  حتتاجه  ما  كل 
�سيبينج و خا�سية املتجر متعدد التجار و �سفحة الطلب ال�سريعة و العديد غري ذلك من 

اخلوا�س االحرتافية.

ا�صت�صافة فائقة خم�ص�صة للوطن العربي
ا�ست�سافة �سحابية على خوادم امازون العاملية خم�س�سة للوطن العربي لتكون االأ�سرع و 
االأقرب لكم و لعمالئكم. ن�ستقبل اأكرث من 20 مليون زيارة �سهرية على متاجر عمالئنا و 

يتم زيادة اخلوادم با�ستمرار.

خ�صائ�س اآمان عاملية
�سهادة امان SSL جمانًا و ن�سخ احتياطية تلقائية يومية من كافة املتاجر. انت يف امان مع 

اك�صباند كارت ان�ساء اهلل.
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