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ريكفتلا-1

بتاكلا هعبتي حضاو راسم رفّوي امم ،صنلا حمالم مسر متي ةلحرملا هذه لالخ
 .ميلستلا ةيلمع عّرسيو تتشتلا نع دعتبيل

 :ةلحرملا هذه ةلئسأ

ةيمهألالاؤسلا

؟ةوجرملا فادهألا يه ام
 تدجونإ قيوستلا ةيجيتارتسا يف اهل ططخملا فادهألا دقفت
.اهقيبطت ىلع لمعلل
.فادهألا قيقحت ةيلمع ززعت ةيباتك بيلاسأ مادختسا

 تاوطخلا لالخ كهيجوت يف دعاسُي مدختسملا بولسألا ةفرعم؟مدختسملا بولسألا وه ام
.ةمداقلا

 ؟يعادبإلا لكشلا وه ام

 وأ ويديف ىلإ يكيفارج ميمصت نم ةيعادبإلا تاهجوتلا فلتخت
 عم مءالتيل ىوتحملا فلتخي يلاتلابو ،هوحنو كيفارج نشوم
 نم وأىوتحملل طيطختلا دنع هديدحت متيو ،بولطملا هجوتلا
 .هوحنو يعادبإلا ريدملا لبق

 سقو ؟Super وه مأ يتوص قيلعت ىلع لمعلا يوتحيس له؟يعادبإلا بولسألا وه ام
..كلذ ىلع

@M_Ballith
2



ثحبلا-2

 هريغو قيمع ثحب نع جتانلا ىوتحملا نيب قرفلا هيف رهظيو ،لمعلا تاوطخ مهأ
 فلتخيو ،بولطملا لكشلاب هجارخإو صنلا زّيمت يف مهسُيو،Filler content ـلا نم
 ."ةقباسلا ةلحرملا يف ددحُي" صنلا عونل اًقفو ثحبلا عون

 :صنلا عونل اًقفو ثحبلا

 ةهجلا عقوم
 ةيلخادلا ماسقألا
ةمتهم بتك

 عوضوملا وأ ةهجلا نع تامولعم
 زربأ ،اهخيرات ،اهتازجنم ماقرأ ،بولطملا
 تاماهسإلا ،مهحاجن صصقو نييرادإلا
 ،ةيعمتجملا تاردابملا ،ةينطولا

يفيقثت

ةهجلا عقوم
 ةيلخادلا ماسقألا
لجوج طئارخ
يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 ،ءالمعلا زربأ ،ةكرشلا تازجنم ،ءالمعلا ءارآ
 تامدخلا وأ تاجتنملا دئاوف

يقيوست

ةهجلا عقوم
 ةيلخادلا ماسقألا
ةمتهملا بتكلا
ةيبعشلا صصقلا

 عوضوملا وأ ةهجلا نع تامولعم
 ،حاجنلا صصق ،ثادحألا زربأ ،بولطملا
 ةيلبقتسملا ىؤرلا

)*ينطولا مويلا لثم(يعمتجم

 ازتيب ورتسيامل ريهشلا ينطولا مويلا ويديف :لاثم*
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:ىلع يوتحي
CTA عم ةمتاخو ،نومضم ،ةمدقم

:مدختسي
 وأ يضاملاب ريكذتلاو ،زاجملاو ةراعتسالاو هيبشتلا بيلاسأ
 ةريصق تارابعو ،ةيرعشلا ةباتكلاو ،بابحألا

:رعاشم ثبي
 طباورو ،تاذلا نع اضرلاو ،تازجنملاب رخفلاو ،نطولاب زازتعالا
 عمتجملاو ةرسألا

:مدختسي
يف ريعب( ةيقطنم ريغ جذامن ،ةيمويلا ةايحلا نم جذامن
ةليوط تارابعو ،ةيبعش ةلثمأ وأ تارابعو ،)خيرملا

:هبولسأ
لّيختلا ىلع زّفحيو ،لحو ةلكشم ضرعيو ،لاؤسب أدبي
 ماقرأ رّفويو ،Social proof ـلا مدختسيو ،)صّمقتلا(
CTA ـب يهتنيو ،تازجنمو

يديلقت

يرعاش

يهاكف

يقيوست

ةباتكلا بولسأ-3

 فالتخا عم رركتم لكشب مدختسُتو ًةداع هباشتت اهنأ ىلإ ،بيلاسألا فالتخا مغر
 ىلع دعاسي ةقباسلا لحارملا ىلإ ةفاضإلاب بولسألل قبسملا ديدحتلا .نومضملا
 ."مكحُم" صن ةباتك نم كنكمي لماش حوضو ريفوت
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:لاثملاليبسىلع

 لاؤسب ءدبلا

 جذومن برض
 صخش يف

 ةلكشم يف عقو

 لحلا دجو

 نوكت فيك
 ؟هلثم

CTA

ةباتكلا بولسأ فيظوت ةقيرط

:اهيف مدختسملا بولسألا ديدحت مث نمو عطاقم ىلإ صنلا ميسقت متي ةباتكلا لبق
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زّيمتلا تاسمل-4

 ةوقلا طاقن ديدحت نم كنكمُي "ةدوج رابتخا" لمع مهملا نم صنلا نم ءاهتنالا دعب
 .هريغ نع صنلا زّيمت تاسمل ةفاضإو ريوطتلل ةصرفلا ةحاتإ عم ،فعضلاو

 يفيقثتلا ىوتحملا يف

يقيوستلا ىوتحملا يف

ةماع تاسمل

 ةديرف تامولعملا له
؟ةمهمو
؟ةهجلل ةميق بلجي له
؟يقلتملل ةميق بلجي له

؟ةريبك ماقرأ دجوت له
نم ًالدب دئاوفلا ركذ مت له
؟تازيمملا
 يلاتلا ةوطخلا حاضيإ مت له
؟ليمعلا نم ةبولطملا
؟CTA دجوي له

 تاملك مادختسا مت له
؟ةموهفمو ةطيسب
تارابعلا ضعب لمتحت له
؟ريسفتلا يف جاودزا
 نم فدهلا حاضيإ مت له
 ؟لمعلا
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؟قبساممديفتست فيك

:اهيف مدختسملا بولسألا ديدحت مث نمو عطاقم ىلإ صنلا ميسقت متي ةباتكلا لبق
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رركتملا عالطالا

صوصنلا ىلع قيبطتلا

صاخلا كبولسأ لمع

جئاتنلا سايق

.ةطقن

اهنكلو،ةرهبُمجئاتن قيقحت ىلع تدعاس ةبرجُم بيلاسأ يهةقباسلاتامولعملا
 نم ريثكلا ىلع فرعتتس ،يعادبإلا انلاجم يف هنأ دكأت .دحاوصخشبراجت لظت
 دق كنأب فشتكتس ..ام اًمويو،رخآىلإصخشنمفلتختيتلاةباتكلابيلاسأ

.صاخلاكبولسأ تّلكش



ثيللب دجام

@M_Ballith

.حسمتال


