
دليل نجاح المعلن 
الجديد

دليل خطوة بخطوة للبدء 
في استخدام إعالنات 
المنتجات المدعومة



أوالً، قبل أن تبدأ في اإلعالن:

 تحقق من متطلبات األهلية 
لتقوم باإلعالن، يجب أن يكون لديك حساب بائع محترف نشط أو حساب مورد بمنصة 

اإلعالنات، وأن تمتلك منتجات في فئة واحدة أو أكثر من الفئات المؤهلة. نحن ال نقبل حالًيا 
اإلعالن عن منتجات البالغين والمنتجات المستعملة والمنتجات التي تم تجديدها 

والمنتجات المصنفة ضمن الفئات الخاضعة للقيود. يجب أن تكون منتجاتك مؤهلة للظهور 
في مربع الشراء. لمزيد من المعلومات حول كيفية زيادة فرصك للفوز بمربع الشراء، توجه 

هنا.

حدد أهدافك

قبل أن تقوم بإنشاء حملتك اإلعالنية األولى، من المهم أن تعرف أهداف عملك التجاري التي تريد تحقيقها من خالل 
اإلعالن. احرص على تحديد أهدافك من البداية؛ فسوف يساعدك ذلك على انتقاء المنتجات الجديرة باإلعالن عنها، 

وتحديد استراتیجیتك في تنظيم حمالتك اإلعالنية، وتحليل أداؤك بشكل أفضل

هل تحاول أن...

زيادة الزيارات إلى 
صفحات تفاصيل 

منتجاتك؟

تحسين مبيعات 
المنتجات ذات األداء 
المنخفض أو إزالة 

مخزونها؟

زيادة ظهور عالمتك 
التجارية؟

تزيد مبيعات منتج 
جديد؟

https://advertising.amazon.sa/sign-in?ref_=sspa_Both_acq_3838171370
https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/G201687550/?ref_=sspa_Both_acq_3838171370
https://services.amazon.sa/services/sell-on-amazon/benefits.html/ref=sspa_Both_acq_3838171370
https://advertising.amazon.sa/sign-in?ref_=sspa_Both_acq_3838171370
https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/G201687550/ref%3Dsspa_Both_acq_3838171370
https://sellercentral.amazon.sa/gp/help/G201687550/ref%3Dsspa_Both_acq_3838171370


حدد المنتجات التي تريد اإلعالن عنها
اختر المنتجات التي ستساعدك على تحقيق أهدافك، عن طريق تجميع المنتجات المماثلة مًعا. واهتم بأن تأخذ في عين 

االعتبار تسعير المنتج وتوافره عند اختيار المنتجات لإلعالن عنها. إليك نصيحة مفيدة: إذا لم تفوز منتجاتك بمربع الشراء 
أو لم تتوفر في المخزون، فلن يتم عرض إعالنك. 

إذا كنت بائًعا، يمكنك التحقق من معدل فوزك بمربع الشراء في قسم «التقارير» في Seller Central. انقر على «تقارير 
النشاط التجاري» ثم انقر على «مبيعات صفحة تفاصيل المنتج والزيارات بحسب المنتج الفرعي» ضمن قسم «بحسب رقم 

. ASIN». يمكنك الفرز هنا حسب «نسبة مربع الشراء» للعثور على أرقام ASIN لمنتجاتك األفضل أداًء
من األفضل البحث عن نسبة عالية لمربع الشراء مقترنة بعدد كبير من جلسات تصفح صفحة تفاصيل المنتج. هذه هي أرقام 

ASIN للمنتجات األكثر عرًضا.

تذكر أن� منتجك يجب أن يكون متوفًرا في المخزون وبأسعار تنافسية من أجل الفوز بمربع الشراء، لذلك اهتم 
بتسعير المنتجات وتوافرها عند اتخاذ قرار اإلعالن. إذا لم تفوز منتجاتك بمربع الشراء أو لم تتوفر في المخزون، 

فلن يتم عرض إعالنك.



تعرف على كيفية استخدام إعالنات المنتجات المدعومة

أنت تدفع فقط عندما يتم النقر ع� 
إعالنك.

أنت تختار الميزانية التي تريد إنفاقها.

يتم توجيه إعالنات المنتجات المدعومة 

نحو الكلمات الرئيسية أو المنتجات.

قم بمراجعة صفحات منتجاتك
تذكر أنَّ المتسوقين الذين ينقرون على إعالنك سيتم نقلهم إلى صفحة تفاصيل المنتج، ويمكن لصفحة تفاصيل 

عالية الجودة أن تساعد في تحويل النقرات إلى مبيعات. تحقق من صفحات تفاصيل منتجاتك.

هل تتضمن...

عناوين وصفية دقيقة؟
?

5 نقاط مهمة على األقل؟

هل تحتوي على بيانات تعريفية لمصطلحات البحث؟

تظهر اإلعالنات في نتائج التسّوق 
وصفحات تفاصيل المنتجات على 

الكمبيوتر والهاتف.

عالية الجودة؟ صورً�

معلومات مفيدة وذات صلة بالمنتج؟

ببساطة تتيح لك اإلعالنات ترويج كل إدراج فردي من منتجاتك للعمالء بينما يتسوقون ويكتشفون 
المنتجات التي يرغبون في شرائها. إليك الميزات الرئيسية التي ينبغي عليك معرفتها:



مستعد إلنشاء أول حملة إلعالنات 
المنتجات المدعومة؟

01 
اختر منتجاتك

ً

امنح حملتك اإلعالنية اسمً�
اجعله اسًم ا بسيًط ا وواضًح ا لتتمكن من العثور عليه بسهولة الحًق 

ا. 

02 

اختر المدة الزمنية

نوصيك بتنشيط حملتك اإلعالنية اآلن لتبدأ في الحصول على الزيارات. لزيادة مبيعاتك 
على Amazon على مدار السنة، اضبط حملتك لتكون بدون تاريخ انتهاء.

05 
 حدد نوع االستھداف

في

03

04

وّفر الوقت باستخدام االستهداف التلقائي، حيث تستهدف Amazon الكلمات الرئيسية 
والمنتجات المشابهة للمنتجات الواردة في إعالنك. أدِخل عرض أسعار واحد، وبذلك تكون قد 

انتهيت.

 ابدأ اإلعالن

Seller Central واختر «مدير الحملة اإلعالنية»، ثم انقر على  للبائعين: ابدأ باالنتقال إلى قسم «اإلعالن» في 
 . «إنشاء حملة إعالنية»

advertising.amazon.com واختر المملكة العربية السعودية من القائمة المنسدلة  للموردين: انتقل إلى موقع 
«تسجيل»، ثم اختر أحد خيارات حساب المورد لتسجيل الدخول. بعد ذلك، انقر على «إنشاء حملة  ثم انقر 

. إعالنية» واختر إعالنات المنتجات المدعومة

ثم اتبع الخطوات التالية إلطالق حملة إعالنات المنتجات المدعومة في دقائق.

. ساعد في توليد الطلب على المنتجات الجديدة أو امنح منتجاتك األكثر مبيًعا َدفعة إضافية
اختر منتجات متشابهة لإلعالن عنها في حملتك، وتأكد من أن أسعارها تنافسية للفوز بمربع 

اء. الشر

يمكن لمبلغ  40 رياًال سعودًيا فقط في اليوم أن يساعدك في الحصول على نقرات ومبيعات.

حدد ميزانيتك
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