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الدليل الكامل للتسويق عبر
سناب شات

تعد وسائل التواصل االجتماعي اليوم واحدة من األمور التي من المستحيل أن يتم االستغناء عنها

في الحياة اليومية ،كما أنها أصبحت تطور وتحدث يوماً بعد اآلخر ،وأصبح لها العديد من المميزات الفريدة

من نوعها والتي جعلت عمليات استخدامها أسهل مما يتوقع الفرد ،وبالتالي فال يمكن مقارنة التسويق
اإللكتروني بالتسويق التقليدي ،بل أصبح التسويق اإللكتروني هو األفضل كما أثبتت مختلف اإلحصائيات
والدراسات ،واليوم سوف نتعرف على أفضل طرق التسويق عبر سناب شات ،وهو واحد من أفضل وسائل

التواصل االجتماعي ،وبالتالي فكان علينا أن نقوم باستخدامه بالطريقة الصحيحة.

وسائل التواصل االجتماعي في التسويق اإللكتروني
تعد وسائل التواصل االجتماعي هي واحدة من أفضل الوسائل التي تم االعتماد عليها في الفترات

األخيرة في عمليات التواصل مع اآلخرين ،كما تم االعتماد عليها من أجل تعزيز العالقات وتحسينها ،وكان

أيضا التسويق هو واحد من العمليات التي اشتركت بقوة في مواقع التواصل االجتماعي ،وبالتالي فأصبحت

تلك المواقع لها دور كبير في عمليات التسويق اإللكتروني.
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فمن المستحيل اليوم أن تجد أحد األفراد

يمضي يومه بدون استخدام سناب شات،

حيث أصبحت منصة سناب شات هي واحدة

من أفضل المنصات اإللكترونية الحديثة،
وكانت تلك المنصة قد تم إطالقها في

السنوات األخيرة وأصبحت تسمح لك بإرسال
العديد من الصور وأشرطة الفيديو ،والتي

تتميز بأنها تظل معك كذكريات باقي الحياة.

ولتلك المنصة أهمية كبيرة حيث تساهم
في تواصل أكثر من  173مليون مستخدم

بشكل يومي ،كما يكون هناك تفاعل كبير بين
جمهورها ،وبالتالي فإن منصة سناب شات

لديها قدرات كبيرة في استهداف الجمهور

من خالل تقديم مجموعة متنوعة من

نماذج اإلعالنات.
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التسويق عبر سناب شات
قد تكون أحد المبتدئين في عالم سناب شات ،وبالتالي فيمكنك أن تقوم بقراءة المقاالت المختلفة

حول عالم سناب شات وحول كيفية استخدامه في نشر المحتوى الخاص بك وفي بناء الجمهور ،كما قد

تكون من النشطاء في سناب شات ،وقد يكون لديك العديد من المتابعين ،وبالتالي فتستطيع أن تتعامل
معه ،ولذلك ففي تلك الحالة يجب أن تتعرف على أفضل الطرق التي من خاللها يتم التمتع بأفضل طرق
التسويق عبر سناب شات.

فعمليات التسويق والدعاية دائماً ما تعتمد على التجربة ،كما أنها تعتمد على قوة التجربة وقوة

الوصول للجمهور ،حيث أن الوصول للجمهور ليس من األمور السهلة ولكنها تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى

منتجات تصل إلى عقول األفراد بحالة من التلقائية والعفوية ،وبالتالي فمن األفضل أن يتم تصميم تلك
الفيديوهات والصور من خالل المسوق بنفسه ،وال يفضل أن يتم االعتماد فقط على الفيديوهات والصور

الجاهزة ،بل التصوير والنشر المباشر له دور كبير جداً في نجاح العملية التسويقية.
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االستثمار بإعالنات سناب شات
تعد إعالنات سناب شات من أفضل اإلعالنات التي تظهر على الشاشة بشكل عمودي ،كما يظهر أيضا

مقاطع الفيديو التي ال تتخطي عشرة ثواني ،وتلك الفيديوهات تتميز بأن لديها العديد من الميزات

التفاعلية ،كما أنها تتميز بإمكانية التحريك لألعلى ،وهذا األمر يساهم في جذب انتباه مستخدمين سناب
شات ،حيث تزداد عمليات ومعدالت نجاح تلك اإلعالنات بخمسة أضعاف من خالل النقر على منصات

التواصل االجتماعي ،ولذلك فيجب أن يتم استخدام تلك اإلعالنات من أجل تعزيز عملك حتى تجذب
الجمهور إليك ،وتعد اإلعالنات من أفضل طرق التسويق عبر سناب شات.

استخدام ميزة جيو فيلتر
تتميز فالتر سناب شات أو رسوم الفنون التصويرية بأنها تمكن المستخدم من أن يقوم بوضع أكثر

من صورة ،وهذا األمر ساهم في لفت انتباه مختلف المتابعين ومختلف رجال األعمال ،باإلضافة إلى أنها
ميزة شعبية للعديد من مستخدمين سناب شات ،وقد يستفاد منها رجال األعمال بشكل قوي ،وهذا األمر

من خالل تخصيص مرشحات لموقع أو حدث خاص بهم.
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عدسة الرعاية التفاعلية
تعد عدسة الرعاية التفاعلية من أفضل طرق التسويق عبر سناب شات ،وذلك ألنها تسمح

للمستخدمين بعمليات التفاعل مع اإلعالنات التي تظهر لهم ،فكانت أغلب اإلحصائيات الحديثة قد أثبتت

أن مستخدمين سناب شات يتفاعلون مع تلك العدسة بمعدل  20ثانية ،وتلك المدة طويلة جدا بالنسبة
لمستخدمين مختلف مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام ،وهذا األمر يجعل تلك العدسة مميزة ،حيث

أنها مميزة وسهلة المشاركة ،كما أنها ميزة في منصة سناب شات وبالتالي فيجب استخدامها بالطريقة
الصحيح.

وبالتالي فإن سناب شات هو واحد من أفضل الوسائل التسويقية التي من المستحيل أن يتم إنكارها

فيما يخص الشركات ،كما تكمن أيضا الخدعة في التعرف على كيفية الحفاظ على مشاركة الجمهور على

الفيس بوك ،باإلضافة إلى أن تلك المنصة هي منصة فريدة من نوعها ،وبالتالي فإن التسويق عليها يمكننا

دمجه تحت عنوان أفضل طرق التسويق عبر سناب شات ،ويجب أن تستمر في النشر عليها بنفس الطريقة
التي تسوق بها على مختلف منصات التسويق اإللكتروني األخرى ،وذلك حتى تستطيع جذب العمالء.
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نصائح عن التسويق عبر

سناب شات
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نقدم لكم أيضاً في أفضل طرق التسويق عبر سناب شات العديد

من النصائح التي تجعل التسويق اإللكترونية متميز على منصة سناب
شات والتي يمكن االعتماد عليها كأداة تسويقية من خالل التفكير

اإلستراتيجية ،كما أنها ستظل على صلة بمختلف وسائل التواصل

االجتماعي.

لماذا يفضل القيام بالتسويق عبر سناب شات؟
وهناك العديد من المميزات التي من خاللها يتم التسويق عبر

سناب شات ،حيث يتميز بما يلي:

 -1هناك العديد من المستخدمين اليوم على منصة سناب شات،

وتخطى عددهم أكثر من  350مليون مستخدم نشط ،كما أصبحوا أيضاً
يقوموا بنشر العديد من المنشورات بشكل يومي ،باإلضافة إلى ذلك فإن
الفئات المستخدمة لهذا الموقع تتميز بالتنوع في األعمال ،حيث تتنوع

بين سنة  18إلى  36عام ،كما يقضي في هذا الموقع أوقات طويلة أثبتت

اإلحصائيات أنها تصل إلى  30دقيقة بشكل يومي ،وبالتالي فإنه يمكن
استخدام تلك الطريقة في عمليات التسويق اإللكتروني.
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 -2يتميز سناب الشات بأنك يمكنك من خالله رصد المشاهدات بشكل سهل ،وهذا األمر يمكن جميع

العمالء من مشاهدة اآلراء الخاصة باآلخرين ،باإلضافة إلى التعرف على المشاهدين واستهدافهم في

عرض المنتجات أو الخدمات الخاصة بك في عملية التسويق اإللكتروني

 -3يمكن من خالل سناب شات أن تقوم بنشر العديد من القصص اليومية والتفاعلية ،وهذا األمر يتم

بشكل مميز حيث يتم توفير مختلف الخيارات التي تجعل المحتوي الخاص بك أكثر جاذبية

 -4من خالل سناب شات يمكنك أيضاً مخاطبة مختلف العمالء بشكل ودي ،وهذا األمر يتم بعيدا عن

المخاطرة الرسمية ،باإلضافة إلى أن جميع اإلعالنات تكون واقعية بشكل تام وتكون أقرب للتصديق من

طرف الزبائن.
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كيف يمكن إتمام أفضل طرق التسويق عبر سناب شات؟
وحتى نقوم بإتمام أفضل الطرق في عمليات التسويق اإللكتروني يمكننا إتباع الخطوات التالية:
 -1يجب االهتمام بالمحتوى التسويقي الذي يتم عرضه
حيث من أهم وأفضل طرق التسويق عبر سناب شات أن تقوم بعرض الصور المميزة الخاصة بالمنتج،

ويجب أن تكون تلك الصور أيضا مختلفة حتى تقوم بجذب المتابعين لك على السناب شات ،كما أنك تقوم
بالتعرف على أخبارهم وعرض منتج بجميع تطوراته من خالل اإلعالن عنه في تطبيق سناب شات ،حيث
نعمل على إغراء الجمهور على سبيل المثال بالهدايا المميزة ،فقد تقوم بعرض هدايا ألول عشرين مشتري

أو إجراء خصم خاص له.

 -2يجب أن تقوم بمشاركة مختلف العروض والتخفيضات التي لديك
على الرغم من أن التدوينة الواحدة في سناب شات قد ال تتعدى عشرة ثواني إال أنك في هذا الوقت

القصير للغاية تستطيع أن تقوم بعرض العديد من األشياء للجمهور ،يجب أن تتحدث عن العروض الخاصة
بك بتلقائية كبيرة ،يمكن أيضا أن تقوم بعمل دعوة إلى جميع المتابعين من خالل زيارة الموقع الخاص بك،

كما يمكن أيضا أن تقوم بزيارة حسابك الشخصي للتعرف على شكل اإلعالن بعد االنتهاء منه وتصميمه.
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 -3يجب أن تقوم باستخدام الدعوات الحصرية للمتابعين وتشجيعهم

حيث يمكنك القيام بتفعيل عمليات التمويل الخاصة بمنتجك ،وذلك من خالل تمويل حفل أو

مهرجان ما ،وذلك حتى يكون المنتجات الخاصة بك متميزة عن باقي الشركات ،كما ينصح أيضا بتقديم
مختلف الدعوات الحصرية للمتابعين من أجل مشاهدة منتجاتك وأدواتك.
 -4يجب أن تقوم باستهداف فئة عمرية محددة
فالمنتج الخاص بك طبيعي يستهدف فئة معينة ،وبالتالي فيجب أن تقوم بالتركيز على الفئة التي

تقوم بمشاركة المنتج من أجلها ،وتقوم بالتركيز باألكثر على الفئات الشبابية ،كما يجب أن تقوم بتقديم
السنابات المميزة والتي تقدم لتلك الفئة والتي تناسب أفكارهم المختلفة.
 -5قم بعرض العديد من المسابقات واألخبار
فالمسابقات لها دور كبير في تحسين عملية الشراء لديك ،باإلضافة إلى جذب األنظار إلى المنتج

الخاص بك ،كما يجب أن تقوم باستعراض المنتج في األخبار من خالل استخدام مختلف التطورات الخاصة
بالسناب شات باإلضافة إلى اإلعالن عنها ،ويمكنك أيضا عرض الهدايا التفاعلية على أفضل المستخدمين،
باإلضافة إلى إمكانية إغراء الجمهور من خالل عمليات السحب أو الجوائز عند الشراء بقيمة محددة.
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 -6قم بأخذ المتابعين لديك إلى ما وراء الكواليس

حيث أن الجماهير بأكملها في تلك الفئة تهتم بكل ما هو مميز ،كما تهتم بكل ما هو خلف الصورة

التي تعرضها ،وبالتالي فأجعل وسائل التسويق الخاص بك مميزة ،وذلك من خالل عرض الكواليس الخاصة
بالتحضيرات التي تقوم من خاللها بتأسيس الفيديو أو الصورة والتكلم عن جميع العاملين في التحضير.
 -7يمكنك بالتواصل المستمر مع األشخاص المشهورين
كما أنه من أفضل طرق التسويق عبر سناب شات أنه تستطيع التواصل مع أشخاص مشهورًين

ومؤثرين ،وهذا األمر يكون من خالل حضور أحد الندوات التثقيفية ،ويمكنك عرض خدماتك أو منتجاتك
عليهم حتى يقوموا بتجربتها ويعطوا لكم وجهة نظرهم ،وتلك النقطة يكون لها تأثير كبير على العميل
حيث يقتنع بعملية الشراء نتيجة ألن أحد األشخاص المشهورين يقومون باستخدامه.

ومن خالل ما سبق نجد أن كل ما تم ذكره ما هو إال أفكار مميزة يمكنك أن تقوم بتنفيذها ويمكنك

من خاللها أن تقوم بالترويح عن المنتج الخاص بك ،كما يمكنك أيضا جذب المتابعين لك من أجل رؤية

المنتج الذي تقوم بعرضه ،وفي حال أنك تريد بالفعل أن تقوم بتحقيق العديد من اإلنجازات في عمليات
التسويق اإللكتروني عبر سناب شات يمكنك التواصل معنا من خالل موقعنا لعرض أفضل أفكار التسويق

اإللكتروني.
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أفكار مميزة من أفضل طرق التسويق عبر سناب شات
كما نقدم لكم اليوم في الفقرات القادمة أهم ثالثة أفكار تم االعتماد عليهم وتنفيذهم من أجل

تحسين عملية البيع والشراء على تطبيق سناب شات ،فتلك التجارب من أجل تحسين عمليات التسويق
واالستفادة منها لكل من يريد أن يقوم ببناء جمهور خاص به ومن أجل النجاح في عمليات تسويق
المنتجات من خالل تطبيق سناب شات عبر األفكار التالية:
أوال :رحلة الغوص
تعد رحلة الغوص هي واحدة من أفضل طرق التسويق اإللكتروني عبر سناب شات ،فكانت هناك أحد

الحسابات المشهورة التي يتابعها أكثر من مائة ألف مستخدم قد أعلن أنه سيقوم برحلة غوص من خلال
قياد مدربين اثنين ،وقام المتابعون بالفعل بمتابعة الرحلة من البداية للنهاية ،وذلك من أجل أن يعيشون
في أجواء الغوص تحت المياه ،ومن أجل التعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بهذا األمر ،وهنا قد أعلن

هذا الشخص عن تخفيض من المال لكل فرد يشترك في تلك الدورة باأليام القادمة.
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وتلك الحالة من اإلعالن والتسويق تعد أفضل طرق التسويق عبر سناب شات حيث تسمى تجربة

االستخدام ،فأنت وأنت في منزلك قمت بالعيش في تجربة شبه حقيقية لجميع مستخدمين هذا المنتج

أو الخدمة ،وتلك الخدمة ومميزاتها مختلفة والتجربة بها أيضا مميزة ،فلم يصبح الكالم اآلن نظري فقط
فأنت تشاهد التجربة عمليات ،وتشاهد الفيديوهات بشكل واقعي وليس ممنتج ،وبالتالي فإن تلك الخدمة

تكون مميزة ،وبالطبع سوف تنجذب لها وتقوم باالشتراك بها.

وثبت اإلحصائيات أيضا أن هذا النموذج اإلعالني نجح بصورة كبيرة ،كما أنه يعطي مصداقية كبيرة في

عمليات البيع والشراء عبر اإلعالن ،كما أن هذا الفرد قد زادت أعداد متابعيه في وقت قياسي ،ووصلت
بالفعل مشاهداته إلى عدد كبير من المستخدمين والمتابعين ،كما بدأت طلبات اإلعالنات تزداد عليه ،وكان

هذا الشخص مجرد وسيط بني المنتج والمستخدم وقام بزيادة عدد متابعيه.

وهذا النوع من التسويق اإلعالني يمكنكم أن تقوموا بتطبيقه على العديد من الخدمات والمنتجات

ومن تلك المنتجات والخدمات:
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في حال أنك صاحب أحد المطاعم وتريد أن تقوم بعمليات

التسويق والدعايا من خالل سناب شات فيمكنك أن تقوم باالتفاق

مع صاحب أحد الحسابات النشطة والتي يتابعها العديد من
األشخاص من أبناء نفس المدينة التي تعمل بها ،وتقوم بدعوته
بالفعل إلى عشاء فاخر في مطعمك ،كما تطلب منه أن يقوم

بتصوير جميع لحظات هذا العشاء ،ويمكنك في تلك الحالة نشر

تلك السنابات لكل من يقوم بمتابعة تلك الحسابات ،ويمكن تكرار
تلك العملية بشكل دوري كل شهر في مختلف الحسابات مما
يجعلك منتشر على مختلف مواقع التواصل االجتماعي.

في حال أنك صاحب منتج جديد قد نزل مؤخرا إلى األسواق،

فما عليك سوى عرض منتجك كهدية على أحد مستخدمين

حسابات سناب شات والذين يكون لديهم قدر كبير من المتابعين

حتى يقوموا بتجربته وعرض إلى المتابعين لديهم بشكل مباشر،

وتكرر أيضا تلك العملية في مختلف الحسابات المشهورة األخرى.
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ثانيا :لعب األطفال

كانت من أكثر الحسابات الناجحة التي انتشرت في األونة األخيرة هو أحد الحسابات المتخصصة في

عمليات تنمية الطفولة وكل ما يتعلق بها ،حيث كان صاحب الحساب يحرص بشكل يومي على عرض ونشر

مختلف التوجيهات والنصائح واإلرشادات حول تربية األطفال ،باإلضافة إلى الطريقة الصحيحة في التعامل
معكم ،وكان هذا الحساب بالفعل مميز بقدر كبير ،وكانت تتابعه أغلب األمهات وأيضا أغلب الرجال ،حيث

كان يستفاد منه الجميع في عمليات التربية اإليجابية ألطفالهم ،وكان هذا الحساب يحرص أيضا على عرض

منتجات ولعب األطفال.

وبالتالي فنجد أنه من أفضل طرق التسويق عبر سناب شات حيث كان الحساب متخصص في مجال

الطفولة ،وكان يعمل على تسويق منتجات متعلقة الطفولة كنوع من أنواع التسويق الذكي ،حيث عملية

نشر اإلعالن تمت إلى الفئة المستهدفة ،وهذا األمر تم االستفادة منه في الدعاية واإلعالن ،وتلك القيمة
المضافة لها دور في تحسين عمليات المتابعة ،كما أن تلك اإلعالنات كانت تأتي جنبا إلى جنب مع

المحتويات المفيدة األخرى ،وبالتالي فكان الحساب يقوم بتقديم مختلف اإلرشادات والتجارب والنصائح إلى

المستخدمين من تلك الفئة.
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حيث أنه من المتعارف عليه أن السيدات دائما ما يستخدمون سناب شات بصورة قوية وذلك من أجل

متابعة حسابات التسويق للطبخات المنزلية واألكالت الشهية التي يقوم بتحضيرها أشهر الشيفات
المتخصصين في عمل أشهر الوجبات ،وبالتالي فتلك الحسابات المشهورة بالطبخ يمكن استغاللها من

أجل عرض المنتجات لمنزلية والعمل على تسويقها بشكل جيد.
ثالثا :تسويق الذات

يعد نموذج تسويق الذات هو واحد من أهم النماذج التي من خاللها يستطيع الفرد أن يقوم

بالتسويق إلى ذات أو شخصيته وهذا األمر يجعل منه إنسان مشهور في المجال المتخصص به ،وبالتالي

فنقوم بتقديم مختلف الخدمات والدورات ،ويكون اإلقبال كبير على هذا المستخدم ،وهذا المجال ليس

بالشرط أن يكون مربحا ،فقد يكون ربحي وقد يكون غير ربحي ،والغاية تكون أخروية ،حيث تبغي في بعض

الحاالت فقط األجر والثواب في نشر األعمال واألنشطة ،وهذا األمر يقوم به أيضا العديد من الدعاة

والصالحين.
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حيث تقوم في تلك الحالة بعمل محاضرات

عامة وتسجيالت مرئية من أجل نشر المعلومات
الدينية ،وستجد أن اإلقبال على تلك العمليات أصبح

كبير بشكل واضح ،وذلك من خالل أسلوبك
وطريقتك،

وسوف

ينجذب

لك

العديد

من

مستخدمين األنشطة العامة التي تقوم بالدعاية
عنها.

وينطبق هذا األمر أيضا على المدربين في

مختلف المجاالت ،فعلى سبيل المثال المدربين في
مجاالت التربية البشرية حيث يكون حسابه على
سناب شات به العديد من الخواطر والرسائل اإليجابية

التي

ينجذب

لها

المتابعين،

ولذلك

فيمكنك

مشاهدة جميع األفكار السابقة وتقوم بتطبيق ما

يحلو لك وما يناسب أعمالك.
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أنواع اإلعالنات الثالثة على سناب شات
Sponsored Lenses
Sponsored Geofilters
Snap Ads
H2

25

فإذا كنت من مستخدمي ومتابعي سنا شات ،فهذا يعني أنك شاهدت النوع األول من الثاني من

اإلعالنات بشكل متكرر ،حيث أن هذان النوعان هم األكثر انتشارا على منصة السناب شات ،وبالتالي فالعديد

من الشركات استطاعت تحقيق أفضل النجاحات من خالل اإلعالن عنها ،،كما أن أحد اإلعالنات بهذه األنواع
في يوما ما قد حصلت على  224مليون مشاهدة.
النوع األول Lenses Sponsored
ويتمثل في طبقة أو إطار يتم إضافته للصورة ويتم التقطاها من خالل الفيديوهات ويتم تسجيلها

من أجل مشاركتها لألصدقاء ومشاركتها بشكل عام.
النوع الثاني Sponsored Geofilters

وهو النوع الذي يمثل فلتر يضاف للصورة حتى يغطي الوجه ويتفاعل هذا الفلتر مع حركة الوجه

بالزمن الحقيقي ،وهذا النوع يمكن أن يتم شراءه من خالل فريق مبيعات سناب شات بشكل مباشر.
النوع الثالث Snap Ads

ويتمثل في إضافة فيديوهات ترويجية قد تصل مدتها إلى عشرة ثواني ،ويتم من خاللها عرض

الفيديوهات في قصص األصدقاء االعتيادية.
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ُ
ّ
بالنهاية هنا  ،ال بد أن أكرر :

لوًكانتًغايتكًتجاريةًوليستًشخصيةً،اسمحًليًأنًأخبركًأنًالتسويقًعبرًاالنستقرامًيًعدًأفضلًبكثيرً
منًالسنابًشاتً،حيثًيمكنكًأنًتتعلمًكافةًأسرارهًوتقنياتهًواستراتيجياتهً،والوصولًإلىًماًالًيعرفهً
أكثرًمنًً% 1منًمستخدميهً،بعدًتعرفكًعلىًالدورةًالتعليميةًاألكثرًمبيعاً(الربحًوالعملًوالتسويقً
عبرًاالنستقرام)

www.theh2academy.com
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MOST
POPULAR

ً
الكورس األكثر مبيعا

"الربح والعمل والتسويق

عبر االنستقرام"
ما المميز به؟
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ُ
أكثر من  56فيديو (هناك فيديوهات جديدة كل شهر)
مشاهدة الفيديوهات بأي وقت تريده
كيف تبدأ طريق الربح من االنستقرام بدون خبرة (رحلة تعلم شاملة وكاملة)
قائمة فيها أكثر من  18سر من أسرار االنستقرام لزيادة التفاعل بجنون
كيف تزيد متابعينك ألكثر من  100و  200متابع باليوم (بيدك)
كيف تزيد الاليكات والكومنتات
الوصول إلى االكسبلور (االستكشاف)
الوصول إلى التوب هاشتاق (السيطرة على الهاشتاقات)
ستتعلم  5طرق للربح عبر االنستقرام
تزويد المبيعات واألرباح
استهداف متابعين منافسيك عبر المنشن والرسائل الخاصة (بذكاء واحتراف)
استهداف بوستات منافسينك ونشر تعليقات عنك (التسويق بالوعي اإلجباري)
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تصميم البوستات التي يحبها الناس ويعشقها انستقرام
كيف تتجنب األخطاء التي يقع بها الكثيرون
تصميم صور وإعالنات بصرية احترافية بسهولة من هاتفك
ً
إيجاد الهاشتاقات التي رح تولع حسابك حرفيا
تقنيات خاصة ال يستعملها إال  % 1من مستخدمي االنستقرام

المرجو عدم مشاركة هذه األسرار مع أي أحد بعد
االنضمام ألنها لك وحدك
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للتفاصيل

اقرأ معلومات أكثر عن الكورس في

www.theh2academy.com

أو قم بمراسلنا عبر واتساب مباشرة

00962788153311

نتمنى أن يكون

هذا الدليل قد نال إعجابكم
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