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دليل رمضان

الشامل من

َعــَرب كــليكس



دليل َعــَرب كــليكس للتسويق رمضان - 2020

حّقق ا�زيد من األرباح مع موسم رمضان ا�بارك
بأسلوب ونصائح َعــَرب كــليكس.   

رمضان يجمعنا بتقاليدنا, عائلتنا, أصدقائنا والعمل الجماعي ولقاءات المحبة والخير. في هذا الموسم 
سيتكلّل التسويق بنجاح باهر إذا ُمِزَج مع القيم والخبرات التي تُوحُدنا.

 وكالمعتاد سنوفر لك في َعــَرب كــليكس الخدمات اللوجستية, ا�وقات وا�يام ا�فضل للترويج, أفضل 
الفئات, الع¦مات التجارية والمنتجات, كذلك يمكنك الحصول على أفضل ا�سعار. انطلق وسترى كيف 
أنك ستكسب الكثير من المال هذا الموسم فقط عن طريق التواصل مع متابعيك من القلب إلى القلب.

هل أنت مستعد لكسب المال من فترة ما قبل رمضان, النصف ا�ول من رمضان, النصف الثاني من 
رمضان وعيد الفطر السعيد؟ 

مع تخصيص شهر كامل للروحانيات, الطعام, الفعاليات ا²جتماعية وبرامج التلفزيون - ف¦ عجب أن 
يقضي متابعوك ما يصل إلى %90 من الوقت عبر ا¸نترنت والتسوق خ¦ل رمضان والعيد على مدار 

هذا الشهر المثالي!

سيغمر المعلنون السوق خ¦ل موسم رمضان بخصومات تصل إلى %70 على الطعام, ا�جهزة المنزلية, 
ا¸لكترونيات, ا�لعاب, مستحضرات الجمال, الموضة, السفر والهدايا.

 استخدم رزنامة َعــَرب كــليكس الخاصة بنا لمشاركة الخصومات والعروض التي يفكر فيها متابعوك 
أسبوًعا تلو ا¿خر - ساعة بساعة.

وتذكر أنه على الرغم من أن الفرصة لكسب المال أكبر في هذه الفترة, إ² أن الحجم الهائل من 
ا¸ع¦نات التي يراها متابعوك سيكون ساحًقا -  لذا حان الوقت لتحسين مستوى اللعبة والتقدم خطوة 
عن الجميع! ستجد أنه عندما تضع معياًرا عاليًا للغاية للمحتوى الخاص بك خ¦ل هذه الفترة, ستلفت 

ا²نتباه في بحر من العروض الترويجية الرائعة. اصنع محتوى قيّما ونادرا!

لقد أنشأنا هذا الدليل القيّم جدا مع وضعك أنت وأرباحك في ا²عتبار. استخدمه لمشاركة فرحة العيد 
ورمضان مع أصدقائك وعائلتك ومتابعيك!

رمضان كريم!
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وقع تأثير رمضان

الذي ينتج عنه  الفراغ  ساعات عمل أقل, املزيد من وقت 

قضاء املزيد من الوقت على اإلنترنت.

ّمما  يؤدي إلى نقطة حتول  في العادات اإلعالمية.
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فهرس احملتويات

Æحقائق رمضانية أساسية للمسوق

السوشيال ميديا Ç رمضان 

معطيات رمضانية

اتجاهات التسوق الرمضانية

ضع بصمتك عÈ رزنامتك

ذروة اÉبيعات Ç رمضان

نصائح رمضانية تسويقية

ابَق عÈ اطّ¦ع عÈ اÉُستجدات
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74%
من اÉبيعات تحدث

باستخدام اÉوبايل 

+59%
زيادة Ç البحث

عن رمضان 

متاجر البيع بالتجزئة عÏ ا¸نÎنت
Ðمبيعاتها يصل إ Ç اÑوÒ تشهد

128%
تزداد الحركة اÉرورية لزائري 

مواقع التسوق عÏ ا¸نÎنت بنسبة 

75%
94%

زيادة Ç نسبة اÉبيعات التي تحّققها 
 اع¦نات رمضان عÈ السوشيال ميديا 

االسبوع الثاني والثالث
حاسÔن Ç رمضان 

حيث يشÎي الناس بكÕة
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السوشيال ميديا في رمضان

تأث× رمضان عÈ زحمة السوشيال ميديا

زيادة  7.2× -  التسوق واÉوضة 

زيادة 5.7× - وصفات الطعام والحلويات

زيادة 1.7×  - العائلة واÉنزل 

تأث× السوشيال ميديا عÈ القرار بالÙاء
تقريبا  %90 من اÉُستهلكÆ يثقون Ç توصيات ا¿خرين       

يزيد احتÔل الÙاء  بنسبة  %71 بعد التوصية عÏ السوشيال ميديا

 اÉحتوى الذي يقوم بإنشائه اÉستخدم موثوق ومضمون أكÕ بنسبة  %50 من وسائل ا²ع¦ن التقليدية

94%
من اÉتسوقÆ يستخدمون الفيسبوك 

 

 85%
يستخدمون تطبيقات اÉُراسلة

38% 
يستخدمون انستغرام للعثور عÈ العروض/ اÉبيعات

300%
ازدياد عدد اÉُشاهدات عÈ يوتيوب 
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اتجاهات الÙاء

يجهدون لÙاء اÉنتجات بالّسعر ا�رخص 

يبحثون عن عروض رمضان 

يبحثون عن تخفيضات وكوبونات خصم

40%
40%
49%

من يتسوق Ç رمضان؟

نساء 
رجال

58%
42%

اÉاركات Ç رمضان

يشÎون ا�رخص سعرا 

يبحثون حسب اÉاركة 

يتجهون إÐ ماركات ومنتجات جديدة

40%
60%
83%

كم من اÉال ينفقون؟

أكÕ من أي شهر عادي 53%

معطيات رمضانية

احتفا²ت رمضان

Ûمن سكان العا

23%
يعملون أقل

82%
مليار شخص
1.5
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ا²كÕ بحثا خ¦ل رمضان

العÙة ا�كÕ تسوقا Ç رمضان

السياراتمواد تعليمية

اÉكياج
 تصاميم

واكسسوارات منزلية

أجهزة منزلية
أزياء

 ساعات

ومجوهرات

هواتف, أجهزة

تلفاز وكمبيوتر وكام×ات 
هدايا

الطعام واÉؤونة

Òو اÉبيعات Ç رمضان

95%
اÉوضة

114%
الديكور واÉنزل

115%
الساعات 

148%
ا�جهزة ا¸لكÎونية اÉحمولة 

اجتاهات التسوق في رمضان

منتجات الجÔل

والعناية الشخصية 

اÉوضة اكسسوارات

السيارات 

ألعاب الفيديو الطبخ  الكÎونيات

أجهزة تلفاز/ ترفيه
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التدفق األكبر

في مبيعات وزحمة  األونالين

خالل منتصف رمضان

يبدأ اÉتسوقون Ç منطقة الÙق ا�وسط وشÔل أفريقيا Ç التسوق قبل

أسبوعÆ من بداية شهر رمضان, يبدأ العدد Ç التصاعد Ç النصف ا�ول

من الشهر الكريم وتبلغ ذروة اÉشÎيات Ç ا�سبوعÆ الثاÞ والثالث.

اسبوع  1-

زيارات                    مبيعات

اسبوع 1

بداية رمضان

اسبوع  2 اسبوع 3 اسبوع 4 عيد الفطر

عيد الفطر

 اسبوع 1+

1.50

1.40

1.30

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80
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ا²حد Æا²ثن الث¦ثاء ا²ربعاء الخميس الجمعة السبت

2

3 4 5 6 7 May 8

May 1
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May 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 May 23

3024 25 26 27 28 29

24April 2322212019 25

171615141312 18

1098765 11

3April 21313029 4

26 27 28 29 30

فÎة ما قبل رمضان - رّوج الطعام واÉؤونة, لوازم وأدوات اÉطبخ, مستلزمات الديكور اÉنزà, ا�زياء

عيد الفطر - اكسب من ا�جهزة اÉنزلية, اÉطاعم وهدايا اللحظة ا²خ×ة.

 النصف ا�ول من شهر رمضان - ركّز عÈ الروحانيات, وصفات الطعام وا�زياء اÉحتشمة

النصف الثاÞ من شهر رمضان - اÉطاعم, مستحâات التجميل واÉكياج, ا²كسسوارات والهدايا اÉتنوعة

بداية رمضان

ضع بصمتك على رزنامتك

²ئم برنامجك التسويقي ²تجاهات التسوق طيلة شهر رمضان
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ساعات ذروة املبيعات في رمضان

Æ̧فطار بساعت Ç ساعات اليوم, ا²ستعداد وãاء مستلزمات الطعام - تبلغ ذروتها قبل ا
بعد الساعة 9 مساًء, تزداد جميع اÉشÎيات ا�خرى بشكل هائل

نصیحة #2
رّوج من خ¦ل السوشيال ميديا

يزداد استخدام الفيسبوك بنسبة 200% 

من 5 - 2 صباحا 

نصیحة #1
سّوق خ¦ل اليوم  الطعام والبقالة 

UberEats , Dailyealz 

Quality Food نون, سوق

LesGastronomes,  و 

12 AM - 6 AM8%

6%

4%

2%

0%

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

6 7 8 9 10 11

AM

12 1 2 3 4 5

AM

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

PM

4:30 PM
ãاء مستلزمات الطعام

3:00 AM
مشÎيات أخرى
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أفضل 10 نصائح من عرب كليكس لكسب املزيد

من املال وحتقيق األرباح في موسم رمضان 2020 

استھلّ باكراً
 تحقق من الرزنامة اسبوعيا 

ليسهل عليك الÎويج وا²ختيار

الئم برنامجك الترویجي
 رّوج للمنتجات الغذائية وا�طعمة

 والبقالة Ç النهار ثّم للفئات
ا�خرى مع بداية الليل

 وّفر علیھم عناء البحث
 قّدم لهم مسبًقا مواعيد ا¿ذان،

̧فطار، وصفات  مواعيد السحور وا
طعام وحلوى

أنشئ الفیدیوھات القّیمة
 استفد من زيادة اÉبيعات بنسبة

300%

إعادة التسویق
 تواصل مع متابعيك من 

 خ¦ل منّصتÆ وأكÕ وقم ببيع
Õبنسبة %80 أك

حقق وصوال طبیعیا أكبر
 استخدم الحم¦ت ا¸ع¦نية اÉدفوعة 

خ¦ل رمضان

ساھم في األعمال الخیریة
ص åرمضان هو شهر الخ× والزكاة, خص 

 حّصة من أرباحك لæعÔل الخ×ية.
اطلب مساهمة جÔه×ك Ç ذلك

رّوج منتجات غالیة الثمن
 احصل عÈ عمولة CPS كب×ة

ال  تعّلق نشاطاتك باكًرا
 واصل نشاطاتك الÎويجية 

 والتسويقيّة حتّى الرمق ا�خ× من
أيّار، أي بعد احتفاليّة عيد الفطر

إنشاء قائمة بریدیة
 قوائم ترويجية تخدمك Ç مس×تك

التسويقية و استعداًدا لعيد ا²ضحى

 أهم النصائح يف رمضان 2020
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https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-2020/


 ابقى على اّطالع

 في رمضان 2020

تيليجرام
t.me/arabclicks

تطبيق َعــرَب كــليكس
iOS/أندرويد Èحمل التطبيق ع

فيسبوك
انضم إÐ مجموعتنا

ÞوÎيد ا²لكÏال
تحقق من رسائلك داçا

َعــرب كــليكس
سّجل دخولك لرؤية أفضل العروض

العروض والكوبونات
éالوقت الفع Ç
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https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/11
http://t.me/arabclicks
https://www.facebook.com/groups/ArabClicks/
https://www.arabclicks.com/signup/
https://www.arabclicks.com/ar/signup/
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608


© ArabClicks 2020. All rights reserved.

رمضان كرمي 

عيد فطر سعيد

بالصحة والسعادة والربح الوفير!
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