
إعالنات المنتجات المدعومة
قم بالترويج لكل منتج فردي من منتجاتك بشكل مميز في نتائج التسّوق وعلى صفحات تفاصيل المنتجات للمساعدة 

على زيادة الزيارات والمبيعات على Amazon. أطِلق إعالنك األول في دقائق وادفع فقط عندما يتم النقر عليه.

1 . اختر المنتجات التي تريد اإلعالن عنها.
فقط في اليوم أن يساعدك على تحقيق المزيد من  2. حدد ميزانيتك. يمكن لمبلغ  40 رياًال سعوديً�

المبيعات.
3. حدد االستهداف التلقائي، حيث تتولى Amazon مهمة اختيار الكلمات الرئيسية التي تتطابق مع 

المتسوقين المناسبين لمنتجاتك. أدِخ ل عرض أسعار واحد، وبذلك تكون قد انتهيت.
4. إذا كنت تعلم الكلمات الرئيسية أو المنتجات التي ترغب في استهدافها، فاستخدم االستهداف 

اليدوي.

إعالنات المركات المدعومة*
تظهر هذه اإلعالنات في نتائج التسّوق لمساعدتك على زيادة وعي العمالء بعالمتك التجارية والتفاعل معها. اعرض مجموعة 

من منتجاتك إلى جانب شعارك وعنوان رئيسي مخصص.

.
.

.

1. اختر 3 منتجات على األقل تريد اإلعالن عنها
. أضف شعارك وعنوان رئيسي 2

التي ترغب في استهدافها والمبلغ الذي تريد عرضه لسعر النقرات. 3. حدد الكلمات الرئيسية 
4. اختر المكان الذي تريد توجيه الزوار نحوه. تستطيع ربط إعالنك بمتجرك*، أو يمكنك إنشاء صفحة 

لعرض مجموعة مختارة من منتجاتك
5. أرِسل إعالنك لتتم مراجعته. ستتم مراجعته في خالل 27 ساعة، وبمجرد الموافقة عليه، سيبدأ 

عرضه على الفور.

المتاجر*
بادر بالترويج لعالمتك التجارية ومنتجاتك من خالل متجر يضم صفحات متعددة على موقع Amazon. المتاجر متوفرة لالستخدام 

المجاني*، كما أنها سهلة اإلنشاء، ومتاحة للبائعين المسجلين في سجل Amazon للعالمات التجارية وجميع الموردين.

 .

*تتوفر إعالنات المركات المدعومة والمتاجر فقط للبائعين المسجلين في سجل Amazon للعالمات التجارية وللموردين.

قّدم عالمتك التجارية ومنتجاتك إلى المزيد من المتسوقين. تساعدك حلول الخدمة الذاتية التي نقدمها على اكتشاف منتجاتك 
وزيادة نسبة مبيعاتك على Amazon وتحقيق أهداف عملك التجاري.

Amazon Advertising حقق نتائج مبهرة مع

.

1. قم بإنشاء صفحات لمنتجاتك وفئاتك باستخدام نماذج مصممة مسبًقا أو لوحات السحب 
واإلفالت.

2. أِضف مقاطع فيديو ونصوًصا وصوًر ا لسرد قصة عالمتك التجارية واعرض منتجاتك أثناء 
استخدامها

3. أرِسل متجرك لتتم مراجعته. ستتم مراجعته في خالل 27 ساعة، وبمجرد الموافقة عليه، سيبدأ 
عرضه على الفور.

4. اجذب المتسوقين نحو متجرك* من إعالنات المنتجات المدعومة* ومن وسائط خارج موقع 
Amazon



األسئلة الشائعة

فوق وضمن نتائج التسّوق

أعلى نتائج التسّو ق، وبجوار نتائج 
التسّو ق األخرى.

أسفل صفحات تفاصيل 
المنتجات.

موضع ظهور 
اإلعالنات

ال ينطبق

استهداف الكلمات الرئيسية: 
اختر الكلمات الرئيسية ذات الصلة 

التي قد يبحث عنها المتسوقون 
لشراء منتجاتك.

استهداف الكلمات الرئيسية: اختر 
الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي 
قد يبحث عنها المتسوقون لشراء 

. منتجاتك
االستهداف

ال ينطبق؛ المتاجر متوفرة 
لالستخدام المجاني*

متجرك* أو صفحة قائمة المنتجات 
أو صفحة تفاصيل المنتج صفحة تفاصيل المنتج توجيه حركة الزوار 

نحو

ال ينطبق؛ المتاجر متوفرة 
لالستخدام المجاني*

40 رياًال سعودًيا الميزانية اليومية 
الموصى بها

ال ينطبق؛ المتاجر 
متوفرة لالستخدام 

المجاني*

: للموردين
• بطاقة االئتمان أو الخصم: ُيسمح 

بالبطاقات الشخصية أو بطاقات 
. الشركات

• تتوفر خيارات الخصم من الدفع 
. والفواتير بناًء على األهلية

 : للبائعين
• الخيار االفتراضي: الخصم التلقائي من 

حساب البيع  رصيد 
• خيارات أخرى: بطاقة االئتمان

: للموردين
• بطاقة االئتمان أو الخصم: ُيسمح 

بالبطاقات الشخصية أو بطاقات 
. الشركات

• تتوفر خيارات الخصم من الدفع 
. والفواتير بناًء على األهلية

 : للبائعين
• الخيار االفتراضي: الخصم التلقائي 

من رصيد حساب البيع  
خيارات أخرى: بطاقة االئتمان •

وسائل الدفع

على مستوى الصفحة على مستوى الكلمات الرئيسية على مستوى المنتج والكلمات 
الرئيسية

شرح تقارير 
المبيعات

ساعد في توجيه المزيد من 
الزوار نحو متجرك* من خالل 

ربطه بأحد حمالت إعالنات 
المركات المدعومة*.

تساعدك مقاييس "متسوقين العالمة 
التجارية الجدد" على فهم كيفية 

حصولك على متسوقين جدد على 
.Amazon

ابدأ باالستهداف التلقائي — فهو 
سريع وسهل ويساعدك على فهم 

كيف يعثر المتسوقين على 
منتجاتك.

نصائح

*تتوفر إعالنات المركات المدعومة والمتاجر فقط للبائعين المسجلين في سجل Amazon للعالمات التجارية وللموردين.

© 2020 شركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. Amazon وAmazon Advertising وشعار Amazon هي عالمات 
تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.

جاهز للبدء في اإلعالن؟ إليك كيفية البدء:

.
توجه إلى موقع advertising.amazon.com للتسجيل أو للحصول على المزيد من المعلومات حول الحلول المتوفرة لإلعالن. 

أو قم بتسجيل الدخول في Vendor Central أو في  Seller Central وقم بالمرور فوق "اإلعالن" في القائمة 

40 رياًال سعودًيا

إعالنات المنتجات المدعومة Amazon المتاجر*إعالنات المركات المدعومة*على

ال ينطبق

https://advertising.amazon.com/?ref_=sspa_Both_acq_9613627968
https://vendorcentral.amazon.me/gp/vendor/sign-in?originatingURI=%2Fhz%2Fvendor%2Fmembers%2Fhome%2Fba%3Fref_%3Dsspa_Both_acq_9613627968
https://sellercentral.amazon.sa/ap/signin?clientContext=133-4708527-6534624&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral.amazon.com%2Fgp%2Fhomepage.html%2Fref%3Dsspa_Both_acq_8272325928&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.xehPbNTjw_iygC-YpvxuHR8wPUpBpSNBrCnbQ2gUYDayhYSRNS_vzQ.uSx470tslaJZxfV-.oerEZx3yqYpms_N6tfPXXf6mnFACREgatwG0NttNpULy5HeLFuphyYkcYaQ_jONectbPblOGFpO6GqYW0GRArJDFczlVKIhPbPPSBhz0Ogus36srgXuHp-kJVwvDMsVqytYLPhWiv7kpti13ag-CNOAgF3-4KakXBd6C_1U5zghXbLb1wQ0alxgldaK-HhWin58lI265lJ7VL_4PhnT9SpP6FuPdapnOEmCB9wqM8tRMSILK7Nh0200ixwfX_AKj1EM_.8F9sPqyR6dz5ZZEUB4RuSw?ref_=sspa_Both_acq_9613627968
http://advertising.amazon.com?ref_=sspa_Both_acq_9613627968



