
تتیح استطالعات الرأي عن العالمة التجارية على تويتر للمسوّقین 
قیاس تأثیر اإلعالنات وإثباتھا عبر الحمالت - سواء كانت صغیرة أم 

كبیرة. استعن بالرؤى من تقارير الرفع لتحسین استراتیجیة الحملة 
وتحقیق أھداف العالمة التجارية. 

باستخدام منھجیة تحكم/واضحة، يمكنك فھم تأثیر حمالت تويتر 
على مقايیس العالمة التجارية المتأرجحة مثل الوعي، واألفضلیة، 

والتفكیر، ونیة الشراء والمزيد.

تقیس استطالعات الرأي 
عن العالمات التجارية 

على تويتر أداء الحمالت 
في جمیع أنحاء العالم. 

يمكنك تمكین االستطالعات على الحمالت ذات الحد 
األدنى لإلنفاق بدون أي تكلفة إضافیة. تختلف قیم الحد 

األدنى تبعًا للسوق - يرجى مراجعة صفحة 2 لالطالع 
على التفاصیل.

الحد األدنى المنخفض لإلنفاق

سوف تتلقى تقريرًا باإلحصاءات في غضون 10 
أيام عمل بعد انتھاء الحملة

دورة التقارير السريعة 

تعرّف على التغريدات التي أدت إلى تحقیق 
أعلى زيادة للوعي بالعالمة التجارية وأقلھا 
زيادة، جنبًا إلى جنب مع تحلیل حول مدى 

االنتشار والتكرار والمزيد

إحالة المواد اإلبداعیة 
والرؤى القابلة للتنفیذ

.يود تويتر تلقي تعلیقاتك

أي مما يلي تردد على مسامعك؟

السؤال 1 من 3

يود تويتر تلقي تعلیقاتك.

العالمة التجارية/المنتج الصحیح 

المنافس أ 

المنافس ب 

المنافس ج 

ال شيء مما سبق

يمكنك قیاس الحمالت حول العالم بتوفرھا في كندا 
والبرازيل والیابان والمملكة المتحدة وسنغافورة والھند 

والفلبین وإسبانیا وفرنسا والمكسیك والواليات المتحدة 
والمملكة العربیة السعودية واإلمارات العربیة المتحدة 

واألرجنتین وتشیلي وكولومبیا وبیرو وأسترالیا.

الوصول العالمي*

*ستكون جمیع االستطالعات التي تجرى في منطقة آسیا والمحیط الھادئ باللغة اإلنجلیزية



تقیس استطالعات الرأي 
عن العالمات التجارية 

على تويتر أداء الحمالت 
في جمیع أنحاء العالم. 

قیم الحد األدنى للحمالت*

*تعتمد قیم الحد األدنى للحمالت على السوق التي تجري فیه الحملة، وتقدّر بالدوالر األمريكي 
*تخضع قیم الحد األدنى للتغییر

الحد األدنى للحملة*السوق

150 ألف دوالرالواليات المتحدة

150 ألف دوالرالمملكة المتحدة

120 ألف دوالرالیابان

50 ألف دوالرفرنسا

40 ألف دوالرإسبانیا

50 ألف دوالرالھند

50 ألف دوالرأسترالیا

50 ألف دوالرسنغافورة

50 ألف دوالرالفلبین

50 ألف دوالرالبرازيل

75 ألف دوالركندا

30 ألف دوالر األرجنتین

30 ألف دوالر تشیلي

30 ألف دوالر كولومبیا

30 ألف دوالر بیرو

30 ألف دوالر المكسیك

المملكة العربیة 
السعودية

30 ألف دوالر 

الواليات العربیة 
المتحدة

30 ألف دوالر 

سواء كنت عالمة تجارية محلیة أو عالمیة، يمكن أن تساعدك 
استطالعات الرأي عن العالمة التجارية على تويتر في فھم زيادة 
الوعي بالعالمة التجارية على حمالتك في المنطقة أو في جمیع 

أنحاء العالم.

l

أي مما يلي تربطه أكثر بـ 
[الھاشتاج/سطر الوصف/

الحملة]؟

السؤال 2 من 3

العالمة التجارية/المنتج الصحیح 

المنافس أ 

المنافس ب 

المنافس ج 

ال شيء مما سبق


