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مدخل

طیب كیف نب�دأ ؟

دفتر وقلم إذا كنت
تشتغل لوحدك 

اتبع خارطة العملتحتاج كاسة شاي سبورة إذا كنت
تشتغل مع تیم 

 عشان كذا وضعنا خطوات عملیة لبن�اء خطة تسویقیة لشھر رمضان ا�مبارك �مواقع التواصل
االجتماعي بطریقة إبداعیة ومبتكرة
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  27%   

  88%   

  22%   

  30%+   

 �������� ������� ����� �� ���� 

����� 
 	���ی�����
 قبل اإلجابة عن ھذه األسئلة توجد معلومات مھمة عن شھر رمضان قد تكون مفيدة

عند بن�اء خطة حسابات مواقع التواصل االجتماعي

º�� �� ºی�ºµ� ��� �� ������� �� �
 ����¼�µی�¬ �ی« ��כ ����ی
ً
��½� :�½©�� 

������� ¾º��¿ ¦ À¬ ��ی�� �����ی����� �ی» �� ��� ¬����§� 

في البدایة یھمنا كثیر إنن�ا نعرف ایش األشیاء ا�ي جالسة تصیر في رمضان
على مواقع التواصل االجتماعي من حیث : 

�� �� ����� ؟ ������ ������� ����� Â����� ¨ی�� �Ã�� ��

��؟���Å ی��Ä ������ی� ����� ������� ����

������ ����� ¦�ÆÇی�ھ� ������ ������È ������ی��ی�� �� ����� ������� ����

¬�¡ ���� ��� �����Â ���ی
��ی� ����� ������ �� �������É

(Augmented Reality)

��ی�¬ ����¨ �� ��ھ��ی����ی� 
�ی� �� ¡ھ� ��������� ��� ��

تزید عملیات البحث عن
الوصفات في رمضان 

 تزید نسبة ا�مشاھدات الیومیة
في رمضان على منصة الیوتیوب
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 ����� �Ê������ ¨��É �Ã�� �� 
�� �� ����� ؟������ ������� 

ËËË� �����¦ ����� �� �������� ������� ����� Â����� ²���� µ��� ��  ���©

 من ا�مع�وف انه في شهر رمضان ت��د
 ا�مبيعات اإللكت�وني�ة لدى العديد من

 الشركات في قطاع التجزئة نتيجة االستعداد
للعيد واالجتماعات األس��ة

 اذا كنت تعمل في مجال التجزئة عليك معرفة
 ط�ق جذب انتب�اه ا�متسوقين ومعرفة أوقات

 تفاعلهم في مواقع التواصل االجتماعي
 لتتمكن من استهدافهم بالط��قة الصحيحة

و�يادة مبيعاتك

 ينشط عشاق الطعام في شهر رمضان
 بشكل كبير على مواقع التواصل االجتماعي

 في فترتي�ن تعتبر في رمضان من الفترات
 الذهبي�ة وهي فترة العصر وفترة بعد صالة

التراويح

 تقدیم محتوى جذاب 

 منشورات بجودة عالیة 

 كتابة إبداعیة لشد اإلنتب�اه 

اإلعالن بطریقة مبتكرة

:��� ���� ���� �� ���  �� ���               
:��� ���� ������� 
�

 تقدیم محتوى متنوع

 وصفات سھلة وسریعة 

صور ذات جودة عالیة وجذابة للعین 

�����ی�    ��  
 The Gifters and Shoppers         

  ������ ����   
The  Foodies       

FMCG  
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 تزداد نسب ا�مشاهدات
ً
 كما ذكرنا سابقا

 اليومية في شهر رمضان بشكل عام على
جميع مواقع التواصل االجتماعي

 ألنهم األكثر بقاًء على
ً
 هذه الفئة مهمة جدا

مواقع التواصل االجتماعي

 في
ً
 يعد هذا النوع من أكثر األنواع انتشارا

 شهر رمضان لكثرة ا�مسابقات الرمضاني�ة أو
 مايعرف بــ الفوا�ير حيث تتن�افس الشركات
 بعمل ا�مسابقات لجذب أكبر عدد ممكن من

ا�متابعين
لكن هناك نقاط مهمة يجب أن تفكر بها:

:��� ����:��� ���� 

�������� ����
 Watchers

����������
The  Contestants

 ماذا بعد ا�مسابقة؟
 كيف أحول ا�متفاعل ا�ى عميل استفيد منه؟

 مالحظة: یوجد العدید من الفئات اليت لم نذكرھا لكن یجب علیك تحدید فئة جمھورك
ا�مستھدف وتحلل سلوكھم خالل شھر رمضان لتتمكن من تحقیق أھدافك التسویقیة

 تقدیم محتوى یالمس احتی�اج ھذه الفئة
ركز على إظھار عالمتك التجاریة لھم 

 تقدیم محتوى ممتع

محتوى تفاعلي 

فیدیوھات أكثر 
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 ����� �Ê������ ¨��É �Ã�� �� 
�� �� ����� ؟������ ������� 

 من أهم أسباب النجاح في أي حملة إعالني�ة معرفة األوقات ا�مناسبة للنشر وكما يقال

يوضح هذا الشكل مستوى التفاعل خالل شهر رمضان في مواقع التواصل االجتماعي

 :��
�� �������� ������
 ويستمر ا�ى 8:30 مساًء 

ً
حيث يب�دأ مستوى التفاعل باالرتفاع في الحسابات من الساعة 4:00 عصرا

 :�������� �������� ������
  

ً
 يب�دأ مستوى التفاعل باالرتفاع مرة أخ�ى من الساعة 11:00 مساًء ا�ى 2:00 صباحا

ً
و أيضا

 في رمضان توجد فترات ذھبی�ة للتفاعل یجب أن تكون على درایة بھا عند وضع خطة نشر 
ا�محتوى في شھر رمضان

الوقت

مستوى التفاعل

حملة ناجحةالوقت ا�مناسب محتوى جذاب

1 AM - 2:30 AM9 AM - 12 AM7 PM - 8:30 AM5 PM - 6:30 PM3 PM - 4 PM9 PM - 2 PM



������� ����� �� ��Ê���Ì����� È������ ���� 
������ ��� ���ÊÆÇ�¦ �������� 

 يعتبر شهر رمضان موسم لألعمال الرمضاني�ة حيث تأثر هذه األعمال على الترند في مواقع
التواصل االجتماعي بحيث تصبح هذه األعمال حديث ا�متابعين على مواقع التواصل

Í�© �� ������� ²���� �� ²���� ��� �� ±������ ��¼�·��� ������ �� �� �Ç��� ±·É :�½©�� 
À�������� ¸¹�É � ��¼�·��� ������ �Ê·Ê������ �� ±�����É� ²���� ��� ��

�����ی�  �� ��Î��
 " �������� ����� ����"

��������� ����  �� �������� ���� ���� ������ ¡�� �� �������� ¢�£�¤
�� �ª©¨ ��§ �����כ �� ��� ������ ��¥: 

عمل مسابقة تكون إجابة السؤال
موجودة في ا�مسلسل 

�� �ھ�¡����¬ �����
������È ������ی��ی�� 

�� ¬�������� ������� 
������� �� À·�º ¦ �����

 أسئلة للمتابعین عن 
أحداث ظھرت في البرامج
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¬��� ��º�© ¦ ����� �Ï¡ �� �������� ������� ����� �� �¦�É ���� ÐÉ� ����� �� ��� 

Í�� ������� ��� �¯�� �Ñ� ����� ������� ���� ¬��¦¢�  �� �����¦ ��Ï����� ����Ï�� 
ÒÃ����� ��� Í�� �� ����� �Ï¡

ی�ی� ����� ��� ¡ھ� �����

º����ی� �� �������©�� �§���� ��� ����� �� ��¦¢� �Ê����¢��Ê���

في أول أسبوعين للعيد
تب�دأ االحتفاالت و معظم الشركات  

تب�دأ بنشر محتوى العيد 

في أخر أسبوعين تب�دأ معظم
الشركات في إعداد محتوى العيد 

وبالنسبة �متاجر الهدايا
والحلويات  تب�دأ تركز على نشر 

محتوى استعدادات 
وهدايا العيد من أخر أسبوعين 

���� �� ������� �«�

تب�دأ الشركات بنشر ا�محتوى
الرمضاني وفي األسبوعين األو�ى 

من شهر رمضان يزداد اإلقبال 
على الحلويات 

��
�� ������¬��
 ���� ��

تب�دأ مرحلة اإلعداد ونشر ا�محتوى 
التسويقي قبل أسبوعين من بداية 

شهر رمضان 

وبالنسبة �متاجر الغذائي�ة تب�دأ
بنشر الع�وض الرمضاني�ة في 

حساباتها من بداية شهر شعبان

������ ����������

:��� ���������כ ¤��®  :��� ���������כ ¤��®  :��� ���� �����כ ¤��® 
 إظهار العالمة التجا�ية

التفاعل مع الجمهور
ا�مسابقات الرمضاني�ة

 ¢��� ¨©�� �� ¯�«
 فكرة تهنئ�ة شهر رمضان

 ثيم شهر رمضان
أنواع ا�محتوى

الع�وض (ان وجدت)
 مسابقات وفوا�ير

���¢  ��±؟ �²¤ ���¢  ��±؟ �²¤ ���¢  ��±؟ �²¤ ���¢  ��±؟ ²¤� 

:��� ����
 التأكد من اوقات نشر ا�محتوى

تتبع سلوك العمالء بشكل
 مستمر 

عمل النسخ اإلختب�ا�ية بالنسبة
 A/B Testing للحمالت ا�مدفوعة 

�يادة نسبة الع�وض
نشر منشورات توديع شهر

رمضان
نشر محتوى الستعدادات العيد

محتوى مسابقات ينشر في
الغالب بعد صالة التهجد 

تهنئ�ة العيد
الغيبوبة الجماعية

محتوى تفاعلي عن العيديات
مسابقات
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ف��ق عمل التق��ر
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�ی����·���ی�ËËË �� �ی� ��¾ ����

Æ���� ¨ی����� �
Ã�� – ������ ���ی
���º ����ی� ، ©���� ���§� ���¢�¦ ������� º���¶ �� ��¦Ù�� 

¾ºی��¦ ��������ی� �ھ��� �� �����ی »���� ����� �� ªی������� 
��µ¢� Í�·� �� Íی���¢�

����
�  ��ی� ��Ã�� – ±
� ��ھ������
����� �� ªی������� ���º ��� ���© Ú¼�º§� ی������ �� Ö���
 Í�·� �� ��¡ ª�Ù�¦ Í���¢� ¾ºی� �ھ�  �� �ی�������� »���� 

�����ی�

Ç��� - Èی���� �ی
�� Øی�������� ���º ��� ����© ����� ��º ����� �� ������ 

������� ¬������� ¦ �¹�ی  ��·���ی���
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ا�مراجع

Think with google 

Snap For Business

Tiktok Business

Social Bakers



DigitaLight  �� 
  

��� ���«

Info@digitalight.net
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����� Å���� Æ���� �������
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