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TikTok التفاعل على منصة

فرصة موسم شهر رمضان

على منصة TIKTOK، يقيم األشخاص عالقات هادفة ذات مغزى مع بعضهم بعًضا.

Flamingo اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية لعام 2021، بواسطة ،TikTok العالمي والتعبير عن الذات على منصة MarSci المصدر: دراسة مجتمع

 .TikTok يحتفل الجميع بموسم شهر رمضان على منصة
من مختلف الُبلدان. ومختلف األجيال. ومختلف المراحل العمرية.

كل فرد لديه ما يدعوه لالحتفال، ولديه شخص يود االحتفال معه.

يحتفي مستخدمونا بأجواء شهر رمضان من منظور اهتماماتهم بمختلف اتجاهاتها. 

ما يعني تعزيز نمو جميع فئات المحتوى على المنصة.

أهم فئات المحتوى التي تتم مشاهدتها خالل موسم األعياد

المصدر: بيانات TikTok الداخلية، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، موسم شهر رمضان 2022 (2 أبريل - 2 مايو 2022) مقابل المتوسط الشهري عام 2022

يقولون بأنه يمكنهم العثور 

على“أنواع األشخاص المفضلين 
1 TikTok لدي” على منصة

من المستخدمين يقولون إن 

التواصل مع أشخاص آخرين 

على منصة TikTok يبدو أمًرا 
هادًفا وذا مغزى 1
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في عام 2022، كان موسم شهر رمضان على منصة TIKTOK مناسبًة ال مثيل لها.

المصدر: App Annie، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، موسم شهر رمضان 2022 (2 أبريل - 2 مايو 2022) / التقييم الالحق لموسم شهر رمضان بواسطة شركة IPSOS، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لعام 2022

التقييم الالحق لموسم شهر رمضان بواسطة شركة IPSOS لعام 2022

في ظل األجواء االحتفالية التي يعايشها المستخدمون وزيادة حجم التفاعل عن أي وقت مضى، كانت منصة TikTok هي المنصة المفضلة للترفيه.

أصبحت وجهة اإللهام المفضلة والمميزة فيما يتصل بجميع عناصر وأجواء موسم شهر رمضان، والدافع وراء مشترياتهم وإنفاقهم خالل هذا الشهر.

ما ينفقه مستخدمي TIKTOK في موسم شهر رمضان مقابل غير المستخدمين

فرصة موسم شهر رمضان

فرصة موسم شهر رمضان

%44 %28 %13 
 2021  2021  2021

%180 مقابل 

TikTokغير    مستخدمي 

TikTok    1643مستخدمي
 دوالًرا

2698
 دوالًرا أمريكًيا

1.1 ِضعف

 975
دوالًرا أمريكًيا

952
 دوالًرا أمريكًيا

7. ِضعف

الفعليالُمخطط   له
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قائمة التحقُّق 
لموسم شهر 

رمضان
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خطة األسابيع التسعة

قبل 9 أسابيع من البدء

قبل 5 أسابيع من البدء

قبل أسبوع واحد من البدء

اآلن وقد حان الوقت لتخطيط استراتيجيتك على TikTok لموسم األعياد، فقد وضعنا خطة مدتها 9 أسابيع لزيادة انتشار نشاطك التجاري 

والتعريف به خالل موسم األعياد الحافل للغاية باألحداث.

ولكن قبل التعامل مع هذه القائمة، يلزمك تحديد تاريخ للعمل من أجل تحقيق األهداف المرجوة. تُطلق العديد من األنشطة التجارية حمالتها 

األولى قبل أسابيع قليلة من بداية موسم شهر رمضان (بعضها يبدأ قبل هذا الموعد!) للبدء في بناء قاعدة الجماهير قبل ذروة الموسم. 

بعد تحديد تاريخ إطالق الحملة، ابدأ في تنفيذ هذه المهام تباًعا.

التحقق مجدًدا من التصاميم 

اإلبداعية

االستعداد إلطالق الحملة

االختبار والتعلُّمالتفكير في التصميم اإلبداعي إعداد كتالوج المنتجات إعداد أداة "بكسل"

تحسين استراتيجية التصاميم 

اإلبداعية

تحسين استراتيجية التصاميم 

اإلبداعية

بناء استراتيجيتك في 

تنسيقات اإلعالنات

وضع استراتيجيات عروض 

األسعار والميزانية

قائمة التحقُّق لموسم شهر رمضان
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تحديد أهدافك لموسم األعياد وأنشئ ركائز المحتوى. 
قبل أن تتخذ أي إجراء، ابدأ بتحديد أهداف نشاطك التجاري للموسم الحالي وضع خطة لدعمها باستخدام أسلوب تسويقي. 

هل هدفك زيادة التعريف بالعالمة التجارية أم جذب االنتباه أم اإلحاالت؟ بعد أن تُحدد هدفك، ابدأ في التخطيط ألنواع المحتوى الذي تريد إنشاءه.

بدء التخطيط للمحتوى:  
هل تُصوِّر محتوى لعرضه على TikTok؟ حسًنا، لدينا العديد من الموارد لمساعدتك! 

ابدأ بوضع بعض األفكار لمقاطع الفيديو التي تريد تسجيلها إلعالناتك.

إطالق حملة تجريبية:
يمكن أن يكون إطالق حملة تجريبية فكرة رائعة قبل انطالق موسم شهر رمضان الكبير. فإذا كانت لديك بعض التصاميم اإلبداعية المناسبة 

لموسم شهر رمضان بالفعل، فحاول تجربتها. سيتيح لك ذلك معرفة مدى فعالية بعض التصاميم اإلبداعية، وتحديد جمهورك وفهم طبيعته، 

واالستعداد إلطالق حملتك الكبيرة في موسم شهر رمضان. هل التصاميم اإلبداعية غير جاهزة؟ جرِّب إعادة استخدام مواد العرض القديمة 

المتوفرة لديك باستخدام قوالب فيديو موسم شهر رمضان المتوفرة على منصتنا ضمن "مدير اإلعالنات".

قبل تسعة أسابيع من البدء
إن الوقت المناسب لتحديد أهدافك الموسمية وتخطيط استراتيجيتك للتصماميم اإلبداعية وإعداد ورشة عمل لموسم شهر رمضان في "مدير 

اإلعالنات" هي الفترة التي تسبق استعدادك لذروة الموسم بتسعة أسابيع.

فيما يلي كيفية البدء:

تخطيط التصاميم اإلبداعية. إن التصميم اإلبداعي هو أحد أهم العوامل المحركة عندما يتعلق األمر برفع مستوى األداء وتعزيز اإلحاالت الناجحة 

على TikTok. ولكن ال تقلق حيال ذلك، فاألمر ال يتطلب ميزانيات كبيرة إلنشاء تصاميم إبداعية فعالة! إذ يمكنك تطوير تصاميم إبداعية مؤثرة 

إذا بدأت التخطيط قبل موعد إطالق الحملة بفترة كافية. 
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قبل تسعة أسابيع من البدء

نصيحة احترافية:

تعمل أداة "بكسل من TikTok" عبر تكامل الشريك على تسهيل عملية التثبيت! قم بإعداد أداة "بكسل من TikTok" بنقرة 

واحدة في منصات شركاء التجارة اإللكترونية والبدء في عرض اإلعالنات وتتبُّع النتائج.

ِلع على المزيد حول عمليات التكامل هنا. اطَّ

إنشاء أداة "بكسل":
امنح أداة "بكسل" اسًما واحصل على الرمز.

تثبيت أداة "بكسل":
أِضف رمز أداة "بكسل" إلى موقعك على الويب يدوًيا أو اربط موقعك مستعيًنا بأحد 

.Shopify أو Google Tag Manager شركائنا مثل

إعداد األحداث:
سوف تُحدد في هذه الخطوة األحداث التي تريد تتبعها وتحسينها. ومن أفضل 

الممارسات التي يمكن اتباعها هي تتبع حدث واحد على األقل في الجزء العلوي من 

مسار التحويل (مثل عرض المحتوى) وحدث واحد في الجزء األوسط من مسار التحويل 

(مثل إضافة إلى عربة التسوق) وحدث واحد في الجزء السفلي من مسار التحويل (على 

سبيل المثال، إتمام الدفع/الشراء).

.1

.2

.3

.1

.2

.3

:"TikTok تنزيل مساعد أداة "بكسل من
تحقَّق من إعداد رمز أداة "بكسل" بشكل صحيح وكذلك من انطالق 

األحداث بنجاح باستخدام مدقق أداة "بكسل" ومساعد أداة "بكسل".

تفعيل ميزة المطابقة المتقدمة التلقائية:
تأكد من تشغيل ميزة "المطابقة المتقدمة التلقائية" التي ستُمكِّن 

نشاطك التجاري من إرسال معلومات العمالء لمطابقة األحداث على 

 TikTok المواقع اإللكترونية والتطبيقات مع المستخدمين في

بأفضل صورة.

مراجعة فترة اإلحالة من خالل مدير اإلحالة: 
يمكنك تمديد فترة اإلحالة إلجراء قياس أكثر دقة إذا لزم األمر. وهو أمر 

جيد للمنتجات أو الخدمات ذات المشاركة العالية حيث قد يحتاج العميل 

إلى مزيد من الوقت للتفكير في الشراء. علًما أن الفترات الزمنية 

االفتراضية لجميع المعلنين هي 7 أيام للنقر ويوم واحد للمشاهدة.

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول إعداد

أداة "بكسل من TikTok" هنا.

أداة "بكسل":

سواء كانت أهدافك اإلحاالت أو حركة الزيارات أو زيادة 

التعريف بالعالمة التجارية خالل موسم شهر رمضان الحالي، 

سيساعدك إعداد أداة "بكسل من TikTok" في العثور على 

عمالء ُجُدد وتحسين الحمالت وقياس أداء اإلعالنات.

التخطيط التشغيلي

قائمة التحقُّق لموسم شهر رمضان
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قبل خمسة أسابيع من البدء

استراتيجية الميزانية: 

إذا كنت تشعر بالرضا عن األداء، فإننا نوصي بزيادة الميزانية بنسبة 

تصل إلى 50% كل يومين والمراقبة قبل إجراء تغييرات على النطاق.

تحديد طريقة عرض األسعار: 

على مستوى المجموعة اإلعالنية، اختر الهدف األكثر توافًقا مع هدف 

نشاطك التجاري. نوصي باستخدام عرض األسعار "األقل تكلفة" إذا 

كان متوفًرا. ال تتردد في قراءة المزيد عن خيارات عروض األسعار 

األخرى هنا.

الحفاظ على االتساق: 

لضمان الوتيرة المتسقة في حملتك، نوصيك باستخدام الميزانية 

اليومية بدًال من الميزانية العامة واستخدام استراتيجية "األقل تكلفة" 

أثناء بناء قاعدة جمهورك.

التحسين على أساس القيمة: 

استراتيجيات عروض األسعار المتطورة؛

ال يبحث التحسين على أساس القيمة (VBO) فقط عن المستخدمين 

الذين من المرجح أن يتخذوا إجراءات عمليات الشراء، ولكن أيًضا عن 

هؤالء الذين يتمتعون بقيمة أعلى لكل عملية شراء. تعرَّف على 

كيفية الحصول على ميزة "التحسين على أساس القيمة" للموقع 

اإللكتروني هنا.

تحسين استراتيجية التصاميم اإلبداعية

هل تنشئ محتوى لقنوات أخرى؟
فكِّر في محتوى موسم شهر رمضان الذي تخطط إلنشائه وحدِّد إمكانية 

تسجيل بعض اللقطات من وراء الكواليس باستخدام هاتفك فقط. 

يحب الجمهور على TikTok المصداقية، لذا فإن استخدام هاتفك وتصوير 

طريقة إنشاء المحتوى الذي تقدمه في موسم شهر رمضان (ومشاركة 

المحتوى النهائي في نهاية المطاف) قد يكون أسلوًبا رائًعا إلنشاء 

.TikTok مقاطع على

تجهيز تصميمك اإلبداعي:
نّفذ جميع أعمال التخطيط التي وضعتها في األسابيع القليلة الماضية 

وقم بتحسين استراتيجية تصاميمك اإلبداعية، وما األسلوب األفضل، 

وما الرسالة األكثر انتشاًرا، وما نوع التصميم الذي ما تزال

 بحاجة إلى إنشائه؟

مركز اإللهام في TikTok لألعمال.

هل يتعذر عليك تصوير محتوى خاص بمنصة TikTok؟ 
قبل أن تشعر باليأس، ضع ما يلي في االعتبار:

إنشاء االستراتيجية:

تطوير أسلوبك: حدِّد الطريقة التي تفضل ظهور محتواك بها للجمهور. 

ما األسلوب الذي تريد أن تحدده لهذا الموسم؟ هل ستكون ُملهمة 

أو مشجعة على التفكير أو تعليمية؟

بناء قاعدتك: تأكد من تطوير دعاية عالمتك التجارية واختبارها 

وتاِبع مدى تفاعل مستخدمي TikTok معها. فال شك أنك تريدهم 

أن يكتشفوا عالمتك التجارية قبل المناسبات الكبيرة في موسم 

ر أن  األعياد، وبالتالي أن تكون في صدارة اهتماماتهم. لكن تذكَّ

تعرض لهم المنتجات، وال تكتِف بإخبارهم عنها فقط!

فيما يلي خطتك التفصيلية لمساعدتك على تحقيق النجاح 

في موسم شهر رمضان الحالي:
اإلعداد التشغيلي:

تعرّف على جمهورك المستهدف: تعمَّق في مجتمعاتنا الفرعية لمعرفة 

سلوكيات جمهورك المستهدف والموضوعات التي يتحدثون عنها حتى 

يستفيد المحتوى الذي تُنشئه من االتجاهات الرائجة الحالية والمحادثات 

القائمة فيها للتواصل معهم. ألست متأكًدا من كيفية المشاركة؟ حاول 

"Tok" االستفادة من مجتمعك عن طريق إضافة الالحقة

 (مثال BookTok) في النهاية. كما يمكنك أيًضا معرفة تحليالت قّيمة حول 

جمهورك من خالل زيارة هذا الرابط.

تعيين معلمات االستهداف: إذا كنت تبدأ للتو، فساعد المستخدمين 

الجدد على اكتشاف عالمتك التجارية من خالل االستفادة من إمكانات 

االستهداف التي نوفرها في "مدير اإلعالنات". بعد تعزيز انتشارك على 

المنصة أو امتالك جمهور مخصص كبير، جرِّب استخدام جماهير مشابهة 

للعثور على الجماهير الذين تفاعلوا بالفعل مع نشاطك التجاري.

البحث عن الجمهور وتحديده:

وضع استراتيجيات عروض 
األسعار والميزانية:

قائمة التحقُّق لموسم شهر رمضان
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قبل خمسة أسابيع من البدء

إنشاء بيانات العمالء المحتملين:

يتيح لك إنشاء بيانات العمالء المحتملين خلق اهتمام بنشاطك التجاري 

وجمع المعلومات لتحويل العمالء المحتملين إلى عمالء فعليين. وتعمل 

إعالنات "إنشاء بيانات العمالء المحتملين" على تقديم بيانات العمالء 

المحتملين المؤهلين إليك مباشرة، مما يوفر وقت نشاطك التجاري وأمواله. 

فببضع نقرات فقط، يمكن للعمالء المحتملين مشاركة معلوماتهم بأمان، 

مما يؤدي إلى إنشاء عميل محتمل جديد لنشاطك التجاري بتكلفة أقل 

بنسبة تصل إلى 24% لكل عميل محتمل مقارنة بحمالت اإلحالة. يمكن 

أيًضا استخدام العمالء المحتملين إلنشاء جماهير مخصصة إلعادة استهداف 

الجماهير.

تعرَّف على المزيد هنا.

بناء استراتيجية تنسيقات اإلعالنات: 
ابدأ في تجربة تنسيقات إعالنات أخرى وتحسين استراتيجية تنسيقات اإلعالنات

:Spark Ads إعالنات

إعالنات Spark Ads عبارة عن تنسيق إعالني مدمج مع المحتوى غامر 

 Spark Ads يندمج بشكل متناسق في موجز "لك". تتيح لك إعالنات

توسيع نطاق مقاطع الفيديو الخاصة بك المنشورة حالًيا بطرق غير 

مدفوعة أو مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى في موجز "لك" على 

TikTok. وتحقق إعالنات Spark Ads نتائج أعلى للحملة بأقل ميزانية 

وأدنى موارد.

أداء أكثر كفاءة من ذي قبل: تعمل صفحة الملف التعريفي المقصودة 

إلعالنات Spark Ads على زيادة فرص عرض الصفحة المقصودة، 

وبالتالي رفع مستوى األداء اإلعالني للجزء السفلي من مسار التحويل.

 تعرَّف على المزيد هنا.

اإلضافات التفاعلية:

بطاقات رموز الهدايا

بطاقات رموز الهدايا هي عبارة عن بطاقات يمكن النقر عليها وتضاف 

إلى مقاطع الفيديو داخل الموجز لجذب االنتباه إلى رموز الهدايا. علًما أنه 

يمكن للمستخدمين حفظ الرموز في حافظة هواتفهم قبل زيارة صفحتك 

للمساعدة على زيادة عمليات االستفادة من العروض الترويجية.

بطاقة العرض

بطاقة العرض هي منتج إضافي تفاعلي يتيح لك تضمين البطاقات ضمن 

إعالنات الفيديو داخل الموجز. ويمكنك استخدام هذه البطاقات لتسليط 

الضوء على الرسائل المهمة ومشاركة العروض الحصرية وزيادة عدد 

الزيارات إلى موقعك اإللكتروني أو تطبيقك.

إعالن داخل
 الموجز

استمارة
فورية

استمارة
ُشكر
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إنتاج التصاميم اإلبداعية:

تجهيز التصميم اإلبداعي:
حمِّل إعالناتك إلى مدير اإلعالنات وضعها في مجموعاتك اإلعالنية.

معاينة التصميم اإلبداعي:
حان الوقت للتحقق من الشكل الذي تبدو عليه إعالناتك! سيتم 

تعديل اإلعالنات الفعلية بناًء على ظروف الشبكة والجهاز لدى 

المستخدم، لذا يجب عليك التحقق من الشكل الذي سيبدو عليه 

إعالنك بعد نشره على جهازك الفعلي. 

ويمكنك معرفة كيفية معاينة اإلعالن من هنا.

استخدام أدوات قياس أطراف أخرى:
ب من أطراف أخرى ذات صلة إلى إعالناتك  أِضف أي عناوين URL تعقُّ

في مدير اإلعالنات لتعقُّب بيانات األداء لديك.

ِلع على المزيد هنا. اطَّ

التحقق من العمليات:

االستعداد إلطالق الحملة:

اجمع كل األبحاث التي أجريتها على جمهورك وتحقَّق 

مرة أخرى من إعداد حملتك وانشر تصميمك اإلبداعي 

لحملة موسم شهر رمضان.

لقد وصلت إلى المرحلة النهائية: 
أسبوع واحد قبل إطالق الحملة! فيما يلي كيفية وضع حملتك في الصدارة 

مستعيًنا بالمنحنى المثالي لمزايا موسم شهر رمضان.

قبل أسبوع واحد من البدء

دليل موسم شهر رمضان 2023  13
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إليك بعض أفضل الممارسات لتحقيق 
أقصى قدر من أداء إعالناتك

التحسينات األخرى

تعديل جمهورك المستهدف

تمنحك الجماهير واسعة النطاق أداًء أفضل بكثير من محاولة 

االستهداف على نطاق ضيق. جرِّب االستهداف التلقائي بدًال 

من االستهداف اليدوي لتجنب االستهداف على نطاق ضيق 

للغاية. وحاول أن تستهدف جمهوًرا عريًضا قدر اإلمكان وفكِّر 

في استخدام جمهور مشابه لعمالئك ذوي القيمة العالية. 

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إطالق حملة إضافية لزيادة التحويل 

بهدف إعادة استهداف هذا الجمهور.

إعادة تقييم التحسينات 
التي أجريتها

بالنسبة إلى حمالت اإلحالة، يمكن أن يؤدي 

التحسين من أجل الحدث إلى حصد 50 إحالًة 

ناجحًة على األقل في األسبوع. فإذا كنت 

تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، فحاول 

االرتقاء بالحدث إلى هدف "إضافة إلى سلة 

التسوق" أو "عرض المحتوى" بدًال من ذلك.

تبسيط بنية 
الحساب

 ادمج المجموعات اإلعالنية 
والحمالت التي تستهدف 

الجماهير المشابهة لزيادة 

مدى الوصول وتعزيز األداء.

تنويع التصميم 
اإلبداعي

استخِدم التصميم اإلبداعي 

لإلعالنات الذي يناسب أسلوب 

TikTok المرئي والتحريري. وحاول 

تنويع التصميم اإلبداعي لتقديم 

من 3 إلى 5 تصاميم إبداعية لكل 

مجموعة إعالنية.

التحسينات
بعد إعداد حملتك، قد تتساءل عن أنواع التعديالت التي يمكنك إجراؤها لزيادة انتشار نشاطك التجاري 

والتفاعل معه بالفعل. لدينا بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها أثناء تحسين حملتك.

حاول تجنُّب إجراء أي تعديالت على االستهداف وعروض األسعار والميزانية 

والتصميم اإلبداعي قبل أن تتجاوز حملتك مرحلة التعلُّم. وامنح المجموعات 

اإلعالنية الوقت الكافي للتكيُّف بين التغييرات وإعادة تقييمها.

احرص على إجراء تغييرات تدريجية على عروض األسعار والميزانية. عند إجراء 

التعديالت: ال تعمد إلى تغيير الميزانية بأكثر من 50% مقارنًة باإلعداد السابق 

للميزانية. وال تقرر تغيير عروض األسعار بأكثر من 20% مقارنًة باإلعداد السابق 

لعروض األسعار.

تجنَّب تعديل االستهداف وعروض األسعار والميزانية والتعقُّب أكثر من مرة 

كل يومين متتاليين. وامنح المجموعات اإلعالنية الوقت الكافي للتكيُّف بين 

التغييرات وإعادة تقييمها.

أِضف ميزة "استهداف عبر الهاشتاج" إلنشاء قوائم بالجماهير التي شاهدت 

الكلمات الموسمية.

بالنسبة إلى حمالت اإلحالة، يجب عليك التحسين بناًء على األحداث في الجزء 

العلوي من مسار التحويل، مثل "إضافة إلى سلة التسوق" أو "عرض المحتوى" 

قبل االنتقال إلى أسفل مسار التحويل للتحسين من أجل عمليات الشراء.

أنشئ شبكة جماهير مخصصة وجماهير مشابهة بناًء على زوار الموقع 

اإللكتروني أو التفاعل. وأطِلق حمالت إحالة إضافية بهدف إعادة استهداف 

هذا الجمهور.

ز ما يكفي من التصاميم اإلبداعية حتى تتمكن من التحديث عندما تبدأ في  جهِّ

الوصول إلى التحميل الزائد على التصميم اإلبداعي (يبدأ األداء في االنخفاض).

2

3

4

15

6

7
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مصادر اإللهام 
اإلبداعي
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مصادر اإللهام اإلبداعي واألدوات

هل تحتاج إلى بعض اإللهام اإلبداعي لحملتك في موسم شهر رمضان الحالي؟ 

ِلع على بعض األدوات واألفكار المناسبة لهذا الموسم أدناه. تسرُّنا مساعدتك! اطَّ

:TikTok ُمحرِّر فيديو

تتوفر هذه األداة ضمن "مدير إعالنات TikTok" على منصتنا. وهي عبارة 

عن ُمحرِّر فيديو مستند إلى الويب يمنحك صالحية الوصول إلى مجموعة من 

 TikTok ويمكنك استخدام ُمحرِّر فيديو .TikTok إيماءات تحرير األنماط على

لترتيب مسارات الوسائط في طبقات واقتصاص اللقطات ومسح الكائنات 

وإضافة الموسيقى وقطعها وإضافة الترجمات والتأثيرات والملصقات 

ِلع على المزيد هنا. والمزيد. اطَّ

قوالب الفيديو:

مجموعة متنوعة من قوالب الفيديو التي تستخدم مواد العرض ضمن 

الفيديو والصور. وتمتاز بسهولة االستخدام وتوفر مرونة محدودة في 

تنفيذ التصميم اإلبداعي.

:(Smart Video) ُمحرِّر الفيديو الذكي

عبارة عن أداة تصماميم إبداعية تعتمد على الذكاء االصطناعي تُضيف 

تعديالت ومعالجات بصرية إلى مواد العرض ضمن الفيديو والصور الموجودة.

األداة الذكية إلضافة الموسيقى إلى الفيديو:

أداة سهلة االستخدام تضيف موسيقى بال حقوق ملكية إلى مواد 

العرض ضمن الفيديو الموجودة وتضبط مستويات مقاطع الصوت 

والموسيقى األصلية.

:TikTok أدوات التصميم اإلبداعية من

تتيح لك مجموعة أدوات TikTok االرتقاء إلى مستوى اإلبداع والموثوقية 

الذي يتميز به مجتمع TikTok. وإذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى فريق 

باهظ التكلفة لمساعدتك على تعديل مقاطع الفيديو لعرض اإلعالنات 

على TikTok، فإننا ننصحك بإعادة التفكير في األمر ألن إنشاء إعالنات 

جذابة على منصة TikTok ذاتية الخدمة في غاية السهولة.

بفضل هذه األدوات، يمكنك إعداد مقاطع فيديو ممتعة وجذابة بكل 

بساطة وسهولة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة لديك.

أداة التحسين التلقائي للتصاميم اإلبداعية:

أداة لعرض التصاميم اإلبداعية تُنشئ تلقائًيا مجموعات من مواد 

عرض التصاميم اإلبداعية لديك إلجراء تحسينات في منتصف الحملة 

والحصول على تحليالت إضافية بشأن التصاميم اإلبداعية.

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10000799
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هل تشعر بقليل من االرتباك؟ ال تقلق.
فقد أنشأنا أداة "تخطيط الحمالت" أدناه لمساعدتك على التخطيط وتصوُّر أفضل طريقة إلضفاء الحيوية على حملة موسم شهر رمضان في نشاطك التجاري لهذا العام.

أداة "تخطيط الحمالت"

اسم الحملة:

ما أهداف الحملة؟

ما الجمهور المستهدف الذي أحاول الوصول إليه؟

زيادة التعريف
مدى الوصول

جذب االنتباه
حركة الزيارات

مشاهدات للفيديو

إنشاء بيانات العمالء المحتملين

تفاعل المجتمع

كيف سأقيس أهدافي؟

اإلحالة

العرض الترويجي على التطبيق

عمليات اإلحالة على الموقع اإللكتروني
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تواريخ مهمة:

هل موقعي اإللكتروني جاهز الستقبال المتسوقين؟

أفكار استهاللية للتصاميم اإلبداعية:

ما االتجاهات الرائجة التي تعجبني؟

ما نوع القصص التي أريد مشاركتها؟

ما الطابع واألسلوب المناسبين لتصميمي اإلبداعي؟

ما الشكل البصري الذي أريد أن يظهر به تصميمي اإلبداعي؟

مصادر اإللهام اإلبداعي
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المصادر

1

2

3

المصدر: دليل الوسائط على TikTok للربع السنوي الرابع لعام 2022، منطقة الشرق األوسط 
(SA، AE، EG، TR) وشمال أفريقيا وتركيا

4

5

6

المصدر: دراسة مجتمع MarSci العالمي والتعبير عن الذات على منصة TikTok، اإلمارات العربية 
Flamingo المتحدة، المملكة العربية السعودية لعام 2021، بواسطة

المصدر: بيانات TikTok الداخلية، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، موسم شهر 
رمضان 2022 (2 أبريل - 2 مايو 2022) مقابل المتوسط الشهري عام 2022

المصدر: GWI، H1 2022، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، مصر، تركيا

المصدر: App Annie، منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، موسم شهر رمضان 2022
 (2 أبريل - 2 مايو 2022) / التقييم الالحق لموسم شهر رمضان بواسطة شركة IPSOS، منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لعام 2022

التقييم الالحق لموسم شهر رمضان بواسطة شركة IPSOS لعام 2022

."TikTok for Business" دليل مشفر باألرقام للمصادر المستخدمة في دليل موسم شهر رمضان على



شكًرا جزيًال


