
المراجع:
https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-facebook-marketing/
https://www.hubspot.com/facebook-marketing
https://blog.hootsuite.com/facebook-marketing-tips/
https://mention.com/en/blog/excellent-facebook-marketing/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2013/04/15/facebook-marketing
https://www.edupristine.com/blog/importance-of-facebook-marketing
https://www.searchenginejournal.com/facebook-marketing-advantages/229849/#close
https://eclincher.com/what-are-the-top-5-benefits-of-social-media-marketing/
https://www.hostpapa.ca/blog/social-media/facebook-marketing-tips-small-business/

Meta description:
ال یمكنك االعتماد على وجود صفحة للشركة على الفیسبوك، ألنك لتصل إلى جمھورك المستھدف البد أن تتعلم التسویق عبر الفیسبوك خطوة

بخطوة من خالل ھذه المقالة:

الكلمات المفتاحیة:
التسویق عبر الفیسبوك

التسویق عبر الفیس بوك
التسویق على الفیسبوك

دورة التسویق عبر الفیسبوك

المقال

فإنولھذا،یوم،كلالفیسبوكشخصملیار1.56یستخدمحیثأحجامھا،بمختلفللشركاتمربحةمھارةالفیسبوكعبرالتسویقأصبحلقد
تأثیر التسویق عبر الفیسبوك یشمل كل ما یتعلق بالعالمة التجاریة مثل: سمعة الشركة، أعمال التجارة اإللكترونیة، التواصل مع العمالء،

وظھور العالمة التجاریة. ولكن ال یمكنك االعتماد على وجود صفحة للشركة على الفیسبوك، ألنك لتصل إلى جمھورك المستھدف البد أن تتعلم
التسویق عبر الفیسبوك خطوة بخطوة من خالل ھذه المقالة:

التسویق عبر الفیسبوكتعریف
ودعم وجودھا عبر اإلنترنت، یشمل التسویق على الفیسبوك كالً من المنشوراتھو: "عملیة الترویج للعالمة التجاریةالتسویق عبر الفیسبوك

المدعومة، والمنشورات المجانیة".

لقد تغیر الكثیر منذ بدایة تعلم خبراء التسویق العمل على مھارة التسویق عبر الفیسبوك، حیث یستطیعون من خالل أكبر شبكة اجتماعیة في
روبوتخاللمنالبضائعبیعأودرجة،360فیدیوھاتاستضافةذلكفيبماسنوات،عشرقبلبھاالقیامأمكنھأحدالمھامأداءالعالم

الدردشة، والكثیر من الممیزات األخرى.
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ما ھي المھارات المھمة للتسویق عبر الفیسبوك
یبحث خبراء التسویق باستمرار عن المھارات اإلضافیة لمساعدتھم على إرضاء العمالء في المقام األول، وأحد األھداف اإلضافیة ھو

تزوید فرق المبیعات بعدد من العمالء المحتملین.

ویجب على المسوق فھم كیفیة استخدام ھذه األداة بدقة ومعرفة كل طرق التسویق عبر الفیسبوك للتواصل الفعال مع الجمھور
المستھدف.

التعرف على الجمھور المستھدف.1

Buyerأوالمشتريشخصیاتب(یسمىما Persona(أنیمكنالتياألسئلةبعضوھنالكالمثالي.لعمیلكوشاملةخیالیةصورھي
تساعدك على فھم السوق المستھدف، على سبیل المثال: من ھو الجمھور المستھدف للشركة؟ وكیف یمكن التواصل معھ؟ وألي شریحة

سكانیة ینتمي؟ وما ھو سلوكھ الشرائي؟ كل ھذه األسئلة یجب اإلجابة علیھا قبل البدء بالفعل مرحلة التسویق عبر الفیسبوك.

ویمكن استخدام شخصیات المشتري لتعدیل المحتوى، المنتج، أو السلوك الخاص بك من أجل التواصل بشكل أفضل مع الجمھور
المستھدف.

لحسن الحظ، یوفر الفیسبوك الموارد للوصول إلى المعلومات المطلوبة لمعرفة شخصیات المشتري كل ما علیك ھو استخدامھا بحذر
ودراستھا جیدا، یمكن استھداف جماھیر معینة باستخدام مدیر اإلعالنات من الفیسبوك باستخدام معاییر، مثل: االھتمامات، الجنس،

واألماكن الجغرافیة. وتستخدم أداة مدیراإلعالنات من الفیسبوك بدون الدفع مقابل اإلعالنات من خالل فحص أنواع المتابعین الفعلیین
للصفحة وتقسیم الجمھور المستھدف.

السوقدراسة.2

یدرك المسوق الذكي عند العمل على التسویق عبر الفیسبوك أن معرفة الجمھور المستھدف الصحیح ھو نصف الطریق، ولكن النصف
اآلخر ھو معرفة طرق الوصول إلیھم، وھذا یعني:

االنتباه إلى المحتوى الموجھ إلى الجمھور المستھدف، على سبیل المثال: ال یمكن نشر نفس المحتوى على صفحة الفیسبوك●
لألمھات مثل صفحة لعشاق السیارات.

التأكد من النشر في األوقات المناسبة من الیوم، حیث من المرجح أن یكون الجمھور على الفیسبوك غیر متواجدین في فترات●
معینة، على سبیل المثال: لن یكون من المنطقي النشر على مدار الیوم أثناء وجود العمالء في العمل، وتختلف أوقات النشر

الصحیحة من صفحة ألخرى، والتجربة الزمة في ھذه الحالة لمعرفة ما ھو الوقت األكثر فعالیة للصفحة.

ویمكن التأكد من أوقات النشر عن طریق الضغط على اختیار منشورات في رؤى الجمھور وتحریك المؤشر على مدار أیام
وساعات مختلفة.

إلقاء النظر على المنافسین، والقیام بزیارة صفحات الفیسبوك الخاصة بھم من أجل تقییم:●

التمییز البصري..1

https://www.hubspot.com/facebook-marketing


تردد نشر المحتوى..2
جودة المحتوى..3
المشاركة في المنشورات (اإلعجابات والتعلیقات والمشاركات)..4
سرعة وجودة استجابات الشركات لجمھورھا المستھدف..5

اإلبداعیةالصوراستخدام.3

یجب علیك إنشاء ومشاركة الصور التي تجعل متابعیك یعجبون بمنشوراتك، و مشاركتھا، والتعلیق علیھا، ویساعدك تطبیقات مختلفة على ھذه
المجاني.)Canva(تطبیقمثل:المھمة

الجدیدعلىاالطالع.4

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فیھ، فالبد لك من البقاء على اطالع بالتطورات الجدیدة في مجال عملك وأیضا فیما یتعلق بالتسویق
عبر الفیس بوك:

تأكد من أنك لم تقم بنشر أخبار قدیمة على صفحتك، وأن الروابط التي ترید مشاركتھا حدیثة نسبیا.●
تأكد من أن االستجابة سریعة، یجب أن تكون جاھزا للنشر والرد على رسائل الفیسبوك والتعلیقات على الفور حتى ال تخسر●

عمالئك.

الجمھوررؤىمناالستفادة.5

Audienceالجمھور(رؤىتسمىومجانیةقویةتحلیالتأداةالمنصةتوفربوك،الفیسعبرللتسویقاألساسيالنظاممنكجزء
Insights(إعالنات.أيتشغیلدوناألداةھذهاستخدامیمكنكذلكومعاإلعالنات،عنتفصیليدلیللتعطي

یحصل منھا المسوقون على معلومات دیموغرافیة وسلوكیة عن الجمھور المستھدف وجمھور المنافسین ثم تطویره لالستھداف المثالي،
ومعرفة نوع المحتوى الذي یھتم بھ جمھورھم.

الفیسبوكمحتوىتقویمعمل.6

تشمل المسؤولیات الیومیة لمدیري وسائل التواصل االجتماعي والمسوقین توفیر المحتوى لمنصة فیسبوك، والرد على التعلیقات ، وتتبع
اإلشارات إلى العالمات التجاریة، لذا آخر شيء ترید القیام بھ ھو التسرع في العثور على شيء لنشره على فیسبوك.

وأفضل طریقة یدیرون بھا المحتوى ھي استخدام جدول زمني لمنشورات الفیسبوك، حیث یمكنك جدولة المنشورات، اختصار الوقت
وتتبع الروابط.

یجب أن یتضمن تقویم محتوى الوسائط االجتماعیة الرائع ما یلي:



جدول یومي مقسم إلى فترات زمنیة.●
الرسالة، الرابط، اسم الحملة، عدد األحرف المسموح بھ، وأعمدة الصور.●
مخطط شھري تخطیط الحمالت اإلعالنیة.●

الفیسبوكبتحلیالتالنتائجقیاس.7

البد أن تمتلك مھارة تتبع النتائج وقیاسھا حیث أنھا آخر وأھم مرحلة في التسویق على الفیسبوك، كان من الممكن أن تشمل نتائج التسویق عبر
الفیس بوك الكثیر من التخمین مما یؤدي إلى نتائج ضعیفة. لحسن الحظ ، طور الفیسبوك أداة شاملة لمساعدتك في تحلیل الصفحات، وتحلیل في

منشورات معینة.

ما ھي الشھادات المطلوبة للتسویق عبر فیسبوك

دورة التسویق عبر فیسبوك من (میتا فیسبوك).●
).Alison(منوالخبراءللمبتدئینالفیسبوكإعالناتإتقانكیفیةعلىتعرفدورة●
دورة التسویق عبر فیسبوك من (یودیمي).●
)Hubspot(منوجماھیرإعالناتبناءكیفیةفیسبوك:إعالناتحولتدریبیةدورة●
دورة احتراف التسویق عبر وسائل التواصل االجتماعي على فیسبوك من (كورسیرا).●

أمثلة على التسویق عبر الفیسبوك
یعد الفیسبوك أداة تسویق فعالة، سواء كنت شركة كبیرة متعددة الجنسیات أو شركة محلیة صغیرة. حیث تعتبر منصة ممیزة إلعطاء

العمالء وبناء ھویة العالمة التجاریة وزیادة وصولك للجمھور المستھدف.

استخدام التسویق عبر الفیسبوك بشكل مجاني.1
تواجد الشركات على الفیسبوك ھو خیار تسویق مجاني ممتاز، وعرض المنتجات والخدمات بدون دفع أي مستحقات للفیسبوك، من

محتوى إرشادي أو فكاھي، على سبیل المثال: قد ینشر متجر األحذیة منشور حول كیفیة قیاس حجم القدم، أو فیدیوھات ألنواع حشوات
األحذیة المناسبة.

القیام بإعالنات الفیسبوك.2
وھي اإلعالنات التقلیدیة التي تظھر على الصفحة الرئیسیة لموقع الفیسبوك، وتختلف تكالیف اإلعالن على الفیسبوك للشركة بشكل كبیر
بناًء على خیارات المنافسة واالستھداف. وتمثل إحدى الطرق للوصول إلى أھداف الشركة من خالل التسویق عبر الفیسبوك، على سبیل

المثال: قد یقوم متجر األحذیة في المثال السابق بإعالنات من أجل أھداف مختلفة مثل: زیارات المتجر، ھدف الوصول ألكبر شریحة
ممكنة، والوعي بالعالمة التجاریة.

عند القیام بإعالنات الفیسبوك ضع في اعتبارك المزایا التي تعود على العمیل، یحتوي المنشور اإلعالني المقنع البد وأن یحتوي على
عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ومعلومات مفیدة.

تشمل ممیزات اإلعالنات على الفیسبوك ما یلي:



االستھداف الدیموغرافي باستخدام بیانات العمر والموقع والتعلیم واالھتمامات من مستخدمي الفیسبوك.●
إعداد المیزانیات اإلعالنیة.●
اختبار إصدارات مختلفة من اإلعالن في وقت واحد لمقارنة نتائج اإلعالن.●
أدوات مدمجة لقیاس فعالیة اإلعالنات.●
عمل مسابقات للجمھور المستھدف.●

ترویج منشورعلى الفیسبوك.3
یسمح ترویج المنشورات على الفیسبوك بدفع رسوم محددة لتحسین عرض منشور معین قد سبق نزولھ على الصفحة ونتائجھ جیدة حتى

یأتي بنتائج أفضل.

إنشاء إعالنات قصص الفیسبوك.4
إعالنات القصص ھي من أفضل طرق التسویق عبر الفیس بوك، لذا، یجب على المسوق استخدامھا.

مقارنةنقرةلكلبالمائة20بنسبةأقلوتكلفةبالمائة،46بنسبةأعلىظھورإلىنقربنسبةتتمتعالقصصإعالناتفإنللدراساتووفقا
بإعالنات الفیسبوك القیاسیة.

تثبیت المنشور الممیز في أعلى الصفحة.5
یتیح لك الفیسبوك تثبیت منشور واحد في أعلى صفحتك لكي یراه متابعیك، حیث یسھل على الزائرین الجدد مالحظة المحتوى ذي
األھمیة القصوى ألنھم في األغلب ال یرون إال بدایة الصفحة، لذلك، یكون المنشور المثبت أھمیة قصوى في عملیة التسویق عبر

الفیسبوك.

أھمیة التسویق عبر فیسبوك
إن ھدف التسویق الرئیسي ھو أن تقدم الشركة قیمة مفیدة لجمھورھا المستھدف، لذا، من المھم إنتاج ومشاركة محتوى سھل االستخدام

بجودة عالیة للتسویق على الفیسبوك، ویعتبر الفیسبوك المنصة الرقمیة الوحیدة التي تساعد في استھداف الجمھور في كل مرحلة من
مراحل تجربة العمیل ھي الفیسبوك، ال یساعد فقط في استھداف مرحلة الوعي ولكنھ یساعد أیًضا في زیادة حركة مرور موقع الویب
تنزیالت التطبیقات، زیارات المتجر، معدالت التحویل، یتطلب التسویق على الفیسبوك جھود مستمرة، لكنھ یستحق الجھود المبذولة.

ویمكن أن نوضح أھمیة التسویق عبر الفیسبوك في عدة نقاط:

تتیح صفحات الفیسبوك إمكانیة بدء محادثة أو تفاعل بین العمالء والعالمات التجاریة.●

یوفر فرصة للشركات إلقامة عالقات مع العمالء والحفاظ علیھا، سواء كانوا قدامى وجدد.●

یوفر مالحظات العمالء التي تعتبر مھمة للغایة عندما یتعلق األمر بتسویق شركتك، یساعد في فھمك لتوقعات العمالء وأنماط●
الشراء، ویمكن للعمالء المستھدفین كتابة مراجعات المنتجات المباشرة الخاصة بھم على الفیسبوك.

كلما زاد عدد المعجبین بصفحة أعمالك على الفیسبوك، زاد عدد األشخاص الذین یمكنھم توجیھھم إلى موقع شركتك على●
الویب، وعرض صفحة أعمال الفیسبوك الخاصة بك في نتائج عملیات البحث الشاملة على جوجل.



یعرض العالمة التجاریة لجمھور جدید محتمل، مما یجعل التسویق على الفیسبوك یساعد على جعل وضع العالمة التجاریة●
أفضل.

ینشر إشعار كعنصر أخباري في كل مرة یصبح المستخدم معجب بالصفحة، مما یجعلھ متاحا للجمیع في قائمة أصدقائھ، وبذلك●
یدعم نمو الصفحة.

یكشف طرق جدیدة الستثمار مختلف أنواع المحتوى.●

یساعد على  بیع المزید من المنتجات والخدمات.●

یذكر العمالء بالجوانب المفضلة لدیھم في الشركة.●

یذكر الزائرین بزیارة موقع الویب واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة دخولھم الموقع سابقا.●

یعمل على االستھداف النفسي، ال یقتصر االستھداف على االستھداف الدیموغرافي والقائم على االھتمامات فقط، في الوقت●
الحاضر، یمكن استخدام مجموعة واسعة من سمات نمط الحیاة، وھذا یزید من احتمالیة استھداف العمالء المناسبین بدقة.

یساعد على زیادة حركة المرور إلى موقع الویب والحفاظ على تفاعل الجمھور مھما كان الھدف المحدد، وتوسیع نطاق●
العمالء ومنحھم شیًئا جدیًدا للتفكیر فیھ.

یشجع مشاركة العمالء، مما یعزز نمو والء العمالء للعالمة التجاریة.●

البالغینمن٪66حتىھناك،وقتھممعظمیقضوناإلنترنتمستخدميجمیعمن٪80حواليأنھوالمنصةھذهفيجزءأفضلإن
لھذهالمتكرراالستخداموھذا،الیوممدارعلىعدةمراتیراجعونھیجعلھممماالفیسبوك،یستخدمونعاًما65عنأعمارھمتزیدالذین

الوسیلة اإلعالنیة أن یعزز التعرف الفوري على العالمة التجاریة ویشجع المستھلكین في النھایة على التفكیر في عالمتك التجاریة وإجراء
عملیة شراء.

الخاتمة
یعتمد نجاح الشركة على قدرة المسوق على تولید عمالء متوقعین، وتوسیع قاعدة العمالء، وھنا یكمن دور التسویق عبر الفیسبوك، حیث

یمكن المسوق من بناء العالمة التجاریة أو المساعدة في نموھا، مع جذب أفضل جمھور یستطیع الشراء ویكون لدیھ والء للشركة.

یعد الجمع بین استراتیجیات التسویق عبر الفیسبوك المجانیة والمدفوعة ھو أفضل مسار للعمل، خاصة للشركات الصغیرة. تتبع النتائج
من خالل مؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة بك، ومقارنة النتائج بنتائج المنافسین الرائدین في السوق.

باإلضافة إلى ذلك، ستحصل على فرصة لتحسین عالقتك بجمھورك، زیادة سلطة األعمال وزیادة معدالت التحویل كالھما نتائج حتمیة.


