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أهم األحداث للتغريد عنها



ألحداث ا مدة 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

البطولة السعودية 
 الدولية برعاية 
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المنتدى االقتصادي 

العالمي 
معرض القاهرة 
 الدولي للكتاب 

)مصر( 

ماراثون ستاندرد 
تشارترد دبي

السنة الصينية 
الجديدة

جوائز غرامي 

يوم رأس السنة 
الجديدة

 جوائز 
Golden Globe

رالي داكار 

معرض اإللكترونيات 
االستهالكية 

عيد الميالد المجيد 
)األرثوذوكس( 

األلعاب األوليمبية
الشتوية للشباب 

 HSBC بطولة 
في أبوظبي 

أوميغا دبي ديزرت 
كالسيك 

20

2 0 2 0
0 1

أسبوع موضة أزياء 
الربيع للرجال في 

لندن 

 أسبوع موضة 
أزياء الربيع

 للرجال في 
باريس 

بطولة أستراليا 
المفتوحة 

االثنين األزرق
باريس: هوت كوتور 

)الخياطة الراقية( 

معرض ومؤتمر 
الصحة العربي 

رالي داكار 
األلعاب األوليمبية الشتوية للشباب

بطولة HSBC في أبوظبي
بطولة أستراليا المفتوحة

أوميغا دبي ديزرت كالسيك
SBIA البطولة السعودية الدولية برعاية

مهرجان دبي للتسوق 
المنتدى االقتصادي العالمي

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض ومؤتمر الصحة العربي

معرض اإللكترونيات االستهالكية

أسبوع موضة أزياء الربيع للرجال في لندن
أسبوع موضة أزياء الربيع للرجال في باريس

باريس: هوت كوتور )الخياطة الراقية( 

1/17 - 1/5
1/22 - 1/9

1/19 - 1/16
1/2 - 1/20

1/26 - 1/23
2/2 - 1/30

1/2 - 12/26
1/24 - 1/21

2/4 - 1/22
1/30 - 1/27

1/10 - 1/7

1/6 - 1/4
 1/19 - 1/14
1/23 - 1/20

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: استمتع بموسم الجوائز واألحداث باستخدام هاشتجات هذه األحداث مع 
.(#Grammys, #GoldenGlobes ) محتوى ذي صلة

 استخدم استطالعات تويتر  لجعل المتابعين يصوتون لعناصرهم المفضلة - قد يكون ذلك مدعومًا بالبحث، 
مثل نوع المحتوى المفضل لديهم أو شيء ممتع تمامًا، مثل رموز اإليموجي المفضلة لديهم



األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

 Gulfood مهرجان دبي 
للمأكوالت 
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أسبوع موضة أزياء الربيع في نيويورك
أسبوع موضة أزياء الربيع في لندن

أسبوع موضة أزياء الربيع في ميالن
أسبوع موضة أزياء الربيع في باريس

مهرجان دبي الدولي للجاز
RedFestDXB

بطوالت التنس في دبي

 Gulfood
مهرجان دبي للمأكوالت

إبداعات عربية

2/13 - 2/6
2/18 - 2/14
2/24 - 2/18

3/3 - 2/24
2/28 - 2/26

سيتم تحديده الحًقا

2/29 - 2/17

2/20 - 2/16
3/9 - 2/21

2/26 - 2/24

0 2

 أسبوع ربيع 
 نيويورك للرجال 

في باريس 

اليوم العالمي 
للسرطان

أسبوع موضة أزياء 
الربيع في ميالن 

أسبوع موضة أزياء 
الربيع في باريس 

إبداعات عربية 

 مهرجان دبي 
الدولي للجاز 

عيد الحب
أسبوع موضة أزياء 

الربيع في لندن 

العيد الوطني 
الكويتي

جوائز األكاديمية

 بطوالت التنس 
في دبي

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: لقد انتهت ٔايام التواصل من جانب واحد، وهذا ينطبق على تغريداتك ٔايضًا. يجب ٔان 
تكون استراتيجية تويتر الخاصة بك مزيجًا متناسقًا من الردود والتغريدات الطبيعية غير الترويجية وٕاعالنات تويتر.

أثناء قيامك بصياغة تغريداتك في شهر فبراير وفي المستقبل، إليك بعض األشياء التي يجب وضعها في االعتبار:
• ينبغي تكثيف نص التغريدة وقصره على رسالتها أو مصدر الجذب الرئيسي فيها   • قيّد نفسك بهاشتاج واحد أو اثنين

• حافظ على طول الفيديو بين 6 و15 ثانية

2 0 2 0



األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

اليوم العالمي 
للمرأة

 The Big 5 Saudi

اإلسراء والمعراج
اليوم العالمي 

للمياه

 معرض دبي 
الدولي للقوارب 

آرت دبي  كأس دبي العالمي
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معرض جنيف الدولي للسيارات
Saudi 5 The Big

معرض دبي الدولي للقوارب
آرت دبي

مهرجان هولي

3/8 - 3/5
3/11 - 3/8

3/14 - 3/10
3/28 - 3/25

3/10 - 3/9

0 3

مهرجان هولي 

اليوم العالمي 
للحياة البرية

االعتدال الربيعي
يوم السعادة العالمي
سباق جائزة البحرين 

الكبرى لطيران 
 الخليج للفورموال 

وان 

عيد األم
عيد ميالد تويتر

معرض الشرق األوسط لألفالم والقصص المصورة
أسبوع الموضة المحتشمة في دبي

سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورموال وان

3/7 - 3/5
سيتم تحديده الحًقا

3/22 - 3/20

معرض جنيف 
الدولي للسيارات 

معرض الشرق 
األوسط لألفالم 

 والقصص 
المصورة 

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: ليس هناك نقص في األحداث في هذا الشهر، وعلى الرغم من أنك قد ال 
تحضرها شخصيًا، فإن هذا ال يعني أنه ال يمكنك حضورها في تغريدة.

استخدم استهداف الحدث ضمن إعالنات تويتر الستهداف جمهور مرتبط بحدث.

2 0 2 0



األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

عيد القيامة 

شم النسيم
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عيد القيامة
شهر رمضان المبارك

آرت دبي العالمي
معرض سيتي سكيب جدة العقاري

مهرجان تريبيكا السينمائي

4/13 - 4/12
5/23 - 4/24

4/11 - 4/8
سيتم تحديده الحًقا

4/26 - 4/15

0 4

كذبة أبريل

يوم األرض

آرت دبي العالمي 

معرض الكتاب 
)المملكة العربية 

السعودية( 

يوم اليتيم )مصر(

مهرجان تريبيكا 
السينمائي 

نهائي كأس العرب 
لألندية األبطال 

يوم الصحة العالمي

 شهر رمضان 
المبارك 

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: أظهر بحث داخلي أن التغريدات التي تحتوي على صور GIF قد اكتسبت 
مشاركة أكبر بنسبة 55% من التغريدات التي ال تحتوي عليها. )الميزة اإلضافية: إنها مجانية وسهلة ورائعة عادةً.(

فكّر في استخدام صور GIF ليس فقط كتغريدات صادرة، ولكن كردود أيضًا - يمكن أن يكون االنضمام إلى محادثة 
شائعة بنفس فعالية بدء المحادثة الخاصة بك.

بيانات تويتر الداخلية: بناءً على دراسة شملت 3.7 مليون حساب

2 0 2 0



األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه
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مهرجان كان السينمائي
جوائز األكاديمية البريطانية للتلفزيون

بطولة فرنسا المفتوحة
PGA بطولة

عيد الفطر

IBM Think 5/23 - 5/12
سيتم تحديده الحًقا 

 6/7 - 5/18
5/17 - 5/11

5/24 - 5/23

5/7 - 5/4

0 5

يوم حرب النجوم
 IBM Think

بطولة فرنسا 
المفتوحة 

 PGA بطولة

 نهائي كأس 
االتحاد اإلنجليزي

عيد الفطر

 نهائي دوري 
أبطال أوروبا

نهائي دوري أوروبا

عيد العمال )مصر(

مهرجان كان يوم المرأة الكويتية
السينمائي 

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: تسمح لك ميزة استهداف المحادثة باستهداف األشخاص الذين يتفاعلون 
مع موضوع معين. يمكنك اختيار عدد يتراوح بين 25 فئة فأكثر و10000 موضوع فأكثر.

عندما يتعلق األمر بأحداث ممتعة مثل #يوم_حرب_النجوم، فكّر في استخدام استهداف المحادثة للترويج 
لتغريداتك ذات الصلة بأفراد جمهورك الذين أبدوا اهتمامًا بالفعل بذلك اليوم.

2 0 2 0



ألحداث ا مدة 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

بطولة أمم أوروبا 
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 أسبوع التقنية 
في لندن

11
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138

بطولة الواليات المتحدة للسيدات المفتوحة للجولف
بطولة أمم أوروبا

بطولة PGA للسيدات
بطولة ويمبلدون

أسبوع التقنية في لندن
مهرجان كان ليونز

مهرجان موسم جدة 6/7 - 6/3
7/12 - 6/12

 6/28 - 6/23
7/12 - 6/29

6/12 - 6/8
6/26 - 6/22

7/31 - 6/1

0 6

بطولة ويمبلدون 

بطولة الواليات 
المتحدة للسيدات 
المفتوحة للجولف 

 PGA بطولة
للسيدات 

مهرجان كان ليونز 

 يوم وسائل 
التواصل االجتماعي

الذكرى السنوية 
لرفع الحظر عن 

قيادة المرأة 
السعودية للسيارة

جوائز إم تي في 
لألفالم والتلفزيون 

 مهرجان 
موسم جدة 

االنقالب الصيفي

عيد األب )اإلمارات 
العربية المتحدة/

مصر/المملكة العربية 
السعودية(

يوم الموسيقى 
العالمي

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: هل ستذهب في عطلة الصيف؟ احرص على جدولة تغريداتك للحفاظ على 
عمل تغريداتك التلقائية.

 ads.twitter.com يمكنك جدولة تغريداتك من خالل زيارة

2 0 2 0



ألحداث ا مدة 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت
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البطولة اإلنجليزية لأللعاب األوليمبية
 الصيفية المفتوحة

عيد األضحى

7/19 - 7/12
8/9 - 7/24

8/3 - 7/30

0 7

البطولة اإلنجليزية 
للجولف 

اليوم العالمي 
لإليموجي

دورة األلعاب 
 األولمبية 

الصيفية 2020 

عيد األضحى 
اليوم العالمي 

للصداقة

يوم عرفة

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: مع انطالق األلعاب األوليمبية، فكّر في تبني موضوعات العمل الجماعي 
والمنافسة من خالل تحدي تويتر الخاص بك.

يمكن أن يكون هذا شيئًا بسيطًا، مثل "من لديه أكثر الرسائل غير المقروءة في صندوق الوارد الخاص به؟" أو "ما 
أفضل تعليق نصي لك لصورة GIF هذه؟"

تأكد من المزامنة مع الشركاء القانونيين فيما يتعلق بأي شيء ينطوي على مسابقة أو جوائز رسمية.

2 0 2 0



ألحداث ا مدة 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

19

2

10

17

9

16

11

18 20 21 22

23 2624 2725 28

30

29

31

54

12 13 14 15

6 7

1

83

العودة إلى الدراسة

جيمز كوم

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
األلعاب البارالمبية 2020

9/30 - 8/1

8/29 - 8/25

9/6 - 8/24
9/6 - 8/25

0 8

اليوم العالمي 
للشباب

رأس السنة 
الهجرية

 العودة إلى 
الدراسة 

يوم المساواة 
للمرأة 

يوم الهاشتاجيوم المرأة اإلماراتية بطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس 
جوائز إم تي في 

الموسيقية

األلعاب البارالمبية 
 2020

جيمز كوم 

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: أظهر بحث داخلي أن التغريدات التي تتضمّن مقطع فيديو تجذب مشاركات 
تزيد بمعدّل 10 أضعاف عن تلك التي ال تتضمّن مقطع فيديو.

أثناء تخطيط استراتيجية الفيديو لديك، تذكر: ال يجب أن تكون مقاطع الفيديو ثقيلة! يمكنك القيام بالكثير من 
خالل عروض الشرائح وتطبيقات الصور المتحركة وهاتفك الذكي. 

بيانات تويتر الداخلية: بناءً على دراسة شملت 3.7 مليون حساب

2 0 2 0



األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه
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مهرجان البندقية السينمائي الدولي
أسبوع الموضة في نيويورك

أسبوع الموضة في لندن
أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في ميالن

مهرجان الجونة السينمائي

أسبوع التكنولوجيا في معرض جيتكس 

WNBA تصفيات

9/12 - 9/2
9/13 - 9/5

9/17 - 9/13
10/1 - 9/23
9/23 - 9/17

سيتم تحديده الحًقا

10/1 - 9/27

سيتم تحديده الحًقا

0 9

 اليوم العالمي 
لمنع االنتحار

اليوم العالمي 
للسالم

أول أيام الخريف

اليوم العالمي 
للسياحة

أسبوع التكنولوجيا 
 في معرض 

جيتكس 

يوم القلب العالمي

العيد الوطني 
السعودي

أسبوع موضة أزياء 
 الخريف في 

باريس 

أسبوع موضة أزياء 
الخريف في لندن 

أسبوع موضة أزياء 
الخريف في ميالن 

كأس رايدر

أسبوع موضة أزياء 
 الخريف في 

نيويورك 

مهرجان البندقية 
 السينمائي 

الدولي 

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: بروح #العودة إلى الدراسة، فكّر في تقديم بعض المحتوى التعليمي الخاص 
بك. بعض األفكار:

  • تغريد فيديو تعليمي   • استخدام سلسلة تغريدات لإلجابة عن األسئلة المتداولة
WednesdayWisdom# مشاركة قدر قليل من •  Periscope استضافة ندوة عبر اإلنترنت أو •  
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األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

ث ألحدا ا مدة 

ث. ا ألحد ا ه  هذ قّب  تر لكن  و  ، عة لطبا ا قت  و في  ة  فر متو يخ  ر ا لتو ا تكن  لم   : الحقًا يده  تحد سيتم 

عطالت رياضة غير ذلكمؤتمراتترفيه

إكسبو دبي 2020 

الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي
إكسبو دبي

فاشن فورورد دبي

مهرجان موسم الرياض
مهرجان القاهرة للجاز
معرض الترفيه الكبير

10/31 - 10/1
4/10 - 10/20

سيتم تحديده الحًقا

12/31 - 10/1
سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا
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الشهر العالمي 
للتوعية حول 

سرطان الثدي
اليوم العالمي للقهوة

مهرجان موسم 
الرياض 

اليوم العالمي 
لالبتسامة

اليوم العالمي 
للحيوان

يوم المعلم العالمي

يوم الحلوى الوطني 

المولد النبوي

عيد القوات 
المسلحة )مصر(

اليوم الدولي 
للقضاء على الفقر

يوم المرأة العمانية

يوم األغذية 
العالمي

الهالوين

سيتم تحديده الحًقامهرجان لندن السينمائي

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: ابدأ موسم التخطيط! عندما تبدأ في تحديد محتوى عطلتك، إليك بعض 
األفكار التي يجب مراعاتها:

  • دليل الهدايا   • مزايا المنتجات   • حمالت للخير
  • فيديوهات إرشادية    • حمالت الحجز المسبق
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موفمبر
معرض أزياء دبي السنوي

معرض دبي الدولي للسيارات
معرض دبي للطيران

Dreamforce
القمة العالمية للحكومات

11/30 - 11/1
سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا

11/12 - 11/9
11/25 - 11/22

1 1

ديوالي

العيد الوطني 
العماني

 Dreamforce

القمة العالمية 
للحكومات 

موفمبر  انتخابات الرئاسة 
األمريكية

الجمعة البيضاء

سباق جائزة اثنين اإلنترنت
أبوظبي الكبرى 

للفورموال وان

يوم اللطف العالمي

تحدي دبي للياقة

مهرجان الجنادرية 
أسبوع الموضة العربي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

سيتم تحديده الحًقا

سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: تويتر يتحرك بسرعة. استفد من هذه الطاقة من خالل الخصومات السريعة 
والعروض الخاصة واللغة الباعثة على االستعجال مثل "لفترة محدودة فقط" و"بادر بالشراء اآلن".

تلميح احترافي: عند عرض الخصومات، احرص على التعبير عنها كنسبة مئوية، وليس كرقم.
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مهرجان دبي للتسوق 

مهرجان دبي السينمائي الدولي
مهرجان مراكش السينمائي الدولي

دبي سيفنز للرجبي

2/1 - 12/26

سيتم تحديده الحًقا
سيتم تحديده الحًقا

سيتم تحديده الحًقا

1 2

يوم المرأة البحرينية العيد الوطني 
لإلمارات

اليوم العالمي 
لحقوق اإلنسان

ليلة عيد الميالد عيد الميالد المجيد

 ليلة رأس 
السنة الجديدة

االنقالب الشتوي مهرجان دبي 
للتسوق 

اليوم الوطني 
للبحرين

العيد الوطني 
القطري

اليوم العالمي للغة 
العربية في األمم 

المتحدة

أفكار ملهمة لكتابة التغريدات: ديسمبر هو شهر العطالت - وشهر السفر. 

اختبر طرق استهداف مختلفة لمعرفة نوع الجمهور المثالي والرسأيل التي يتردد صداها مع مجموعات 
مختلفة. فقد تتفاجٔا باألكثر فاعلية بالنسبة ٕاليك.
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مالحظات وأفكار للتغريد
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