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الدليل الكامل للتسويق عبر
سناب شات



عنهااءاالستغنيتمأنالمستحيلمنالتياألمورمنواحدةاليوماالجتماعيالتواصلوسائلتعد
الفريدةالمميزاتمنالعديدلهاوأصبحاآلخر،بعديوما ًوتحدثتطورأصبحتأنهاكمااليومية،الحياةفي
تسويقالمقارنةيمكنفالوبالتاليالفرد،يتوقعمماأسهلاستخدامهاعملياتجعلتوالتينوعهامن

اإلحصائياتختلفمأثبتتكمااألفضلهواإللكترونيالتسويقأصبحبلالتقليدي،بالتسويقاإللكتروني
ائلوسأفضلمنواحدوهوشات،سنابعبرالتسويقطرقأفضلعلىنتعرفسوفواليوموالدراسات،
.الصحيحةبالطريقةباستخدامهنقومأنعلينافكانوبالتالياالجتماعي،التواصل

اإللكترونيالتسويقفياالجتماعيالتواصلوسائل
فتراتالفيعليهااالعتمادتمالتيالوسائلأفضلمنواحدةهياالجتماعيالتواصلوسائلتعد
وكانها،وتحسينالعالقاتتعزيزأجلمنعليهااالعتمادتمكمااآلخرين،معالتواصلعملياتفياألخيرة
فأصبحتاليوبالتاالجتماعي،التواصلمواقعفيبقوةاشتركتالتيالعملياتمنواحدهوالتسويقأيضا
.اإللكترونيالتسويقعملياتفيكبيردورلهاالمواقعتلك
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األفرادأحدتجدأناليومالمستحيلفمن
،شاتسناباستخدامبدونيومهيمضي
واحدةهيشاتسنابمنصةأصبحتحيث
ة،الحديثاإللكترونيةالمنصاتأفضلمن

فيإطالقهاتمقدالمنصةتلكوكانت
سالبإرلكتسمحوأصبحتاألخيرةالسنوات
والتيالفيديو،وأشرطةالصورمنالعديد
.حياةالباقيكذكرياتمعكتظلبأنهاتتميز

متساهحيثكبيرةأهميةالمنصةولتلك
مستخدممليون173منأكثرتواصلفي

بينيركبتفاعلهناكيكونكمايومي،بشكل
شاتسنابمنصةفإنوبالتاليجمهورها،

رالجمهواستهداففيكبيرةقدراتلديها
منمتنوعةمجموعةتقديمخاللمن

.اإلعالناتنماذج
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شاتسنابعبرالتسويق
المختلفةتالمقاالبقراءةتقومأنفيمكنكوبالتاليشات،سنابعالمفيالمبتدئينأحدتكونقد
قدماكالجمهور،بناءوفيبكالخاصالمحتوىنشرفياستخدامهكيفيةوحولشاتسنابعالمحول
تتعاملأنيعفتستطوبالتاليالمتابعين،منالعديدلديكيكونوقدشات،سنابفيالنشطاءمنتكون
طرقضلبأفالتمتعيتمخاللهامنالتيالطرقأفضلعلىتتعرفأنيجبالحالةتلكففيولذلكمعه،

.شاتسنابعبرالتسويق

وقوةةالتجربقوةعلىتعتمدأنهاكماالتجربة،علىتعتمدمادائما ًوالدعايةالتسويقفعمليات
إلىاجوتحتدقةإلىتحتاجولكنهاالسهلةاألمورمنليسللجمهورالوصولأنحيثللجمهور،الوصول
تلكتصميميتمأناألفضلفمنوبالتاليوالعفوية،التلقائيةمنبحالةاألفرادعقولإلىتصلمنتجات

والصورهاتالفيديوعلىفقطاالعتماديتمأنيفضلوالبنفسه،المسوقخاللمنوالصورالفيديوهات
.التسويقيةالعمليةنجاحفيجدا ًكبيردورلهالمباشروالنشرالتصويربلالجاهزة،
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عدًأفضلًبكثيرًلوًكانتًغايتكًتجاريةًوليستًشخصية،ًاسمحًليًأنًأخبركًأنًالتسويقًعبرًاالنستقرامًيً 
لىًماًالًيعرفهًمنًالسنابًشات،ًحيثًيمكنكًأنًتتعلمًكافةًأسرارهًوتقنياتهًواستراتيجياته،ًوالوصولًإ

تسويقًالربحًوالعملًوال)منًمستخدميه،ًبعدًتعرفكًعلىًالدورةًالتعليميةًاألكثرًمبيعا ً%1ًأكثرًمنً
األكاديميةوالتيًفيًموقعً(ًعبرًاالنستقرام
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شاتسناببإعالناتاالستثمار
أيضاهريظكماعمودي،بشكلالشاشةعلىتظهرالتياإلعالناتأفضلمنشاتسنابإعالناتتعد
لميزاتامنالعديدلديهابأنتتميزالفيديوهاتوتلكثواني،عشرةتتخطيالالتيالفيديومقاطع

سنابدمينمستخانتباهجذبفييساهماألمروهذالألعلى،التحريكبإمكانيةتتميزأنهاكماالتفاعلية،
منصاتعلىالنقرخاللمنأضعافبخمسةاإلعالناتتلكنجاحومعدالتعملياتتزدادحيثشات،

بتجذحتىعملكتعزيزأجلمناإلعالناتتلكاستخداميتمأنفيجبولذلكاالجتماعي،التواصل
.شاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلمناإلعالناتوتعدإليك،الجمهور

فيلترجيوميزةاستخدام
أكثربوضعيقومأنمنالمستخدمتمكنبأنهاالتصويريةالفنونرسومأوشاتسنابفالترتتميز

أنهاىإلباإلضافةاألعمال،رجالومختلفالمتابعينمختلفانتباهلفتفيساهماألمروهذاصورة،من
األمرهذاوقوي،بشكلاألعمالرجالمنهايستفادوقدشات،سنابمستخدمينمنللعديدشعبيةميزة
.بهمخاصحدثأولموقعمرشحاتتخصيصخاللمن
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التفاعليةالرعايةعدسة
تسمحألنهاوذلكشات،سنابعبرالتسويقطرقأفضلمنالتفاعليةالرعايةعدسةتعد

أثبتتقدثةالحدياإلحصائياتأغلبفكانتلهم،تظهرالتياإلعالناتمعالتفاعلبعملياتللمستخدمين
بالنسبةجداطويلةالمدةوتلكثانية،20بمعدلالعدسةتلكمعيتفاعلونشاتسنابمستخدمينأن

حيثزة،مميالعدسةتلكيجعلاألمروهذاعام،بشكلاالجتماعيالتواصلمواقعمختلفلمستخدمين
الطريقةباستخدامهافيجبوبالتاليشاتسنابمنصةفيميزةأنهاكماالمشاركة،وسهلةمميزةأنها

.الصحيح

إنكارهاتميأنالمستحيلمنالتيالتسويقيةالوسائلأفضلمنواحدهوشاتسنابفإنوبالتالي
علىمهورالجمشاركةعلىالحفاظكيفيةعلىالتعرففيالخدعةأيضاتكمنكماالشركات،يخصفيما

يمكنناعليهاقالتسويفإنوبالتالينوعها،منفريدةمنصةهيالمنصةتلكأنإلىباإلضافةبوك،الفيس
الطريقةبنفسعليهاالنشرفيتستمرأنويجبشات،سنابعبرالتسويقطرقأفضلعنوانتحتدمجه
.لعمالءاجذبتستطيعحتىوذلكاألخرى،اإللكترونيالتسويقمنصاتمختلفعلىبهاتسوقالتي
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عبر نصائح عن التسويق
شاتسناب 
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ديدالعشاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلفيأيضا ًلكمنقدم
سنابةمنصعلىمتميزاإللكترونيةالتسويقتجعلالتيالنصائحمن
كيرالتفخاللمنتسويقيةكأداةعليهااالعتماديمكنوالتيشات

اصلالتووسائلبمختلفصلةعلىستظلأنهاكمااإلستراتيجية،
.االجتماعي

شات؟سنابعبربالتسويقالقياميفضللماذا
رعبالتسويقيتمخاللهامنالتيالمميزاتمنالعديدوهناك

:يليبمايتميزحيثشات،سناب

،شاتسنابمنصةعلىاليومالمستخدمينمنالعديدهناك-1
اً أيضأصبحواكمانشط،مستخدممليون350منأكثرعددهموتخطى
فإنذلكإلىباإلضافةيومي،بشكلالمنشوراتمنالعديدبنشريقوموا
تتنوعثحياألعمال،فيبالتنوعتتميزالموقعلهذاالمستخدمةالفئات
تأثبتطويلةأوقاتالموقعهذافييقضيكماعام،36إلى18سنةبين

نيمكفإنهوبالتالييومي،بشكلدقيقة30إلىتصلأنهااإلحصائيات
.اإللكترونيالتسويقعملياتفيالطريقةتلكاستخدام
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جميعيمكناألمروهذاسهل،بشكلالمشاهداترصدخاللهمنيمكنكبأنكالشاتسنابيتميز-2
يفواستهدافهمالمشاهدينعلىالتعرفإلىباإلضافةباآلخرين،الخاصةاآلراءمشاهدةمنالعمالء
اإللكترونيالتسويقعمليةفيبكالخاصةالخدماتأوالمنتجاتعرض

يتمألمراوهذاوالتفاعلية،اليوميةالقصصمنالعديدبنشرتقومأنشاتسنابخاللمنيمكن-3
جاذبيةأكثربكالخاصالمحتويتجعلالتيالخياراتمختلفتوفيريتمحيثمميزبشكل

عنيدابعيتماألمروهذاودي،بشكلالعمالءمختلفمخاطبةأيضا ًيمكنكشاتسنابخاللمن-4
منديقللتصأقربوتكونتامبشكلواقعيةتكوناإلعالناتجميعأنإلىباإلضافةالرسمية،المخاطرة

.الزبائنطرف
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شات؟سنابعبرالتسويقطرقأفضلإتماميمكنكيف
:التاليةالخطواتإتباعيمكننااإللكترونيالتسويقعملياتفيالطرقأفضلبإتمامنقوموحتى

عرضهيتمالذيالتسويقيبالمحتوىاالهتماميجب-1

المنتج،بالخاصةالمميزةالصوربعرضتقومأنشاتسنابعبرالتسويقطرقوأفضلأهممنحيث
تقومأنكماكشات،السنابعلىلكالمتابعينبجذبتقومحتىمختلفةأيضاالصورتلكتكونأنويجب

حيث،شاتسنابتطبيقفيعنهاإلعالنخاللمنتطوراتهبجميعمنتجوعرضأخبارهمعلىبالتعرف
مشتريعشرينألولهدايابعرضتقومفقدالمميزة،بالهداياالمثالسبيلعلىالجمهورإغراءعلىنعمل

.لهخاصخصمإجراءأو

لديكالتيوالتخفيضاتالعروضمختلفبمشاركةتقومأنيجب-2

وقتالهذافيأنكإالثوانيعشرةتتعدىالقدشاتسنابفيالواحدةالتدوينةأنمنالرغمعلى
الخاصةالعروضعنتتحدثأنيجبللجمهور،األشياءمنالعديدبعرضتقومأنتستطيعللغايةالقصير

بك،الخاصقعالموزيارةخاللمنالمتابعينجميعإلىدعوةبعملتقومأنأيضايمكنكبيرة،بتلقائيةبك
.تصميمهومنهاالنتهاءبعداإلعالنشكلعلىللتعرفالشخصيحسابكبزيارةتقومأنأيضايمكنكما
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وتشجيعهمللمتابعينالحصريةالدعواتباستخدامتقومأنيجب-3

أوفلحتمويلخاللمنوذلكبمنتجك،الخاصةالتمويلعملياتبتفعيلالقياميمكنكحيث
تقديمبأيضاينصحكماالشركات،باقيعنمتميزةبكالخاصةالمنتجاتيكونحتىوذلكما،مهرجان
.وأدواتكمنتجاتكمشاهدةأجلمنللمتابعينالحصريةالدعواتمختلف

محددةعمريةفئةباستهدافتقومأنيجب-4

التيالفئةلىعبالتركيزتقومأنفيجبوبالتاليمعينة،فئةيستهدفطبيعيبكالخاصفالمنتج
بتقديمتقومأنيجبكماالشبابية،الفئاتعلىباألكثربالتركيزوتقومأجلها،منالمنتجبمشاركةتقوم

.المختلفةأفكارهمتناسبوالتيالفئةلتلكتقدموالتيالمميزةالسنابات

واألخبارالمسابقاتمنالعديدبعرضقم-5

المنتجإلىاألنظارجذبإلىباإلضافةلديك،الشراءعمليةتحسينفيكبيردورلهافالمسابقات
الخاصةالتطوراتمختلفاستخدامخاللمناألخبارفيالمنتجباستعراضتقومأنيجبكمابك،الخاص
ستخدمين،المأفضلعلىالتفاعليةالهداياعرضأيضاويمكنكعنها،اإلعالنإلىباإلضافةشاتبالسناب
.محددةبقيمةالشراءعندالجوائزأوالسحبعملياتخاللمنالجمهورإغراءإمكانيةإلىباإلضافة
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الكواليسوراءماإلىلديكالمتابعينبأخذقم-6

لصورةاخلفهومابكلتهتمكمامميز،هومابكلتهتمالفئةتلكفيبأكملهاالجماهيرأنحيث
الخاصةسالكواليعرضخاللمنوذلكمميزة،بكالخاصالتسويقوسائلفأجعلوبالتاليتعرضها،التي

.التحضيرفيالعاملينجميععنوالتكلمالصورةأوالفيديوبتأسيسخاللهامنتقومالتيبالتحضيرات

المشهوريناألشخاصمعالمستمربالتواصليمكنك-7

ينمشهوًرأشخاصمعالتواصلتستطيعأنهشاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلمنأنهكما
اتكمنتجأوخدماتكعرضويمكنكالتثقيفية،الندواتأحدحضورخاللمنيكوناألمروهذاومؤثرين،
العميللىعكبيرتأثيرلهايكونالنقطةوتلكنظرهم،وجهةلكمويعطوابتجربتهايقومواحتىعليهم
.باستخدامهيقومونالمشهوريناألشخاصأحدألننتيجةالشراءبعمليةيقتنعحيث

كنكويمبتنفيذهاتقومأنيمكنكمميزةأفكارإالهوماذكرهتمماكلأننجدسبقماخاللومن
رؤيةأجلمنلكالمتابعينجذبأيضايمكنككمابك،الخاصالمنتجعنبالترويحتقومأنخاللهامن

عملياتيفاإلنجازاتمنالعديدبتحقيقتقومأنبالفعلتريدأنكحالوفيبعرضه،تقومالذيالمنتج
التسويقارأفكأفضللعرضموقعناخاللمنمعناالتواصليمكنكشاتسنابعبراإللكترونيالتسويق
.اإللكتروني
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لستوريزًرغمًكلًهذاًالًتنسىًأنًعددًمستخدميًاالنستقرامًتجاوزًالمليارًمستخدم،ًوعددًمستخدميًا
!ًًمليونًمستخدم،ًمماًيعنيًأنهًضعفًعددًمستخدمينًسنابًشاتًإجماالً 700فيًاالنستقرامًتجاوزً
ويقًعبرًأنهًلوًكانتًغايتكًتجاريةًوليستًشخصية،ًاسمحًليًأنًأخبركًأنًالتس:ًلذاًيجبًأنًأكررًعليكً

اتهًاالنستقرامًي عدًأفضلًبكثيرًمنًالسنابًشات،ًحيثًيمكنكًأنًتتعلمًكافةًأسرارهًوتقني
ةًمنًمستخدميه،ًبعدًتعرفكًعلىًالدورةًالتعليمي%1ًواستراتيجياته،ًوالوصولًإلىًماًالًيعرفهًأكثرًمنً

والتيًفيًموقعًاألكاديمية(ًالربحًوالعملًوالتسويقًعبرًاالنستقرام)األكثرًمبيعا ً
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شاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلمنمميزةأفكار
أجلنموتنفيذهمعليهماالعتمادتمأفكارثالثةأهمالقادمةالفقراتفياليوملكمنقدمكما
التسويقاتعمليتحسينأجلمنالتجاربفتلكشات،سنابتطبيقعلىوالشراءالبيععمليةتحسين

قتسويعملياتفيالنجاحأجلومنبهخاصجمهورببناءيقومأنيريدمنلكلمنهاواالستفادة
:التاليةاألفكارعبرشاتسنابتطبيقخاللمنالمنتجات

الغوصرحلة:أوال

أحدهناكفكانتشات،سنابعبراإللكترونيالتسويقطرقأفضلمنواحدةهيالغوصرحلةتعد
خلالمنغوصبرحلةسيقومأنهأعلنقدمستخدمألفمائةمنأكثريتابعهاالتيالمشهورةالحسابات

يعيشونأنلأجمنوذلكللنهاية،البدايةمنالرحلةبمتابعةبالفعلالمتابعونوقاماثنين،مدربينقياد
علنأقدوهنااألمر،بهذاالمتعلقةالجوانبمختلفعلىالتعرفأجلومنالمياه،تحتالغوصأجواءفي
.القادمةباأليامالدورةتلكفييشتركفردلكلالمالمنتخفيضعنالشخصهذا
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تجربةتسمىحيثشاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلتعدوالتسويقاإلعالنمنالحالةوتلك
المنتجهذامستخدمينلجميعحقيقيةشبهتجربةفيبالعيشقمتمنزلكفيوأنتفأنتاالستخدام،

فقطظريناآلنالكالميصبحفلممميزة،أيضابهاوالتجربةمختلفةومميزاتهاالخدمةوتلكالخدمة،أو
الخدمةتلكإنفوبالتاليممنتج،وليسواقعيبشكلالفيديوهاتوتشاهدعمليات،التجربةتشاهدفأنت
.بهاباالشتراكوتقوملهاتنجذبسوفوبالطبعمميزة،تكون

فيكبيرةةمصداقييعطيأنهكماكبيرة،بصورةنجحاإلعالنيالنموذجهذاأنأيضااإلحصائياتوثبت
لتووصقياسي،وقتفيمتابعيهأعدادزادتقدالفردهذاأنكمااإلعالن،عبروالشراءالبيععمليات
وكانعليه،ادتزداإلعالناتطلباتبدأتكماوالمتابعين،المستخدمينمنكبيرعددإلىمشاهداتهبالفعل
.متابعيهعددبزيادةوقاموالمستخدمالمنتجبنيوسيطمجردالشخصهذا

منتجاتوالالخدماتمنالعديدعلىبتطبيقهتقومواأنيمكنكماإلعالنيالتسويقمنالنوعوهذا
:والخدماتالمنتجاتتلكومن



بعملياتتقومأنوتريدالمطاعمأحدصاحبأنكحالفي
االتفاقبتقومأنفيمكنكشاتسنابخاللمنوالدعاياالتسويق

منالعديديتابعهاوالتيالنشطةالحساباتأحدصاحبمع
دعوتهبوتقومبها،تعملالتيالمدينةنفسأبناءمناألشخاص
يقومأنمنهتطلبكمامطعمك،فيفاخرعشاءإلىبالفعل
نشرالحالةتلكفيويمكنكالعشاء،هذالحظاتجميعبتصوير
تكرارمكنويالحسابات،تلكبمتابعةيقوممنلكلالسناباتتلك
مامالحساباتمختلففيشهركلدوريبشكلالعمليةتلك

.االجتماعيالتواصلمواقعمختلفعلىمنتشريجعلك

األسواق،إلىمؤخرانزلقدجديدمنتجصاحبأنكحالفي
مستخدمينأحدعلىكهديةمنتجكعرضسوىعليكفما

ابعينالمتمنكبيرقدرلديهميكونوالذينشاتسنابحسابات
مباشر،بشكللديهمالمتابعينإلىوعرضبتجربتهيقومواحتى
.األخرىالمشهورةالحساباتمختلففيالعمليةتلكأيضاوتكرر

H2 21
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األطفاللعب:ثانيا

فيصةالمتخصالحساباتأحدهواألخيرةاألونةفيانتشرتالتيالناجحةالحساباتأكثرمنكانت
ونشررضععلىيوميبشكليحرصالحسابصاحبكانحيثبها،يتعلقماوكلالطفولةتنميةعمليات
التعاملفيالصحيحةالطريقةإلىباإلضافةاألطفال،تربيةحولواإلرشاداتوالنصائحالتوجيهاتمختلف
حيث،الرجالأغلبوأيضااألمهاتأغلبتتابعهوكانتكبير،بقدرمميزبالفعلالحسابهذاوكانمعكم،
عرضعلىضاأييحرصالحسابهذاوكانألطفالهم،اإليجابيةالتربيةعملياتفيالجميعمنهيستفادكان

.األطفالولعبمنتجات

مجاليفمتخصصالحسابكانحيثشاتسنابعبرالتسويقطرقأفضلمنأنهفنجدوبالتالي
عمليةيثحالذكي،التسويقأنواعمنكنوعالطفولةمتعلقةمنتجاتتسويقعلىيعملوكانالطفولة،

القيمةكوتلواإلعالن،الدعايةفيمنهاالستفادةتماألمروهذاالمستهدفة،الفئةإلىتمتاإلعالننشر
معجنبإلىجنباتأتيكانتاإلعالناتتلكأنكماالمتابعة،عملياتتحسينفيدورلهاالمضافة
إلىوالنصائحوالتجارباإلرشاداتمختلفبتقديميقومالحسابفكانوبالتالياألخرى،المفيدةالمحتويات

.الفئةتلكمنالمستخدمين
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أجلمنوذلكقويةبصورةشاتسنابيستخدمونمادائماالسيداتأنعليهالمتعارفمنأنهحيث
لشيفاتاأشهربتحضيرهايقومالتيالشهيةواألكالتالمنزليةللطبخاتالتسويقحساباتمتابعة

منتغاللهااسيمكنبالطبخالمشهورةالحساباتفتلكوبالتاليالوجبات،أشهرعملفيالمتخصصين
.جيدبشكلتسويقهاعلىوالعمللمنزليةالمنتجاتعرضأجل

الذاتتسويق:ثالثا

يقومأنالفرديستطيعخاللهامنالتيالنماذجأهممنواحدهوالذاتتسويقنموذجيعد
بالتاليوبه،المتخصصالمجالفيمشهورإنسانمنهيجعلاألمروهذاشخصيتهأوذاتإلىبالتسويق
ليسالمجالوهذاالمستخدم،هذاعلىكبيراإلقبالويكونوالدورات،الخدماتمختلفبتقديمفنقوم
بعضفيتبغيحيثأخروية،تكونوالغايةربحي،غيريكونوقدربحييكونفقدمربحا،يكونأنبالشرط
الدعاةمنالعديدأيضابهيقوماألمروهذاواألنشطة،األعمالنشرفيوالثواباألجرفقطالحاالت

.والصالحين
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محاضراتبعملالحالةتلكفيتقومحيث
المعلوماتنشرأجلمنمرئيةوتسجيالتعامة

أصبحالعملياتتلكعلىاإلقبالأنوستجدالدينية،
أسلوبكخاللمنوذلكواضح،بشكلكبير

منالعديدلكينجذبوسوفوطريقتك،
ايةبالدعتقومالتيالعامةاألنشطةمستخدمين

.عنها

فيالمدربينعلىأيضااألمرهذاوينطبق
فينالمدربيالمثالسبيلفعلىالمجاالت،مختلف
لىعحسابهيكونحيثالبشريةالتربيةمجاالت
جابيةاإليوالرسائلالخواطرمنالعديدبهشاتسناب
فيمكنكولذلكالمتابعين،لهاينجذبالتي

ماقبتطبيوتقومالسابقةاألفكارجميعمشاهدة
.أعمالكيناسبومالكيحلو



H2 25

شاتسنابعلىالثالثةاإلعالناتأنواع
Sponsored Lenses

Sponsored Geofilters

Snap Ads
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نمالثانيمناألولالنوعشاهدتأنكيعنيفهذاشات،سناومتابعيمستخدميمنكنتفإذا
فالعديديوبالتالشات،السنابمنصةعلىانتشارااألكثرهمالنوعانهذانأنحيثمتكرر،بشكلاإلعالنات

نواعاألبهذهاإلعالناتأحدأنكماعنها،،اإلعالنخاللمنالنجاحاتأفضلتحقيقاستطاعتالشركاتمن
.مشاهدةمليون224علىحصلتقدمايومافي

SponsoredLensesاألولالنوع

تسجيلهاويتمالفيديوهاتخاللمنالتقطاهاويتمللصورةإضافتهيتمإطارأوطبقةفيويتمثل
.عامبشكلومشاركتهالألصدقاءمشاركتهاأجلمن

Sponsoredالثانيالنوع Geofilters

لوجهاحركةمعالفلترهذاويتفاعلالوجهيغطيحتىللصورةيضاففلتريمثلالذيالنوعوهو
.اشرمببشكلشاتسنابمبيعاتفريقخاللمنشراءهيتمأنيمكنالنوعوهذاالحقيقي،بالزمن

Snapالثالثالنوع Ads

رضعخاللهامنويتمثواني،عشرةإلىمدتهاتصلقدترويجيةفيديوهاتإضافةفيويتمثل
.االعتياديةاألصدقاءقصصفيالفيديوهات
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:بالنهاية ُهنا ، ال بّد أن أكرر 
عدًأفضلًبكثيرًلوًكانتًغايتكًتجاريةًوليستًشخصية،ًاسمحًليًأنًأخبركًأنًالتسويقًعبرًاالنستقرامًيً 
لىًماًالًيعرفهًمنًالسنابًشات،ًحيثًيمكنكًأنًتتعلمًكافةًأسرارهًوتقنياتهًواستراتيجياته،ًوالوصولًإ

تسويقًالربحًوالعملًوال)منًمستخدميه،ًبعدًتعرفكًعلىًالدورةًالتعليميةًاألكثرًمبيعا ً%1ًأكثرًمنً
(عبرًاالنستقرام

www.theh2academy.com
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األكثر مبيعًا الكورس 
والتسويقوالعمل الربح "

"االنستقرامعبر 
ما المميز به؟

MOST
POPULAR
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(ُهناك فيديوهات جديدة كل شهر)فيديو 56أكثر من 
تريدهمشاهدة الفيديوهات بأي وقت 

(املةرحلة تعلم شاملة وك)كيف تبدأ طريق الربح من االنستقرام بدون خبرة 
سر من أسرار االنستقرام لزيادة التفاعل بجنون 18قائمة فيها أكثر من 

(بيدك)متابع باليوم 200و 100كيف تزيد متابعينك ألكثر من 
كيف تزيد الاليكات والكومنتات 

(االستكشاف)الوصول إلى االكسبلور 
(السيطرة على الهاشتاقات)الوصول إلى التوب هاشتاق 

طرق للربح عبر االنستقرام5ستتعلم 
تزويد المبيعات واألرباح

(حترافبذكاء وا)استهداف متابعين منافسيك عبر المنشن والرسائل الخاصة 
(إلجباريالتسويق بالوعي ا)استهداف بوستات منافسينك ونشر تعليقات عنك 
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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 حرفيًا 

من مستخدمي االنستقرام% 1تقنيات خاصة ال يستعملها إال 

عدم مشاركة هذه األسرار مع أي أحد بعد المرجو 
وحدكاالنضمام ألنها لك 
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