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أساسيات التسويق اإللكتروني وأهميته لمشروعك التجاري

المقدمة:

مــع بدايــة ظهــور اإلنترنــت وانتشــاره حــول العالــم، لجــأت الشــركات إلــى أخــذ مواقعهــا 
فيــه، وفهــم كل حيثياتــه لإلســتفادة منهــا فــي أعمالهــم التجاريــة، وهــو مــا خلــق شــركات 
إعالنيــة عمالقــة تضــع كل جهودهــا لتجعــل مــن أنفســها المنصــة اإلعالنيــة األهــم لــكل 

ــن، ــركات والمعلني الش

مثــل شــركة غوغــل التــي تملــك أكبــر محــركات البحــث فــي العالــم وهمــا غوغــل ويوتيــوب، 
وتســعى دائمــًا لتخديــم جمهورهــا الكامــل والمؤلَّــف مــن المُعلنيــن وصّنــاع المحتــوى، 
الوســيط بينهمــا، فيقــوم منشــؤوا  تبادليــة، وتكــون  وتنشــئ بينهمــا عالقــة تجاريــة 
المحتــوى النصــي أو المصــور، بصناعــة محتــوى ترفيهــي أو تعليمــي أو غيــر ذلــك، ممــا 
يّســد حاجــة الجماهيــر الكماليــة أو الضروريــة، ثــم تقــوم شــركة غوغــل بوضــع اإلعالنــات 
المناســبة علــى ذلــك المحتــوى، وتعطــي منشــئي المحتــوى نســبة مــن األربــاح التــي حصلــوا 

ــوى. ــك المحت ــن ذل ــا م عليه



أمــا مــن الطــرف اآلخــر، فغوغــل تقــوم بإنشــاء عقــود افتراضيــة )حمــالت ترويجيــة تدفــع 
عــن طريــق كــرت البنــك( مــع المعلنيــن، تأخــذ منهــم معلومــات األشــخاص الذيــن يــودون 
اســتهدافهم بالحمــالت اإلعالنيــة، وتقــوم بوضعهــا علــى المحتــوى المناســب حســب 

ــة. ــة المطلوب ــات الديموغرافي ــلوكيات والمعلوم ــات والس االهتمام

ومــع تطــور هــذه العمليــات، وظهــور الحاجــة البشــرية إلــى اســتخدام اإلنترنــت للتواصــل 
بشــكل فّعــال، بــدأت تؤســس شــركات لتقديــم التواصــل الفّعــال بــكل أشــكاله، فتأسســت 
شــركات اإلعــالم االجتماعــي المعروفــة باســم منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل فيــس 
بــوك، وتويتــر، وانســتغرام وغيرهــا مــن الشــركات، التــي تســعى أيضــًا إلــى أخــذ حصتهــا مــن 

الســوق اإلعالنيــة، وتصديــر نفســها كشــركات إعالنيــة ال غنــى عنهــا.

ومن هنا أصبحت الفرصة أسهل والمجال أوسع أمام الشركات والمشاريع المتوسطة 
والكبيرة لوضع إعالنات لها على محركات البحث أو منصات التواصل،



وضمــان تحقيــق زيــادة فــي مبيعــات منتجاتهــا أو خدماتهــا، فــي حــال قيامهــا باالســتهداف 
الدقيــق والصحيــح، وكل ذلــك بتكلفــة منخفضــة وُميســرة.

وتأتــي أهميــة التوجــه إلــى الجمهــور اإللكترونــي واســتهدافه بالحمــالت اإلعالنيــة، مــن كــون 
ــدة،  ــع األصع ــى جمي ــان وعل ــا اإلنس ــي يحتاجه ــال الت ــكل األعم ــاج ل ــرورة واحتي ــت ض اإلنترن
فبــات اإلنترنــت يؤمــن لإلنســان وســيلة ســحرية وال غنــى عنهــا فــي عمليــة التواصــل، 
خصوصــًا أنــه يؤمــن التواصــل بيــن األشــخاص المتباعديــن جغرافيــًا كل البعــد، والذيــن 
يقيمــون فــي بلــدان مختلفــة، واألجمــل مــن هــذا هــو قيامهــم بعمليــة تواصــل حيــة توفــر 
ــذا  ــًا، وه ــع تمام ــي الواق ــة تحاك ــرعة فائق ــام وس ــوح ت ــة ووض ــة عالي ــورة بدق ــوت والص الص
كلــه ينــدرج تحــت واحــدة مــن أهــم الخدمــات التــي يغطيهــا اإلنترنــت فــي الجانــب االجتماعــي 

ــان. لإلنس

أمــا مــن الجانــب العلمــي والتعليمــي والثقافــي ، فاإلنترنــت هــو أكبــر موســوعة جيبيــة 
ــكال  ــك كل أش ــن ل ــب( تؤم ــي الجي ــع ف ــذي يوض ــول ال ــك المحم ــي هاتف ــا ف ــدة دائم )متواج
المعلومــات بــأدق التفاصيــل وحــول كل المجــاالت، وتقدمها لك بكل األســاليب واألشــكال، 
لتختــار منهــا المناســب لــك، ســواء مــن النصــوص أو المقاطــع المصــورة، أو المقاطــع 

ــة. الصوتي

وكذلــك الجانــب الخدمــي لــم يبتعــد عــن تواجــده فــي العالــم االفتراضي، فاإلنســان يســتطيع 
القيــام بالكثيــر مــن األعمــال القانونيــة والحصــول علــى أوراق رســمية وقانونيــة عبــر 
ــه  ــك يمكن ــو كذل ــا، وه ــا وأماكنه ــة مجاالته ــات بكاف ــن الخدم ــار ع ــت، أو االستفس اإلنترن
شــراء أصغــر الســلع أو أكبرهــا عــن طريــق اإلنترنــت، بــدءاً مــن وجبتــه التــي يــود أكلهــا، أو 

البيــت الــذي يــود شــراءه.



ــى  ــه حت ــي كل متطلبات ــه ف ــان وَيخِدُم م اإلنس ــدِّ ــات ُيخ ــت، ب ــد أن اإلنترن ــك نج ــد كل ذل وبع
الكماليــة والترفيهيــة منهــا، ويغطــي كل احتياجاتــه بــدون اســتثناء، وهــذا مــا أعطــى 

اإلنترنــت أهميتــه فــي العمليــة التجاريــة.

أما ما يشجع المعلنين في اإلعالن على اإلنترنت، فهناك أسباب كثيرة البد لنا من ذكر 
أهمها وإغفال بعضها:

1- انخفاض تكلفة اإلعالنات، لعدم احتياجها للمطبوعات والورقيات ومندوبي المبيعات
   الجّوالين    

2- التواجد الدائم لإلعالنات والمنتجات والخدمات 7/24، وذلك عكس الشركات التي 
تغلق يوم واحد في األسبوع على األقل، وكذلك ال تستطيع البقاء مفتوحة طوال 

اليوم، ألسباب مادية أواًل وقانونية ثانيا ، ولذلك تستخدم التواجد الرقمي.



مركــز العميــل  يــزور  أن  إلــى  الحاجــة  دون  الويــب،  علــى  المنتجــات  معاينــة  إمكانيــة   -3 
ــًا ــع جذاب ــم، إذا كان الموق ــكل دائ ــات بش ــح المنتج ــى تصف ــجعه عل ــا يش ــذا م ــركة، وه  الش

وتجربــة المســتخدم فيــه سلســة وســهلة االســتخدام

وهنــاك الكثيــر مــن المغريــات التــي تشــجع المعلنيــن وأصحــاب الشــركات والمحــالت إلــى 
التوجــه نحــو الســوق اإللكترونيــة والعمــل بهــا، كمــا تشــجع المســتهلكين والعمــالء إلــى 

التوجــه إلــى تلــك الســوق للحصــول علــى تلــك المزايــا بســهولة وبســاطة وســرعة.

ع شــركة كواليتــي لتأليــف هــذا الكتيــب، ليتمكــن الجمهــور العربــي مــن  وهــذا مــا شــجَّ
منهــا،  واالســتفادة  فيهــا  التســويق  وكيفيــة  اإللكترونيــة  الســوق  أساســيات  معرفــة 
فنتمنــى لكــم قــراءة ممتعــة، وننــوه إلــى أننــا قمنــا بوضــع رابــط فــي الصفحــة األخيــرة مــن 
الكتيــب، ينقلكــم إلــى خدمــات التســويق اإللكترونــي فــي شــركة كواليتــي، وكذلــك أرفدنــا 

روابــط المعرفــات الرســمية للشــركة لســهولة المتابعــة.



الفصل 1: منصة فيس بوك
 توجــه أصحــاب الشــركات واألعمــال التجاريــة، لالســتفادة مــن العــدد الهائــل لمســتخدمي
 الفيسبوك وتوجيههم إلى زيارة موقع شركتهم على اإلنترنت. وفي حال اعتماد أصحاب
 المشــاريع لخطــط تســويقية ناجحــة وتوظيــف المحتــوى لخدمــة الشــركة ومنتجاتهــا أو
 خدماتها، فســتتمكن من توجيه آالف األشــخاص الذين يقرؤون المحتوى الخاص بها إلى
موقعهــا اإللكترونــي، وربمــا القيــام بعمليات شــراء وهذا ما نود معرفتــه في هذا الكتيب

الفيس بوك في العملية التسويقية:

هناك طريقتان للترويج لمحتواك على »فيس بوك« بعد إنشائك لصفحتك التجارية:

بالصفحــة  لإلعجــاب  األصدقــاء  ودعــوة  مجانــي  بشــكل  الصفحــة  علــى  النشــر   -1
ومنشــوراتها وحــث الجمهــور علــى متابعــة الصفحــة بشــكل دائــم،  لكــن يســتخدم 
العمــالء،  إلــى  إعالناتــك  وصــول  مــن  للحــد  »التقليــص«  تســمى  ســياية  الفيســبوك 
 500 إلــى  فقــط  إعالنــك  فســيصل   ، متابــع  آالف   10 صفحتــك  متابعــي  أن  افترضنــا  فلــو 
المدفــوع. الممــول  بالترويــج  المنصــة  ليقــوم مســتخدمي  بالصفحــة، وذلــك  معجــب 

 2- الترويــج المدفــوع: والــذي تقــوم مــن خاللــه بدفــع مبلــغ مــادي ليقــوم الفيــس بــوك
 بعرض إعالناتك على الجمهور المهتم بما تقدمه شركتك، ويوفر لك فيس بوك منصة
 إعالنية رائعة تؤمن لك في حال تعاقدك مع مختص في التسويق، فرصة لرفع مبيعاتك
 بشــكل كبيــر جــداً، فأنــت تســتطيع إيصــال إعالنــك بتكلفــة بســيطة إلــى جمهــور تحــدده
 بشــكل دقيــق جــداً، تختــاره حســب اهتماماتــه وموقعــه الجغرافــي وهواياتــه وانتماءاتــه
 وفئتــه العمريــة وســلوكياته )ســواء كان كثيــر الســفر أو عكــس ذلــك وغيرهــا مــن

الســلوكيات( كل ذلــك بســرعة كبيــرة وتكلفــة بســيطة



كمــا يملــك فيــس بــوك أداة تســويقية  قويــة للغايــة وهــي »فيس بــوك بيكســل« .يمكنك 
إضافتهــا علــى موقعــك اإللكترونــي، ودراســة كيفيــة عملهــا لتتمكــن مــن  تتبــع مــا يفعلــه 
زوار موقعــك اإللكترونــي فــي الموقــع، فســتعرف مثــاًل: إذا قــام الزائــر بعمليــة شــراء علــى 
موقعــك اإللكترونــي، أو قــام باالشــتراك فــي قائمتــك البريديــة، والعديــد مــن البيانــات 
التفصيليــة التــي تفيــدك فــي حملتــك التســويقية، كمــا تتيــح لــك أدوات لتحســين العمليــة 
التســويقية فتســتطيع مثــاًل إعــادة اســتهداف أشــخاص معينيــن قامــوا بعمليــات معينــة 
علــى موقعــك اإللكترونــي، أو أنهــم قامــوا بزيــارة الموقــع فقــط دون قيامهــم بــأي عمليــة، 
فترســــل لــهـــم بــعــــض الـعـــروض الـمـغـــرية مثــاًل، أو غيــر ذلــك من طــرق اإلقنــاع والجذب

كمــا يمكنــك تحديــد الجمهــور الــذي زار موقعــك أو الجمهــور الــذي قــام بعمليــات شــراء 
أو أي جمهــور تختــاره، ليقــوم الفيــس بــوك بدراســة اهتمامــات الجمهــور وســلوكياته 
ومعلوماتــه الديموغرافيــة ويقــوم باســتهداف جمهــور مشــابه لــه مــن كل النواحــي التــي 

ــدة!! ــة زر واح ــك بضغط ــا وذل اخترته
ــادة فــي  وهــذا مــا يضمــن لــك بشــكل حقيقــي عمــالء محتمليــن بنســبة كبيــرة جــداً، وزي

ــل. ــكل األمث ــتغاللها بالش ــال اس ــي ح ــات ف المبيع



كيف توجه جمهورك من الفيس بوك إلى موقعك اإللكتروني

1- األهداف:
يجــب عليــك فــرز أهدافــك هــل تريــد زيــادة الوعــي بعالمتــك التجاريــة؟ أم أنــك ترغــب فــي 
زيــادة الوصــول إلــى منشــوراتك، أم زيــادة الزيــارات إلــى موقعــك اإللكترونــي، أم أنــك تملــك 

تطبيــق خــاص وتــود مــن الجمهــور أن يقــوم بتحميــل تطبيقــك!
هــذه الخيــارات التــي يعرضهــا لــك الفيــس بــوك، تقســمها إدارة الفيــس بــوك إلــى 3 أقســام 

لتســهل عمليــة اختيــارك لألهــداف

ــك،  ــاص ب ــب الخ ــع الوي ــخاص لموق ــارة األش ــي زي ــب ف ــت ترغ ــال، إذا كن ــبيل المث ــى س فعل
فعليــك أن تختــار هــدف »الزيــارات«

لكــن هــذا ليــس الخيــار الصحيــح دائمــًا خاصــًة إذا كنــت تســتهدف أشــخاًصا لــم يســمعوا 
عــن عالمتــك التجاريــة بعــد.

 هــذا النــوع مــن حركــة المــرور يســمى »حركــة المــرور البــاردة« )غيــر متفاعلــة(. إذا كنــت 
تريــد ارتباطــات أعلــى فــي مشــاركاتك،

سيكون عليك تحويل حركة المرور الباردة إلى حركة مرور دافئة أو حارة )متفاعلة(.



بالنســبة لحركــة المــرور البــاردة، حــاول تعريــف أصحابهــا بعالمتــك التجاريــة أواًل. يمكنــك 
اختيــار الوعــي بالعالمــة التجاريــة 

ــار ــام باختب ــك القي ــا يمكن ــويقيتين ،A/B كم ــن تس ــام بحملتي ــو القي ــه ه ــود ب  والمقص
 بمبلــغ بســيط، ثــم تتابــع النتائــج وتختــار الحملــة التســويقية األفضــل والمناســبة أكثــر

لنشــاطك التجــاري

2. معرفة جمهورك المستهدف

مــن أهــم العمليــات التــي يجب عليــك القيام بهــا في مرحلــة التخطيط للحملة التســويقية 
ــبة  ــات مناس ــدم منتج ــت تق ــا كن ــداً، فربم ــق ج ــكل دقي ــورك بش ــم جمه ــة وفه ــي دراس ه
ــم  ــات  ته ــدم منتج ــا تق ــس، أو ربم ــار الجن ــاة اختي ــك مراع ــك علي ــد ذل ــال وعن ــط للرج فق
فئــة عمريــة محــددة وعندهــا تحتــاج لتحديــد تلــك الفئــة العمريــة  ويســاعدك فيــس بــوك 
باختيــار الجمهــور بالعديــد مــن األدوات، منها أداة الجمهور المشــابه والجمهــور المخصص، 
وكذلــك مقيــاس نســبة المالءمــة الذي بتحديد نســبة مالءمــة إعالنك للجمهــور ويقيمها 
برقــم يتــراوح مــن 0 إلــى 10، وذلــك حســب التفاعــل الــذي يبديــه الجمهــور علــى منشــوراتك، 
ويمكنــك بعــد االطــالع علــى هــذه المعلومــة مــن تعديــل حملتــك التســويقية لتســتهدف 
الجمهــور المناســب، كمــا أن الفيــس بــوك ســيقوم برفــع كلفــة إعالنــك فــي حــال لــم يكــن 
مناســبًا للجمهــور وذلــك لحثــك علــى االهتمــام بتحديــد الجمهــور المناســب كــي ال تكــون 

مزعجــًا لمســتخدمي فيــس بــوك الغيــر مهتميــن بمــا تعلــن عنــه.



 3. إنشاء إعالنات جذابة للغاية

عليــك اختيــار شــكل المحتــوى الــذي يناســب جمهــورك، فهــل جمهــورك يفضــل الكتابــة 
ــر  ــل أم القصي ــوى الطوي ــل المحت ــل يفض ــي، وه ــوى الصوت ــور أم المحت ــوى المص أم المحت
علــى مختلــف أشــكال المحتــوى؟، هــل هــو يفضــل نشــرك للمحتــوى على شــكل متسلســل 

أم نشــره بالكامــل دفعــة واحــدة!

بعــد اختيــارك للشــكل الصحيــح لنشــر إعالنــك والوســائل الصحيحــة لالســتهداف، عليــك 
أن تراعــي نقطــة إعطــاء شــيء لجمهــورك مقابــل قيامهــم بالعمــل الــذي تطلبــه منهــم، 
فعلــى ســبيل المثــال: إذا كنــت تــود منهــم االشــتراك فــي قائمتــك البريديــة، فعليــك أواًل 
أن تخبرهــم بأنهــم ســيحصلون علــى هديــة مــا فــي حــال قيامهــم بتلــك العمليــة، فمثــاًل 
ســيحصلون علــى قســيمة خصــم علــى منتجــات أو خدمــات معينــة، أو سترســل لهــم شــيئًا 

مهمــًا يجعلهــم متشــجعين للقيــام بذلــك.



ــن  ــد م ــاك العدي ــا، فهن ــك فيه ــور إعالن ــبة لظه ــن المناس ــارك األماك ــك اختي ــك علي كذل
األماكــن التــي يوفرهــا لــك الفيــس بــوك، مثــل موجــز أخبــار األشــخاص )الصفحة الرئيســية(، 

والمقــاالت الفوريــة أو اإلنســتغرام وغيرهــم مــن األماكــن.
 ،A/B ولتحديــد أفضــل األماكــن لظهــور إعالناتــك فيهــا، عليــك تذكــر اســتخدام اختبــار ال

وتعديــل الحملــة التســويقية بعــد تحليــل النتائــج لتحقــق النجــاح المطلــوب.

يمكنــك إنشــاء مجموعــات علــى الفيــس بــوك تجمــع فيهــا جمهــورك ومتابعــوك، أو 
أشــخاص يتشــاركون بعوامــل اجتماعيــة ســواء كانــت بقعــة جغرافيــة كبيــرة أو صغيــرة 
أو اهتمامــات معينــة، وتوجــه إعالناتــك إليهــم بشــكل غيــر مباشــر، وتقــدم لهــم بعــض 
الخدمــات وتســد احتياجــات معينــة لديهــم ممــا يجعلهــم يحبــون عالمتــك الجاريــة أو 
يهتمــون بنشــاطك علــى الفيــس بــوك، كمــا يمكنــك المشــاركة فــي مجموعــات اآلخريــن، 

ــي. ــكل مجان ــع وبش ــر أوس ــى جماهي ــك إل ــول إعالنات ــد وص ــا يزي ــذا م وه

Name

ADS
ADS

ADS



الفصل 2: منصة تويتر

موقــع تويتــر منصــة اجتماعيــة شــهيرة وهــي مــن أبرز منصــات التواصــل االجتماعي، أنشــأت 
فــي العــام 2006 وتحتــل مركــز متقــدم فــي الئحــة المواقــع األكثــر زيــارة فــي العالــم، ينشــر 

فيهــا فــي اليــوم الواحــد عشــرات مالييــن مــن التغريــدات فــي مجــاالت مختلفــة.

يختلــف تويتــر عن موقــع التواصــل االجتماعي 
ناحيــة  مــن  كبيــراً  اختالفــًا  بــوك«  »فيــس 
ومحــددات  ضوابــط  يضــع  فهــو  المحتــوى، 
صارمــة لعــدد الحــروف فــي التغريــدة الواحــدة 
وهــو 280 حــرف ويضــع مــدة زمنيــة قصيــرة 
لتغريــدة الفيديــو وهــي دقيقــة تقريبــًا، أمــا 
ــن  ــدد معي ــاك ع ــس هن ــوك فلي ــس ب ــن في ع
المقطــع  لطــول  محــددة  مــدة  أو  لألحــرف 

المرئــي.
ــة  ــن، أهمي ــن المنصتي ــز بي ــذا التمي ــى ه أعط
كبيــرة لــكل منهمــا، وخلــق لــكل منهمــا 
وبالطبــع  المنفــرد،  الخــاص  جمهورهمــا 

مشــترك. جمهــور  هنــاك 



والترويــج  أفكارهــم  تلخيــص  فــي  صعوبــة  تويتــر  علــى  والمســوقون  المعلنــون  ويجــد 
لمنتجاتهــم بعــدد محــدود مــن األحــرف، لكــن ذلــك ســيحقق لهــم )فــي حــال اســتخدامه 
علــى الشــكل األمثــل( نســبة تفاعــل أفضــل، فالجمهــور ال يفضــل الدعايــات الطويلــة 

خصوصــًا إن كانــت مــن نــوع المحتــوى المقــروء

أمــا إذا كنــت ترغــب فــي تجــاوز عــدد األحــرف المســموح بــه، فيمكنــك تقســيم التغريــدة إلــى 
سلســلة تغريــدات، كمــا يمكنــك إضافــة رابــط إلــى مقــال أو مدونــة تــود توجيــه المتابعيــن 
إليهــا إلكمــال القــراءة ومعرفــة التفاصيــل بشــكل أفضــل أو حتــى رابــط تشــعبي إلــى ســلعة 
معينــة، لكــن يجــب عليــك االنتبــاه إلــى أن عــدد األحــرف فــي الرابــط يحســب أيضــًا مــن العــدد 
ــات  ــتخدام خدم ــك اس ــب من ــا يتطل ــذا م ــدة وه ــدة الواح ــي التغري ــتخدامه ف ــموح اس المس
اختصــار الروابــط، لتقــوم باختصــار الرابــط الــذي تــود إضافتــه إلــى التغريــدة ووضعــه ضمنهــا 

بأقــل عــدد ممكــن مــن الحــروف.



هل تويتر ضروري لنشاطك التجاري؟

- تغريد سهل ونتائج سريعة وايجابية

ــج ــن النتائ ــة، لك ــاًل للكتاب ــًا طوي ــرف، وقت ــى 280 ح ــوي عل ــدة تحت ــة تغري ــتغرق كتاب  ال تس
 التــي يمكــن الحصــول عليهــا فــي الحــال اســتثمار التغريــدة بشــكلها الصحيــح وصياغتهــا
 بشــكل جــذاب وملفــت وإثرائهــا، ســيحفز المتابعيــن علــى التفاعــل معهــا وعلــى إعــادة

ــج ــرة الثل ــمى ك ــة تس ــتراتيجية ممتع ــن اس ــة م ــدأ مرحل ــا تب ــا، وهن تغريده

كــرة الثلــج التــي تتدحــرج مــن أعلــى الجبــل الثلجــي، تبــدأ بكــرة صغيــرة جــداً، لكنهــا تكبــر 
وتكبــر علــى طــول الطريــق، فهــي تأخــذ مــن الثلــج الــذي تتدحــرج فوقه لتشــكل كــرة كبيرة 

جــداً مــن الثلــج، وهــذه هــي االســتراتيجية التــي نطمــح إلــى تطبيقهــا فــي السوشــال ميديــا

ففــي حــال كتابــة التغريــدة المميــزة وتضفي عليهــا عنصر التفاعل، ســيجعل مــن متابعيك 
ــم  ــيقوم أصدقاؤه ــد س ــادة التغري ــم بإع ــال قيامه ــي ح ــة، فف ــك التجاري ــوقين لعالمت مس
ــيقوم بإعــادة تغريدهــا  ــا والتفاعــل معهــا، وبعضهــم س ــراءة التغريــدة واإلعجــاب به بق

لتحصــل علــى نتائــج رائعــة جــداً ومبهــرة



االستفادة من محركات البحث

البحــث،  يســاعدك تويتــر فــي بنــاء عالمتــك التجاريــة ورفــع ظهورهــا فــي محــركات 
وتحســين موقعــك فــي »الســيو« وذلــك مــن خــالل بنائــك الصحيــح لحســابك علــى التويتــر 
ونشــرك لرابــط الموقــع ضمــن تغريداتــك علــى موقــع تويتــر، وفــي الوصــف الخــاص 

بحســابك علــى التويتــر.

وتعتمد قوة الحساب في تويتر على عدد التغريدات ونسبة التفاعل وعدد المتابعين 
وفهرسة الحساب بشكل صحيح، ونسبة عمليات البحث عن الحساب والدخول.

ولمســاعدتك فــي الحصــول علــى تصنيــف عالــي لحســابك فــي تويتــر، عليــك اســتخدام 
والترينــدات  الهاشــتاغات  واســتخدام  دوري،  بشــكل  الترينــدات  ومتابعــة  الهاشــتاغات 
ــل ــكل األمث ــتغاللها بالش ــب اس ــام، يج ــدة أقس ــى ع ــتاغات إل ــم الهاش ــبة  وتنقس المناس
التــي  الجغرافيــة  بالمنطقــة  متعلقــة  هاشــتاغات  وضــع  فيمكنــك  لتغريداتــك، 
هاشــتاغات  وضــع  يمكنــك  كمــا  منتجاتــك،  فيهــا  تبيــع  أو  خدماتــك  فيهــا  تقــدم 
الخدمــات  وأســماء  المجــال،  أو  المهنــة  اســم  )مثــل  تعمــل  التــي  بالمجــال  متعلقــة 
أن  شــأنها  مــن  التــي  الكلمــات  لبعــض  هاشــتاغات  وضــع  يمكنــك  كمــا  والمنتجــات(، 
عنهــا. يبحثــون  الذيــن  المســتخدمين  مــن  الكثيــر  وهنــاك  مفتاحيــة  كلمــات  تكــون 

ويعتبر من أهم الممارسات التي يجب عليك القيام بها في عمليتك التسويقية سواًء 
على تويتر أو على منصات التواصل االجتماعي ومحركات البحث، هو االستخدام األفضل 

والمميز للكلمات المفتاحية، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية كاملة على الكلمات 
المفتاحية.

SEO



تواصل مع عمالئك

يســاعدك تويتــر فــي التواصــل مــع العمــالء ويؤمــن لــك بيئــة مناســبة للتواصــل معهــم، 
فهــم يســتطيعون وضــع إشــارة إلــى حســابك فــي تغريداتهــم التــي يعبــرون فيهــا عــن 
شــعورهم تجــاه عالمتــك التجاريــة أو خدماتــك ومنتجاتــك، ليصلــك إشــعار خــاص يخبــرك 
ــا،  ــل معه ــا والتفاع ــا وقراءته ــول إليه ــتطيع الوص ــا، تس ــك فيه ــار إلي ــدة مش ــود تغري بوج
فــإذا كان فيهــا شــكر وثنــاء لشــركتك وخدماتهــا، فربمــا تقــوم بإعــادة تغريدهــا أو تشــكر 
صاحبهــا فــي التعليقــات، وفــي حــال كان فيهــا شــكوى، تقــوم بإصــالح الخطــأ وإرضــاء 
العميــل، ممــا يســاعدك فــي كســب العمــالء وارضائهــم وإضفــاء قيمــة مضافــة علــى 

ــة ــك التجاري عالمت

كيف يساعدك التويتر على رفع الزيارات على الموقع اإللكتروني

قم بإعداد الملف التعريفي لحسابك التويتر بالشكل الصحيح

يتيــح لــك تويتــر أن تكتــب وصفــًا حــول نشــاطك التجــاري علــى الحســاب الــذي أنشــأته مــن 

أجــل ذلــك، فعليــك أن تســتغل تلــك المســاحة التــي تقــدر 160 حــرف علــى الشــكل األمثــل 

الــذي تشــرح فيــه طبيعــة عملــك باختصــار وبشــكل قصيــر وواضــح ومفهــوم للجميــع، 

ويجــب عليــك أن تراعــي احتــواء ذلــك الوصــف علــى كلمــات مفتاحيــة تهــم نشــاطك 

ــر  ــع تويت ــي موق ــه ف ــن تصنيف ــابك وم ــوة حس ــن ق ــع م ــأنه أن يرف ــن ش ــذا م ــاري، وه التج

وكذلــك فــي نتائــج البحــث فــي محــركات البحــث مثــل غوغــل.



كمــا يتيــح لــك تويتــر مســاحة أخــرى يمكنــك مــن خاللهــا وضــع رابــط موقعــك علــى 
اإلنترنــت، ومســاحة عــرض أخــرى يمكنــك فيهــا تحديــد موقعــك الجغرافــي علــى الخرائــط 

ليتمكــن األشــخاص مــن معرفــة مــكان تواجــد نشــاطك التجــاري علــى الخريطــة.

البرانــد  بمجــال  والمتعلقــة  التســويقية،  والتوعويــة  الجماليــة  لألشــكال  بالنســبة  أمــا 
الشــخصية  والصــورة  الغــالف  صــورة  وضــع  فعليــك  بــك،  الخــاص  التجاريــة(  )العالمــة 
المناســبة لنشــاطك التجــاري والتــي اعتمدتهــا علــى باقــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وذلــك مــن شــأنه أن يؤكــد للعميــل مصداقيــة وموثوقيــة الحســاب أواًل، وثانيــًا يجعــل 
هويــة نشــاطك التجــاري وعالمتــك التجاريــة بألوانهــا وأشــكالها وشــعارها موحــدة وواضــح 

بالنســبة للعميــل ويترســخ فــي ذاكرتــه ويبقــى دائمــًا فــي ذهنــه.

اكسب عالمتك التجارية قيمة معنوية واجتماعية وتفاعل مع الجمهور

يبتعــد الجمهــور عــن متابعــة الحســابات التــي تتحــدث فقــط عــن الخدمــات والمنتجــات التــي 
تقدمهــا شــركتهم الخاصــة، فهــم لــن يحصلــوا علــى شــيء إضافــي مــن متابعتهــم ولهــذا 
فأنــت بحاجــة للحفــاظ علــى جمهــورك دون التخلــي عــن تســويق منتجاتــك لهــم، كمــا انــت 
ــة،  ــة ومعنوي ــة اجتماعي ــة قيم ــك التجاري ــاب عالمت ــد واكس ــور جدي ــب جمه ــة لكس بحاج
ــة  ــة أو معلوم ــدم قيم ــأنها أن تق ــن ش ــورات م ــد بمنش ــالل التغري ــن خ ــك م ــتطيع ذل وتس

لجمهــورك،



ــة،  ــال الزراع ــي مج ــل ف ــت تعم ــاًل إذا كن ــاري، فمث ــك التج ــة عمل ــن طبيع ــة م ــون قريب وتك
ــك  ــة، وكذل ــد كل نبت ــات وفوائ ــة النبات ــن أهمي ــات ع ــح والمعلوم ــم النصائ ــك تقدي يمكن
ــن  ــد م ــور جدي ــب جمه ــتطيع كس ــا تس ــك، وهن ــة ذل ــة وأهمي ــى البيئ ــاظ عل ــة الحف طريق
أصدقائهــم ومعارفهــم أو حتــى مــن األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن تلــك المعلومــات 
ومعلومــات مشــابهة، وبــدورك تســتطيع اســتهدافهم وتســويق منتجاتــك وخدماتــك 

ــر. ــر أو مباش ــر مباش ــكل غي ــم بش له

الفصل 3: منصة االنستغرام

ويشــكل  الجــوال  علــى  تطبيــق  هــو  اإلنســتغرام 
االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  أهــم  أحــد  أيضــًا 
شــهريًا  نشــط  مســتخدم  مليــون   800 بـــ 
أكثــر  إلــى  يصــل  يومييــن  مســتخدمين  وعــدد 
مــن  500مليــون مســتخدم، ويتميــز االنســتغرام  
الصــور  علــى  يعتمــد  فهــو  المرئــي،  بطابعــه 
والمقاطــع المرئيــة بشــكل أساســي، ممــا أكســبه 
طابــع شــبابي وســاعد علــى انتشــاره بشــكل كبيــر 
جــداً، كمــا يمكنــك زيــارة موقــع اإلنســتغرام علــى 

التالــي: الرابــط  الويــب مــن خــالل 
)https://www.instagram.com (



لكــن منصــة االنســتغرام علــى الويب محدودة االســتخدامات، فاإلنســتغرام يعتمد بشــكل 
أساســي علــى الجــوال، أمــا فــي حــال اســتخدامه مــن الويب فتســتطيع مشــاهدة المنشــورات 
ووضــع اإلعجــاب لهــا، لكــن ال تســتطيع المشــاركة بنشــر مقاطــع الفيديــو والصــور إال مــن 

خــالل التطبيــق علــى الجــوال، فالموقــع يحــد مــن تلــك الصالحيــات.

لماذا يجب عليك استخدام االنستغرام

هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تدفعــك الســتخدام االنســتغرام كإحــدى قنــوات التواصــل 
والتفاعــل والوصــول إلــى جمهــورك، ففــي حــال لــم تشــغل مكانــك االنســتغرام، ســتكون 
ــاف  ــة، وإضع ــك المنص ــن تل ــك م ــريحة عمالئ ــحب ش ــي س ــداً ف ــة ج ــيك قوي ــرص منافس ف
حصتــك الســوقية منهــم، وربمــا إضاعــة فــرص لصناعــة نجــاح حقيقــي لعالمتــك التجاريــة

والجميــل فــي اإلنســتغرام أن فرصــة ظهــور مشــاركاتك أمــام المتابعيــن كبيــرة جــداً، وهــي 
أكبــر مــن تلــك التــي علــى باقــي منصــات التواصــل االجتماعــي

أمــا مــن حيــث الهاشــتاغات، فمــن المميــز جــداً ومــن المهــم جــداً أن تعلــم أن االنســتغرام 
ــت  ــواء أحبب ــه س ــم في ــذي تهت ــال ال ــق بالمج ــن، متعل ــتاغ معي ــِة هاش ــن متابع ــَك م ُيمِكٌن
ــة أو  ــة معين ــة أو رياض ــة معين ــن مهن ــدم أو ع ــرة ق ــادي ك ــن ن ــدث ع ــتاغ يتح ــع هاش أن تتاب

مدينــة معينــة، وهــذا كلــه يوفــر علــى أصحــاب األعمــال



2:00

Ipstagram
1

Your Story Story01 Story02 Story03 Story04

Ipstagram_user

Liked by Story01 and 900 others

2:00

Ipstagram
1

Your Story Story01 Story02 Story03 Story04

Ipstagram_user

Liked by Story01 and 900 others

ــة  ــون بمتابع ــن يقوم ــن، الذي ــالء المحتملي ــام العم ــم أم ــرض إعالناته ــة لع ــاحة رائع مس
ــة ــطتهم التجاري ــن أنش ــة م ــتاغات قريب هاش

كمــا أن ميــزة الحــاالت )الســتوريز( تضفــي أيضــًا، طابعًا من المتعــة على جمهور االنســتغرام 
الــذي يتابــع حــاالت أصدقائــه علــى االنســتغرام ســواء الذيــن ينشــرون مشــاركات للمتعــة 
الذيــن  المشــاهير  أو  يومهــم  مــن  معينــة  أوقــات  ينشــرون  الذيــن  أولئــك  أو  والترفيــه 
يشــاركون مقاطــع معينــة مــن حياتهــم اليوميــة أو مــن تصويــر فلمهــم الجديــد، والجميل 
هنــا أنــك تســتطيع وضــع إعالنــك بيــن كل تلــك الحــاالت ليشــاهدك األشــخاص الذيــن تحــدد 

اهتماماتهــم وســلوكياتهم وتســتهدفهم بدقــة حســب طلبــك

أيضــًا يتيــح لــك األنســتغرام أن تضيــف زر التواصــل أو »األكشــن« الــذي ُيَمِكــُن متابعيــك مــن 
التواصــل معــك بشــكل مباشــر عبــر نقــرة زر واحــدة، وذلــك مــن خــالل إضافــة زر االتصــال 

إلــى الملــف التعريفــي الخــاص بــك.
التواصــل  الوصــف، كباقــي منصــات  التجــاري فــي  التعريــف بنشــاطك  ويمكنــك كذلــك 
كوضــع  ســابقًا،  عنهــا  تحدثنــا  التــي  المهمــة  النقــاط  كل  مراعــاة  وعليــك  االجتماعــي، 
الكلمــات المفتاحيــة والهاشــتاقات، ورابــط موقعــك الرســمي علــى الويــب وغيــر ذلــك مــن 
النصائــح واألفــكار، وبالتأكيــد هنــاك مســاحة فارغــة يمكنــك فيهــا وضــع ســاعات العمــل 

للشــركة.



ــر  ــود أن تظه ــذي ت ــكل ال ــاء بالش ــك االعتن ــب علي ــة يج ــة مرئي ــو منص ــتغرام ه وألن االنس
ــك  ــل، كذل ــاة أدق التفاصي ــة ومراع ــك بعناي ــار تصميمات ــك أن تخت ــور، وعلي ــام جمه ــه أم ب
ــة،  ــك التجاري ــفة عالمت ــس فلس ــك وتعك ــن عمل ــرح ع ــي تش ــة الت ــع المرئي ــار المقاط اختي
وتشــجع العمــالء علــى العمــل مــع نشــاطك التجــاري والتعامــل معك، وال تنســى بــأن الفيديو 
والصــور، يقنعــون العمــالء أكثــر بكثيــر مــن النصــوص، التــي ابتعــد الجمهــور كثيــر عنهــا في 

العصــر الحديــث، خصوصــًا أنــك تتعامــل مــع االنســتغرام ذو الجمهــور المرئــي

لكن ماذا عن معرفة جمهورك

الجميــل فــي انســتغرام علــى اعتبــاره منصــة مرئيــة أنــك تســتطيع التعــرف علــى جمهــورك 
ــة  ــه اليومي ــن حيات ــع م ــاهدة مقاط ــى مش ــل حت ــاطة ب ــكل بس ــلوكياته ب ــه وس واهتمامات
ومقاطــع عــن كيفيــة قضــاء يــوم العطلــة ويــوم العمــل أو أوقــات الدراســة أو اللعــب 
وغيــر ذلــك مــن المعلومــات التفصيليــة التــي يشــاركها الجمهــور طوعــا، وبــكل بســاطة 

ــويقية ــك التس ــين حمالت ــتها لتحس ــا ودراس ــول عليه ــك الحص ــهولة يمكن وس

حتــى الشــركات الكبيــرة والعمالقــة، والتــي 
أو  الــدوالرات  مالييــن  بمئــات  تتحــدث 
ــة  ــن المتع ــًا م ــر جانب ــك، تظه ــن ذل ــر م أكث
المســتهدفة،  إعالناتهــا  فــي  والرشــاقة 
عصــري  طابــع  ذات  إعالنــات  وتســتعمل 
النــوع  فهــذا  وممتــع،  ومميــز  رشــيق 
الجمهــور  تعلــق  يزيــد  اإلعالنــات  مــن 
بالعالمــة التجاريــة، ويزيــد ترســيخ العالمــة 
التجاريــة فــي ذهــن العمــالء، وإال فســيكون 
اإلعــالن ممــاًل وســيظهر بشــكل إجبــاري 
بدورهــم  ســيقومون  الذيــن  للمتابعيــن، 
بتخطــي تلــك اإلعالنــات وربمــا اإلبــالغ عنهــا 

أخــرى لعــدم ظهورهــا لهــم مــرًة 
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التكن رسميًا أكثر من الالزم



كيف تحافظ على الجمهور الذي ستوجهه إلى الموقع اإللكتروني

مــن أهــم النقــاط التــي عليــك مراعاتهــا فــي عمليــة توجيــه جمهــورك مــن اإلنســتغرام إلــى 
موقعــك اإللكترونــي، هــي التأكــد من أن موقعــك متوافق مــع األجهزة المحمولة، فال تنســى 
أن انســتغرام هــو فــي األصــل تطبيــق علــى الجــوال أكثــر منــه بكثيــر موقــع الكترونــي، ولهــذا 
فــإن غالبيــة جمهــورك علــى االنســتغرام، هــم اآلن يســتخدمون هواتفهــم المحمولــة 

وليــس أجهــزة الكومبيوتــر

إليك أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من 
حسابك على االنستغرام

1- قم بتجهيز معلومات الحساب
2- شارك المحتوى المرئي الممتع وال تجعله جافًا ورسميًا

فَها لتخدم منشوراتك 3- استخدم الوسوم والتريندات ووظِّ
4- أهتم في جودة اإلعالنات

وأخيــراً: قــم بطلــب استشــارات مــن متخصصيــن فــي التســويق اإللكترونــي والخبــراء فــي 
ــك  ــع قدرات ــاري أو لرف ــروعك التج ــدة لمش ــة وفائ ــى قيم ــى أعل ــول عل ــال، للحص ــذا المج ه

ــي ــارك الوظيف ــي مس ــي ف ــك للترق ومهارات
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