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ــي أ ــــد أك ــــر ــر  املواضــــيع يعتبــــر التســــويق الرقمــ ــاا فــــي الســــنوات األخ ــــرة و أ ــــد أك ــ نمــــوا فــــي مجــــاا األعمــ
األساسـيي لذـ ب العمـ   الـرك   يـ  أصـب  القطاعـات  الشركات في كافة م ز مؤشرات قياس نجاح و 

ــالي   ـــة تكـــ ــا يم ــــز  مـــــ  قلـ ــا  ع قـــــة ممتــــدة معهـــــم ملــ ــا قـــــرا ة ســــلوك الذمهـــــو  وقــــد ة و التفاعــــب و  نــ علــ
تسـاعد الشـركات ومؤشـرات املسـههدف ضضـافة ضلـا قـد ة أدوات التسـويق الرقمـي علـا تـوف ر ض  ـا يات 

ضلـا الذمهـو  املسـههدف  تكـالي  أقـب مـ  التسـويق التقليـدإ ضضـافة ضلـا والوصـوا علا تقسيم السـو  
الع مات التجا ية في كافة القطاعات سوا   في قطاعات وجودة وسمعة مساهمته في مراقبة املنافس ن 

ــ  القطاعــــات  ــا اإلعــــ ا و القطاعــــات امل ــــرفية و قطاعــــات ا ت ــــا ت و الط ــــران أو  تــ الحكوميــــة  ممــ
ساعد في نمو التسويق الرقمي في السنوات األخ رة هو النمو الها ب في عدد مستخدمي  ا نترنت ال ي  
تجـاوووا ال الـة مليـا  مســتخدا علـا مسـتوم العــالم  عنمـا وصـب عـدد مســتخدمي ا نترنـت فـي الســعودية 

 . السعوديةفي ومقيم مليون مواط   31مليون مستخدا م  أصب  21ضلا أك ر م  
ــا ملســــا ات  ولعــــب النمــــو الها ــــب فــــي اســــتخداا الهواتــــ  ال كيــــة و مواقــــع التواصــــب اإلجتمــــا ي و توف رهــ
للمشا كة و التعب ر والتي تعتبر مـ  أهـم من ـات التسـويق الرقمـي سـاهم أياـا فـي اتجـا  عـدد كب ـر مـ  

 .الشركات ضلا استخداا ه   القنوات الرقمية بشكب كب ر في الفترة املاضية 
ومع ه ا النمو الها ب في استخداا ه   القنوات  دأ يظهر بعض ا لتباس فـي مـا هيـه التسـويق الرقمـي 
و الـــ إ يظنـــه الـــبعض ينح ـــر فـــي مواقـــع التواصـــب ا جتمـــا ي فقـــط علمـــا أن التســـويق الرقمـــي يشـــمب 

ــــ   ــــ  هواتــ ــــة مــ ــــوات الرقميــ ــــة القنــ ــــة  كافــ ــــد ذكيــ ــــي  البريــ ــــوم اإللكترونــ ـــديو  املحتــ ــ ــي  الفيـ ــ ــــع الرقمــ املواقــ
 املراقبــــة  التســــويق  العمولــــة قنــــوات التحليــــب و الرقميــــة  اإلع نــــات البحــــ   محركــــات اإللكترونيــــة  

املناسـبة وتحليـب املنافسـ ن   الطريقـةوكيفية استخداا ه   القنوات للوصوا ضلا الذمهـو  املسـههدف 
ــــوير  ــا  و تطــ ــ ــــتوم ا تكــ ــــع مســ ــــة و  فــ ــــات التجا يــ ــــمعة الع مــ ــــة ســ ــا تعةيــ ــ ــافة ضلــ ــ ــههدفة ضضــ ــ ــــوا  املســ و األســ

 . املنتجات
 

قر نــا العمــب ا جتمــا ي  التواصــب ومواقــع كــب هــ ا النمــو فــي اســتخداا هــ   القنــوات الرقميــة ومــع 
هـــادف ومقـــا ت ومحتـــوم كتعبـــات وضصـــدا  علــا تطـــوير املحتـــوم العراـــي فـــي مجـــاا التســـويق الرقمـــي 

الخلـــي  وفــي جــودة املحتــوم فيــه فــي منطقتنــا العر يــة وتحســ ن لرفــع مســتوم املعرفــة فــي هــ ا املذــاا 
ــي تــــوف ر كتــــ  .. العراــــي  التحديــــد  ــا يتعلــــق فــ ــاد  خاصــــة فيمــ تغطــــي بعــــض الفجــــوات فــــي مجــــاا وم ــ

ــــويق  ــي  التسـ ــ ــا  الرقمـ ــ ــــون   نـ ــــ ي  يقومـ ــــراد الـ ــــركات أو األفـ ــــة الشـ ــــو قلـ ــــوات هـ ــــ   الفجـ ــــد هـ ــــب أ ـ ولعـ
ــ ر بعــــض الد اســــات أن أك ـــر مــــ  الرقمــــي  اســـتراتيجية عمــــب واســــحة للتســـويق  مــــ  % 56 يــــ  تشـ

لـع  لـدمهم خطـة تسـويق  –ا ـدم الـدوا املتقدمـة فـي هـ ا املذـاا وهـي  -الشركات في  ريطانيا مـال   
  iclick عنمـا قمنــا نحـ  فـي شــركة مكتملــة  لـدمهم خطــط ولك هـا   ـر % 25وأك ــر مـ  واسـحة   قمـي 

ــي الســــعودية ووجــــدنا أك ــــر مــــ   ــت يان بســــيط لــــبعض الشــــركات فــ ـــة % 71بعمــــب اســ لــــع  لــــدمهم خطـ
فقـــط لــدمهم خطــط للتســـويق % 8و مكتملــة  لـــدمهم خطــط   ــر %  21متكاملــة للتســويق الرقمــي و 

هـ ا املنطلـق قر نـا العمـب علـا تـوف ر دليـب م سـط ومـ   ..الرقمـي و مؤشـرات واسـحة لقيـاس األدا  
 
 
  ألهــم الذوانــ  الر عســية فــي ضعــداد اســتراتيجية التســويق الرقمــي و كيفيــة تنفيــ ها و متابعههــا جــدا

 ..بشكب بسيط 
ــا   ــي التعـــــرف علـــــا كيفيــــة  نـــ   هـــــ هــــ ا الكتعـــــ  هــــو خا طـــــة طريـــــق بســــيطة ستســـــاعدكم  ـــــ ذن   فــ

الخطط و ا ستراتيجيات وفق أفاب املما سات املال تة علميا و عمليا و  نا  علا خبرات متراكمة في 
  ضاكم  آمل ن أن يحوو علا ..ه ا املذاا 

    مؤس شريك , الرقميمستشا  التسويق ,   iclickمؤس  ,  اتم الكاملي 
 و التحليب التسويق  مجاالعدد م  املشا يع الرقمية في 

 الهوات  ال كية تطبيقات و 

 مقدمة
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 جميـــــع الشركــــــات  حاجـــــة  ســـــتراتيجية كاملـــــة للتســـــويق "
 
هـــــب فعـــــ 

اب يسـ لونك هـ ا " .. الرقمي؟
ي
تــ
ُ
سوف تسمـع العديـد مـ  الخبـرا  والك

أنهـــــا تـــــيع  تمـــــي ألإ عمـــــب أو شـــــركة أو »الســـــؤاا ؟ أو يقولـــــون  لـــــك 
 ..«ع مة تجا ية

 
" كاملــة"فــي واقــع األمــر  ضن فرضــية أن تمتلــك جميــع الشــركات خطــة 

 
 
للتسويق علا اإلنترنت هو أمر  الغ ال عو ة للعديد م هـا  ب وأ يانا
. ُمكلـــ  مقا نـــة  العا ـــد مـــ  تنفيــ  أو  تـــ  كتا ـــة هـــ   ا ســـتراتيجية 
 أخــرم يكــون ا هتمــاا  كتا ــة وتنفيــ  هــ   ا ســتراتيجية أمــر 

 
وأ يانــا

ريـد أن تتوسـع فـي 
ُ
 تم  وضرو إ للعديد مـ  الشـركات األخـرم التـي ت

 . مجـاا عملها ع  طريق التسويق ا لكتروني
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همية استراتيجية التسويق الرقمي أ
 مكوناتهاو 
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تدفعك ل هتماا  استراتيجية التسويق الرقمية أسباب 
 الخاصة  ك

 :أهدافك علا الترك ز في تساعدك املكتو ة ا ستراتيجية ١
 ..  منظمـة  طريقـة  كتــا ته وتقـوا الـو   علـا تفعلـه مـا تاــع لـم التـي الشـركات

ايع أن السهب م  يكون 
ُ
  .اليومية العمب و مة في أهدافهـا ت

٤ 

 :القا ب نف  في الذميع أن تام  ٢
  يكــون  قــد شــركتك داخــب الرقمــي التســويق لنشــا  شــركتك ضدا ات ت ييـد

 
 أمــرا

 
 
 توسـ  التـي الوالـا ق لـديك كانـت ضذا  كال ـر أسـهب يكـون  أن املمكـ  مـ  وذلـك  صـعبا

 .تحقيقه ضلا الشركة تهدف ما

 :أفاب موا د علا الح وا  ٣
 مـا مسـبقا تحـدد أن ال ـع  مـ  يكون  سوف  استراتيجية دون  تعمب كنت ضذا

 .اإلنترنت علا كلنجا  توف رها عليك جهود أو م ا ي  م  تحتاج

 :الحالية املوا د علا الحفـاظ ٤
 هـ   ُينقـ  مكتو ـة اسـتراتيجية وجـود  املـوا د مـ  يكفـي مـا لـديك كـان ضذا  تـ 

  خاطئة  طريقة ا ستن اف م  املوا د
 
 .الهدف ع  بعيدا
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مكنـــــك مــــ  الســــيطرة علــــا قنواتــــك التســــويقية لوضــــع 
ُ
خطــــة قويــــة ت

 
 
تحديــــد الحالــــة وتقيــــيم : وتحقيــــق أعلــــا عا ــــد م هـــــا يجــــ  عليــــك أو 

تحليــــــب العمــــــ   املســــــههدف ن  د اســـــــة : وضــــــعك الحــــــالي عــــــ  طريــــــق
نافســـة  تحليـــب الكفــــا ات ووضـــع الشـــركا  والوســــطا  الـــم تحديــــد 

ُ
امل

 .ود اسة اتجاهات السو  
 
 
 علــا وضــعك الحــالي ومــا  SMARTعليــك وضــع أهــدافك : والانيــا

 
 نــا ا

تريــــد تحقيقــــه الـــــم ضنشــــا  خطـــــة لتحقيــــق هـــــ   األهــــداف  ــــــمؤشرات 
 . واســـحة

 
تحديـــد الوســـا ب واألدوات التـــي ســـوف ت ـــب  ـــك ضلـــا : الالالـــا

ه   األهداف و  تنسي  أن تكون لديك اآلليـة لقيـــاس نتـا   مـا قمـت 
 . تحقيقه

 
 
 ما هي مكونات خطة التسويق؟: ضذا

 علــا نمــوذج 
 
ســوف نقــوا بعـــر مكونـــات الخطــة التســويقية  نــا ا

SOSTAC   قـــدا مــ
ُ
وهــو نمــوذج وضــع أصــ  لعلـــم   PR Smithامل

التخطـــــيط واإلدا ة فـــــي التسعينـــــــات ملســـــاعدة الخبـــــرا  واملـــــد ا  فـــــي 
ـــا هنــا  منـ

ُ
عمليــات وضــع اســتراتيجيات التخطــيط والتســويق ولكــ  ق

فــي هــ ا الكتـــاب  تطويعــه لخدمــة الــــتسويق الرقمــي بشــكب ُمبـــــاشر 
باشرة

ُ
 .ع  طريق دم  بعض الخطوات وت سيطه  األماللة امل



 
 
 تحليب العم  : أو 

مكنـــــك مــــ  العالــــو  علــــا عمــــ   معرفــــة 
ُ
العميــــب املالــــالي الخــــا   ــــك ت

مكنـــك مـــ  الحفــــاظ علـــا عمـــ  ك الحــــالي ن 
ُ
جـــدد  طريقـــة أســــهب وت
 Buyerولتحديـــد مـــ  هـــو العميـــب املالـــالي .. و مـــايههم مـــ  املنافســـة

Persona   أسئلةنفسـك ال الة اس ا: 
 

  مـــ  هـــو العميـــب املالـــالي الـــ إ ســـوف يكـــون أكبـــر مســـتفيد مـــ
 منتجاتك أو خدماتك؟ 

 ملـاذا يختـا ك العميـب؟ ومـا هـي قيمتــك التنافسـية الحاليـة التـي
 تم زك ع    رك؟

 كيــــــ  يقــــــوا العميــــــب املســــــههدف  الشــــــرا  وكيــــــ  هــــــي   لتــــــه
 الشرا ية عبر اإلنترنت؟
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 :١خطوة 
 وضعك الحاليتقييم 
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مــ  خــ ا تحليــب منافســيك يجــ  أن تكــون علــا علــم  مــواط  القــوة 
 اإلضـافة ضلـا التحليـب الخـا  ي  (. ومقا نههــا  ـك)والاع  ملؤسستك 

 SWOTنعـــم تســـتطيع أن تقـــوا أنــــها .. ويشـــمب الفـــر  والههديـــدات 
Analysis..  ولك   طعم األون ي. 

 
 
 تحليب املنافسة: الانيا

تحليــــب األدا  أو النتــــا   الخاصــــة  ــــك تبــــ ن العديــــد مــــ  نقــــا  القــــوة 
ول لك  ف نه م  الذيد أن نعرف هـ ا ". فيما تفعله"والاع  لديك 

قبب البـد  فـي ضنفـا  م زانعتـك وانتظـا  نتـا   قـد ت هـرك و  تعـرف ملـاذا 
 
 
حبطك و  تعرف ملاذا أياا

ُ
 .وقد ت

 
 
 تحليب الكفا ات: الالالا

 كانــت ســوا   فيــه تــؤالر التــي الخاصــة اتجاهاتــه لــه ســو   كــب
 علـا املسـوقون  يكـون  أن يجـ  .سـلوكية أو سياسـية أو اقت ـادية

 عنـد أو جديـد سـو   ضلـا الـدخوا  عنـد املتغ ـرات هـ    كـب علـم
ــا ضن  سـيما معـ ن سـو   فـي خا جيـة اسـتراتيجية تطبيـق  نتحـد  كني

 Growth Hacking. املتسا ع النمو ع 

 
 
 اتجاهات السو  :  ابعا

http://iclick-sa.com/growth-hacking-01/
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http://iclick-sa.com/growth-hacking-01/
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علــا الــر م مــ  أن الــبعض يــرم أن األهــداف هــي أوا خطــوة فــي خطــة 
التســويق الرقمــي والتــي تــتزخا فــي  ويــادة ا يــرادات   هــام  الـــر    

ض  أننــــا نــــرم أنــــه يجــــ  ..  ضــــا العمــــ    أو الــــو ي  الع مــــة التجا يــــة 
 ونبـــدأ مـــع األهـــداف ال ها يـــة لشـــركتك و 

 
البـــد  بشـــكب  مختلـــ  قلـــي 

الرؤيــــــة    طهــــــا مــــــع خطــــــة التســــــويق الرقمــــــي  ا تــــــدا  مــــــ  الرســــــالة و 
Mission Vision   النموذجيـة األدا  الر عسـية ومؤشـراتKPI’s  التـي

 .تساعد في قياس األهداف و مدم تحققها
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أهداف ذكية وخطة وضع  : ٢خطوة 
 تحقيقها
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يمكـ  تقسـيم مؤشـرات األدا  الر عسـية ضلــا مةيـد مـ  التف ـيب وصــو 
ضلــــــا مســــــاهمة كــــــب قنــــــاة أو أداة تســــــتخدمها علــــــا اإلنترنــــــت فــــــي تحقيــــــق 

/ عميـــــب محتمـــــب / متـــــابع / أهـــــدافك  مالـــــب قيـــــاس التكلفـــــة لكـــــب ويـــــا ة 
 . وتوويع املبيعات واأل  اح  س  كب قناة

عطـــــي  KPI’sمؤشـــــرات األدا  الر عســـــية 
ُ
أهـــــدافك املةيـــــد مـــــ  الوضـــــوح ت

 .والتف يب والقيــاس

قســـم ا ســتراتيجية ضلــا الــ   
ُ
لتحقيــق هــ   األهـــداف يجــ  عليــك أن ت

 أجةا 

سههدفةالسو  
ُ
 : امل

ـــــا قطاعـــــات واختيـــــا  القطاعـــــات ال ـــــحيحة أإ  تقســـــيم األســـــوا  ضل
وترك ز موا دك عليها  وهـم العمـ   الـ ي  يريـدون  سههدافها بعناية 

منتجاتــــــك أو خــــــدمات   ــــــو ة شــــــديدة ألنهـــــــا تحقــــــق لــــــدمهم  اجــــــة 
 .Demandطل   الفعب وهناك   Needموجودة  الفعب 

ـة 
ُ
 : ال هنية املسههدفةأو ال و ة التمرك
 معنـــــ  أد  تحديــــد كيـــــ  تريـــــد أن أو  GoodWillالــــــ أو  Brandأو الـــــ 

ينظر ضليك النــاس ووضـع ع متـك التجا يـة   ـو ة معينـة فـي أذهـان 
 .املسههدفالسو  

 Online Value –القيمـــة املقتر ـــة التـــي تقـــدمها علـــا اإلنترنــــت 
Proposition: 

جيـــــ  والتـــــي 
ُ
مـــــ  نحـــــ ؟ مـــــاذا نقـــــدا؟ األســـــوا  التـــــي : عـــــ يجـــــ  أن ت

 اـــون الـــوان تـــوف ر ضجا ـــة فـــي نخـــدمها؟ مـــا الـــ إ يجعلنـــا مختلفـــ ن؟ 
 .م  دخوله علا أإ م  مواقعك علا شبكة اإلنترنت
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 مؤشرات األدا  الر عسية
 (عوامب النجاح األساسية)

 فاألهدااستراتيجية تحقيق 
 ت كيد املعلومات

 ( نا  علا تحليب السو  والوضع الحالي)
 الهــدف

 مجموع ا يرادات علا اإلنترنت م  كب ويا ة •

ــــ  محركـــــات • ــــةوا  القـــــادم ن مـ ــــرادات للـ ويـــــادة ا يـ
 البح 

  SEOا دأ  رنام  تسويق وتحس ن محركات البح  
دعم اإلع نات الرقمية  اإلضافة ضلا بعض 
 ا ع نات علا القنوات التقليدية   ر الرقمية

 نا  علا توقعات النمو علا اساس املبيعات 
 يعة في السنة   40.000الحالية والتي تقد   ـ 

هناك ضع  في مبيعات القادمة م  محركات 
البح  و  رام  الشركا  علا قنوات التواصب 

 ا جتما ي

عميب جديد علا اإلنترنت ه    50.000اكتساب 
دو   تكلفة لكب عميب تكسبه  3العاا  معدا 

cost-per-acquisition 5  مع نسبة أ  اح% 

ـــذل ن • ــ ــ ــ ــ ــ ــالي ن امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبة العمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد ونسـ ــ ــ ــ ــ عـــ
  ستخداا الخدمة اإللكترونية

ــــتخداا • ــــي اســـ ــــط ن فــ ــــ   النشـــ ــــبة  العمــ ــــدد ونســـ عــ
ـــي أوقــــات مختلفــــة بعـــــد . الخــــدمات اإللكترونيــــة فـ

 الت ذيب

الترك ز علا الحم ت الرقمية التي تساعد في ضقناع 
العم   وتحف زهم علا تبني ه   الخدمات مع 

 .الترك ز علا تقديم عروـ و  محفةات

مراجعة نتا    م ت التسويق اإللكتروني 
 املباشرة السا قة ومدم تحقيقها لألهداف

م  العم   الحالي ن ضلا استخداا % 40تحويب 
أنظمة وخدمات الفوات ر والسداد اإللكتروني علا 

اإلنترنت والتواصب عبر البريد اإللكتروني في 
  اون سنة

 نسبة ووا  املوقع املستجيب ن للرسا ب التجا ية •

 معدا  الشرا  الشهرإ •

استخداا نظاا معام ت تجا ية جديد لعـر 
م  فئات " املنتجات األفاب واألك ر شرا ا"

 .املنتجات املختلفة

تقييم النمو علا أساس معدا قيمة الطل  
كةيادة متوقعة في معدا % 20الحالية مااف ضليها 

 .قيمة الطل 

ويادة معدا قيمة الطل  للمبيعات علا اإلنترنت 
 .لكب عميب% 42ضلا 

 :يوس املالاا التالي 
 الر عسية في خطتك و  ط األهداف  مؤشرات أدا هااملحاو  
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 مؤشرات األدا  الر عسية
 (عوامب النجاح األساسية)

 فاألهدااستراتيجية تحقيق 
 ت كيد املعلومات

 ( نا  علا تحليب السو  والوضع الحالي)
 الهــدف

ــــدد • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   الذــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب العمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ت تحويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنويـــ
 .والحالي ن في فئات املنتجات املختلفة

  conversion pathمسا  التحويب الر عسيي •

متابعة تحف زية  البريد اإللكتروني لحا ت عدوا العم   
 (A/B)استخداا اختبا ات  .الذدد وخروجهم م  املوقع

 (Landing Pages.)و تحس ن صفحات الهبو 
 تقييم معد ت تحويب العم   الذدد والحالي ن 

%. 3.2ويادة معدا التحويب م  املوقع ضلا 
 خ ا الراع األوا م  العاا الحالي

 معد ت التحويب عبر البريد اإللكتروني •
 .تقديم عروـ مخ  ة  البريد اإللكتروني

 .علا عمليات الشرا  الالانية% 5تقديم قسا م خ م 
مراجعة كافة الحم ت البريدية التي لم تؤدإ 

 الغـر في ا  تفاظ  العم  
ويادة معد ت تحويب . ا  تفاظ  العم  

 %.20العم   الذدد سنويا  نسبة 

 .معدا ا ستجا ة لحم ت املراس ت املباشرة•
استخداا املراس ت املباشرة و رام  التوصيات عبر 

 .البريد اإللكتروني

م  العم   % 2نموذج مبني علا أساس تحف ز 
لتزكية املنتجات والخدمات ضلا األصدقا  واملعا ف 

 سنويا 

ويادة أعداد العم   املحتمل ن . هدف النمو
 10.000عبر توصيات  العم   و ا صدقا  

 سنويا 



ا تــــــدا  .. تتعــــــدد الوســــــا ب التــــــي مــــــ  املمكــــــ  أن تاــــــعها فــــــي خطتــــــك 
 اإلع نــــات   نواعهـــــا  واملبيعـــــات والــــوك   والعمولـــــة والتســــويق عبـــــر 
الهـــــات  واملعـــــاـ   مـــــرو ا  الفعاليـــــات واملـــــؤتمرات والبريـــــد املباشـــــر 

 SEOوالتســــويق عبـــــر البريـــــد اإللكترونــــي والنشـــــرات اإللكترونيـــــة والــــــ 
والتـــــــــروي   Personalizationوالتخ ـــــــــيا  Automationواألتمتـــــــــة 
  املحتوم  والتسويق 
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 :٣خطوة 
ناسبةتحديد 

ُ
 األدوات امل
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هــي تلــك الوســا ب التــي يــتم ا ســتالما  فيهــا للــدفع : القنــوات املدفوعــة
مقا ب الةوا   الوصوا أو التحويب عبـر البحـ   والعـروـ وشـبكات 

 . الدعاية واإلع نات والتسويق
 

تلك التي تملكها الشـركة  وم هـا موقـع الشـركة علـا : الوسا ب اململوكة
اإلنترنـــــــت  ومـــــــدونهها  وتطبيقـــــــات املحمـــــــوا الخاصـــــــة  هـــــــا  صـــــــفحات 

 ..التواصب ا جتما ي  الخ

تاـــــم قا مـــــة األنـــــواع الر عســـــية لوســـــا ب اإلعـــــ ا التـــــي يتعـــــ ن عليـــــك 
 « POEM»كلمة التفك ر فيها ال   أجةا  يمك  اخت ا ها في 

Media Paid-Owned-Earned 

حــيط : الوســا ب املكتســبة
ُ
تطلــق علــا الدعايــة املتولــدة مــ  املذتمــع امل

الــ إ  Viral Marketing ــك مالــب البيانــات ال ــحفية أو محتــوم الـــ 
يســـههدف ويـــادة الـــو ي  الع مـــة التجا يـــة أو املـــؤالري  الـــ ي  يروجـــون 
للع مـــــة التجا يـــــة أو العمـــــ   الســــــعيدون  تجر ـــــة مم ـــــزة و يقومــــــون 

 . نقلها
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مـــــ  شـــــ ن هـــــ ا التحليـــــب تزخـــــيا نتـــــا   تحليـــــب الســـــو  اإللكترونـــــي 
و  طهـــــــــا  اســـــــــتراتيجيتك  ويخـــــــــتا هـــــــــ ا التحليـــــــــب أك ـــــــــر  اإلنترنـــــــــت 

و سعســــاعدك هــــ ا التحليــــب فــــي تحديــــد املخــــاطر . والقنــــوات الرقميــــة
والفـــر  و نقـــا  القـــوة والاـــع  لكافـــة قنـــوات التســـويق الرقمـــي و 

 الحم ت الرقمية و األسوا  املسههدفة

م  تحليب 
ُ
 الرقميةلوسا لك  SWOTق

 لشــــركتك  
 
و نظـــرا ألن الســــو  اإللكترونـــي قــــد يكــــون جديـــد نســــ يا

ويتطـــــــــو   اســــــــــتمرا   ف ننـــــــــا نقتــــــــــرح تحليـــــــــب ســــــــــلوكيات العمــــــــــ    
  النسبة ل ستشا ي ن . واملنافس ن واملؤالري 

 
ه ا التحليب هاا جدا

و   ــــــد مـــــــ  . والوكــــــا ت التــــــي تتعامـــــــب مــــــع عميــــــب أو ســـــــو  جديــــــد
مراجعــــة وتقيـــــيم مــــا لـــــديك مــــ  ضمكانيـــــات  الــــم تعامـــــب مــــع عوامـــــب 

 .األنس النجاح التي تشعر أنها 
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تتكـون اســتراتيجية البحــ  فـي التســويق مــ   كنـ ن أساســي ن  همــا  هـو  موقعــك فــي 
ومـ  الـم ويـادة الــو ي   Paid Trafficواملدفوعـة  Free trafficنتـا   البحـ  املذانيـة 

 أصــبحت مؤشــرات قنــوات التواصــب ا جتمــا ي .  الع مــة التجا يــة واملشــاهدة
 
أياــا

 ايـــة فـــي األهميـــة لتحســـ ن محركـــات البحـــ   وكـــ لك التكامـــب مـــع أنشـــطة البيانـــات 
 .ال حفية اإللكترونية

 البح تحس ن الظهو  في محركات 

 :وفقا لدليب تحس ن محركات البح   املقدا م  جوجب  أهم عناصر النجاح هي
 . ح  الذمب املفتا ية وا سههداف•
فــي ال ــفحة ملحركــات  On Page Optimization -تحسـ ن العوامــب الداخليــة •

 البح  وخاصة املحتوم 
فـي ال ـفحة ملحركـات  Off Page Optimization -تحسـ ن العوامـب الخا جيـة •

 (.خ ا املحتوم وج  ها م   نا  الروا ط  )البح  
 .Sitemap –الر ط الداخلي وخا طة املوقع •
التكامــــب مــــع تحســــ ن محركــــات البحــــ  )تحســــ ن شــــبكات التواصــــب ا جتمــــا ي •

 (.والبيانات ال حفية علا اإلنترنت

وا ـدة مـ  أهـم املن ـات و األدوات اإلع نيـة فـي   Google Adwordsتعتبـر من ـة 
العـــــالم  يـــــ  تســـــاعد فـــــي الوصـــــوا ضلـــــا الذمهـــــو  املســـــههدف عبـــــر عمليـــــات البحـــــ  

 :املسههدفة ويمك  النجاح فيها و ذلك م  خ ا 

 اإلع نات

 تحليــب الفجــوات  اســتخداا تحلــي ت  –جمــب البحــ  الر عســية اســههداف
 .جوجب

 وتقييم جودة النقا  املكتسبةمراجعة. 
 نــــــوع التقيــــــيم واملراجعــــــة  مــــــا فــــــي ذلــــــك مواونــــــة املكتســــــبات العامــــــة مطا قــــــة

 .والسلبيات
  اســتخدااGoogle Display Network (GDN) لتعةيــة الظهـــو  للع مـــة

 لـ قوقبالتجا ية علا املواقع الشريكة 
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 استخدا ع قاتك مع األشخا  املؤالري  والتواصب معهم
 ضدا ة السمعة ومتابعة قنوات التواصب ا جتما ي

دمـــ  البيـــان ال ـــحفي مـــع تحســـ ن محركـــات البحـــ  وأنشـــطة قنـــوات التواصـــب 
 ا جتما ي

 نــا  شــبكة متكاملــة مــ  املواقــع الرقميــة املــؤالرة و ذات الع قــة و نشــر املحتــوم 
 فيها لتعةية الةيا ات والوصوا لذمهو  أكبر

 اإللكترونيالبيان ال حفي 

تعتبـر قنـوات التواصـب ا جتمـا ي وا ـدة مـ  أهـم قنـوات التسـويق الرقمـي و أهــم 
من ة  قمية لخلـق تفاعـب مـع الذمهـو  املسـههدف و مراقبـة الع مـات التجا يـة و 

و للنجـــــــــاح علـــــــــا قنـــــــــوات التواصــــــــب ا جتمـــــــــا ي يجـــــــــ  عمـــــــــب بعـــــــــض املنافســــــــ ن  
 الخطوات الر عسية 

 قنوات التواصب ا جتما ي 

  استراتيجية للقنوات الرقمية و   طها   هداف منظمتك نا 
  الـ ضنشاbuyer personas العم   املسههدف ن لكب شبكة اجتماعية . 
  فريق املبيعـات الخـا   ـك علـا اسـتخداا مواقـع التواصـب ا جتماعيـة مـ  تد ي

 .  أجب توليد العم  
  سياســــــيات ملواقــــــع التواصــــــب ا جتمــــــا ي وتوويعهــــــا علــــــا املــــــو ف ن وأياــــــا ضنشــــــا

 . معهاتتعامب الوكا ت التسويقية التي 
 التواصب ا جتما ياملشا كة  مواقع املو ف ن علا تشذيع 
  محتوم خا  لكافة املواقع ا جتماعية و جدولة النشر  نا 
  تكامب مع كافة القنوات الرقمية  نا 
 في ذلك دم  املحتوم ا جتما ي واملشا كة في املوقع ما قنوات التواصب تحس ن. 
 أدوات لقياس النجاح علا قنوات التواصب ا جتما ياستخداا 

  العمولةالتسويق 

 الشركا ضدا ة التواصب مع Affiliate Marketing 
استخداا مستويات العمولة املناسبة 
  متابعة ما يتم نشر  م  قبب الوك 
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نا  خطة لإلع نات و  طها  استراتيجية التسويق الرقمي  
 اختيا  أفاب املن ات اإلع نية واضافة ا  داع و ا  تكا 
 وضعKPI’s لزحم ت اإلع نية وتخ يا امل زانيات املناسبة 

باشرالتسويق  الرقميةتحس ن اإلع نات 
ُ
 امل

مقدا  فاعلية أدوات التفاعب واملشا كة مع العم  ؟ 
نوعية األدوات وتعددها؟ مقدا  الفاعلية مقا نة  املنافس ن؟ 
التواون   ن أدوات توليد العم   املحتمل ن واألدوات األخرم؟ 
 ضرو ة الذمع   ن أدوات التفاعب ونوع املحتوم املناسـ   مالـب صـفحات

 .املنتجات أو صفحات الع مة التجا ية
  العمب علا تحس ن أو ا  التحف ز علا اتخاذ ضجراCTA 
 نوعية أدوات التفاعب واملشا كة وضمكانية تنزيب املحتوم. 
ضجرا   م ت الت ويت  وا ستبانات واملسا قات. 



عند تطوير  ؤيتك للمستقبب في التسويق الرقمـي     ـد أن تفكـر فـي 
مســـــتويات مختلفـــــة للقياســـــات مـــــ  أجـــــب تحديـــــد األهـــــداف وتقيـــــيم 

علا س يب املالاا  واضعوا ا سـتراتيجيات واملـديرون   مهمهـم . األدا 
املقــايع  التجا يــة  –تفاصــيب املقــايع  كاملــة مالــب معــدا ا  تــداد 

 .هي التي تهمهم
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 :٤خطوة 
 قياس ما توصلت له

هـــــــ ا الف ــــــــب مـــــــ  الكتـــــــــاب ســـــــوف يتطلــــــــ  
 مــــــ  : شـــــعئان

 
قهوتــــــك ترك ــــــزك الكامــــــب وكو ــــــا

فاـل
ُ
 ةامل



 ؤيــــــة متوســـــطة وطويلــــــة املــــــدم لنقـــــب عمليــــــة التحـــــوا املطلو ــــــة فــــــي تطـــــوير •
 .املؤسسة

أهداف اإلدا ة العليا لعـر ضمكانية استفادة األعمـاا مـ  القنـوات تحديد  •
 .الرقمية

لتــــوف ر توجيهــــات ومســــههدفات تجا يــــة  SMART أهــــداف ذكيــــة تحديــــد •
 .واسحة

 .للت كد م  متابعة املسا  ال حي  KPI’s مؤشرات األدا  الر عسية تطوير •
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 :ه   املقايع   ترتي ها الهرميعليك لتحديد معالم املستقبب  نقترح 



iclickgro
u

p
 

iclickgro
u

p
K

SA
 

 مر لةبعض أنواع املؤشرات  س  كب 

 املقياس الوصوا ضلا الذمهو   تحف زهم علا التفاعب  التحويب ضلا مبيعات التواصب مع العم   

ــــوا م • ــ ــ ــ ــ ــــي القـــ ــ ــ ــ ــ ــــترك ن فـــ ــ ــ ــ ــ ــــة املشــ ــ ــ ــ ــ ــــودة قا مـــ ــ ــ ــ ــ جــ
 .اإللكترونية

 . جودة التفاعب علا النشرات اإللكترونية•

 حذم مبيعات اإلنترنت •
نـات  )حذم املبيعات خـا ج اإلنترنـت •

 (. الت ال ر علا اإلنترنت
 

ــــت • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا اإلنترنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   )حذـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العمــ
 ( املحتملون 

ــــت • ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ج اإلنترنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   )حذـــ ــ ــ ــ ــ ــ العمـــ
 ( املحتملون 

 .الةوا  املم زون•
 .الةوا  الذدد•
 .الةيا ات•
 .الحوا ات•
 

 مقايع  الرصد والتتبع

 (والبريداملوقع )نسبة العم   النشط ن •

ــــب • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا التواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط ن علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابع ن النشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتـــ

 . ا جتما ي

 .معدا التحويب ضلا املبيعات•

 معدا التحويب م  كب قناة  قمية•

 معدا ا  تداد ومدة مكو  الةوا  في املوقع•

 .معدا التحويب مقا نة  الفر •

ــــ  ال• ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  مقا نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الذمهـ

 . املنافس ن

 .  ة البح •

 الةيا ات املباشرة•

مؤشرات األدا  التشغيلية 

  املنافس نومقا نهها 

 املستمري القيمة املكتسبة م  العم   •

 مؤشر الو  •

 مؤشر  ضا  العميب•

 البيع  معدا  •
 .تكلفة الفرصة•

 .  ضا العميب•

 بيعالتكلفة عملية و نقرة التكلفة •

ــــة • ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ي  الع مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاع و  التجا يـ ــ ــ ــ ــ ــ انطبـ

 العم  

مؤشرات األدا  الر عسية 
 املبنية علا العميب 

 .حذم ونمو املبيعات املحتفظ  ها•

 .الدخب م  كب قناة  قمية•

 .لكب ويا ةالدخب •

 دخب وأ  اح املبيعات علا اإلنترنت•

 .قيمة الهدف لكب ويا ة•

 .طلبات املنت  علا اإلنترنت•

ــــع  • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات ن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  النقاشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشـــ

 ا يجا ية علا القنوات الرقمية
 مؤشرات األدا  الر عسية 



تتاــــم   نـــــا  الـــــو ي  الع مــــة التجا يـــــة  ومـــــا تقدمـــــه مــــ  منتجـــــات وخـــــدمات علـــــا 
قدمـــــــه  وتتاـــــــم  هـــــــ   

ُ
املواقــــــع األخـــــــرم  والوســـــــا ب التقليديـــــــة واملحتـــــــوم الـــــــ إ ت

 :املؤشرات
 عدد الةيا ات  وم اد ها•
ش ر اليك •

ُ
 Inbound Linksعدد الروا ط التي ت

 Organic SEOترتعبك في محركات البح  •
 ..عدد متابعينك في مواقع التواصب  الخ•
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 لكب خطوة م  الخطوات األ اعة؟ KPI’s  ما هي مؤشرات األدا  الر عسية 

 املسههدفالوصوا لزذمهو  : املر لة األولا

 يــــــ  الهــــــدف هــــــو انخــــــرا  الــــــةوا  فــــــي تفاعــــــب مبــــــد ي عنــــــد ويــــــا تهم املوقــــــع الخــــــا   ــــــك  
. وتحـــويلهم مــــ  أ قــــاا مجهولــــة الهويـــة ضلــــا أشخــــا   قيقيــــ ن  اســـتطاعتنا التعـــــامب معهــــم

 :وتتام  ه   املؤشرات
 Bounce Rateمعدا ا  تداد •
  Cost/visitتكلفة الةيا ة •
 Conversionالتحويب م  صفحة املنت  •

 تحف زهم علا التفاعب : املر لة الالانية
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وكيفيـــة تفاوتهـــا  ـــاخت ف م ـــاد   Conversion Ratesمعـــد ت التحويـــب •
 الةوا 

يشـــ ر ضلـــا عـــدد وقيمـــة املبيعـــات مووعـــة علـــا أنـــواع املنتجـــات . معـــام ت البيـــع•
 .التي تقدمها

 ..الدخب وهام  الر  •

 التحويب ضلا مبيعات: املر لة الالالالة

 
 
خاصـة فـي القطاعـات و الشـركات التـي تركـة )في ه   املر لة يج  الترك ز علا  نا  ع قـة قويـة مـع العمـ   ل  تفـا   هـم و ا سـتفادة مـ هم بشـكب كب ـر مسـتقب 

تا ـة فـي شـركتك مالـب  ـرام  الــ  .(B2Bعلا البيع لشركات أخرم أو  الـ 
ُ
أو  اسـتخداا أإ مـ  األدوات التـي تـوفر  CRMوقد تاطر ضلا ا عتماد علا أنظمـة البيـع امل

 :وتتام  املؤشرات .Leads Scoringخاصية ت ني  و تحديد فر  البيع املتا ة أو ما يعرف   الـ 
  .Returning Visitors –نسبة الةوا  العا دي  •
 تكرا  املبيعات للعم   الحالي ن•
 تكرا  معد ت التحويب•

 واملشا كةالتفاعب . املر لة الرابعة



 مــا أن هــ ا الكـتـــاب ُمعتمـد فــي األصــب علـا نظريـــت ن أساســعت ن وهمـــا 
نمــوذج التســويق القــا م علــا أو   Inbound Marketing Funnelالــ 

ــــب  SOSTACكافـــة مرا ـــب   لـــة العمـــ    ونمـــوذج  فقمنــــا  هـــ ا الف ـ
.. ت ســـــيط األمــــــو  عليـــــك وضعطـــــا ك نمـــــوذج جـــــاهة  مرا لـــــه الستــــــة 

 . ستخدامه في خطتك التسويقية القادمة
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   SOSTACنموذج 
 الرقميللتخطيط 

ـا في ذلك    تتردد في ا ت ـاا  نـا  ضذا أ دت ُمسـاعدة مني

http://iclick-sa.com/#contacticlick
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 أي  نح  اآلن؟ : Situation – الحالة

 Engage –التفاعب 

 علا العم  املحافظة 

 Convert –التحويب 

 ضلا مبيعاتتحويب 

 Act –التواصب 

 التفاعبالةوا  علا تحف ز 

 Reach -الوصوا 

 لزذمهو  املسههدفالوصوا 

 Plan -التخطيط 

عبر ا ت ا ت فعالية 

 ا نترنت

العم    ضا مستويات تحليب 

مواقع علا النقاش  لقات 

 التواصب

العم   تحويب دو ة 

قتر ة القيمة
ُ
  امل

البريد عبر التسويق أتمتة 

 اإللكتروني

للعم   الشرا ية الر لة 

قتر ة القيمة
ُ
 امل

املشا كة أدوات 

 املحتوم و  ا جتما ي التواصب قنوات علا

اإلذن  التسويق Permission marketing 

ا نترنت علا والظهو   الوجود 

ا جتما ي التواصب  مواقع التواجد 

 الو ي  نا 

التسويقية الحم ت 

 املحتوم 

 ضنشا swot خاصة 

  ا نترنت

  العم 

املنافس ن 

 الوسطا 

السو   تحليب 

 والقد ات األدا 

 أي  نريد أن نكون؟ : Objectives – األهداف

العم    ضا 

 العم   تالقي 

 العم   نشا 

املتكر ة التحويب معد ت 

صفحات علا املشا كة 

 التواصب

يع ـلل التحويب معدا % 

ويا ة ـلل اإليرادات معدا 

الطل  قيمة متوسط 

 (الكترونية تجا ة)

العم   اكتساب تكلفة 

التحويب معدا  فع 

للهدف ويا ة كب قيمة تحس ن 

ا  تداد معدا تحس ن 

املوقع ويا ات مدة 

الشرا  معد ت 

ُمحتمب عميب لكب التكلفة (CPL) 

الةيا ات ويادة 

 الةيا ات م  البح  محركات ن ع 

العم   و ي  فع 

اإلع ا وسا ب تكالي  تقليب 

 ا جتماعية

 ونموذج واجهة انشا 

 للقياس

مساهمة و اإليرادات 

 الر   في اإلنترنت

التجا ية الع مة مم زات 
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 كي  ن ب ضلا هناك؟  - Strategy: ا ستراتيجية

 Engage –التفاعب 

 علا العم  املحافظة 

 Convert –التحويب 

 ضلا مبيعاتتحويب 

 Act –التواصب 

 التفاعبالةوا  علا تحف ز 

 Reach -الوصوا 

 لزذمهو  املسههدفالوصوا 

 Plan -التخطيط 

 تسويق القيمة املقتر ة

للمنتجات للعم   الحالي ن 

 لتشذيع مبيعات اضافية

 املحتوم )تسويق القيمة املقتر ة

لتشذيع املشا كة ( والتفاعب

 وتالقي  العم  

 استراتيجية التواصب  البريد

 والقنوات ا جتماعية 

 القيمة املقتر ة علا اإلنترنت

 ما في ذلك استراتيجيات )

 (التسع ر

 استراتيجية التكامب   ن

 القنوات املتعددة

 ا تفا  علا العميب املالاليPersonas 

 أولويات العميب خ ا   لة الشرا 

 قتر ة م  خ ا القنوات
ُ
تقديم القيمة امل

 التسويقية

 التسويق  اإلذن والتسويق  املحتوم 

استراتيجية ا ستحواذ الرقمي والتواصب 

ا ستالما  في وسا ب اإلع ا : امل زانية

 الرقمية ٪

تقسيم الحملة التسويقية 

 الرسا ب األساسية لتماليب الع مة

 التجا ية في وسا ب اإلع ا ا جتماعية

  تقسيم السو 

ا سههداف 

 تمركة الع مة التجا ية

(Positioning) 

 التحكم وضدا ة عمليات

 التسويق الرقم

 ما هي األدوات؟ - Tactics :الوسا ب

البريد التواصب استراتيجية  

 اإللكتروني

ا ع ا وسا ب استراتيجية 

 وتكرا  العميب تالقي ) ا جتما ي

 (املشتريات

ت معد   تحس ن استراتيجية

 التحويب

ما املبيعات تروي  استراتيجية  

 األولوية ذات املنتجات ذلك في

املوقع طريق ع  التحويب استراتيجية 

الباا ع تسويق استراتيجية مع الر ط 

 not online products واملنتجات

البح  محركات استراتيجية 

ـ نواعه  املحتوم  التسويق استراتيجية  

ما ا جتماعية ا ع ا وسا ب استراتيجية  

 والشركا  املؤالري  ذلك في

العمولة التسويقو  الدعاية استراتيجية  

 90 لـ طريق خا طة ضنشا  
 
م   يوما

 الر عسية األنشطة

التسويقي املةي  مراجعة 

 الرقمية ن اتفي امل األولويات ترتع 

ستخدمة
ُ
 امل

واإلجرا ات السوقية األولويات تحديد 

 املترتبة
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 ما ال إ سنفعله  الظبط؟ - Actions :اإلجرا ات

 Engage –التفاعب 

 علا العم  املحافظة 

 Convert –التحويب 

 ضلا مبيعاتتحويب 

 Act –التواصب 

 التفاعبالةوا  علا تحف ز 

 Reach -الوصوا 

 لزذمهو  املسههدفالوصوا 

 Plan -التخطيط 

 التسويق استراتيجية تنفي 

 اإللكتروني  البريد

 ا ع ا وسا ب استراتيجية تنفي 

 ا جتماعية

تجر ة مراعاة استراتيجيات 

 والتروي  والتحويب  املستخدا

التروي  قنوات   ن التكامب 

 املتعددة

علا العم   تحويب / مع التواصب ضتا ة 

 مختلفة املن ات

 املحتوم  التسويق آلية ضنشا  

 املنتجات  تسويق الخا  املحتوم  آلية ضنشا 

 والخدمات

املحتوم  نشر 

 القنوات استراتيجيات وتحدي  تنفي 

 مستمرة   و ة الرقمية اإلع مية

 ومتابعهها

 لتنفي  املشروع خطة ضنشا 

 ا ستراتيجية

الداخلية املوا د تمك ن 

 التسويق وهيكب والخا جية

 مع التكامب وت كيد الرقمي

 األخرم  اإلدا ات

 هب وصلنا ضلا هناك؟ - Control :التحكم

البريد التسويق وتطوير تحس ن  

 اإللكتروني

ا جتما ي ا ع ا وسا ب تحس ن 

التجا ية الع مة سمعة  

 ضختبا ات الـA/B 

أدا  املوقع ا لكتروني 

ـال ضختبا ات A/B 

 أدا  املوقع ا لكتروني 

ح البملحركات  مستمر تحليب 

ا جتما ي ا ع ا وسا ب تحس ن  

 ستخدامها جديدة من اتد اسة  

 
 
 مستقب 

تفق الر عسية األدا  مؤشرات مراجعة
ُ
 امل

 عليها

األدا  مراجعة عمليات 

املسؤوليات مراجعة 

ومراجعة التخطيط 

مستقبلية ملباد ات أفكا  أضافة 
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األدوات التي سوف تساعدك في 
 استراتيجيتك

مــ  ضدا ة وجــودك علــا اإلنترنــت ويشــمب العديــد الــ إ ُيمكنــك  HubSpotنبــدأ  تطبيــق 
مــــــ  األدوات للتســــــويق عبــــــر وســــــا ب اإلعــــــ ا ا جتماعيــــــة  البريــــــد اإللكترونــــــي  وضدا ة 
املحتـــوم  والتحلـــي ت الخاصـــة  موقعـــك وضنشـــا  صـــفحات الهبـــو  وتحلـــي ت محـــرك 

أســـاس  علـــا ضدا ة املحتـــوم لـــال   تطبيقـــات   عســـية يقـــوا  HubSpot. البحـــ  و  رهـــا
أدوات ضنشــا  و ضدا ة املدونــة   القوالــ  املســتخدمة فــي أشــكاا املحتــوم األخــرم   : وهــي

 .Landing Pagesصفحات الهبو  
  Hubspotاعتبـــــا  يمكـــــ  

 
 لعملــــــك ضن كنـــــت ســـــوف تســــــتخدا جميـــــع هــــــ    ــــــ 

 
مالاليـــــا

 يعتبـر .. املم زات في آن وا د و حاجة ضلا   طهـا فـي منظومـة تحليليـة وا ـدة
 
ولكنـه أياـا

ركــة علـا 
ُ
 لع  مرتفع التكلفة  النسبة للعديد م  الشركات الناشئة  خاصة التـي ت

 
  

 .بعض األنشطة التسويقية ولعست  حاجة لكب ه   املم زات
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يــوفر لــك العديــد مــ  األدوات القويــة إلدا ة عمليــات تحســ ن نتا جــك فــي    SEOعمــ   الـــ 
 يـــ  يقــــوا  ترشـــي  الكلمـــات املفتا يــــة وترتعـــ  أهميههـــا وتحليــــب   SEOمحركـــات البحـــ  

كمـــا أنــه يســاعدك فــي  تحديـــد . ال ــفحات واملنافســ ن ومتابعــة ترتعبـــك فــي صــفحات النتــا  
 علـــا أخـــ  عينـــات ويســـم  هـــ ا املعيـــا   ــــ 

 
 moztrustمـــدم م  مـــة كلمـــات البحـــ  اســـتنادا

 للـ  Moz Domain Rankو
 
  دي 

 
 .ال إ أنشئه جوجب Page Rankوال إ أصبـ  مؤ را

الشه رة هي وا دة مـ  أقـوم األدوات التـي تسـم  للمسـتخدم ن تحديـد مواعيـد  Bufferأداة 
 علـا الحسـا ات املسـتخدمة فـي وسـا ب 

 
املنشو ات املرسلة م  خـ ا التطبيـق لُتنشـر تلقا يـا

 . ا ع ا ا جتما ي
مكنــك مــ  الــتحكم فــي قنواتــك بســهولة وتشــمب تــويتر  فعســبوك  لينكــدي   و

ُ
+ هــ   امل ــزة ت
Google.  يقـــواBuffer  ـــاقتراح العديـــد مـــ  الفتـــرات علـــا مـــدا  اليـــوا  يـــ  يكـــون  

 
أياـــا

مســـتخدمي وســـا ب اإلعـــ ا ا جتماعيـــة أك ـــر نشـــاطا علـــا اإلنترنـــت  تـــ  ياـــم  لـــك تحقيـــق 
منشـو ات  10هنـاك ن خة مجانية م  التطبيق تسـم   جدولـة . تفاعب أكبر مع منشو اتك

 كحد أقصي    وتسم  فقط إلدا ة  ساب اجتما ي وا د
 
 .مسبقا

عــ  طريـــق كــود  رم ـــا تاــعه فـــي  -تــوفر لـــك  Google Analyticsأداة تحلــي ت جوجــب 
تحليب كامب للموقع ومعرفة كيفية استخداا الةوا  ملوقعـك وفهـم  دود أفعـاا  -موقعك 

 م ــــــاد  الةيــــــا ات . عمــــــ ؤك تجــــــا  منتجاتــــــك وخــــــدماتك وصــــــفحاتك بشــــــكب عـــــــاا
 
أياــــــا

 تحديـد . وأنواعها و التالي يساعدك في ضدا ة  مـ ت التسـويق بشـكب أفاـب
 
ُيمكنـك أياـا

 .نتا جك املرجوة بشكب فعـاالتتبع  KPIsأهداف و 
 معروفة  ـ 

 
 Googleالم Google Webmaster Toolsأدوات مشرفي املواقع التي كانت دوما

Search Console  مـــ  مـــايو 
 
وتعتبـــر مـــ  أهـــم خـــدمات جوجـــب  النســـبة املاضـــيي اعتبـــا ا

ملوقعـك  وتســم  لــك   ضــافة املواقــع الخاصــة  ـك لتحســ ن فهرســهها ونشــر املحتــوإ علــي 
تــــــــوف ر ض  ــــــــا يات كاملــــــــة عــــــــ  املوقــــــــع  :ضننننننننه    و   ننننننننن ومنننننننن  . جوجــــــــبمحــــــــرك  حــــــــ  

يســاعد والــ إ    robots.txtملــ وض  ــا يات الوصــ ت الخا جيــة والداخليــة  وتحليــب 
علي معرفة وتحديد ال فحات التي تم  ظرها م  نتـا   البحـ   والتعـرف علـا الكلمـات 
التـي يظهــر  هـا املوقــع فــي محـرك البحــ  جوجـب مــع الترتعــ  الخـا   كــب كلمـة مــع ضمكانيــة 
تحديـد موقــع جغرافــي  للموقــع ضذا كــان يسـههدف  لــد معــ ن  و  يســتلةا أن يكــون االنطــا  

مالـب htmlويسـاعدك علـا الكشـ  عـ  أخطـا  أكـواد الــ   .. (com.sa).خـا   هـ ة الدولـة 
ال ـــفحات التـــي   تحتـــوم علـــا عنـــوان أو وصـــ  وا خطـــا  الخاصـــة  ت ـــف  املوقـــع عـــ  

 .طريق املو ايب وضمكانية ضعادة فهرسة صفحات معينة
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مـــ  األدوات التـــي تتـــي  لـــك ض ســــاا العديـــد مـــ  الحمـــ ت البريديـــة لكـــب  MailChimpيعتبـــر 
األشخـــــا  الــــ ي  قمــــت  تجميعهـــــم مــــ  خــــ ا املحتــــوم الخــــا   ــــك املنتشــــر عبــــر وســــا ب 

 .التسويق وم  أهمـها صفحات الهبو  كما ذكرنا م  قبب
رسـب   تقسيم وت ني  القوا م التي تحتـوم 

ُ
ه   األدوات تتي  لك ض سـاا وجدولة البريد امل

علــا متابعينـــك  ســ  أإ ت ــني  تقــوا   دخـــاله ومــ  الــم مخــاكبههم  طريقــة ُمنظمــة و  ــر 
 .لحو ـة

رســــلة مـــ   يــــ  معــــد ت الفتـــــ  وا ســــتجا ة لكــــب 
ُ
 ُيمكنـــــك تتبــــع وقيــــاس اإليمــــي ت امل

 
أياـــا

شــــخا تــــم اإل ســــاا ضليــــه  وتتمكـــــ  مــــ  معرفــــة اإليمــــي ت الخاطئــــة و ــــ فها مــــ  قوا مــــك 
 ..وهك ا

أإ استراتيجية تسويق علا اإلنترنت سـوف تتام  العديد مـ  املحتـوم التسـويقي الـ إ 
تـــــ  

ُ
أو ا  عمـــــب   PDFتريـــــد أن تنشـــــر  لعم  ـــــك املســـــههدف ن ســـــوا  كـــــان تقـــــا ير  ك

Whitepapers   الـــخ .. 
 
هـــ ا املحتـــوم يحتـــاج ل ـــفحات هبـــو  تحملـــه وتجعلـــه ُمتا ـــا

 .للتحميب في شكب جيد وسهب
مكنــــك مـــ  فعــــب هـــ ا  ـــدون الـــدخوا فــــي   Unbounceو  Wishondتطبيقـــات مالـــب 

ُ
ت

 مـــ  خـــ ا قوالـــ  جـــاهةة 
 
التفاصـــيب الخاصـــة  البرمجـــة والت ـــميم لتجعـــب األمـــر ُمتا ـــا

 ت  يتسن  للمســو  أن يقـوا  رفـع هـ ا املحتـوم   drag & dropومعتمدة علا خاصية الـ 
 .بسهولة و دون ا عتماد علا أ د آخر Landing Pagesعلا صفحات الهبو  

 تـوفر العديــد مــ  التحلـي ت وا ختبــا ات 
 
عطيــك  A/B Testingهـ   األدوات أياــا

ُ
التــي ت

 .معلومات ُمفيدة وتساعدك علا  فع معد ت التحويب
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وتـــــوفر تنبيهـــــات فـــــي الوقـــــت . هـــــي أداة مفيـــــدة لرصـــــد  ومراقبـــــة وســـــا ب ا عـــــ ا ا جتماعيـــــة
  
 
الحقيقـــي للع مـــات التجا يـــة والكلمـــات التـــي قمـــت  تحديـــدها  والشـــركات املنافســـة مـــال 

وتســـــــــم  للمســـــــــتخدم ن  صـــــــــد امل يـــــــــ ن مـــــــــ  امل ـــــــــاد  والقنـــــــــوات والحســـــــــا ات ..  وهكـــــــــ ا
ويمكنـــــك الوصـــــوا ضلـــــا الخدمـــــة مـــــ  تطبيـــــق املحمـــــوا أو تطبيـــــق . لغـــــة 42ا جتماعيـــــة فـــــي 

 .اإلنترنت لسرعة ا ستجــا ة

هوتســوت هــو  ــب ذكــي آخـــر إلدا ة وســا ب اإلعــ ا ا جتمــا ي الخاصــة  ــك وضدا ة الع مــة 
التكامـــب مـــع  HootSuiteويـــدعم . وا ـــدة Dashboardالتجا يــة عـــ  طريـــق لو ـــة قيـــادة 

 Google+ العديـــــــد مـــــــ  الشـــــــبكات ا جتماعيـــــــة مالـــــــب تـــــــويتر  الفعســـــــبوك  لينكـــــــدي   
 مــ  جدولــة املنشــو ات ومتابعــة مــا يــتم .. وفو ســكوير  وو د ــري   و  رهـــم

 
ويمكنــك أياــا

نشر   خ و  الكلمـات التي  ددتها م  قبب سوا  تخا ع متك التجا يـة أو ال نــاعة 
 .التي أنت جة  م ها

 م  الوقت في  أيي
 
 وتوفر أطنانا

 
 لخدمـة مسـتندات  Google Drive.. هي خدمة ذكية جدا

 
هـي خدمـة تخـةي  بـحااي للملفـات  وهـي فـي األصـب امتـدادا

التـــي تســم  للمســتخدم ن   نشـــا  وتعــديب وتخــةي  امللفـــات املكت يــة علــا خـــوادا جوجــب وتاــم  أمـــ  امللفــات فيهــا وعـــدا  Google Docsجوجــب 
وتمكــ هم مـــ  تحريــر املســـتندات التــي تـــم  فظهــا   ـــو ة ُمباشــرة علـــا اإلنترنــت ممـــا ياـــم   Pالوصــوا ضليهـــا ض  مــ  قبـــب مالــك امللـــ  أو مــ  يخولـــه

 كان نظاا التشغيب ال إ تستخدمه مما يام  س مة املل . السرعة والسهولة
 
 . ي  يمك   فع امللفات وتحميلها و ت  تعديلها علا اإلنترنت أيا
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 لتســــهيب العمــــب الذمـــــا ي عــــ   Basecampأداة 
 
صــــممت أياــــا

طريــــق تــــوف ر من ــــة كاملــــة علــــا اإلنترنــــت يقــــوا  ماشــــركهها فريــــق 
 To-doالعمــب وتتاــم  العديــد مــ  األدوات مالــب  فــع امللفـــات  

Lists     تتبــع الوقــت الخــا   كــب ُمهمــة مســندة لعاــو  ــالفريق
 .  ونظاا الرسا ب   ن أعاا  الفريق

 A/Bالقــــد ة علــــا ضجــــرا  ضختبــــا ات  Optimizelyتــــوفر من ــــة 
Testing  والتخ ـــــياPersonalization  علـــــا موقعــــــك وذلـــــك

نك مـــــــ  اتخـــــــاذ قـــــــرا ات بشـــــــ ن تعـــــــديب خطتـــــــك  ر
ي
 ـــــــالطبع  ســـــــُيمك

 علـا هـ   البيانـات
 
السـر و ا  هـ   األدوات أنهــا .. التسويقية  نـا ا

مكنك م  فعب ذلك   بسط ضمكانيات ممكنة
ُ
 .ت

نك م  فهم كيفية تفاعب الةا ري  مع موقعـك علـا اإلنترنـت  ر
ي
مك

ُ
م  أفاب األدوات التي ت

وا شــــيا  التــــي يقــــ  أو   يقــــ  عنــــدها الةا ــــر  والعناصــــر التــــي يقــــوا  الاــــغط عليهـــــا  
 وال فحـات التي يقوا  ت فحهـا كلها وهك ا

 Microsoft Dynamicsمالـب )هو تطبيق سـهب إلدا ة الع قـات مـع العمـ    CRMووهو 
CRM  وSales Force مــــع بعــــض األدوات مالــــب املشــــتريات  ( ولكــــ    ــــو ة أبســــط

مســتخدم ن وهــي  10واملخــةون  واعــض و ــا   املحاســبة مــ  وهنـــاك ن ــخة مجانيــة لـــ 
تــــ كر أن الهـــــدف األساســـــيي مــــ  أنظمـــــة ضدا ة ع قـــــات العمـــــ   . مالاليــــة لشـــــركة صـــــغ رة

CRM هو دم  وأتمتة املبيعات  والتسويق  ودعم العم   بشكب جيد ومترا ط. 
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prsmith.org 

smartinsights.com 

unbounce.com 

hubspot.com 

wishpond.com 

CIM.co.uk 

moz.com 
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Simply, we are different.  

Get in Touch 

 

info@iclick-sa.com  | www.iclick-sa.com iclickgroupKSA 

iclickgroup 


