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 تقوم الشركات المتخصصة بالبحث عن الحسابات
 المشهورة في مواقع التواصل اإلجتماعي عشان
لــدعاية أو إعالن لمنتجاتها، حتى  تتعاقد معاها 
 صارت هذه الحسابات مستهدفة من مسوقين
”إعالنات ظاهرة  وتبدأ  المنتجات،  أو   البضائع 
 المشاهير“، وهي ظاهرة لها إيجابياتها وسلبياتها،
مجال في  المشاهير  بعض  نجاح  إن  شك   ال 
ذاته، حد  في  إيجابي  هو  والتسويق     الدعاية 
المشاهير من  كثير  الشديد  األسف  مع   ولكن 
 مستغلين ثقة الناس فيهم بسبب عدم تقيدهم
في والتسويق  لإلختيار  الصحيحة  المعايير   في 
هذا في  ثقافتهم  لضعف  إما   المجتمعات، 
النظر عن المادي بغض  الربح  أو هدف   المجال، 

األخالقيات وجودة المنتج

 ونتج عن هذا الخلل مع بعض المشاهير سلبيات
 كبيرة بعد ترويجهم لمنتجات مقلدة ومغشوشة،
 أو الترويج لمنتجات غير موثوق من مصداقيتها،
والغذائية والتجميلية  الطبية  اإلعالنات   وصارت 
العامة الصحة  على  خطير  مصدر  الموثوقة   غير 
تنفيذ و  تشهير  و  بتغريم  القانون  تدخل   حتى 
 شروط على المشاهير و الشركات التسويقية في

إتباع هذا النمط من التسويق

بعض خلط  المضللة  الدعاية  مظاهر   ومن 
واإلعالنات الشخصية  آرائهم  بين   المشاهير 
 المدفوعة لهم، يعني ممكن يعلنوا عن منتجات
ربح لتحقيق  فيها  مقتنعين  مو  نفسهم   هم 
رأيهــم هو  هذا  أن  المتابــع  فيتخيــل   مــــادي، 
فيتأثروا للمنتجات،  منهم   وتوصية   الشخصي 

بذلك نتيجة الحيل التسويقية

كلمـــات جـار عليهــا الزمـــن
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تاريخ التسويق عبر المؤثرين

من هو المؤثر على وسائل التواصل االجتماعي

أنواع المؤثرين

متى تستخدم المؤثرين للتسويق

أرقام و إحصائيات

6

13

16

20

24
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قبل ما ندخل في موضوع التسويق
 عبر المؤثرين أو المشاهير من خالل 

تاريخ هذا المجال نستعرض بدايًة
كيف و متى تم استخدام المشاهير

 للحمالت التسويقية حتى وصلنا
 الى ما هو عليه االن
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استخدام كان  قرن  من  أكثر   منذ 
 المشاهير من خالل ( الصور ، الصوت ،
أصبح اآلن  أما   ( إعالني  فيديو   أو 
خالل من  االعالن  بطل  هو   المؤثر 
 صفحاته الخاصة على مواقع التواصل

االجتماعي، هذا ما يسمى
 بـ التسويق عبر المؤثرين او
Influencers Marketing
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 يوشيا ويدجوود
Josiah Wedgwood

17601760
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كأداة الملكية  الموافقات  ويدجوود   استخدم 
 تسويق لمنتجات األواني الخزفية الفاخرة إلظهار

القيمة و الثناء الملكي  للترويج لمنتجاتهم



 تم تقديم بطاقات التداول ، وهي بطاقة عليها
على المنتج  وصف  مع  المشاهير  أحد   صورة 
 التغليــــف                 باعــــــت شركـــــات التبــــغ
 بطاقات البيسبول كجزء من الخطة التسويقية، و
 الطلب صار متزايد على شراء التبغ بغرض جمع أكبر

 قدر من صور العبين البيسبول
”مالحظة، ما كان ضروري تحصل على إذن من

المشاهير إلستخدام صورهم“ 

شركات التبغ
Cigarette Co

يتبع

18001800
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“Packaging”



يتبع
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 وفي عام 1945 تغير اإلتجاه إلى نجوم السينما.
الملون، صار التلفزيون  بظهور   ،1965 عام   وفي 
 الهدف هو الفنانين والشخصيات التلفزيونية. أما
 في الثمانينيات، بدأت الشركات في صنع منتجات

حول المشاهير



 في السبعينات أرتفعت قيمة إعالنات المشاهير،
قبل من  الرياضيين  رواتب  أرتفعت   وبالمقابل 
من كانت 75٪   ،1989 عام  بحلول  أما   فرقهم. 
تستخدم بالرياضة  المتعلقة  المنتجات   جميع 
المشاهيـــر أصبحوا  حتى  للتسويــق،   الرياضيين 
التجارية للعالمات  وسفراء  رسميين   متحدثين 
 للشركات و أرتفعت عائدات المنتجات بشكل كبير

 وهنا بدأت عقود المشاهير باإلرتفاع. على سبيل
شركة مع  وودز  لتايجر  األول  العقد  كان     المثال 
التفاوض وتم  دوالر،  مليون   40  بقيمة 
سنوات  5 بمدة   2000 عام  في  العقد   لتجديد 

بقيمة 125 مليون دوالر

Tiger Woods

11
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 كانت ساحة التسويق عبر المؤثرين مقتصرة على
بظهــــور اآلن  اما  المتخصصيـــن.  أو   المشاهيـــر 
 المؤثرين إلي اشبعوا السوق  ومن الممكن يكون
استراتيجيــة دراسة  أصبحت  احتيالي!   إشبــاع 
وقت اي  من  أصعب  المشاهيـــر  عبر   التسويـــق 
 مضى. ألنك حتواجه أفكار متضاربة في التوصيات
 في ما يخص التسويق عبر المشاهير إذا كان مؤثر

! وفعال أو غير ضروري في الوقت الحالي
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 بكل بساطة، المؤثر هو الشخص الي ممكن يأثر على
الناس بقراراته أو آرائه

الشخص هو  االجتماعي  التواصل  وسائل  على   المؤثر 
التواصل وسائل  خالل  من  التأثير  هذا  يمارس   إلي 
 االجتماعي. و ممكن يختلف شكل التأثير و رح نتناقش

في أنواع التأثيرات

 يمكن للمؤثر المناسب الوصول لجمهورك المستهدف
 بغرض بناء الثقة. يقوموا بعرض محتوى أصلي وجذاب.

ما رح يكون حريص على إتباع نمط إعالن نموذجي

 عشان كدا من الضروري العمل مع المؤثرين على وسائل
التواصل االجتماعي إلي تتوافق رؤيتهم مع رؤيتك
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كان التميز للمشاهير أسهل من اليوم في األعوام التالية

 
 إذا كنت محظوظ في ظهورك على صفحة مميزة أو كان
 مظهرك جذاب ”ملفت“ في هذة التطبيقات و السنوات،
بعد و  عالية.  كانت  كمؤثر  إستغاللك  في  الفرصة   فــ 
،أعتمد التجارية  العالمات  مع  الشراكات  من   مجموعة 
البعض ”التسويــق عبــر المؤثريــن“ مهنــة بــدوام كامــــــــل

عام 2010 على قنوات يوتيوب
عام 2011 على برنامج كيـــك
عام 2012 على برنامج تويتر

عام 2014 على انستقرام 

15
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”MEGA Influencers“المؤثرون الكبار
أكثر من مليون متابع

 في العادة أغلب المؤثرين الكبار هم فنانين أو رياضيين
بعض في  لكن  كبير،  بجمهور  معروفين  غيرهم.   أو 
 االوقات يكون العائد سلبي. نسبة كبيرة منهم وجوه
التجارية العالمات  من  للكثير  دعائية  او   اعالمية 

والتعاقد معهم يكون بأسعار خياليه

المزايا الرئيسية في العمل مع المؤثرين الكبار : 
 الوصول السريع ألكبر عدد من المتابعين. ألن عندهم
 مجموعة متنوعة من المستهلكين إلي يتابعوا قنواتهم،
األفضل الطريقة  تعتبر  الكبار  المؤثرين  مع  الشراكة   فـ 

لزيادة الوعي بالعالمة التجارية عبر جماهيرهم

 يتصرفوا بصفتهم رواد اتجاهات عالمية، يعني اإلعالن
  من خاللهم مو ضروري يكون دعاية مباشرة

 المؤثرين الكبار دايما لهم وكالء. يعني أغلب المسوقين
عندهم ألن  المؤثر،  مع  مباشر  بشكل  يتعاملوا   ما 

وكاالت متخصصة للمناقشة و تقديم عروض األسعار
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”MACRO Influencers“المؤثرون الكليون
آالف - مليون متابع 

ظهور في  االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار   أدى 
 شخصيات جديدة لها تأثير كبير على المجتمع وعندها
تقدمها. إلي  بالمواد  المهتمين  المتابعين  من   كثير 
في ولكن  الجودة  عالي  محتواها  يكون  ما   عادًة 

 تخصص أو مجال معين

 الوصول للمستهدف له مدى وصول مرتفع في فئات
يقدروا الكبار“  ”المؤثرين  عكس  على  فقط   معينة 
جمهورهم من  كبير  جزء  من  يستفيدوا   المسوقين 

 المستهدف

 ممكن اإلستفادة من جودة المحتوى المعلن عن طريق
إعالنات وحتى  والبث  والويب  االجتماعية   الشبكات 

الطرق

الجمهور. مع  التواصل  في  أسهل  الوصول       إمكانية 
 سواء كان عندهم مدير أعمال أو يديرون نفسهم، فهم

دائمًا يبحثوا عن فرص جديدة

18

المؤثرون الكبار
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”MICRO Influencers“المؤثرون الصغار
أقل من 10 آالف متابع

 مو ضروري يتابعهم الكثير من المتابعين، هم بينشروا
وليس شخصية  تجارب  من  منتجات  عن  بيعلنوا    و 
  دعاية للشركات. يعني يعتبروا عمالء للمنتج الفالني
و بسبب مصداقيتهم صار عندهم ”إخـالص المتابـــع

 إلعالناتهم. ألن من السهل على الجمهور المشاركة
 والتفاعل بـ المؤثرين الصغار بدًال من العالمة التجارية

نفسها

   و للمعلومية المؤثرين إلي عندهم متابعين أقل من
 نسبة مشاركة جمهورهم تتراوح بين ٪4 و 8٪،
 ولكن المؤثرين إلي عندهم أكثر من مليون متابع نسبة

مشاركات جمهورهم 1.7٪

يحتاج يعني  منخفضة  اإلعالن  و  الدعاية   تكلفة 
الصغار المؤثرين  من  الكثير  مع  للتعامل   المسّوق 
المتابعين من  عدد  أكبر  يستهدف  أو  يوصل   عشان 

على اإلنترنت، والتكلفة أقل بكثير

19
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المؤثرون الصغار



 على الرغم من أن التسويق
 عبر المؤثرين ممكن ما يكون
 اإلختيار الصحيح لكل عالمة
 تجارية ، ولكن دقة اإلختيار و
  البحث و المصداقية تستحق

 التفكير في االستثمار في
التسويق المؤثر

المواقع هذه  عبر  التسويق   اآلن 
 جزء أساســــي من إستراتيجيـــــــــــات
وصلنا حتى  المتخصصة   الشركات 
 إلى ظاهرة التسويق عبر المؤثرين

21

يتبع



 تقوم الشركات المتخصصة بالبحث عن الحسابات
 المشهورة في مواقع التواصل اإلجتماعي عشان
لــدعاية أو إعالن لمنتجاتها، حتى  تتعاقد معاها 
 صارت هذه الحسابات مستهدفة من مسوقين
”إعالنات ظاهرة  وتبدأ  المنتجات،  أو   البضائع 
 المشاهير“، وهي ظاهرة لها إيجابياتها وسلبياتها،
مجال في  المشاهير  بعض  نجاح  إن  شك   ال 
ذاته، حد  في  إيجابي  هو  والتسويق     الدعاية 
المشاهير من  كثير  الشديد  األسف  مع   ولكن 
 مستغلين ثقة الناس فيهم بسبب عدم تقيدهم
في والتسويق  لإلختيار  الصحيحة  المعايير   في 
هذا في  ثقافتهم  لضعف  إما   المجتمعات، 
النظر عن المادي بغض  الربح  أو هدف   المجال، 

األخالقيات وجودة المنتج

 ونتج عن هذا الخلل مع بعض المشاهير سلبيات
 كبيرة بعد ترويجهم لمنتجات مقلدة ومغشوشة،
 أو الترويج لمنتجات غير موثوق من مصداقيتها،
والغذائية والتجميلية  الطبية  اإلعالنات   وصارت 
العامة الصحة  على  خطير  مصدر  الموثوقة   غير 
تنفيذ و  تشهير  و  بتغريم  القانون  تدخل   حتى 
 شروط على المشاهير و الشركات التسويقية في

إتباع هذا النمط من التسويق

بعض خلط  المضللة  الدعاية  مظاهر   ومن 
واإلعالنات الشخصية  آرائهم  بين   المشاهير 
 المدفوعة لهم، يعني ممكن يعلنوا عن منتجات
ربح لتحقيق  فيها  مقتنعين  مو  نفسهم   هم 
رأيهــم هو  هذا  أن  المتابــع  فيتخيــل   مــــادي، 
فيتأثروا للمنتجات،  منهم   وتوصية   الشخصي 

بذلك نتيجة الحيل التسويقية
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 في العادة أغلب المؤثرين الكبار هم فنانين أو رياضيين
بعض في  لكن  كبير،  بجمهور  معروفين  غيرهم.   أو 
 االوقات يكون العائد سلبي. نسبة كبيرة منهم وجوه
التجارية العالمات  من  للكثير  دعائية  او   اعالمية 

والتعاقد معهم يكون بأسعار خياليه

المزايا الرئيسية في العمل مع المؤثرين الكبار : 
 الوصول السريع ألكبر عدد من المتابعين. ألن عندهم
 مجموعة متنوعة من المستهلكين إلي يتابعوا قنواتهم،
األفضل الطريقة  تعتبر  الكبار  المؤثرين  مع  الشراكة   فـ 

لزيادة الوعي بالعالمة التجارية عبر جماهيرهم

 يتصرفوا بصفتهم رواد اتجاهات عالمية، يعني اإلعالن
  من خاللهم مو ضروري يكون دعاية مباشرة

 المؤثرين الكبار دايما لهم وكالء. يعني أغلب المسوقين
عندهم ألن  المؤثر،  مع  مباشر  بشكل  يتعاملوا   ما 

وكاالت متخصصة للمناقشة و تقديم عروض األسعار
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ظهور في  االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار   أدى 
 شخصيات جديدة لها تأثير كبير على المجتمع وعندها
تقدمها. إلي  بالمواد  المهتمين  المتابعين  من   كثير 
في ولكن  الجودة  عالي  محتواها  يكون  ما   عادًة 

 تخصص أو مجال معين

 الوصول للمستهدف له مدى وصول مرتفع في فئات
يقدروا الكبار“  ”المؤثرين  عكس  على  فقط   معينة 
جمهورهم من  كبير  جزء  من  يستفيدوا   المسوقين 

 المستهدف

 ممكن اإلستفادة من جودة المحتوى المعلن عن طريق
إعالنات وحتى  والبث  والويب  االجتماعية   الشبكات 

الطرق

الجمهور. مع  التواصل  في  أسهل  الوصول       إمكانية 
 سواء كان عندهم مدير أعمال أو يديرون نفسهم، فهم

دائمًا يبحثوا عن فرص جديدة

24



 مو ضروري يتابعهم الكثير من المتابعين، هم بينشروا
وليس شخصية  تجارب  من  منتجات  عن  بيعلنوا    و 
  دعاية للشركات. يعني يعتبروا عمالء للمنتج الفالني
و بسبب مصداقيتهم صار عندهم ”إخـالص المتابـــع

 إلعالناتهم. ألن من السهل على الجمهور المشاركة
 والتفاعل بـ المؤثرين الصغار بدًال من العالمة التجارية

نفسها

   و للمعلومية المؤثرين إلي عندهم متابعين أقل من
 نسبة مشاركة جمهورهم تتراوح بين ٪4 و 8٪،
 ولكن المؤثرين إلي عندهم أكثر من مليون متابع نسبة

مشاركات جمهورهم 1.7٪

يحتاج يعني  منخفضة  اإلعالن  و  الدعاية   تكلفة 
الصغار المؤثرين  من  الكثير  مع  للتعامل   المسّوق 
المتابعين من  عدد  أكبر  يستهدف  أو  يوصل   عشان 

على اإلنترنت، والتكلفة أقل بكثير

يتبع

 Snapchat و YouTube و TikTok

اإلعالنات قيمة  تصل  أن  المتوقع   من 
 عبر المؤثرين إلى 10 مليارات دوالر خالل

  هذا العام و التركيز على التطبيقات
 Snapchat و YouTube و TikTok
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71%
 برأي المسوقين أن جودة العمالء والعائد
 التسويقي من خالل التسويق عبر المؤثرين

 أفضل من مصادر التسويق الثانية

65%
ميزانية  بزيادة  يخططوا  المسوقين   من 

 التسويق عبر المؤثرين

17%
الميزانية  نصف  خصصوا  المسوقين   من 
 التسويقية عبر المؤثرين عن طريق منشورات

 االنستقرام و انستقرام ستوري

89%
تحديد  زال صعب  ما  أن  المسوقين   برأي 

 المؤثر المناسب و الفعال للحملة



يتبع

85%71%64%

من أهم 3 أهداف في التسويق عبر المؤثر

تطبيقات تعتبر أقل فعالية في التسويق عبر المؤثرين

الميزانية السنوية للتسويق عبر المؤثرين

 زيادة الوعي
بالعالمة التجارية

 الوصول إلى
جماهير جديدة

تحقيق
مبيعات

4%7%14%22%32%55%62%

$0 - 1K
$2k - 10k
$11k - 50k
$51k - 100k
$101k - 500k
$501k - 1m
$1m +

15%
19%

17%
14%

18%
10%

7%
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المواقع هذه  عبر  التسويق   اآلن 
 جزء أساســــي من إستراتيجيـــــــــــات
وصلنا حتى  المتخصصة   الشركات 
 إلى ظاهرة التسويق عبر المؤثرين

$0 - 1K
$2k - 10k
$11k - 50k
$51k - 100k
$101k - 500k
$501k - 1m
$1m +

 جودة العمالء من خالل التسويق عبر المشاهير
أفضل من باقي وسائل التسويق؟

كيف تأثير التسويق عبر المؤثرين؟

اهتمامات جمهور المؤثرين

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة

جدًا فعال فعال محايد غير فعال جدًا غير فعال

18%
53%

23% 6% 0%

35% 45%
15% 5% 0%

األزياء

الرياضة

الحيوانات

الجمال

الموضة

الطعام

التصوير

السفر

نمط الحياة

الموسيقى

20%
18%

15%
10%

9%
7%
6%
6%
5%
4%
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