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أهال نــوفم�� 2019 - دل�ل ال�سّوق الشامل
�ّل ما تحتاج معرفته عن الجمعة الب�ضاء,  سنجلز داي, ساي�� ماندي أو ح��ّ

نت ّ ع�� اإلن�� سّوق العال��
ّ
� ضمن مهرجان ال�

� الوط��
عروض اليوم اإلمارا��

2019 ل�سب ال�ث�� من المال مع ش�كة عرب �ل�كس!

 نوفم�� 2019! مع ز�ادة الو�� �الّ�سّوق ع�� 
ً

أه�
نت وز�ادة اإلنفاق �ش�ٍل هائل ع� منّصات  اإلن��
 ّ ونّ�ة فإّن مهرجان ال�سّوق العال�� ال�سّوق اإلل���

نت، نوفم�� األسود 2019، �عُد  ع�� اإلن��
! هل أنَت مستعّد  � �العمولة �ال�ث�� المسّوق��
ل�سب المال من عروض الجمعة الب�ضاء أو 

سنجلز داي أو ساي�� ماندي أو ح��ّ عروض اليوم 
؟  � � الوط��

اإلمارا��

ّ �حتفل بنوفم�� األسود تحت مسّ�  � وطننا العر��
� األسب�ع األخ�� من شهر 

الجمعة الب�ضاء ��
، ح�ث تطلق العالمات الّتجارّ�ة المختلفة  نوفم��

ومواقع البيع �الّتجزئة ومنّصات ال�سّوق ع�� 
نت حمالت تخف�ضات واسعة وعروض  اإلن��

� 50% - 90% ع�  اوح ب�� ح�، ت�� خصم ال تُ
مختلف المنتجات من جميع الفئات من أفضل 
العالمات الّتجارّ�ة وأشهر المار�ات، �ستقطب 
اء منتجاتهم المفّضلة �أسعار  � ل�� الم�سّوق��

مخّفضة.

نقّدم لَك �ّل ما تحتاج معرفته حول نوفم�� 
األسود 2019: أهّم األحداث والمواع�د، أفضل 

� والفئات والعروض، وأهّم الّنصائح  الُمعِلن��
ل�سب ال�ث�� من المال وتحقيق أر�اح طائلة مع 

ش�كة عرب �ل�كس!

ع أن �ستقطب الجمعة الب�ضاء 2019 
ّ
يتوق

نت  � ع�� اإلن�� ا ق�اسّ�ة من الم�سّوق�� أعداد�
وتحّقق إيرادات غ�� مسبوقة.

ماذا ي�تظرك؟ تخف�ضات هائلة وعروض ال 
ح� من أهّم  ة ال تُ � ّ ت وصفقات مم�� فوَّ تُ
� والعالمات الّتجارّ�ة ع� أفضل  المعلن��

ة  المنتجات من جميع الفئات، جماه�� غف��
ف عن 

ّ
نت ال تتوق � ع�� اإلن�� من الم�سّوق��

اء المنتجات، إيرادات غ�� مسبوق تحّطم  ��
المداخ�ل الق�اس�ة من عام إ� عام: �اختصار 

�ّل ما �حتاجه المسّوق �العمولة ل�سب ال�ث�� 
من المال! 

ء، عل�َك الّتحّقق من أدّق  �
ول�ن ق�ل �ّل ��

� نوفم�� األسود 2019، �� تكون 
الّتفاص�ل ��

و�جّ�ة مثالّ�ة  حمالتك الّ�س��قّ�ة وال��ّ
ن من الّتنافس واالرتقاء �أدائك: نقّدم 

�
ولتتمك

 ّ لَك �ّل ما تحتاج معرفته عن المهرجان العال��
نت 2019 من مواع�د  للّ�سّوق ع�� اإلن��

وأحداث ونصائح و�حصائّ�ات �� تضاعف 
ق! أر�احك �ش�ٍل محقَّ
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ـــــهْ�ـــَرس
َ
الف

؟ ّ للّ�سّوق نوفم�� ال�ب�� ما هو المهرجان العال��

� نوفم��
و�� الُم�سّوق ونمو المب�عات ��

ى؟ م�� ت�دأ أ�ام المب�عات ال���

؟ ك�ف تكسب المال خالل نوفم�� ال�ب��

10 نصائح ل�سب الم��د من المال

أفضل المنتجات والفئات عند ال�سّوق

ق األوسط, دول الخليج وشمال أف��ق�ا  � ال��
�� � أهم المعلن��

؟ و�جها خالل نوفم�� ة ل�� أين أجد عروض كب��

�

���

���

�

��

���

��

��

3



؟ �� لل�َسّوق أهال نوفم��
�
ما هو الَمهرجان العال

ّ �حتفل بنوفم�� تحت مسّ� الجمعة الب�ضاء-  ح�ث تطلق العالمات الّتجارّ�ة المختلفة ومواقع  � وطننا العر��
� 50% - 90% ع� مختلف  اوح ب�� ح�، ت��

ُ
ومنّصات ال�سّوق حمالت تخف�ضات واسعة وعروض خصم ال ت

� وتحّقق إيرادات غ�� مسبوقة. ا ق�اسّ�ة من الم�سّوق�� المنتجات من أشهر المار�ات، �ستقطب أعداد�

 .30.11 �
� الجمعة الب�ضاء 2019 يوم األر�عاء 27.11 وت�ت�� ��

ى �� ت�دأ أّ�ام المب�عات ال���
ّ لالحتفال �الجمعة الّسوداء أو �الك فرا�دي حول العالم. يوم الجمعة 29.11 هو اليوم الّرس��

ّ من العّزاب وُ�عدُّ أ��� حدث  � ق عند الّش�اب الّصي�� 11.11.19 ع�د العّزاب أو سنجلز داي- هو عطلة للّ�سوُّ
ة تمه�د�ة من 28.10 و�ستمر  ا إيراداتضخمة وهائلة.  ي�دأ المهرجان ف�� ق� � العالم، محقِّ

نت �� ق ع�� اإلن�� للّ�سوُّ
ح�� 13.11.

 
� الوال�ات المّتحدة األم��كّ�ة ب�عالن االتحاد 

� الساي�� أو ساي�� ماندي- �انت انطالقته �� 30.11 -2.12 اثن��
ّ ل��ادة الو�� �الّ�سّوق ع��  ذي �عقب الجمعة الب�ضاء اليوَم الرس��

�
� ال � للبيع �الّتجزئة عن يوم االثن�� الوط��

نت. اإلن��

ك من اإلمارات  � (2.12).- إذا �انت جماه��
� الـ 48 و�الّتحد�د ��

ّ اإلمارا�� �
3.12.19-1 احتفاالت اليوم الوط��

. ال تفّوت فرصتك ل�سب الم��د من  ك ع� موعد مع 3 أّ�ام �س��قّ�ة إضافّ�ة 3-1 د�سم��
ّ
الع���ة المّتحدة فإن

! �
� اإلمارا�� � الع�د الوط��

المال ��
1.https://www.arabianbusiness.com/retail/428068-e-commerce-giant-noon-eyes-25m-shoppers-for-yellow-friday-november-sales-drive

2.https://www.hult.edu/blog/infographic-black-friday-goes-global/

محمد العّ�ار - مؤسس نون

” نتوقع زيادة حركة الزيارات يف منصتنا بشكل كب� يف
 أّيام مبيعات الجمعة الّصفراء هذا العام ألك� من 25 مليون 

متسوق  عىل املوقع والتطبيق"
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� نوفم��
و�� الُم�سّوق ونُمو المب�عات ��

*
**

� السنوات الثالث األخ��
� عروض نوفم�� ��

الو�� واالهتمام ��
ا المب�عات اليوم�ة ازدادت خالل نوفم�� �معدل درجة يوم��

192%
و�� الُم�سّوق*

353%
المب�عات**

80%
و�� الُم�سّوق*

1913%
المب�عات**

85%
و�� الُم�سّوق*

391%
المب�عات**

186%
و�� الُم�سّوق*

1250%
المب�عات**

210%
و�� الُم�سّوق*

940%
المب�عات**

110%
و�� الُم�سّوق*

886%
المب�عات**

65%
و�� الُم�سّوق*

253%
المب�عات**
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سلوك الُم�سّوق خالل عروض أهال نوفم��

� دول الخليج ي�سوقون: 
�� � ُمعظم الم�سوق��
عائالتهم

33%

�ات  ُمعدل عدد الُمش��
ة ل�ل ُم�سّوق ال�ب��

3-4

ُمعّدل اإلنفاق
 ل�ل ُم�سّوق
ر.س�د.إ
1073

67%
م�سوقون ي�حثون عن 
نت �ات ع�� االن�� مش��

معدل الخصم ع� 
مواقع ال�سوق

45%

من أجلهم

71%
هدا�ا

19%
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َضْع َ�ْصمتك ع� روزناَمتك!
ا صدارة هذا الشهر! و�ج�ة مع أ��� أألّ�ام مب�ع� حّدد مواع�د حمالتك ال��

أهال نوفم�� 2019
�األحد الس�تالجمعةالخم�ساإلر�عاءالثالثاءاإلثن��

ق�ل - الس�نجل داي
الس�نجل داي

ق�ل- الجمعة الب�ضاء

�
� اإلمارا�� اليوم الوط��

� الساي�� اثن��

مب�عات الجمعة الب�ضاء

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

1234567
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� نوفم��
ساعات ذروة المب�عات ��

� لتوق�ت حمالتك ال�س��ق�ة وم�شوراتك ع� السوش�ال م�د�ا.
استخدم هذا الرسم الب�ا��

 
حهم ل�ستمتع بتح��الت سهلة وم��حة. 

ّ
تواصل مع متا�ع�ك خالل تصف

12 AM - 6 AM

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8%

6%

4%

2%

0%

6 AM - 12 PM 12 PM - 6 PM 6 PM - 12 AM

AM PM
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ك�ف أ�سب الم��د من المال 
؟ خالل نوفم��

 10 نصائح ذهبّ�ة لالرتقاء ب�شاطاتك 1
� نوفم�� 2019

س��قّ�ة وكسب المال ��
ّ
 ال�

 
»

أفضل مواقع ال�سوق,الفئات, المار�ات2
� نوفم�� 2019

ا �� «والمنتجات مب�ع�
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نصائح10
� نوفم�� 2019

ل�سب المال ��

10

9

7

5

3

� اإل�جاز1
أوِجز! فاإلنجاز ��

ن موقعك ليتوافق مع الم��ا�ل َحسِّ

قافة 
ّ
الئم محتواك حسب الدولة والث

ث قناتك ن أو حدِّ ِّ�
َ

ز

ن أول من ي�دأ وآخر من يتوقف
�
ك

ق من رغ�ات متا�ع�ك 
َّ
تحق

ة للعروض � ّ ص صفحة مم�� صِّ
َ

خ

حان وقت استخدام الماسنجر

استخدم الب�كسل 

امَنح الهدا�ا والجوائز

8

6

4

2
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 أفضل الفئات والُمنتجات لل�سوق

الفئات األ��� شعب�ة

المنتجات
األ��� مب�عا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المال�س و األحذ�ة

الجمال والعطور

الهدا�ا والمجوهرات

ل�ة � أجهزة م��

األم والطفل 

معّدات ال��اضة

ون�ات وهواتف ذك�ة إل���

أهال نوفم�� 2019

آ�فون  X, XS من آ�ل

ساعة أ�ل إصدار 4, 5

S10 سامسونج

نا��� اير ما�س

Yeezy أد�داس

 Mate 3 وi نوفا ,Y9 هواوي

ساعات وأحذ�ة ما��ل كورس

8x هونور

شاو�� رد�� نوت 

�
أحذ�ة وحقائب جو���
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المار�ات الرائدة
ق األوسط �  ال��

�� � أهم الُمعِلن��
دول الخليج وشمال أف��ق�ا
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أين أجُد أفضل الُعروض وال���ونات
؟ � نوفم��

��

ت�ل�جرام

ف�سبوك

�
و�� �د اإلل��� ال��

َعــَرب كــل�كس

t.me/arabclicks

ع� َعــَرب كــل�كس

تحقق من رسائلك دائما

سّجل دخولك لرؤ�ة أفضل العروض
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https://t.me/arabclicks
https://www.facebook.com/pg/ArabClicks/offers/
https://www.arabclicks.com/signup/
https://www.arabclicks.com/login/


َأهال نوڤمبر

ا َحظــا َسع�د�
� َحـــمالتك ال�س��قّ�ة!

��
عّزز أر�احك!

ُ
ضاعف وت

ُ
ا لرؤ�تك ت � ع كث��

�
نتطل

© 2019 جميع الحقوق محفوظة ِلــ َعــَرب كــل�كس
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