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یحتار العدید من ُكتاب المحتوى في استخدام العبارات الجذابة التي تجعل الباحث یختار مقالتك ویزورھا ھي عن غیرھا من المقاالت
األخرى.

أوالً عبارات تشجیع الشراء:
اشتري اآلن..1
استمتع بشراء..2
خصم فعال عند شراء..3
وفر المال واحصل على..4
تسوق أفضل ما لدینا ِمن..5
اشتري الیوم..6
تخفیض فوري عند شراء..7
اشتِر اآلن وادفع الحًقا..8
اطلب اآلن..9

وفر مالك وكرر طلبك..10
ال تتأخر احفظ واطلب اآلن..11
اشتري اآلن واحصل على قسیمة شراء..12
اآلن.٪50خصمعلىاحصل.13
تسوق اآلن لشراء كل ما ترید..14
كل ما تبحث عنھ اآلن لدینا باقل االسعار، أشتري..15
أحصل على المنتج الذي تریده..16
شراء "اسم المنتج" اصبح سھل من خاللنا فقط اطلبھ اآلن..17
استمتع بفصل الصیف عند شرائك..18
استمتع بفصل الشتاء عند شرائك..19
شتاء جدید عند شراء..20
صیف جدید عند شراء..21
احصل على شحن مجاني عند شراء..22
ھدیة مجانیة عند الشراء..23
الشراء سھل والشحن أسھل..24
اشتري افضل ما ترید بتخفیض -%..25

ثانیاً عبارات جذب لحجز التذاكر والرحالت.
احجز بسھولة ..1
اكتشف آخر عروض..2
اقضي عطلتك وابحث عن ھدیتك..3
إجازة سعیدة بتكالیف بسیطة..4
احجز واستمتع بأفضل اجازة مع..5
أحصل على الخصم عند الحجز مبكرا..6
احجز اآلن..7
احجز واستمتع ببھجة العید..8
عید سعید وسفر سریع مع..9

أرخص رحالت لمختلف الوجھات..10
احجز تذكرتك وتذكرة رفیقتك..11
أفضل الرحالت بأقل األسعار..12
حجز طیران بالتخفیض..13
حجز طیران وفنادق..14
اسرع طیران بأرخص األسعار..15



وفر مع افضل موقع حجوزات..16
استمتع بخصومات ھائلة على الحجوزات..17
استكشف أفضل الرحالت لقضاء العطالت..18
احجز بثقة أفضل الرحالت..19
حجز تأشیرات ذھاب وایاب..20
إحجز رحلتك..21
افضل اسعار تذاكر طیران..22
رحالت متعددة بأسعار ممیزة..23
سافر واستفاد مع أرخص رحالت..24
حجز تذاكر طیران عبر االنترنت اآلن..25
أسعار حصریة للرحالت الجویة..26
اكتشف العالم بأرخص سعر..27
استعد لمغامرتك القادمة إلى وجھاتك الممیزة بأسعار مخفضة..28
أرخص رحالت جویة داخلیة وخارجیة..29
حجز أرخص عروض رحالت..30
احجز رحلتك وادفع اونالین..31

ثالثاً عبارات لجذب القراء لزیارة المحتوى
إقرأ اآلن..1
اقرأ المزید..2
شرح تفصیلي لـ..3
ُطرق وخطوات..4
شرح عمل..5
توضیح كامل لطریقة..6
تعرف اآلن على..7
اعرف المزید عن..8
دلیل المعرفة لكل ما یتعلق بـ..9

ھل ذلك ما تقصد؟ اقرأ أكثر..10
تابع قراءة موضوعنا..11
إقرأ التجربة كاملة..12
تعلم اآلن..13
أحصل على..14
تفاصیل ومعلومات تھمك عن..15

رابعاً عبارات للجذب التقني "برامج - تطبیقات"
حمل اآلن..1
نزل واستكشف..2
قم بتحمیل تطبیق..3
أمان.وبسرعةAPKبصیغةالتطبیق""اسمتطبیقتنزیل.4
استخدم الرابط المباشر للتحمیل السریع لبرنامج..5
تنزیل سریع لبرنامج..6
تحمیل وتنزیل تطبیق لكل الھواتف..7
أخر تحدیث مجاًنا التطبیق قم بتنزیلھ..8
أحصل على تحدیث تطبیق..9

تنزیل أحدث نسخة لـ..10
رابط تحمیل التطبیق للھواتف االندروید..11
رابط تحمیل التطبیق للھواتف االیفون..12
نزل االبلكیشن برابط مباشر واحصل على..13



قم اآلن بتحمیل..14
قم اآلن بتنزیل..15
استمتع بتنزیل..16
أحصل على االبلكیشن..17
اشترك اآلن..18
ابدأ تجربتك المجانیة..19
االشتراك.عند%50خصمعلىأحصل.20
استفد من تحمیل ابلكیشن..21
افضل برنامج یساعدك على..22
ھل ترید تجربة برنامج!..23
یمكنك استخدام تطبیق..24
سجل الدخول في برنامج..25
اآلن أحصل افضل تطبیق لـ..26
تمتع بتحمیل برنامج / تطبیق..27
ال تفوت الفرصة واحصل على برنامج..28
إذا كنت ترید تحمیل التطبیق برابط سریع زور مقالنا..29
اكتشف مزایا تطبیق عند تحمیلھ مجانا من خالل..30
قم بتجربة تطبیق/برنامج اآلن عند تحمیلھ من..31

خامساً عبارات المشاھدة الفیدیوھات
شاھد اآلن..1
شاھد وتعلم..2
مشاھدة فیدیو "اسم الفیدیو" بدون اعالنات..3
سجل مشاھدة فیدیوھات "اسم الحدث"..4
قم بزیارة "اسم الفیدیو" وشاھد األحداث..5
رابط مشاھدة فیدیو "اسم المقطع" كامل دون تقطیع..6
أستمع القصة وتعرف على الحقیقة..7
تعلم خطوات عمل / حل من مشاھدة فیدیو "اسم المقطع" مباشرة..8
استمع وشاھد حلقات جدیدة من..9

تمتع بمشاھدة متواصلة بدون تقطیع من خاللنا..10
فیدیو "اسم الحدث" شاھده اآلن..11
شاھد اآلن "اسم الحدث" بجودة عالیة..12
مقطع فیدیو " اسم المقطع" بصورة واضحة وسرعة ممیزة..13
خطوات حل "اسم المشكلة" في أسرع فیدیو شاھد اآلن..14
مشاھدة وتحمیل فیدیو "اسم الفیدیو"..15

eventsوالـالندواتلترویجعباراتسادساً
احجز مقعدك..1
سجل اآلن..2
امالء استمارة التقدیم لـ..3
احجز تذكرتك اونالین لحضور..4
ھل ترید حضور "اسم الندوة"؟..5
احجز مكانك..6
خصم -% عند الحجز مبكر لحضور..7
احجز لحضورك "اسم الحدث" واستمتع بخصم فعال حتى..8
احجز اآلن للحصول على سعر مخفض من الحجز المبكر..9

شارك في..10
احضر اآلن..11



احجز موعد قادم مع..12
سجل في الندوة الخاصة بنا عبر االنترنت..13
سجل مجاًنا في ندوة..14
ال تفوت الفرصة واحجز مقعدك اآلن..15

سابعاً عبارات للجذب تجاه الخدمات
ابدأ تجربتك المجانیة لخدمتنا لمدة..1
حدث اآلن "اسم النظام"..2
ھل ترید تجربة خدمة "اسم الخدمة" مجاًنا..3
اشترك في "اسم الخدمة" لتحصل على "ابرز الممیزات"..4
أحصل على اشتراك مخفض في "اسم الخدمة"..5
ُمتاحة اآلن "اسم الخدمة" من خاللنا أحصل علیھا.6
انضم اآلن القاعدة عمالء "اسم الشركة"..7
حان اآلن وقت التطویر لخدماتك..8
طریقة معتمدة االشتراك في الخدمة..9

ثامنا عبارات التركیز على النتائج
اكتشف كیف یتم..1
إبداء الیوم وال تتأخر للحصول على..2
انظر كیف تستفید من..3
أحصل اآلن على نتائج..4
إبدا اآلن "الشئ" وستحصل على نتائج مؤكدة..5
ھل أنت مستعد للتغیر! ..6
تابع " اسم العمل" لتحصل على نتیجة رائعة..7

تاسعاً عبارات للمراجعات
استفد من تجارب اآلخرین لـ "اسم الجھاز"..1
أحصل على مزایا وعیوب "المنتج" قبل الشراء..2
انظر أقوى مراجعة "اسم الجھاز"..3
تعلم كیفیة استخدام "اسم الجھاز"..4
نصائح عن "اسم الجھاز" ال تفوتھا قبل االستخدام..5
ما الممیزات والعیوب لـ "اسم المنتج" التي یمكنك معرفتھا..6
قائمة مواصفات وسعر "اسم الجھاز"..7
تجربة مباشرة لـ "اسم الجھاز"..8
طریقة تشغیل "اسم المنتج"..9

كیفیة استعمال "اسم المنتج" في مختلف األوقات..10
مقارنة تھمك قبل شراء "اسم الجھاز"..11

عاشراً عبارات للجذب الُمتابعین
تابعونا على..1
لینك الجروب للتعرف على..2
تواصل معنا..3
راسلنا عبر..4
قم بمتابعة صفحتنا..5
تابعنا واستفد من عروضنا.6
تحدث معنا من خالل..7


