
Display - عرب كلیكس 
المجموعات اإلعالنیة أصبحت سھلة



 

 عرض عرب كلیكس  - برنامج تعلیمي عن المجموعات اإلعالنیة 

المجموعة اإلعالنیة  Ad Group  ھي عبارة عن أداة تساعدك على القیام بالترویج للعدید من العروض والنماذج 
الرائعة  وكل ذلك بواسطة استخدام كود واحد فقط.

 
یمكنك إنشاء مجموعات إعالنیة   live Ad Groups  مباشرة واستخدامھا لتنظیم العروض حسب أنواع المنتجات، 

األسواق المتخّصصة، طرق الدفع،  والتصنیفات األخرى التي تناسب احتیاجاتك.



 

عرض عرب كلیكس  - برنامج تعلیمي عن المجموعات اإلعالنیة
 AD Groups 

في ھذا البرنامج سوف تتعلّم:

.1Live Ad Group كیف تقوم باستخدام المجموعة  اإلعالنیة الُمباشرة

.2Ad Group details كیف تقوم بمراجعة التفاصیل المتعلقة بالمجموعات اإلعالنّیة

كیف تقوم بإنشاء مجموعتك اإلعالنیة Ad Group  الخاصة بك3.



كیف تقوم باستخدام المجموعة اإلعالنّیة المباشرة 1. 
(Live Ad Group)



ھیا بنا نبدأ!
قم بتسجیل الدخول على حساب عرب كلیكس



 " Ad Groups "  عالمة التبویب

"Ad Groups" (أدوات)  في العمود أیسر الصفحة،  ثم اختر عالمة  التبویب " Tools " انقر على



 Ad Group قم باختیار مجموعة إعالنّیة
یجب أن یشمل اسم المجموعة نبذة قصیرة لوصف المجموعة - قم باختیار المجموعة التي تالئم احتیاجاتك



قم بابتكار كود إعالني  لموقعك وذلك من خالل القیام بـ 3  خطوات بسیطة 
.1 iFrame  أو JavaScript  اختر 
  انسخ الكود2.
 ألصق الكود على موقعك3.



كیف تقوم بمراجعة تفاصیل المجموعة اإلعالنیة2. 
Ad  Group details 



Ad Group Details تفاصیل المجموعة اإلعالنیة

 في داخل كل مجموعة إعالنیة سوف تكون قادرا على مراجعة تفاصیل المجموعة اإلعالنیة مثل نوع اإلعالنات 
 - random وما ھي الطریقة التي یتم بھا عرض اإلعالنات: بشكل عشوائي، بالتناوب ( status ) الحجم، الحالة

optimization التحسین - custom weights تحدید عدد مرات الظھور



 Ad Group Tracking  كیفیة تتّبع المجموعة اإلعالنیة 
 

 Ad Group لكي تتمكن من تتّبع نجاح اإلعالن في عملیات البیع، یمكنك إضافة معاییر خاصة بالمراجعة الى الـ
المجموعة اإلعالنیة.



Ad Group Offers  قم بمراجعة عروض المجموعة اإلعالنیة
 

"  Offer " یمكنك القیام بمراجعة كل العروض على المجموعات اإلعالنیة في القائمة التالیة أدناه، في خانة



كیف تقوم بإنشاء مجموعتك اإلعالنیة الخاصة بك3. 
Ad Group



Ad Group قم بإنشاء مجموعتك اإلعالنیة الخاصة بك
على الصفحة الرئیسیة "Ad Group " ، انقر على "Create Ad Group " كي تقوم بإنشاء المجموعة اإلعالنیة 

الخاصة بك.



قم بإنشاء مجموعة إعالنیة Ad Group - قم بتعبئة التفاصیل
عبئ في الخانة Name  اسم المجموعة1.
قم باختیار نوع  Type  المجموعة اإلعالنیة (إذا أردت إنشاء بانر، سوف تحتاج اختیار حجم للبانر)2.
.3 Active Status   (الحالة الفعالة)   اختر
.4serving strategy قم باختیار استراتیجیة  عرض اإلعالن

○random  بشكل عشوائي بالتناوب
○ custom weights تحدید عدد مرات الظھور
○optimization التحسین



قم بإنشاء مجموعة إعالنیة Ad Group - قم بتعبئة التفاصیل
عبئ في الخانة Name  اسم المجموعة1.
قم باختیار نوع  Type  المجموعة اإلعالنیة (إذا أردت إنشاء بانر، سوف تحتاج اختیار حجم للبانر)2.
.3 Active Status   (الحالة الفعالة)   اختر
.4serving strategy قم باختیار استراتیجیة  عرض اإلعالن

○random  بشكل عشوائي بالتناوب
○ custom weights تحدید عدد مرات الظھور
○optimization التحسین

* فور انتھائك من العملیة، انقر على عالمة
 "Create Ad Group " التبویب   



قم بإنشاء مجموعة إعالنیة AD Group  - أضف النماذج المبتكرة
انقر على "Add Creative "لكي تقوم بإضافة االعالنات المتاحة لمجموعتك 



قم بإنشاء مجموعة إعالنیة  Ad Groups -  أضف النماذج المبتكرة
قم بالنقر على " Add " بجانب البانرات التي ترید إضافتھا لمجموعتك



قم بابتكار كود إعالني لموقعك من خالل القیام بـ  3 خطوات بسیطة
.1 iFrame  أو   JavaScript اختر
انسخ الكود2.
الصق الكود على موقعك3.



 

جدید          

كــسب المال مع عرب كلیكس أصبح أسھل اآلن!

كل ما عشقتھ واستخدمتھ على موقع عرب كلیكس، اآلن یمكنك 
الحصول علیھ عبر تطبیق موبایل مدھش:

اكسب المال من ترویج العالمات التجاریة المفضلة لدیك!★
عروض صفقات وخصومات حصریة لترویجھا في قناتك★
أنشئ روابط ذكیة بنقرة واحدة فقط!★
تتبَّع تحویالتك في الزمن الحقیقي!★

تطبیق عرب كیلكس في خدمتك اآلن أكثر من أي وقت مضى!

جّربھ اآلن!

https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608


لدیك أسئلة؟
  

انضم إلى  مجموعتنا
قم بزیارة مركز الدعم

  أو تواصل معنا 

https://www.facebook.com/groups/ArabClicks/
https://www.arabclicks.com/support/
https://e.arabclicks.com/ac-support-form-en-0

