
 

   أكثر   من   ثالثة   مالیین   عالمة   تجاریة   تنفق   المالیین   الستخدام

 فیسبوك/   إنستغرام   من   أجل   تحقیق   أهدافها   التسویقیة

 
  

 إذا   ُكنت   ترى   أن   فیسبوك   لیس   إال   مجرد   منّصة   للتواصل   االجتماعي   فحسب،   حسًنا   علیك   أن   ُتراجع   نفسك
 مرة   أخرى!   إذ   ساعد   الفیسبوك   أكثر   من   ثالثة   مالیین   عالمة   تجاریة   على   تحقیق   أهدافها   التسویقیة   والتجاریة
 في   المملكة   العربیة   السعودیة.   ورغم   ذلك،   ال   یزال   بعض   مسؤولي   التسویق   بالمملكة   یترّددون   في   االستفادة
 من   المزایا   العدیدة   التي   ُتوّفرها   مواقع   التواصل   االجتماعي   بوصفها   أدوات   هاّمة   للتسویق.   ودعونا   نتعّرف
 مًعا   على   أهم   أسباب   استخدام   منّصات   التواصل   االجتماعي   في   المملكة   العربیة   السعودیة   من   أجل   أغراض

 الدعایة   والتسویق،   ولماذا   تجب   االستفادة   منها!
  

 إذا   تحّدثنا   عن   العالم   العربي   تحدیًدا،   ُیمكن   القول   إن   حجم   أنشطة   التجارة   اإللكترونیة   به   ُیقّدر  بما   ال   یقل   عن
 7   ملیارات   دوالر   أمریكي ؛   لهذا   تتطّلع   بعض   الشركات   العاملة   في   مجال   االتصال   والتكنولوجیا   مثل   فیسبوك

 إلى  منطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا ،    وتحدیًدا   في   المملكة   العربیة   السعودیة،   لتأسیس   وتعزیز   وجود
 عالماتها   التجاریة   في   تلك   المنطقة   الواعدة.   قّدم   فیسبوك   على   سبیل   المثال   العدید   من   المنتجات   المصّممة   وفًقا

 الحتیاجات   العمالء   للمساعدة   على   بلوغ   هذا   الهدف   التسویقي   المهم.
  
 ومع   ذلك،   ال   یسّلط   هذا   التقریر   الضوء   على   أسباب   انتشار   موقع   الفیسبوك   في   المملكة   العربیة   السعودیة،   بل

 لماذا   علیك   أن   تبدأ   استخدام   موقع   التواصل   االجتماعي   األكبر   في   العالم   من   حیث   عدد   ُمستخدمیه،   بطریقة
 أكثر   فعالیة   ضمن   استراتیجیتك   التسویقیة   اإللكترونیة   عبر   الشبكة   العنكبوتیة.
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 فیسبوك..   منّصة   رئیسیة   في   المملكة   العربیة   السعودیة
  

 قبل   أن   نتناول   بالتفصیل   منّصات   مواقع   التواصل   االجتماعي   الفّعالة   والنشطة   في   المملكة   العربیة   السعودیة،
 دعونا   ُنلقي   نظرة   على   بعض   األرقام   واإلحصاءات   المتعّلقة   بمنطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا.

  
 ِمن   بین   ما   یقرب   من   99   ملیون   شخص   أو   ما   یعادل   88%   ممن   یستخدمون   مواقع   التواصل   االجتماعي

 یومیا   في   منطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا،   یصل   عدد   مستخدمي   موقع   فیسبوك   إلى   نحو   58   ملیوًنا،   في
 مقابل  ٦.٥   ملیون   مستخدم   فقط   لموقع   تویتر ،   وأقل   من   ٥.٨   مالیین   مستخدم   لموقع   لینكد   إن.   أّما   إذا   أردت   أن

 توّصل   رسالتك   التسویقیة   ألكبر   عدد   من   المستخدمین   المستهدفین،   فإنّ   أداة   فیسبوك   لألعمال   التجاریة
 Facebook for Business   هي   أفضل   اختیار   لك،   وسنستعرض   هنا   أیًضا   المزایا   التي   تتسم   بها   هذه

 األداة   عن   غیرها   من   منّصات   التواصل   االجتماعي   األخر ى.
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 ومع   كل   هذه   األرقام   واإلحصائیات،   فإنّ   موقع   فیسبوك   ُیعدّ   واحًدا   من   أبرز   منّصات   التواصل   االجتماعي   في
 المملكة   العربیة   السعودیة،   إن   لم   َیكن   األهمّ   على   اإلطالق   من   خالل   شعبیته   الكبیرة   بین   المستخدمین.

  
 دعونا   نلقي   نظرة   على   بعض   األرقام   األخرى   المتعّلقة   بالمملكة   العربیة   السعودیة:

 ·        تعداد   السكان   في   المملكة   العربیة   السعودیة   یبلغ   ٢٨.٨   مالیین   نسمة
  

 ·        معّدل   انتشار   خدمات   النطاق   العریض   بالمملكة   یبلغ   ٥٣٪
  

 ·        معّدل   انتشار   خدمات   اإلنترنت   للهواتف   الجوالة   یبلغ   ٨٣٪
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 ·        یستخدم   نحو   ١٦   ملیون   شخص   موقع   الفیسبوك   بالمملكة،   معظمهم   لیسوا   فقط   مستخدمین   عابرین

 َیدخلون   على   فترات   متقّطعة،   بل   إنّ   ما   یقرب   من  ٨١٪   منهم   یتصّفحون   الفیسبوك   یومیا ،
 وَیقضون   في   المتوسط   ٢.٥   ساعة   علیه   یومیا.

  
 وفي   المقابل،   َدعونا   نقارن   ذلك   ونحّلل   تلك   البیانات   مع   باقي   استخدامات   شبكات   التواصل   االجتماعي   في

 منطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا،   وأیًضا   في   المملكة   العربیة   السعودیة   على   وجه   التحدید.
  

 في   هذا   السیاق،   َیعني   تعداد   السكان   في   المملكة   العربیة   السعودیة   ٢٨.٨   مالیین   نسمة،   أن   ما   یقرب   من
 نصف   هؤالء   األفراد   یستخدمون   موقع   الفیسبوك.   وفوق   هذا   وذاك،   وانطالًقا   من   أن   فیسبوك   یمتلك   منّصة

 إنستغرام   والخاصیة   التقنیة   للتحّكم   في   الحمالت   اإلعالنیة   Audience Network،   فإنّ   المستخدمین   باتوا
 أقرب   من   أيّ   وقت   مضى   للوصول   لعمالئهم   المستهدفین   مباشرة!

  

 َمن   قال   إنّ   التجارة   اإللكترونیة   َتعني   اإلبقاء   على   تواصل   دائم   فحسب؟
  

تي  َنسج   البعض   خرافات   عدیدة   بشأن   استخدام   منّصات   التواصل   االجتماعي،   منها   أن   َمن   یستخدم   منصَّ
 فیسبوك   أو   إنستغرام   ال   ُیمكنه   أن   یستغلهما   في   التجارة   اإللكترونیة،   أو   أن   ُیصبح   هو   نفسه   عمیًال   محتمًال

 لسلعة   أو   خدمة   ما   ُیرّوج   لها   على   تلك   المنّصات!
  

 وتبّین   أن  ٤٥٪   من   مستخدمي   منّصات   التواصل   االجتماعي   في   المملكة   العربیة   السعودیة   یبحثون   عن   أسعار
 سلع   محلیة   عبر   اإلنترنت.   وعلى   األرجح،   بحث   ٤٠٪   من   هؤالء   المستخدمین   عن   معلومات   تتعّلق   بجهة

 االتصال،   ثم   عن   موقع   النشاط   التجاري   نفسه.
  

 بمعنى   آخر،   هؤالء   ُیمّثلون   فئة   ِمن   المستخدمین   الذین   على   استعداد   لبذل   مزید   ِمن   الجهد   في   سبیل   العثور
 على   معلومات   بشأن   ساعات   العمل   الرسمیة،   وكذلك   تلك   المتعّلقة   بجهة   االتصال   الخاصة   بالشركات

 واألعمال   التجاریة   المحلیة.
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 لذا   لمَ   ال   تقابل   هؤالء   األشخاص   أینما   كانوا   على   أرض   الواقع،   فضًال   عن   توفیر   تفاصیل   بشأن   المعلومات
 التي   یبحثون   عنها   على   أي   حال؟!

  

 انتعاش   التجارة   اإللكترونیة   في   المملكة   العربیة   السعودیة
  

 ربما   یتبادر   إلى   ذهنك   السؤال   التالي:   إذا   ما   كان   المستخدمون   في   المملكة   العربیة   السعودیة   ُیفّضلون   شراء
 منتجاتهم   بأنفسهم،   فإن   ذلك   یعني   بكلّ   بساطة   أنه   ال   داعي   للوصول   إلیهم   إلكترونیا   عبر   شبكات   اإلنترنت،

 ألیس   كذلك؟!
  

 ُمجدًدا،   قد   تكون   مخطًئا؛   ففي   الوقت   الراهن   یوجد   نحو   ١١.١   ملیون   مستخدم   للتجارة   اإللكترونیة   في   المملكة
 العربیة   السعودیة.   وبحلول   عام   ٢٠٢٠،   سیصل   عدد   المستخدمین   إلى   ١٧.١   ملیون   شخص.   أما   عن   فئات

 المنتجات   األكثر   مبیًعا،   فتتقّدمها   عروض   الموضة   واألزیاء   تلیها   اإللكترونیات.   وحالیا،   الَعكس   هو   الصحیح.
  



 
  

 واآلن   دعونا   نلّخص   األمر،   َیبلغ   تعداد   سّكان   المملكة   العربیة   السعودیة   أكثر   من   ٢٨   ملیون   نسمة؛   وأكثر   من
 نصف   عدد   السّكان   یستخدم   موقع   فیسبوك   وما   یقرب   من   نصف   التعداد   یستخدم   منّصة   إنستغرام،   ناهیك

 بمعّدل   نمو   یبلغ   ١٤٪   لخاصیة   التحّكم   في   الحمالت   اإلعالنیة.   وِمن   بین   كل   هؤالء   المالیین   من   المستخدمین
 لمنّصة   فیسبوك،   یمكن   االفتراض   بأنّ   ما   یقرب   من   ٨٣٪   منهم   ُیسّجلون   دخولهم   عبر   أجهزة   الجوال،   انطالًقا

 من   اتصالهم   الدائم   بهواتفهم   المحمولة،   كما   أنهم   یستخدمون   اإلنترنت   للبحث   عن   المنتجات   قبل   شرائها.
  

 المزید   من   أدوات   فیسبوك/   إنستغرام..   بین   یدیك!

 قد   تمیل   إلى   القول   إنك   أطلقت   حمالت   إعالنیة   عدیدة   على   منصات   فیسبوك/إنستغرام،   لكن   جمیعها   لم   تؤت
 ثمارها،   ما   األمر   إذن؟!

!Facebook for Business   تأتي   اإلجابة   عن   هذا   السؤال   في   ثالث   كلمات:   فیسبوك   لألعمال   التجاریة 
 ُتمّثل   تلك   األداة   ذراع   فیسبوك   التجاریة   القویة.   وعادة،   مع   أداة   كهذه،   یجب   علیك   أن   تتعّلم   أوًال   كیفیة

 استخدامها   استخداًما   صحیًحا،   وهو   ما   ُیوّفر   علیك   كثیًرا   من   الوقت   والجهد.
  

 سنستعرض   مًعا   ثالث   أدوات   فقط   من   ُجملة   أدوات   عدیدة   قد   ال   تعي   عنها   شیًئا،   لكنها   حتًما   سُتساعدك   بشّدة
 في   الوصول   ألهدافك   التسویقیة   دون   مشّقة:

  
  



 أوًال:   أداة   التحّكم   األمثل   في   َعرض   اإلعالنات   إلكترونیا   Dynamic Creative Optimization:   هي
 باختصار   أداة   اختبار   مهمة   تمّثل   شكًال   من   أشكال   اإلعالنات   الُمبرمجة   التي   ُتتیح   للُمعلنین   تحسین   أداء

 إعالناتهم   اإللكترونیة   مع   تصمیم   إعالنات   شخصیة   تعتمد   على   بیانات   المشاهدین   في   الوقت   الذي   ُتعرض   فیه
 هذه   اإلعالنات.   بمعنى   آخر،   ُتتیح   تلك   األداة   الوصول   للعمالء   المناسبین   في   الوقت   المناسب   مع   اختیار
 التصمیم   األمثل   لإلعالن،   وهو   ما   َیعني   وداًعا   للطرق   التقلیدیة   للمقارنة   الیدویة   لنسختین   من   اإلعالن   أو

  لصفحَتي   إنترنت   مختلفتین.
  
  

 ثانًیا:   إعالنات   َجمع   بیانات   العمالء   المحتملین   Lead Ads:   إذا   ُكنت   بحاجة   إلى   َجمع   بیانات   تتعّلق   بعمالئك
 أو   إعطائهم   معلومات،   لذا   تجّنب   النماذج   غیر   المكتملة   أو   فقدان   العمالء   االهتمام   بما   تقّدمه.   في   حالة   دمج

 نماذجك   مع   إعالناتك   فلن   یتحّتم   على   العمالء   أو   المستخدمین   المحتملین   مغادرة   منّصة   الفیسبوك.
  

 ثالًثا:   شركاء   تسویق   فیسبوك   Facebook Marketing Partners:   لم   َتعد   تلك   الواجهة   أداة   لموقع
 فیسبوك   بالَمعنى   الحرفي،   لكنها   قد   تساعدك   في   الوصول   ألهدافك   التسویقیة   على   أي   حال.   باختصار،   ُشركاء
 تسویق   فیسبوك   هم   مجتمع   عالمي   من   الشركات   المشهود   لها   بالتمّیز   واألداء   القوي   على   منّصة   فیسبوك،   علًما

 بأن   شركتنا   ضمن   الشركاء   الفاعلین   في   هذا   المجتمع.   ویوّفر   مجتمع   ُشركاء   تسویق   فیسبوك   باقة   ممّیزة   من
 األدوات   اإلضافیة   التي   ُیمكنها   مساعدة   المستخدمین   في   تعزیز   تجربتهم   اإلعالنیة   على   منّصات   فیسبوك/

 إنستغرام.
  

 



  
 ُتعدّ   حلولنا   المصّممة   حسب   الطلب   واحدة   من   المزایا   المهمة   التي   نقّدمها   إلى   عمالئنا.   لقد   َوجدنا   أن   مستخدمي

 مواقع   التواصل   االجتماعي   في   منطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا   ال   یزالون   یفّضلون   زیارة   المتاجر
 شخصیا   بعد   إجراء   عملیات   البحث   عما   یحتاجونه   من   السلع   عبر   اإلنترنت.   وأحیاًنا،   یفّضلون   الشراء

 إلكترونیا   ثمّ   الحصول   على   المنتجات   من   خالل   الدفع   عند   االستالم.   لذا،   َنجحنا   في   تصمیم   حل   تقني   ُیالئم
 احتیاجات   هؤالء   العمالء   یعمل   على   تتّبع   تأثیر   إعالنات   فیسبوك/   إنستغرام   على   عملیات   الشراء   غیر

 اإللكترونیة   من   خالل   دمج   هذین   القسمین   من   البیانات   ببعضهما   البعض.   إن   ذلك   الحل   التقني   هو   األول   من
 نوعه   في   منطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفریقیا.

  
 في   النهایة،   ال   تنتمي   منّصات   فیسبوك/   إنستغرام   إلى   الجیل   الماضي   من   أجیال   التسویق   التي   ترّبى   علیها
 والداك،   لكنها   أدوات   إعالنیة   قویة   ُیمكنها   أن   ُتحّقق   لك   أهدافك   التجاریة   والتسویقیة.   في   الرسم   التوضیحي

 التفاعلي   التالي،   نستعرض   مًعا   أهم   األسباب   التي   تجعلك   تستخدم   أداة   فیسبوك   لألعمال   التجاریة،   إذا   لم   تكن
 قد   جّربتها   من   قبل.   ویمكنك   التواصل   معنا   مباشرة   على   الموقع   اإللكتروني

 http://getstarted.roihunter.com/،   والَبدء   معنا   من   خالل   فترة   تجربة   مجانیة.
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