
المراحل الــ
لتصميم استراتيجية السوشل ميديا

بناء وجودك على وسائل التواصل االجتماعي
01  | الصفحة 

2021



 بنهاية التقرير ، سوف

تفهم
تخطط
تبني
تختبر

تصقل

استراتيجيتك للعمل في منصات
التواصل االجتماعي

--
--
-
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ليش السوشل ميديا مهمة

السوشل ميديا ماهي اداة تسويق بس ...
السوشل ميديا مكان يجتمع فيه عمالئك وعمالئك

المحتملين ومنافسيك ، في السوشل ميديا تسمع من
عمالئك شكاواهم واقتراحاتتهم وتتفاعل معهم بشكل اسرع

وافضل . في السوشل ميديا تروج لمنتجاتك وتوصل
اعالنك الكبر قدر ممكن من الناس باقل تكلفة واقل جهد ،
في السوشل ميديا تبني قاعدة من الجماهير الي تهتم

بنوعية الخدمة او المنتج الي تقدمه .
السوشل ميديا اكثر من اداة تستخدمها لتسويق منتجك ،
مجرد استيعابك الهميتها راح تقدر حجم العمل الي الزم

تعمله لتنشيطها واالستفادة منها .

2021
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الخطوة : ١
الِفهم

كيف تشوف التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي
خلينا نتفق اوًال ان منصات التواصل االجتماعي ما تم تصميمها بهدف التسويق ، هي

منصات للتواصل بين الناس وهذا الغرض من وجودها لكن تم استخدامها من قبل
الشركات والعالمات التجارية  في فترة معينه ولقت رواج كبير  وعلى هذا االساس تم

تطوير هذه المنصات بالشكل الي نشوفه اليوم .

2021
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احد اهم االهداف من استخدامنا لمنصات التواصل االجتماعي خلق وعي
حول فكرة معينة او توعية الجمهور  حول قيم عالمتنا التجارية وبشكل

ابسط اخبار عمالئنا بمنتج او خدمة جديدة .

يتشارك الناس بشكل يومي اهتماماتهم حول عالماتهم التجارية المفضلة
وعلى العكس ايضًا يبدي البعض انزعاجه من سوء الخدمات وما الى اخره ،
وهدفك االساسي من هذه المنصات جعل عمالئك يتحدثون عنك بشكل

جيد .

بما ان منصات التواصل االجتماعي صممت باألصل للتواصل فهي
افضل اداة نتواصل من خاللها مع عمالئنا بشكل دائم واسرع ، التواصل

يجعل من العميل العادي عميل صاحب والء لعالمتك وعدم التواصل
ينعكس عليك بشكل اسوء

ABC الــ
في التسويق عبر منصات التواصل

2021

الوعي - جذب اهتمام الناس

العالقة تعزيز   - رية  تجا ل ا للعالمة  الوالء 

- مع عمالئك كل يوم لتواصل  ا
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النجاح في
منصات التواصل االجتماعي

ارتباط شخصية عملك بشكل واضح
النجاح في منصات التواصل االجتماعي يتمثل في وضوح

شخصية عالمتك التجارية وهويتك من خالل المحتوى الي تقدمه
واللغة الي تكلم فيها عمالئك واسلوبك الخاص الي يميزك عن

بقية العالمات التجارية .

2021
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اذا كنت تعتقد ان ادارة منصات التواصل عملية سهله 
" فقد آن االوان لمراجعة نفسك " كل ما كانت العملية

منظمة اكثر كل ما كانت النتائج افضل

2021

الخطوة : ٢
التخطيط
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اخصائي تسويق 
يعض استراتيجية الدارة المحتوى

تتناسب مع عالمتك التجارية وتحقق
اهداف وجودك في منصات

التواصل االجتماعي

كاتب محتوى
مبدع يصيغ االفكار التسويقية

ويحولها الى نصوص  ومقاالت
وسيناريوهات وتغريدات وعناوين

جذابة للعروض واالعالنات

 
 

منتج فني
فنان يحول االفكار التسويقية

واالعالنية عام الى مادة مرئية او
مسموعة يتفاعل معها جمهورك في

منصات التواصل االجتماعي
 

ورى كل سوشل ميديا ناجحة
2021
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ومن فين ابتدي ? 

2021

الخطوة : ٣
البناء
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استراتيجية المحتوى الخاصة بك عبارة
عن وثيقة يعمل تحتها فريق التسويق
او الوكالة التسويقية ، لذا يجب ان

تكون ُمحكمة قدر االمكان
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اختر المنصات الخاصة بك
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قنوات
جمهورك الخاص

قنوات مختلفة ومهام
مختلفة

العمالء متواجدين في كل منصة من
منصات التواصل االجتماعي لكن ...

عمالئك الخاصين موجودون في قنوات
خاصة ومحددة . على هذا االساس

جهودك التسويقية وميزانيتك الترويجية
كل ما ركزت على ممنصات محددة كل ما
كان العائد افضل على عالمتك التجارية .
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 اعتبارات التسويق عبر وسائل
التواصل االجتماعي

ما ُيعرف بمعدل الوصول يعني وصول محتواك
التسويقي الكبر عدد ممكن من عمالئك المحتملين

في قنواتك التسويقية 

تفاعل عمالئك مع ما تقدمه من محتوى تسويقي
كاالستفسارات ومشاركة المحتوى مع عمالء اخرين

والتفضيل وغيرها من ادوات التفاعل

قراراتنا ُتؤخذ بناًء على بيانات ومعلومات ومنصات
التواصل االجتماعي غنية بمثل هذه البيانات .

حيث يمكننا معرفة الكثير عن عمالئنا من خاللها 

تزودنا منصات التواصل واالدوات المستخدمة في ادارة
المحتوى بتقارير تحتوي على تحليالت لنمو المتابعين

ونشر المحتوى تمكننا من تطوير اعمالنا بشكل مستمر 

الوصول لتفاعل ا

بيانات ل ا جمع  لتحليل ا
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ابني
جمهورك

النمو القوي يتطلب استراتيجية
جمهورك في منصات التواصل االجتماعي اصل من اصول
عالمتك التجارية ونمو هذا الجمهور يتطلب استرايجية تالئم

عالمتك وميزانية تستطيع تحقيق استراتيجيتك على الوجه
المطلوب .
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قراراتك
بناًء على

2021

اهدافك التسويقية العامة ودور منصات
التواصل االجتماعي في خطتك التسويقية .

والطريقة التي تحب ان تضهر بها امام عمالئك
والتي تعكس صورة عالمتك التجاريه .

اهدافك االساسية من تواجدك في منصات
 التواصل االجتماعي وماذا تريد تحقيقه منها

اهدافك

العالمة صوت 

المنصة الغرض من 
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الخطوة : ٤ االختبار
2021

مقاييس االداء

النقر المحادثات المشاركة المشاهدةالوصول
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لتقييم الفعالية
2021

Step 1:

اجمع البيانات

Step 2:

تتبع وسجل

Step 3:

حلل التأثير
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اعمل بشكل مستمر على تحسين
تواصلك مع مختلف عمالئك عبر
منصات التواصل االجتماعي ومعدل
سرعة الرد والتفاعل بشكل مستمر

بعد اكتمال بناء قنواتك الخاصة .

 

كافىء عمالئك كل ما استطعت ،
فالمكافئات رغم بساطتها تخلق لدى

جمهورك نوع من الوالء لعالمتك
ونقل صورة افضل عن منتجاتك

وخدماتك التي تقدمها .

وصولك محتواك التسويقي
واعالناتك عبر منصات التواصل
االجتماعي لجمهور اكبر  يعني
فرصة اكبر الكتساب عمالء
اخرين اضافة لعمالئك الحاليين 

الزيادة في نسبة مشاهدة المحتوى
المرئي لعالمتك يعني بالمحصلة اهتمام
عمالئك بما تقدم في منصات التواصل
االجتماعي ، اعمل دائمًا على تحسين هذا

المؤشر .

زيادة المشاركة للمحتوى الذي
تقدمه عالمتك التجارية يؤكد

مناسبة هذا المحتوى مع عمالئك
المستهدفين . يعد هذا المقياس
دليل نجاحك في صناعة المحتوى 

تحويل العمالء المحتملين الى عمالء
دائمين اهم مؤشر على تحقيقك لعائد

جيد على استثمارك في منصات
التواصل االجتماعي وفرصة فريدة

لزيادة مداخيل عالمتك التجارية .

الخطوة : ٥
الصقل

تحسين التواصل توسيع الوصول زيادة المشاركة

تحويل العمالء مكافئة الوالءزيادة المشاهدات
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لم تعد العالمة التجارية هي ما نعد به
 المستهلكين - إنها ما يقوله المستهلكون

 لبعضهم البعض

  سكوت كوك
 Intuit مؤسس شركة

2021
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ُصنع بحب
2021

نسعد دائمًا بالتواصل معك عبر

رقم التواصل

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني

966539007765

info@iconnect-sa.com

www.iconnect-sa.com

في اي كونكت
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