
إنشاء روابط  ذكیة (روابط عمیقة)
روابط ترویجیة لصفحة المنتج



 

ما ھو الرابط الذكي؟ 

وظیفة الروابط الذكیة ھي أن توّفر لك إمكانیة إنشاء روابط اعالنیة لمنتجات محّددة  في موقع مبیعات الُمعلن. 
فبدل أن یصل الزائر إلى الّصفحة الرئیسیة للُمعلن، سوف یصل مباشرة إلى صفحة منتجاتك المفّضلة التي 

ترید ترویجھا لھم.  ھذا األمر من شأنھ أن یختصر الطریق على زائرك ویحّسن من نسبة المبیعات و بالتالي 
ارباحك انت!

 

ھل تعلم؟
یمكنك مشاركة روابطك الذكیة على موقعك، المدّونة، الیوتیوب، الفیس بوك، التویتر، االنستغرام، االیمیل، 

الواتسآب -أو  أي طریقة أخرى  تتواصل فیھا مع متابعیك! 



 

تعّلم  كیفّیة إنشاء الروابط الذكیة

لدیك خیارین: 

ُمولّد رابط ذكي1.

صفحة عرض المعلن2.

#


 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر
 Tools > SmartLink 

Generator



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر العرض
الذي ترغب
 بالترویج لھ

☝ یمكنك إنشاء
 روابط ذكیة فقط 

للعروض الخاصة بك, 
 الُمصادق علیھا. 



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر منتجا أو صفحة 
من موقع المعلن



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

انسخ رابط المنتج



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

انسخ  حتى 50 رابطا في 
المربع الُمشار إلیھ - رابط في 

كل سطر. 

 SubID اختیاري - أضف💡
إلنشاء tag - وسم فرید من 

نوعھ لھذه الروابط



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختیاري - 
حّدد المربع  لتقصیر رابطك 

الذكي. 

اضغط على زر  -
’(Create SmartLink(s‘ 



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي
ھنیئا لك -

رابطك الذكي جاھز!

اآلن یمكنك  إرسالھا, 
نشرھا, تغریدھا 

ومشاركتھا  في كل 
مكان!



 

انشاء روابط ذكیة - صفحات عروض المعلنین 

سّجل دخولك  على 
َعــرب كــلیكس

اختر
Offers>All Offers 

راجع
عروض عرب كلیكس 

الحصریة واختر العرض 
الذي ترغب في الترویج 

لھ. 

یمكنك انشاء رابط ذكي مباشرة إلى صفحة عرض المعلن



 

انشاء روابط ذكیة - صفحات عروض المعلنین 

NOON

وافق على شروط 
واحكام المعلن



 

 قم بإنشاء رابطك الذكي 

اختر 
(أضف  الرابط الذكي)

“Add deep link”



 

قُم بإنشاء رابطك الذكي

1) ألِصق رابط المنتج
 على نافذة 

2) إضغط على عالمة +

3)قُم بنسخ الرابط
 من نافذة الــ

 

“Your Tracking Link”

(رابط التتّبع الخاص بك)
1

2

3



 

قُم بإنشاء رابطك الذكي - الرابط الّصغیر

    

“Generate TinyURL”

لتقصیر رابطك،
اضغط على



 

انشاء رابط ذكي - صفحة عرض المعلن

 مالحظة:
یمكن أن یستغرق تشغیل رابطك 

مدة 20 دقیقة. 

رابطك الذكي الذي تّم 
تقصیره  جاھز! 

واآلن یمكنك أن تنشر 
الرابط من خالل منشور 

(بوست) و باستطاعتك ان 
تشاركھ في أي مكان!



 

قم بترویج رابطك الذكي

في كل مكان، و في أي وقت

ستكسب عمولة في أي وقت یضغط  فیھ متابعیك   
ویشترون. 

ھذا صحیح, ستكسب من أي منتج في  المتجر, ولیس 
فقط المنتج الذي قمت بالترویج لھ!



 

قم بالترویج لرابطك الذكي - إربح المال من كل عملیة بیع
اضف رابطك الذكي

 للمحتوى الذي تصنعھ.
 عندما یضغط أي شخص 
ویشتري، سیتم دفع المال 

لك وبذلك تكسب أنت!

مثال:
 اضف رابطك الذكي لوصف الفیدیو- 

 video description
 



 

رّوج رابطك الذكي - اكسب المال على كل شروة!

أضف الرابط الذكي
 إلى المحتوى الخاص بك.

 عندما ینقر شخص
 ما ویشتري

 تحصل على المال.

مثال: 
أدخل رابطك الذكي
 خلف الدعوة التخاذ

CTA - إجراء 



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

