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دليل أفضل الممارسات 
المتبعة لإلعالنات

دلیل لبائعین وموردین أمازون



اإلعالن في البدء

 نطاق وتوسيع مبيعاتك وزيادة المتسوقين من بكثير أكبر عدد إلى الوصول على أمازون إعالنات تساعدك أن نيمك
 في التحكم وحدة أو Seller Central إلى الدخول تسجيل طريق عن اإلعالنية منتجاتنا إلى الوصول يمكنك. عمالئك
 متطلبات على والتعرف التجاري، عملك جاهزية من التأكد خالل من للنجاح تستعد أن أولا   عليك ولكن .اإلعالنات
 .لك المتاحة اإلعالنات خيارات على واالطالع األهلية،

المدعومة المنتجات إعالنات

فردية للمتسوقين أثناء تصفحهم وبحثهم عن منتجات  الترويج إلدراجات منتجات المدعومة المنتجات إعالناتتتيح لك 
لشرائها.

 المنتجات أو الرئيسية الكلمات الستهداف المنتجات إعالنات وتوجه
 عبر المنتجات، تفاصيل صفحات وفي وضمنها البحث نتائج فوق وتظهر
 إال نفقات أي تتحمل وال. سواء حد على الجوالة واألجهزة المكتبية األجهزة

 دفعه في ترغب الذي المبلغ اختيار يمكنك كما إعالنك، على النقر عند
 في للتحكم يومية ميزانية تحديد يمكنك كما. الواحدة النقرة مقابل
 .اإلعالنية الحملة على إنفاقك

لإلعالن من خالل إعالنات المنتجات المدعومة، يجب:

د.أن يكون لديك حساب نشط    كبائع محترف أو مورِّ

أن يكون لديك منتجات مصنفة ضمن واحدة أو أكثر من الفئات المؤهلة.    

من خالل عملية بسيطة إلنشاء الحمالت اإلعالنية والقدرة على إطالقها وبدء العمل مباشرة  في غضون دقائق، فإن إعالنات المنتجات 
 أمازون.المدعومة تمثل الطريقة المثلى لبدء اإلعالن مع 
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برنامج تعلیمي لمدة دقیقتین
(YouTube │ Seller Central) مقدمة إلى إعالنات المنتجات المدعومة

تعرف على المزید حول إعالنات المنتجات المدعومة وكیفیة البدء في استخدامھا.

https://advertising.amazon.com/sign-in?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://advertising.amazon.com/sign-in?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://advertising.amazon.com/products/sponsored-products?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://sellercentral.amazon.sa/learn/courses?ref_=su_courses_c595b8efb-e253-463f-9049-a495ce50edc7_me6420353-e82e-4656-8aa3-245b6dfd0aa2&moduleId=e6420353-e82e-4656-8aa3-245b6dfd0aa2&modLanguage=English&videoPlayer=airy&ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://youtu.be/lI0nn4WxdjQ


إعالنات المركات المدعومة
إذا كنت تستوفي متطلبات البائع لالستفادة من إعالنات المنتجات 

المدعومة وكنت مسجًال أيًضا في سجل أمازون للعالمات التجارية، أو إذا 

كنت مورًدا، فأنت مؤهل لالستفادة من إعالنات المركات المدعومة. تساعد 

هذه اإلعالنات على زيادة وعي العمالء بالعالمة التجارية واإلقبال على 

الشراء منها من خالل عرض شعار عالمتك التجارية إلى جانب مجموعة من 

المنتجات التي تختارها. تظهر إعالنات المركات المدعومة أعلى نتائج 

البحث وأسفلها، كما توجه المتسوقين إما إلى صفحة تعرض مجموعة 

مختارة من منتجاتك، أو إلى متجر (انظر أدناه)، أو إلى صفحة تفاصيل أحد 

ت. المنتجا

كما هو الحال تماًما مع إعالنات المنتجات المدعومة، تستهدف هذه 

اإلعالنات الكلمات الرئيسية، ويتم احتساب الرسوم عند النقر على إعالنك. 

باإلضافة إلى الميزانية اليومية، لديك خيار تحديد ميزانية تمتد طوال فترة 

إطالق الحملة اإلعالنية.

المتاجر 
يمكن للبائعين المسجلين في سجل أمازون للعالمات التجارية 

والموردين كذلك إنشاء متجر، وهي خدمة مجانية متعددة الصفحات 

يتم تخصيصها حسب الرغبة، وتعرض عالمتك التجارية وكتالوج 

منتجاتك.

يتيح لك برنامج الخدمة الذاتية للمتاجر بإنشاء متجر ببساطة حتى لو 
لم يكن لديك أي خبرات في البرمجة أو اإلنترنت. تسمح لك قوالب 

التصميم وواجهات العرض الجاهزة وميزة السحب واإلفالت أن تقوم 
بتخصيص صفحتك وإضافة محتوى الوسائط المتعددة وعرض 

ت. مجموعة منتقاة من المنتجا

يمكنك توجيه المتسوقين لزيارة متجرك من إعالنات المركات 

المدعومة، أو يمكنك الترويج لها من خالل أنشطة تسويقية خارج 

.Amazon.sa
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https://advertising.amazon.com/products/sponsored-brands?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://brandservices.amazon.sa/?ref=sspa_Both_acq_4332971826
https://brandservices.amazon.sa/?ref=sspa_Both_acq_4332971826
https://advertising.amazon.sa/products/stores?ref_=sspa_Both_acq_4332971826


قبل البدء في اإلعالن

اطرح هذه األسئلة أولا  للتأكد من أن عملك التجاري مستعد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اإلعالن. 

ما أهدافي؟ 
إن أهدافك اإلعالنية تحدد معالم إستراتيجيتك.

طلبات شراء. تتبع إذا كانت زيادة المبيعات من أولوياتك، فستركز على تحويل نقرات إعالناتك إلى 
، والتي يتم احتسابها من خالل قسمة إجمالي إنفاقك على (ACOS) تكلفة المبيعات اإلعالنية

 اإلعالنات على إجمالي المبيعات الناجمة من اإلعالنات.

أما إذا كانت زيادة وعي العمالء بعالمتك التجارية هي ما يتصدر قائمة أولوياتك، فسيكون عليك 
الظهور، أي عدد المرات التي يظهر فيها إعالنك. حدد عروض أسعار تنافسية  التركيز على مرات

ث عن المزيد من الكلمات الرئيسية.لتكلفة النقرة لمساعدتك على حصد نتائج البح
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عنها؟ اإلعالن ينبغي التي المنتجات ما
 إن اختيار المنتجات المناسبة سيساعدك على تحقيق أهدافك اإلعالنية. اختر المنتجات  

المتوفرة في المخزون، وذات األسعار التنافسية، والتي تفوز بمربع الشراء، وتتلقى عدًد ا كبيًر ا 
من الزيارات. األسعار التنافسية ضرورية إذا أردت تعزيز فرصك في الفوز بمربع الشراء

 إذا كنت بائًعا، يمكنك االطالع على معدل فوزك بمربع الشراء الحالي في قسم التقارير. انتقل 
إذا كنت بائًعا، يمكنك االطالع على معدل فوزك بمربع الشراء الحالي في قسم التقارير. انتقل إلى 

قسم «التقارير» في Seller Central، وانقر «تقارير النشاط التجاري»، وضمن قسم «بحسب رقم 
ASIN»، انقر «مبيعات صفحة تفاصيل المنتج وحركة الزوار بحسب المنتج الفرعي». يمكنك 

هناك الفرز حسب «نسبة مربع الشراء» للعثور على أرقام ASIN للمنتجات األفضل أداًء. اختر 
المنتجات ذات المعدل األفضل في الفوز بمربع الشراء، ومن المحبذ أن تصل نسبتها في الفوز 

90% أو أعلى.

هل صفحات تفاصيل المنتجات جاهزة؟
راجع صفحات تفاصيل منتجاتك. وتحقق من هذه المعايير للتأكد من أن تلك الصفحات جاهزة:

عناوين وصفية دقيقة      

عالية الجودةصور  

معلومات مفيدة وذات صلة بالمنتج     

نقاط مهمة 5قائمة ال تقل عن       

)طالع المزيد من تضمين بيانات تعريف مصطلحات البحث  
(Vendor Central أو  Seller Centralالمعلومات في 

يمكن لإلعالنات أن تساعد المتسوقين على اكتشاف منتجاتك، 
ولكنك ستحتاج إلى صفحة متقنة لتفاصيل المنتج من أجل 

تحويل النقرات إلى مبيعات.
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من األفضل العثور عن المنتجات ذات النسبة العالية في الفوز بمربع الشراء مقترنًة بعدد كبير من 
جلسات التصفح أو الزيارات لصفحة تفاصيل المنتج؛ ألنها المنتجات ذات النسبة األكبر من اإلقبال 

على المشاهد ة.
لمعرفة المزيد عن مربع الشراء كمورد، اتصل بالمسؤول التنفيذي لحسابك في أمازون أو قم 

.advertising.amazon.saaبزيارة  

https://sellercentral.amazon.ae/gp/help/G23501?ref=sspa_s_onb_5240573717
https://sellercentral.amazon.ae/gp/help/G23501?ref=sspa_s_onb_5240573717
https://sellercentral.amazon.ae/gp/help/G23501?ref=sspa_s_onb_5240573717
https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/T9GE7ADAU8V322D?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://vendorcentral.amazon.sa/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://advertising.amazon.sa/help/ref=sspa_Both_acq_4332971826
https://sellercentral.amazon.sa/ap/signin?clientContext=134-9212620-5572546&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral.amazon.com%2Fgp%2Fsite-metrics%2Freport.html%2Fref%3Dsspa_s_onb_1432281433&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=sc_na_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.91RwqsSdZpNO4z2Qom1cyj6MsIe3gaRza1CuYnrMjYGbHQVdDkYZ5A.0yfY__YdLQIRs8or.2iOhJrX2utsP3gp0aNgHs2QVYvPKMzflKSX-JFt_WK0TNwpnoMSZ9CjOOwM-kDIe8Gdud5bQWYPMdQ1QH95hgu9xUikgbL88ZdysX_pFWMnQ-lCmoqFxtf5KYNKmTEJhmua-_Aq7mgo7cirGIkigztvKthCeNmdEUF9IRRWiq1J03ya6PU1YamuEwbD334YPUlpMwOpZ2Xr4GR6kZnTYT8NVDEN3E42InD42sCDhnGmJzJxU8bxrDCR2FtqAuuBXq2o.YN6yCRQNQsvrMYp_dGHoxw?ref_=sspa_Both_acq_4332971826
https://sellercentral.amazon.sa/ap/signin?clientContext=134-9212620-5572546&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral.amazon.com%2Fgp%2Fsite-metrics%2Freport.html%2Fref%3Dsspa_s_onb_1432281433&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=sc_na_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.91RwqsSdZpNO4z2Qom1cyj6MsIe3gaRza1CuYnrMjYGbHQVdDkYZ5A.0yfY__YdLQIRs8or.2iOhJrX2utsP3gp0aNgHs2QVYvPKMzflKSX-JFt_WK0TNwpnoMSZ9CjOOwM-kDIe8Gdud5bQWYPMdQ1QH95hgu9xUikgbL88ZdysX_pFWMnQ-lCmoqFxtf5KYNKmTEJhmua-_Aq7mgo7cirGIkigztvKthCeNmdEUF9IRRWiq1J03ya6PU1YamuEwbD334YPUlpMwOpZ2Xr4GR6kZnTYT8NVDEN3E42InD42sCDhnGmJzJxU8bxrDCR2FtqAuuBXq2o.YN6yCRQNQsvrMYp_dGHoxw?ref_=sspa_Both_acq_4332971826


جدول اإلعالنات الزمني: 
أول 60 يوًما

. واحدة مرة اإلعالنية إستراتيجيتك تخطيط عليك ليس
ا  إنهاء من وتحقق العمل بتقسيم قم التنظيم، على حرص 
ا أسبوع، كل األمور بعض  من أفضل هو ما على اعتماد 
 .لك المتاحة والموارد الوقت ناحية

. وتعلم اختبار فترة باعتبارها خاصة قيمة   األولى لألسابيع
 يمكنك اآلن، الخطوات هذه في الوقت استثمار خالل ومن

 النجاح لتحقيق نفسك وتجهيز باإلعالنات معرفتك تعميق
 .الطويل المدى على

 سريعة فهي المدعومة؛ المنتجات بإعالنات بالبدء نوصي
 وصول كيفية على التعرف على وتساعدك وسهلة

 .لمنتجاتك المتسوقون
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إعالنات المنتجات المدعومة

إلنشاء حملتك اإلعالنية األولى، انتقل إلى قسم «اإلعالن» في Seller Central أو 
في منصة اإلعالنات. كما يمكنك االطالع على دليل نجاح المعلن الجديد للحصول 

على إرشادات خطوة بخطوة.

t  حدد ميزانية يومية بقيمة تكفي الستمرار عرض إعالناتك للجمهور. إذا نفدت
ميزانيتك في منتصف اليوم، فلن يجد المتسوقون إعالناتك في نتائج البحث التي 

ا. 40ُتعرض لهم. نوصي بتخصيص ميزانية يومية ال تقل عن   ريالا  سعودي 

ميزانيتي اليومية؟كيف تعمل 
ا على مدار شهر تقويمي. ومن الوارد أن يتجاوز اإلنفاق   تشير الميزانية اليومية إلى المبلغ الذي ترغب في إنفاقه يومي 

على اإلعالنات في أي يوم ميزانيتك اليومية؛ إال أنه وفي نهاية الشهر، لن يتجاوز متوسط اإلنفاق اليومي ميزانيتك 
ريال سعودي، يمكن أن تحصل على  300لمثال، إذا قمت بتحديد ميزانيتك اليومية بقيمة اليومية. على سبيل ا

ا 31بافتراض أن الشهر يمتد )ريال سعودي في ذلك الشهر التقويمي  9300نقرات تصل قيمتها إلى   (.يوم 
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المدعومة المنتجات إعالنات مع النجاح تحقيق خطوات
 حيث لها، انتهاء تاريخ تحديد عدم طريق عن اإلعالنية حمالتك في الدائم التفعيل أسلوب اتبع 

 في يساعدك مما أمازون، في يبحثون وقت أي في منتجاتك اكتشاف في المتسوقين ذلك يساعد
ا أمازون ستقوم. العام مدار على منتجاتك على اإلقبال زيادة  البحث عبارات بتحديث تلقائي 

.العام مدار على التغييرات تتبع من تتمكن حتى التلقائية، االستهداف لحمالت المستخدمة

 التي البحث مصطلحات مع إعالناتك بمطابقة ألمازون للسماح التلقائي االستهداف خاصية اختر 
 المنتج معلومات إلى المطابقات هذه وتستند. عنها يبحثون التي والمنتجات العمالء يستخدمها
.المتغيرة البحث توجهات باستخدام بانتظام وتحديثها

 التي لألسعار األقصى الحد بعرض نوصي. تنافسية أسعار عروض لتقديم االستعداد على احرص
ا يمكنك. دفعها في ترغب  .للمساعدة المقترحة األسعار عروض إلى الرجوع أيض 

 منصة |  Seller Central) اإلعالنات تقارير في البحث مصطلحات تقرير راجع أسبوعين، بعد 
 استخدم. والمبيعات اإلعالن على النقرات إلى تؤدي التي البحث مصطلحات لمعرفة( اإلعالنات

 اليدوي، االستهداف بميزة باالستعانة لمدعومةا المنتجات إعالنات حملة إلنشاء المعلومات هذه
 حالة وفي. لها فردية أسعار عروض تحديد مع منتجاتك أو الرئيسية كلماتك خاللها من تختار والتي

 الرئيسية الكلمات باستخدام فعليك الرئيسية، الكلمات تستهدف التي اليدوية اإلعالنية الحمالت
 تستهدف التي اليدوية الحمالت حالة في أما. التلقائية اإلعالنية حملتك من األعلى األداء ذات

 .عنه المعلن بالمنتج الصلة ذات المنتجات باستهداف فعليك المنتجات،

 كيف وفهم البحث توجهات على مستمرة بصفة للتعرف التلقائية حملتك مواصلة في استمر 
.ويشترونها منتجاتك المتسوقون يجد

ا اليدوية االستهداف حملة بتحديث قم  ا دائم   على فالمتسوقون التلقائية، االستهداف لحملة طبق 
 طوال للبيع بدورهم مستعدين يكونوا أن المعلنين على وينبغي الوقت، طوال للشراء استعداد
 السهل من لذلك اليومية، الميزانية من أكثر اإلعالنية الحملة على تنفق لن أنك تذكر. الوقت
 .اإلنفاق مقدار حساب

 لحملة الرئيسية الكلمات من المزيد على للعثور البحث مصطلحات تقرير تتبع في استمر 
. األولى القليلة األشهر خالل األقل على رئيسية كلمة 30 إلى الوصول استهدف. اليدوية االستهداف

 الكلمات إلى فارجع لتجربتها، محتملة كلمات على العثور في المساعدة إلى بحاجة كنت إذا
.نقترحها التي الرئيسية
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كما أنه الوقت المناسب للتعرف على أنواع مطابقة الكلمات الرئيسية: المطابقة واسعة النطاق  
ومطابقة العبارة والمطابقة التامة، فضلا  عن خاصية المطابقة السلبية المتاحة إلعالنات المنتجات 

المدعومة. ومن خالل الجمع بين تلك األنواع من المطابقة، فإنها ستساعدك على الوصول إلى 
 .النوعية المطلوبة من المتسوقين وزيادة المبيعات

مستوى تعرض للزيارات. قد يظهر إعالنك عندما يبحث  المطابقة واسعة النطاق: توفر أكبر
 أحد العمالء عن كلمتك الرئيسية بأي ترتيب، بما في ذلك األشكال المختلفة القريبة منها.

مطابقة العبارة: قد يظهر إعالنك عندما يبحث أحد المتسوقين عن العبارة أو تسلسل 
ا من المطابقة التقريبية، إال أنه الكلمات في الكلمة الرئيسية. وعلى الرغم من أنه أك ثر تقييد 

 كفيل بزيادة الزيارات ذات الصلة إلى إعالناتك.

المطابقة التامة: لكي يظهر إعالنك، يجب أن يتطابق مصطلح البحث الذي يستخدمه 
ا، ولكنه يمكن أن  ا. إنه نوع المطابقة األكثر تقييد  ا تام  المتسوق مع كلمتك الرئيسية تطابق 

.يساعد ف  ي توليد زيارات أكثر صلة 

المطابقة السلبية للعبارات والمطابقة السلبية التامة: يؤدي تطبيق نوع المطابقة السلبية  
على الكلمات الرئيسية في حمالتك اإلعالنية إلى منع عرض إعالناتك عندما يبحث 

المتسوقون عن تلك المصطلحات. يساعدك ذلك على مضاعفة عدد النقرات على إعالناتك 
تقليل النقرات التي ال تكون ذات صلة.من المتسوقين المعنيين و

نوصي بالبدء باالستعانة بالمطابقة واسعة النطاق ثم مراجعة تقارير أداء حملتك للتعرف على 
المصطلحات ذات األداء األفضل. أضف مطابقة العبارة أو المطابقة التامة الستهداف تلك 

 ثناء بحثهم عن المنتجات.المصطلحات بدقة أكبر، والوصول إلى المتسوقين المعنيين أ 

كلما زاد عدد الحمالت اإلعالنية التي تقوم بإنشائها، زادت الفرص لمعرفة ما يساعدك على زيادة  
حمالت إعالنات المنتجات المدعومة خالل  5مبيعاتك بشكل أكبر. نوصي بإطالق ما ال يقل عن 

األسابيع األولى من اإلعالن. ومن خالل هذه الحمالت اإلعالنية، يمكنك تحديد المنتجات والكلمات 
الرئيسية ذات األداء األعلى لتعرف أين تركز مواردك.
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:التقارير عن المزيد

 إلعالنات المتاحة التقارير على نظرة يلي فيما وسنلقي. أدائك لفهم فعالة طريقة اإلعالنية التقارير توفر
 :المدعومة المنتجات

 أدخلها التي البحث مصطلحات رؤية إمكانية التقرير هذا يوفر: البحث مصطلحات تقرير 
 على األقل على واحدة نقرة إلى أدت والتي أمازون على بالتسوق يقومون الذين المتسوقون

 أعلى تحقق التي البحث مصطلحات لتحديد التقرير هذا استخدام يمكنك ذكرنا، كما. إعالنك
.مبيعات إلى النقرات لتحويل مستويات  

 الرئيسية للكلمات المبيعات مقاييس على ثاقبة نظرة التقرير هذا يقدم: االستهداف تقرير 
 استخدام يمكنك. األقل على واحدة ظهور مرة على حصلت التي الحمالت جميع في والمنتجات

 لتعديل المناسب الوقت وتحديد لالستهداف استراتيجيتك أداء مستوى على للتعرف التقرير هذا
.منتجاتك أو الرئيسية كلماتك نطاق بتوسيع تقوم أن يجب كان إذا وما األسعار عروض  

 واألداء المبيعات مقاييس عن معلومات التقرير هذا يمنحك: عنها المعلن المنتجات تقرير 
 التقرير هذا استخدام يمكنك. اإلعالنية الحمالت جميع في عنها المعلن ASIN بأرقام للمنتجات
 التغييرات تحديد على سيساعدك مما الوقت، بمرور عنها المعلن منتجاتك أداء على للتعرف

 ASIN منتج أن وجدت إذا المثال، سبيل على. المستقبل في اإلعالنية للحمالت اإلستراتيجية
ا عدَدا يتلقى عنه المعلن  إلقاء إلى ذلك يدفعك فقد مبيعات، إلى تتحول أن دون النقرات من كبير 
 .للمتسوقين وجذابة دقيقة أنها من للتأكد المنتج تفاصيل صفحة على نظرة

 ظهور مواضع في اإلعالنية حمالتك أداء على ثاقبة نظرة التقرير هذا يقدم: الظهور مواضع تقرير
 .األخرى اإلعالنات ظهور بمواضع مقارنة   البحث مستويات أعلى ذات اإلعالنات

 يمكنك. محددة فترة مدار على واإلنفاق النقرات التقرير هذا يلخص: الوقت مر على األداء تقرير
 بمرور إنفاقك إجمالي تغيير إلى باإلضافة النقرة، تكلفة متوسط على لالطالع التقرير بهذا االستعانة
 .الوقت

 تم التي المنتجات جميع عن تفاصيل التقرير هذا يقدم: للبائعين شراؤها تم التي المنتجات قريرت
 إعالنية فرص على العثور في التقرير هذا يساعد أن ويمكن. إعالنك لها يروج لم والتي شراؤها
.شرائه على المتسوقون ُيقبل ما حول ثاقبة نظرة على والحصول جديدة
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قم بتحسين حمالتك بانتظام. فيما يلي بعض التوصيات: 

أضف كلمات رئيسية سلبية إلى حمالتك اإلعالنية للمساعدة في عدم ظهور إعالنك  
عند بحث أحد العمالء باستخدام هذه المصطلحات، فإن ذلك يساعد على تقليل 

 المعنيين.النقرات من المتسوقين غير 

ا وتساعدك    قم بزيادة عروض أسعارك على عبارات البحث التي تؤدي أداء  جيد 
على تحقيق أهداف عملك.

استفد من ميزة عروض األسعار الديناميكية. فمن خالل تلك الميزة، ستقوم   
%( عندما يكون 100أمازون بتعديل عرض أسعارك في الوقت الفعلي )بحد أقصى 

كل أكبر أو أقل إلى أن يؤدي إلى مبيعات.من المحتمل بش

 أو تجارية عالمات أو فئات أو منتجات الستهداف منتجات استهداف حملة بإنشاء قم 
 يساعد أن يمكن فهذا. إعالنك في المعروض للمنتج مشابهة أخرى منتجات ميزات

 تسوق أو والفئات التفاصيل صفحات تصفح عند منتجك على العثور على المتسوقين
.أمازون على المنتجات

 استراتيجية أقوى ولكن المدعومة، المنتجات بإعالنات الجدد المعلنون يبدأ بأن نوصي
ا تتضمن إعالنية  إلى الوصول في مساعدتك اإلعالنية حلولنا تتيح. اإلعالنات أنواع من مزيج 

ا رحلتهم، مراحل من مرحلة كل في وإشراكهم المتسوقين  المنتجات على التعرف من بدء 
 .األداء مستويات أفضل إلى للوصول ذلك كل من استفد. ذلك بعد وما الشراء وحتى

قم بتعزيز المبيعات من خالل 
إعالنات المنتجات المدعومة، للترويج 

لمنتجاتك للمتسوقين.

قم بتعزيز عالمتك التجارية ومنتجاتك 
من خالل إعالنات المركات المدعومة.

أنشئ تجربة تسوق غامرة وفريدة 
مع المتاجر، لكي تشجع والء 

العمالء.
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قم بإطالق أول حملة إعالنات منتجات مدعومة باالستعانة بميزة االستهداف التلقائي. ثم  
استخدم النتائج لبناء حملة باالستهداف اليدوي.

قم بتشغيل حمالتك اإلعالنية دون تاريخ انتهاء إلبقاء منتجاتك أمام أعين المتسوقين ومواكبة 
 توجهات البحث.

كلمة رئيسية على األقل. استخدم تقرير مصطلحات البحث الكتشاف الكلمات  30استهدف  
الرئيسية التي يستخدمها المتسوقون للعثور على إعالناتك.

ابدأ بالمطابقة واسعة النطاق لكلماتك الرئيسية. رّكز بشكل خاص على أفضل أداء في توجه  
التامة.البحث مع مطابقة العبارة أو المطابقة 

رّكز على توجه التصفح عبر استهداف المنتج في نفس الوقت.

استخدم حمالت منفصلة لمجموعات المنتجات لتركيز إستراتيجيتك اإلعالنية وتنظيم الكلمات 
ا من حمالت االستهداف التلقائي واالستهداف   الرئيسية وميزانياتك. امنح كل مجموعة زوج 

 6استراتيجيات رئيسية 
ينبغي تذكرها

قم ببناء نجاحك اإلعالني على أمازون باستخدام مجموعة من اإلستراتیجیات. 
تعرف على أفضل 6 توصیات لدینا أدناه. 
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دعومةالم المركات إعالنات  

ا كنت إذا   أمازون سجل في مسجلا   بائع 
ا، كنت أو  التجارية للعالمات  مورد 
 ذات منتجاتك من 3 من أكثر فاستخدم

 إعالنات حملة إلنشاء األعلى األداء
  المدعومة المركات

(Seller Central │ اإلعالنات منصة).

إذا لم تكن متأكًدا من الكلمات الرئيسية التي 
يجب استهدافها، فابدأ باستخدام الكلمات 

الرئيسية المقترحة من أمازون، والمتاحة أثناء 
إنشاء الحملة. نوصي بالبدء بمزيج من 

المطابقة التامة ومطابقة العبارة والمطابقة 
واسعة النطاق.

إذا لم تكن متأكًدا من الكلمات الرئيسية 
التي يجب استهدافها، فابدأ باستخدام 

الكلمات الرئيسية المقترحة من أمازون، 
والمتاحة أثناء إنشاء الحملة. نوصي بالبدء 

بمزيج من المطابقة التامة ومطابقة العبارة 
والمطابقة واسعة النطاق.

يمكنك اختيار تعيين شعار عالمتك 
التجارية كصورة رئيسية في اإلعالن. تأكد 

أيًضا من تضمين صور مختلفة للمنتجات 
الثالثة في اإلعالن.
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التجارية العالمة برعاية

المدعومة المركات إعالنات مع النجاح تحقيق خطوات
 اإلعالنية، حملتك إنشاء من االنتهاء بمجرد. لإلشراف تخضع المدعومة المركات حمالت جميع 

 رفض تم إذا. عليها الموافقة حال في عمل أيام 3 خالل إعالمك وسيتم للمراجعة، ستخضع فإنها
 مشكالت. عليه الموافقة عدم سبب لشرح اإللكتروني البريد عبر بإعالمك فسنقوم إعالنك،
 :تجنبها الواجب الشائعة اإلشراف

عدم تطابق العنوان مع المنتجات في اإلعالن أو الكلمات الرئيسية المستهدفة.  

ا»أو « األفضل»االدعاءات غير المدعومة مثل        «.األكثر مبيع   

صحيحة أو أخطاء إمالئية أو استخدام الحروف الكبيرة )عند الكتابة بحروف عالمات ترقيم غير  
اللغات األوروبية( بشكل غير صحيح.

استخدم ميزة معدل الفوز لتحديد عروض أسعار تنافسية للكلمات الرئيسية. ُيظهر معدل الفوز  
ا القادمة، بناء   30الحصة المقدرة لمرات الظهور التي قد تفوز بها كلمتك الرئيسية خالل الـ  يوم 

على مدى صلة الحملة، وعروض أسعارك، وعروض أسعار المعلنين اآلخرين للمزايدة على الكلمة 
الرئيسية في األيام السبعة األخيرة.

شاهد كيف تحصل على متسوقين جدد لعالمتك التجارية. طالع مقاييس التعامالت مع العمالء  
الجدد لقياس الطلبات والمبيعات المنسوبة لمنتجاتك من المتسوقين ألول مرة من عالمتك 

الماضية. يمكنك أيضا تحديد الكلمات الرئيسية التي  12 الـالتجارية على أمازون خالل األشهر 
 يكون لها أعلى نسبة من طلبات العمالء الجدد.

 يؤدي النقر على شعار العالمة التجارية والعناوين
 الرئيسية والدعوة التخاذ إجراء إلى إرسال المتسوقين

إلى متجر أو صفحة تعرض مجموعة من المنتجات

 يؤدي النقر على أحد المنتجات المميزة إلى
إرسال المتسوقين إلى صفحة تفاصيل المنتج



المتاجر
ا مسجلا  في ا، فخصص الوقت الالزم اآلن إلنشاء متجر  التجاريةسجل أمازون للعالمات  إذا كنت بائع  أو كنت مورد 

لعالمتك التجارية لتبدأ في تعزيز معرفة المتسوقين بها. تقدم المتاجر تجربة غامرة حيث يقوم المتسوقون 
متجرك الفريد في  URLبالتواصل مع عالمتك التجارية واستكشاف منتجاتك في بيئة مخصصة. استخدم عنوان 

 النات المركات المدعومة أو أي قنوات تسويقية خارج أمازون تقوم باستخدامها.حملة إع

استخدم أحد قوالب التصميم الثالثة:

شبكة منتجات: طريقة بسيطة ومنظمة لعرض مختاراتك

 دائرة: اختيار المنتجات المنتقاة مع مساحة إضافية
 لصور ونصوص مختارة، مثل وصف المنتج واقتباسات

من آراء العمالء

تسليط الضوء: تصميم غني المحتوى يتميز بمجموعة  
واسعة من المنتجات ويوفر مساحة كبيرة لمعلومات 

وصور المنتجات

المتاجر مع النجاح تحقيق خطوات 
 يمكن. التجارية عالمتك على الحيوية إضفاء على يساعد الذي المتعددة الوسائط محتوى أضف
 أثناء منتجاتك الفيديو مقاطع تعرض أن ويمكن التجارية، عالمتك قصة توضح أن للصور

 .استخدامها

 لتعبئة الديناميكية العرض واجهات استخدام أو لمتجرك المنتجات إدراجات اختيار يمكنك 
 مثل التسوق رؤى هذه العرض واجهات تستخدم. تلقائي بشكل المختلفة المنتجات عروض
ا األكثر المنتجات أو/و الرئيسية الكلمات عن البحث  إلى باإلضافة التوصيات، سجل أو/و مبيع 
ا المتجر صفحات تحديث  .جديدة منتجات إضافة عند تلقائي 

 حول رؤى على للحصول بانتظام( منصة اإلعالنات|  Seller Central) المتاجر رؤى من تحقق
 .وخارجه أمازون من الزيارات ومصادر الصفحات، ومشاهدات المبيعات،
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