
 اإلعالنات بحلول Vermont Teddy Bear شركة تستعين

 نمو دعم في والمتاجر التجارية للعالمات الممولة الترويجية

 Amazon موقع على التجاري نشاطها

 مصنوعة دببة دمى ألعاب Vermont Teddy Bear شركة وتقدم 

 بفضل منافسيها بين بارزةًً مكانةًً حققت وقد تقريباً، عاًما 30 مدار على يدويًا

 منتجاتها الشركة وتبيع. حرفي وطابع الجودة عالية تصميمات من به تتميز ما

 في البيع في بدأت إذ ،2010 عام منذ Amazon موقع على

 جيسون يقول. المتحدة والمملكة كندا ليشمل نشاطها وامتد المتحدة الواليات

 Vermont شركة لدى والتسويق المبيعات قسم رئيس بنائ باير،

Teddy Bear« :المبيعات في نمًوا شهدنا الماضيين، العامين مدار على 

 «.بنا الخاصة Amazon في المبيعات قنوات عبر مضاعفًا

 الممولة واإلعالنات والمتاجر التجارية للعالمات الممولة اإلعالنات هي Amazon على لنجاحهم الهامة األمور ومن

. يبيعونها التي المنتجات ألنواع السوق في للمتسوقين ومنتجاتهم التجارية لعالمتهم بالترويج لهم يسمح مما للمنتجات،

 يبحثون والذين الشراء في والرغبة االهتمام لديهم الذين المتسوقين إلى الوصول على الرئيسية الكلمات استهداف يساعد

 إلى نقرات مجرد من للتحويل عرضة أكثر بإعالناتهم الخاصة المرور حركة صبحت لذا منتجاتهم، مثل منتجات عن

 جهات لدى باإلعالن مقارنة ً Amazon موقع على المبيعات من المزيد تحقيق إلى ذلك يؤدي أن ويمكن. شراء عمليات

 .خارجية

2x-3x ROAS 
ًاإلعالنية الحمالت مقابل

Amazon موقع نطاق خارج 

 نمو یفوق الضعف
لدىًالبيعًقنواتًعبر

 Amazon

ا النتائج توفر ال قد*  .حديث ا طرحه تم بيع سوق في لألداء مؤشر 



المشاهدة نسبة وارتفاع المرونة 

 تحدد التي الشركات خاصة ً للشركة، التجارية للعالمة والترويج النمو تحقيق في بالتحديد التجارية للعالمات الممولة الترويجية اإلعالنات تساعد

 ظهورنا من التأكد ونريد  التجارية عالمتنا عن ما شخص يبحث عندما» قائال ً ذلك عن باير وعبَّر – استهدافها يتم رئيسية ككلمات تجارية عالمات

 النص في ومرونة عالية مشاهدة نسبة من تحققه بما التجارية للعالمات الممولة الترويجية اإلعالنات إنًَّ. «البحث نتائج في وجريء كبير بشكل

 الءالعم اهتمام جذب خالل من وذلك الشراء، عند لها والوالء بها العمالء معرفة تحقيق Vermont Teddy Bear لشركة تتيح اإلبداعي

 .باستمرار

 يمكنهم حيث متجرها، إلى المتسوقين لتوجيه استخدامها خالل من التجارية للعالمات الممولة اإلعالنات حمالت تأثير تعزيز على الشركة تعمل

 الممولة ناتاإلعال ربط كان لقد»: قائال ً باير ويشارك. الوسائط متعدد ديناميكي محتوى خالل من  منتجاتهم من وكاملة مختارة مجموعة عرض

ا بمتجرنا التجارية للعالمات ا أمر   .«مربح 

للنجاح نصائح

. Amazon موقع على اإلعالن في يفكرون الذين اآلخرين لمساعدة نصائح Vermont Teddy Bear 4 شركة تقدم

 بـ الخاصة اإلعالن واتأد من أداة لكل استخدام طريقة اكتشفنا لقد» .Amazon موقع يقدمها التي اإلعالنية األدوات كل جّرب ▪

Amazon .إنشائها في اجتهدت إذا اإلعالنية الحمالت هذه نجاح ييسر مما الميزانية، في التحكم وبإمكانك.»

ًالمعتمدةًاإلعالنيةًحمالتكًفيًالرئيسيةًوالكلماتًوالميزانيات،ًاألسعار،ًوعروضًالمطابقة،ًأنواعًاختبرًاختبرًحمالتكًاإلعالنية. ▪

ًسبقًماًكلًاختبرًالتجارية،ًللعالماتًالممولةًالترويجيةًباإلعالناتًاالستعانةًعند.ًللمنتجاتًالممولةًالترويجيةًاإلعالناتًعلى

اًاألمور،ًهذهًكلًاختبرتًإذا».ًإعالنكًفيًالمنتقاةًالمنتجاتًومجموعةًوالصور،ًالعناوين،ًإلىًباإلضافةًذكره ًستجدًفحتم 

ًتوسعًثمًضيق،ًنطاقًعلىًاالختبارًإجراءًويمكنك.ًالتجاريًبالنشاطًالمتعلقةًألهدافكوًلمنتجاتكًالمناسبةًالعناصرًمنًمجموعة

ً«.يناسبكًماًتجدًأنًبمجردًالنطاق

ًاألمثلًالمستوىًوحققًالرئيسيةًالكلماتًأداءًتتبع:ًرئيسيةًكلماتًباستهدافًالمنتجاتًعنًاإلعالنًمنًاستفادةًأقصىًحقق ▪

ًالوصولًمراتًمقابلًفقطًستدفع».ًلديكًأداءً ًاألفضلًالرئيسيةًالكلماتًخاللًمنًلمشاهديناًمنًالمزيدًلجذبًاإلعالنيةًلحمالتك

.«بمنتجاتكًالمهتمينًاألشخاصًإلىًللوصولًفقطًتوجيههًسيتمًاإلعالنًعلىًإنفاقكًأنًًَّيعنيًوذلكًللدفع،ًالمؤهلةًإعالنكًإلى

ًالرئيسية،ًومميزاتناًنجاحناًقصةًبمشاركةًلناًتسمحًالتجاريةًلعالماتلًمتقدمةًخياراتًمتجرناًلناًيقدم:ً"المجانيًمتجركًمنًاستِفد ▪

."منتجاتناًمنًمنتقاةًمجموعةًعرضًلناًتتيحًكما

التجارية األهداف أجل من خصيًصا مصممة 

 أمر التجاري نشاطك لدعم اإلعالنية Amazon حلول استخدام إنًَّ

 نشاطنا فأهدا مع لتتناسب اإلعالنية حمالتنا تصميم يمكننا. سهل

 نتمتع نحن» قائال ً وأضاف. باير لسان على جاء ما هذا «التجاري

ا  يتعلق فيما نقدمها التي األسعار عروض على الكاملة بالسيطرة أيض 

 لنا يسمح مما اإلعالنية، حمالتنا ميزانيات وكذلك الرئيسية بالكلمات

. «اله المحدد الهدف لتحقيق إعالنية حملة لكل األمثل األداء بتحقيق

 واإلعالنات التجارية للعالمات الممولة الترويجية اإلعالنات إنًَّ

 Vermont Teddy لشركة وفرا للمنتجات الممولة الترويجية

Bear في التجاري، نشاطها في النمو لتحقيق تحتاجها التي األدوات 

 Amazon.com موقع في متميزة لمكانة فيه وصلت الذي الوقت

 .بها الخاص المتجر بفضل
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 التجارية عالمتنا يمنح متجرنا إن»

ا مكان ا  كان لقد. Amazon على دائم 

 شبكة على الرئيسية إعالناتنا ربط

ا بمتجرنا البحث  ".مربحا ً أمر 

ً
والتسويق المبيعات قسم رئيس نائب باير، جيسون به صرح ما هذا

 Vermont Teddy Bear شركة لدى

https://advertising.amazon.com/?ref=sspa_us_s_acq_cs_bdy_txt_vtb

