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في ھذا الدلیل اإلرشادي
اكتشف المنتجات والفئات والعالمات التجارية التي علیك ترويجھا، متى وكیف!

ا�سب الم��د من المال في رمضان 2021!

حقائق و�حصاءات عل�ك معرفتها 

تأثير أزمة فيروس كورونا على رمضان  

ا في رمضان اتجاهات ال�س��ق األ�ثر رواج�

تخف�ضات الطعام والمطاعم 

الفئات األفضل أداًء في رمضان

أفضل المنتجات لعام 2021

استعراض ميزان�ة اإلنفاق لدى العمالء 
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ن فرص كسب المال تق��م رمضان - عيِّ

تصم�م إعالنات شهر رمضان 

التوق�ت الصحيح هو �ل شيء!

منصات التواصل االجتماعي في رمضان

حّسن للم��ا�ل والهواتف الذك�ة

8 نصائح �س��ق�ة في رمضان

الدراسة خالل شهر رمضان 

ا على �ل جد�د!  ابَق مّطِلع�
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اكسب المزيد من المال في شھر رمضان المبارك 2021!
استعّد لموسم التسوّق األكبر ھذا العام!

ا �ك في دل�ل عرب �ل�كس لشهر رمضان الم�ارك 2021!  ومرح��
ً

أه�

ا حدٌث اجتماعّي ثقافّي  شهر رمضان الم�ارك له فضل دينّي عظ�م في قل��نا، ول�ّنه أ�ض�
تراثّي وتقل�دّي متعّدد المظاهر، و�عّد أفضل موسم لل�سّوق عبر اإلنترنت لهذا العام، مع 

تخف�ضات وخصومات حّتى 90% على أفضل العالمات التجار�ة!

ا إّ�اهم إلى ال�حث عن أفضل  ر في سلوك الم�سّوقين عبر اإلنترنت، دافع�
ّ
موسم رمضان يؤث

المنتجات، الخصومات وك��ونات الخصم.

إّنه من أهم مواسم ال�سّوق من �ل عام، تزداد معه فرصك في تع��ز رص�دك من األر�اح 
واالرتقاء �أدائك الترو�جي وال�س��قي من خالل معرفة تقّصي احت�اجات متا�ع�ك 

واهتماماتهم وتلب�تها أو إش�اعها.

رت �ش�ٍل م�اشر في أنماط ال�سوق 
ّ
أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوف�د 19 أث

والقرارات الشرائ�ة للم�سّوقين ودفعتهم إلى ال�سّوق أ�ثر عبر اإلنترنت. في هذا الدل�ل 
ن من 

�
ر ذلك في استرات�ج�ة ال�س��ق �العمولة لتتمك

ّ
اإلرشادي سوف تك�شف ك�ف سيؤث

تحقيق أ�بر قدر من األر�اح في 2021!

ا�دأ اآلن - أ�شئ خّطتك ال�س��ق�ة والترو�ج�ة لشهر رمضان الم�ارك 2021 اليوم!
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رمضان باألرقام - حقائق وإحصاءات 

ان العالم
�
من س�

 مل�ار مسلم �حتفلون 
برمضان حول العالم

1.8

%24

%64
من المسلمين �خّططون 
إلنفاق الم��د من المال 

خالل رمضان 

 يوم ال�سّوق األ�بر
 في عام 2020 �ان

في  رمضان

 عمل�ات ال�حث عن
 شهر رمضان

 الم�ارك عام 2021
ازدادت ب�س�ة

%2400

%75
 من الم�سّوقين 

ي�حثون عن عروض  
عبر اإلنترنت في  

رمضان الم�ارك
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كیف غیّر فیروس كورونا أنماط التسوّق

%99%55+%50-

%50+%18+

 من الم�سّوقين أع��وا عن
 قلقهم من فيروس كورونا

�س�ة ز�ادة الم�سّوقين
الجدد عبر اإلنترنت 

�س�ة ز�ادة العمل�ات الشرائ�ة
�استخدام �طاقات االئتمان 

انخفاض ال�سّوق
الشخصي 

�س�ة ز�ادة المب�عات
عبر اإلنترنت 

جّرْب تكَسْب: 
 في شهر رمضان الم�ارك هذا العام، حاول ترو�ــــج منتجات الـ 

ال�ف ستا�ل للمنزل وجميع المنتجات التي ترتقي �الح�اة المنزل�ة.
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ازدياد اإلقبال على التسوّق في رمضان
%128+

%75+

%37+

%13+

المب�عات عبر اإلنترنت

عدد زائري المواقع اإلل�ترونّ�ة

عمل�ات ال�حث لل�سّوق

تحم�ل التطب�قات

جّرْب تكَسْب: 
استِفد من نمّو حركة ال��ارات (تراف�ك) وعدد العمل�ات 

م بترو�ــــج المنتجات التي �عشقها متا�عوك 
ُ
الشرائ�ة - ق

و�حتاجونها في شهر رمضان الم�ارك 2021. واصل 
ا! القراءة لتك�شف المنتجات والفئات األ�ثر رواج� %65%80

2021

ع أن ي�سّوقوا
ّ
من المتوق

 عبر اإلنترنت

2020

نت اء ع�� اإلن�� ز�ادة عمل�ات ال��
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مھرجان رمضان للطعام والمأكوالت
� شهر رمضان 2020

ا �� الطعام �ان الفئة األ��� مب�ع�

ز�ادة طل�ات توص�ل الطعام
� � دول مجلس التعاون الخل���

�� 

 %200 ح��

�س�ة ز�ادة استخدام 
تطب�قات الطعام وال�قالة

ح�� %78
� رمضان

��

%125
�س�ة ز�ادة عمل�ات ال�حث
� شهر رمضان

 عن الطعام ��

%23
� األسب�ع

 نمّو ��
 األول لوحدە

�س�ة النمو السن��ة 2019 - 2021

ا تلو اآلخر! ا من األسب�ع األخ�� الذي �سبق رمضان، تزداد عمل�ات ال�حث عن وصفات الطعام والحل��ات ب�س�ة 1000%، أسبوع� �دء�
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نموّ المبیعات حسب الفئة

الم��ا�الت

%148+

ساعات ال�د

%115+

ل والمع�شة � الم��

%114+

الموضة واألز�اء

%95+

 VOD/التلف��ون

%43+

ألعاب الف�ديو�الج�منج

%32+

الطعام�ال�قالة

%58+

المطاعم

%51+

منصات ال�سّوق أونالين

%49+

الصحة�الجمال

%46+

جّرْب تكَسْب: 
اختر 3 فئات تتوافق مع محتوى 
ز عليها ورّوجها في

�
قناتك، ثّم رك

شهر رمضان 2021!
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المنتجات األكثر رواًجا 2021
� �حتاجها الجميع هذا العام: منتجات الـ ال�ف ستا�ل ال��

جّرْب تكَسْب: 
ا التي س�ثير  اختر 2-3 من المنتجات األ�ثر رواج�

م 
ُ
اهتمام متا�ع�ك وتلّبي احت�اجاتهم أو �سعدهم، وق

�مراجعتها في قناتك، ثّم راقب أسعارها 
والتخف�ضات المطّ�قة عليها لتمنحها لمتا�ع�ك 

�أرخص األسعار الممكنة!

العطور والحقائب - فيرزا�شي، غو�شي، 
شان�ل، رو�يرتو �افالي، توم فورد، داف�دوف

 BooHoo، PrettyLittleThing، - األز�اء
Cardin، Moschino، Armani

Yeezy حذاء أد�داس

Air Force حذاء نا�كي

أساس�ات ف�كتور�ا س�ك��ت

iRobot من Roomba مك�سة كه��ائ�ة

LG تلف��ون ذكي

Dell مبيوتر محمول�

Philips ة هوائ�ة�
ّ

ق�

Bosch فرن كه��ائي

JBL سماعات أذن�مكبر صوت

Samsung هاتف ذكي

ساعة آ�ل�آ�فون
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رحلة الشراء في شھر رمضان المباركتخطیط میزانیة اإلنفاق في شھر رمضان المبارك
ائها ق�ل استهالل الشهر الم�ارك � قاموا �ال�حث عن منتجات ل�� 84% من الم�سّوق��

جّرْب تكَسْب:
ا لشهر  م بتخط�ط وتطبيق استرات�جيتك ال�س��ق�ة والترو�ج�ة مس�ق�

ُ
 ق

ر أ�ثر في قرارات الشراء 
ّ
رمضان 2021! شارك توص�اتك اآلن كي تؤث

لدى متا�ع�ك!

%20
�شترون و�نفقون أموالهم - ق�ل رمضان

%80
�شترون و�نفقون أموالهم - خالل رمضان

3+ أشهر
%10

2-3 أشهر
%16 3-4 أسابيع

%24

1-2 أسابيع
%34

�دون تخط�ط
%16
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تقويم رمضان 2021 - حّدد ُفَرص كسب المال

ما ق�ل رمضان
1 آذار - 12 ن�سان

النصف األول من رمضان
12 - 27 ن�سان

� وع�د الفطر
النصف الثا��

 28 ن�سان - 15 أ�ار

أبِهر متا�ع�ك - أدِهشهم وأِثر أحاس�سهم 
 : ً

�محتوى يوقظ تلّهفهم لشهر رمضان، مث�
الطعام والمنتجات الروحان�ة.

رّوج: الطعام، المنتجات الروحان�ة، 
ل والد�كور � مستلزمات الم��

أقِنع متا�ع�ك - أسِد إليهم النصائح 
ائ�ة حول المنتجات، األسعار ال��

 والمتاجر المفّضلة

رّوج: منتجات الجمال والعنا�ة
الشخص�ة، األز�اء والموضة، الهدا�ا 

ادعم متا�ع�ك - امنحهم أقوى عروض 
الخصم والتخف�ضات ع� المنتجات 
� ي�حثون عنها! والعالمات التجار�ة ال��

رّوج: األجهزة ال�ه��ائ�ة،
 األز�اء الفاخرة
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ما ھي الصیغة المثلى إلعالنات شھر رمضان؟

ُسس إعالنات رمضان المثال�ة
�
أ

ا   مهم�
ً

� شهر رمضان، إ� جانب كونها عام�
إن إعالنات رمضان �اتت ُتعد من أهّم مصادر حركة ال��ارات ��

� تث�� اهتمامهم ودهشتهم. فيه�ة كذلك. وعل�ه، من المهّم أن تقوم ب��شاء اإلعالنات ال�� و�ج�ة وال�� إل�صال رسالتك ال��

جّرْب تكَسْب: 
أ�شئ �عض الف�ديوهات أو م�شورات الف�ديو مع م��ــــج مت�امل 
ُسس والعناصر السح��ة أعالە لتز�د الوصول والـ تراف�ك 

ُ
من األ

وتعّزز رص�دك من األر�اح في 2021!

كةاألمانة والموثوقّ�ة حّس الف�اهةالتعاطفاالنتماء إ� الق�م الثقاف�ة المش��
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روّج المنتجات والخدمات المثلى في الوقت األمثل!

ا��شف عّم ي�حث متا�عوك وم�� �قومون �ذلك!

•  �شهد شهر رمضان الم�ارك ز�ادة ب�س�ة 1950% في عدد عمل�ات 
ال�حث عند اإلفطار

ق مكّثف حّتى الساعة السادسة�السا�عة مساًء، ثم �عقبها  •  �سوُّ
انخفاض حاّد

•  �س�ة 21%: ي�سّوقون أثناء االستراحات ما �عد الظهر
 (03:00): التوق�ت األمثل ل�شر م�شورات ف�سبوك

ً
•  الثالثة ل��

 (04:00): +17% خالل رمضان
ً

•  المب�عات عند الرا�عة ل��

جّرْب تكَسْب: 
عّزز رص�دك من األر�اح مع سلسلة من الحمالت 

ال�س��ق�ة والترو�ج�ة �ستهدف من خاللها المطاعم 
وطل�ات الطعام، منتجات ال�قالة وأجهزة المطبخ 

م 
ُ
ال�ه��ائ�ة. أّما لترو�ــــج �اقي المنتجات والفئات، ق

ا في ساعات الص�اح  �جدولة م�شوراتك ل�شرها تلقائ��
األولى!

12 AM - 6 AM6 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

6-7 PM
�ات الطعام مش��

3:00 AM
�ات أخرى مش��
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منصات التواصل االجتماعي في شھر رمضان المبارك

75 مليون
تغ��دة على ت��تر

40 مــل�ــون
مستخدم ت�ل�جرام هم من

دول الشرق األوسط وشمال أف��ق�ا

58 مــل�ــون
ساعة إضاف�ة - ز�ادة ال�شاط على ف�سبوك

%300
ز�ادة في �س�ة المشاهدة على يوتيوب، و�شمل-

%50+
يهتمون �الشراء عبر إ�ستقرام

+22% ال��اضة 
+30% السفر

+20% ألعاب الف�ديو
+27% المحتوى الديني

جّرْب تكَسْب:
ا إلدارة   حّسن قناتك على منصات التواصل االجتماعي هذا العام لتتوافق مع األجواء الرمضانّ�ة، ولتكون مستعد�

�شاطاتك �ما يتوافق مع أهدافك واسترات�ج�ك! هل ترغب في االرتقاء ب�شاطاتك أ�ثر وز�ادة فرص كسب 
المال؟ جّرب إ�شاء حمالت إعالنات مدفوعة في شهر رمضان 2021!
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حّسن للموبايل والھواتف الذكیة في شھر رمضان 2021

من إجمالي العمل�ات الشرائ�ة %74
على اإلنترنت تتّم �استخدام الم��ا�ل

عة عند%30
ّ
�س�ة نمّو المب�عات المتوق

التحسين للم��ا�ل والهواتف الذك�ة

جّرْب تكَسْب:
ا، في��غي عل�ك تحسين موقعك اإلل�تروني ليتوافق  إذا كنت ناشر�
ا  مع الم��ا�ل والهواتف الذك�ة! إن هذە الخطوة ستحّقق لك عائد�

 وتعّزز من أدائك وأر�احك!
ً

هائ�
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ما الّذي ُيمیّــــز رمضــــان 2021؟
ا عن السنوات الّسا�قة؟ ات �س�ب كوف�د 19، ك�ف س�كون عام 2021 مختلف� مع �ل التغي��

! حّقق الم��د واجن� أ���

01

02

03

04

� إ� التفك��  � شهر رمضان �دفع الصائم��
إن الص�ام ��

وس كورونا، س�قومون  � ف��
ّ � ظل أزمة تف��

، و�� �الطعام أ���
! نت أ��� �طلب الطعام ع�� اإلن��

رّوج منتجات ال�قالة، خدمات توص�ل طل�ات الطعام 
وأجهزة المطبخ لتكسب الم��د!

الطعام حاجة قصوى!

ون معظم احت�اجاتهم ع��  � �ش�� ع� الرغم من أّن الم�سّوق��
� وا�بوها  نت، ول�ّنهم ما يزالون يولون ثقتهم المار�ات ال�� اإلن��

وس كورونا. � ف��
ووثقوا بها ق�ل أزمة تف��

ا للمنطقة الجغراف�ة - عّزز  رّوج العالمات التجار�ة المحل�ة وفق�
ثقة متا�ع�ك �خ�اراتك و�ما تقّدمه وضاعف عدد تح��التك!

العالمات التجار�ة المحل�ة 
�� محّل الثقة!

ازدادت عمل�ات ال�حث عن ممارسة ال��اضة والحفاظ ع� 
� رمضان 2020

الل�اقة ال�دن�ة ب�س�ة %115 ��

� احت�اجاتهم وسعيهم 
ّ شارك متا�ع�ك معدات ر�اض�ة تل��

للحفاظ ع� ل�اقتهم ال�دن�ة + را�ط أو ك��ون الت�ّبع الخاص 
�ك!

االهتمام �ممارسة ال��اضة
والل�اقة ال�دن�ة

م أون الين"
�
• 300% �س�ة ز�ادة عمل�ات ال�حث عن "التعل
• مشاهدة ف�ديوهات التنظ�م والتنظ�ف تزداد.

ادعمهم �منتجات وخدمات ومنصات �ساعدهم ع� تط��ر 
نت وتحقيق أسلوب الح�اة الذي  م ع�� اإلن��

�
ذواتهم، التعل
يرغبون ف�ه.

ال�حث عن تط��ر الذات 
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05

06

07

08

فيه�ة ب�س�ة %60 • ازدادت عمل�ات ال�حث عن الحلول ال��
• ازداد عدد ت�ب�ت التطب�قات ب�س�ة %37 

• ازداد استهالك محتوى البود�است Podcasts ب�س�ة %92

ينفق الناس اليوم م�الغ أ��� من ذي ق�ل ع� شاشات 
التلف��ون. رّوج التلف��ونات، ألعاب الف�ديو والخدمات!

ف�ه ال غ�� عنه! ال��

 �
وس كورونا قد تؤّدي إ� صع��ة �� � ف��

ا إ� أّن أزمة تف�� نظر�
ز�ارة المساجد وحلقات اإلفطار الجماع�ة، فقد ي�حث متا�عوك 

نت. عن أفضل المحت��ات الدي��ة ع�� اإلن��

� ازداد ب�س�ة %1860. •ال�حث عن تطب�قات للمسلم��
�ة" ع�� يوتيوب وجوجل  عات واألعمال الخ�� ّ • ال�حث عن "الت��

�لغ مست��ات ق�اس�ة.

حافظ ع� الصلة الدي�ّ�ة 
م بتع��ز التقال�د الدي��ة!

ُ
وق

� قناتك قد يؤّد�ان إ� 
عدم الم�ادرة وخلق األجواء التفاعل�ة ��

� التفاعل ب�س�ة %40!
انخفاض ��

ا من االنتماء والمشاركة ��  تواصل مع متا�ع�ك وامنحهم حس�
ن من استقطابهم من جد�د وتحقيق ز�ارات عائدة! ع� 

�
تتمك

 �
س��ل المثال: �مكنك إطالعهم ع� آخر مستجّدات أزمة تف��

� شهر رمضان.
وس كورونا �� ف��

مجتمعات التواصل
نت ع�� اإلن��

نت س��حثون عن اإلعالنات  � ع�� اإلن�� ال شك أن الم�سّوق��
� رمضان لتلب�ة احت�اجاتهم.

المدفوعة ��
� اإلنفاق ع� اإلعالنات 

ا ب�س�ة %94 �� شهد رمضان 2020 نمو�
المدفوعة ع� منصات السوش�ال م�د�ا.

ان�ة تحّددها بنفسك، اإلعالنات المدفوعة �مكن أن  � �م��
�ساعدك ع� تحقيق عائد جّ�د وتع��ز رص�دك من األر�اح! 

م إ�شاء حمالت إعالنات مدفوعة! 
�
تعل

� حمالت أ���
إعالنات مدفوعة!

https://www.arabclicks.com/ar/academy/categories/%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/


18

ُقم بدراسة رمضان وتخطیط استراتیجیتك التسويقیة فیه مع أكاديمیة عرب كلیكس!

� عالم األفلي�ت
م أ�ار ال�س��ق �العمولة للنجاح ��

�
ك�ف�ة إ�شاء حمالت ترو�جّ�ة مدفوعة ناجحة:تعل : ز�ادة وصولك الطب���

� نتائج �حث جوجل:
�ما وتحّقق من مقاالتنا اإلرشاد�ة والتعل�مّ�ة حول رمضان حّسن موقعك ��

دل�ل ال�س��ق �العمولة رمضان 2021

دل�ل ال�س��ق �العمولة ع�د الفطر 2021

ر�ــح المال من ال�س��ق �العمولة 
� رمضان

ع�� وسائل التواصل االجتما�� ��

� ال����ات�ف  أفضل 6 طرق لتحس��
وز�ادة تح��التك ع� ف�سبوك ا�ستقرام

قواعد ذهبّ�ة ل�تا�ة الم�شور الّنّ��
ا للّتفاعل والّتح��الت األ��� تحق�ق�

ع� ف�سبوك وت����

SEO محر�ات ال�حث � تحس��

� � محر�ات ال�حث للمبتدئ�� تحس��
القسم األول

� � محر�ات ال�حث للمبتدئ�� تحس��
�
القسم الثا��

كورس �س��ق
�
�العمولة مجا��

� �المبتدئ�� ف�� المح��

https://www.arabclicks.com/ar/%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%b3-%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%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%86/
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/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%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%81%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/seo-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/seo-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d9%8f%d9%85-%d8%a8%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%83-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af-2/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d9%8f%d9%85-%d8%a8%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%83-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8a%d9%83/
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ت�ل�جرام
t.me/arabclicks

ف�سبوك
انضم إ� مجموعة ت�ادل 

� عرب �ل�كس
ات مسّو�� خ��

�
و�� �د اإلل��� ال��

�د الوارد مّنا! ا ع� ال�� ابَق مّطلع�
أفضل ال���ونات والعروض

�
� الزمن الحق���

��

عرب �ل�كس
سّجل دخولك لتك�شف أقوى العروض 

تطبيق عرب �ل�كس
!iOS/حّمل التطبيق ع� أندرو�د

ال تدع شیًئا يفوتك في 2021!
و�ج�ة مع ش�كة عرب �ل�كس،  احصل ع� �ل ما تحتاجه لتحقيق أهدافك ال�س��ق�ة وال��
ون�ة! : خصومات وتخف�ضات ح��ة وأفضل عروض الصفقات ألشهر المتاجر اإلل��� ً

مث�

جّرْب تكَسْب: 
م أسرار ال�س��ق �العمولة وأفضل الممارسات 

�
انضم إلى مجموعة ت�ادل خبرات مسّوقي عرب �ل�كس لتتعل

والنصائح من أفضل المسّوقين �العمولة على ش�كة عرب �ل�كس. انضم اآلن!

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