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التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي  اتجاهاتتوقعات كتيب يوضح لكم  
خطط التطوير لتلك المنصات والشراكات وعمليات قراءات في   بناء على

 التي تمت  االستحواذ
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ولكن    األوضعععععا  بلع هبيعت ا،عودة  ية  احتمالوالكثير منا سعععععيد ب  ا،جديد   ابدأنا عام  
 يزال  وهعاا يعني أنعل ال  ،فعايرو  لل  ةجعديعد  اتمتحو   انتشعععععا  بع تفعاجعانعا اي اةونعة األ يرة  

حتمل أن يسععععتمر علع  بن  حيث  أمامنا،    الطريق هويل   التاثير االقتصععععادج للجائحة من المل
 بطرق  مختلفة. ، و مدى عقود  

ا اثا  علع التسعويق الرقمي، حيث     أثر  إلغلق الناجم عن الوباء  ل  كانسعيكون لال  أيًع 
المسعععععاحات  مثل    -تغيير السععععلوكيات عبر اننترنإ، وبثا ة جميت االتجاهات الجديدة  اي  

وكال  الغرف الخًعععراء أو    ،الصعععوتية وكلوا هاو ، سعععبيو اي تويتر، ايسعععبو  الي 
Greenroom    النمو المتسعععا   للتجا ة انلكترونية، ود ولنا بلع  واألهم    ،اي سععععبوتيفاج

ل للعمل من المنزل،   م والميتعااير   االاتراضععععي للتصععععال الرقمي. علوة  علع التحون ععالم
واالتجعا  بلع نمعا ا العمعل المختلطة التي تعطي للمونفين مرونعة العمل من المنزل أو  

ا اي  سععتيدج  من المكتب، كل ها  العناصععر   ما سععياتي بعد  ل  اي مسععاحة وسععائل  دو  
 . االجتماعيالتواصل  

غيرها من منصعععات التواصعععل االجتماعي  و   تويتر و   من  ايسعععبو    نتوقعلب ن ما الاج  
بليكم نظرة ععامة  ،  ؟ مت تراجت اثعا  االضععععطرابعات النعاجمة عن وبعاء كو ونعام2022اي ععام  

ة من منصععات التواصععل االجتماعي  ف علع االتجاهات    ؛علع كل منصععن  لل  الرئيسععة  للتعرُّ
قبل.   العام المل

 

 

  



 

 
االجتماعي لعام    اتجاهات التواصل  عبر وسائل   Page husseinbahadi.me    | 3 م2022التسويق 

 
 

 فهرس المحتويات

 
 5 ................................................................................................................................... ايسبو 

 6 ................................................................................................... التركيز علع التجا ة انلكترونية

ز عزن  9 ........................................................................................ الواقت االاتراضي   /تطوير الواقت المل
 13 .........................................................................................بعلنات ايسبو  والاكاء االصطناعي 

 14 .............................................................................................................................. منصة تويتر 

 15 ................................................................................................................... بناء أنظمة للدات 
 17 ............................................................................................................ التسوق عبر التغريدات 

 18 .................................................................. (NFTs)العملت الرقمية والرموز غير القابلة للستبدال 
 20 ................................................................................................................................. بنستقرام

 21 ................................................................................................................. التجا ة انلكترونية 
ز  عزن  Augmented Reality (AR) ............................................................................ 22دمج الواقت المل

ل اي واج ة االنستقرام  حوُّ  22 ..................................................................................................... تم

 24 .............................................................................................................................. سناا شات 

 24 ........................................................................................................................مواكبة الكبا  
ياء ااتراضية  26 ........................................................................................................................أز

 27 ................................................................................................................ التركيز علع الفيديو 

 30 ................................................................................................................................. تي  تو  

 32 ............................................................................................... االستفادة من  االتجاهات الرائجة 
 32 ......................................................................................................................... البث المباشر 

 33 ...................................................................................................................................لينكدبن 

رات المحتملة اي لينكدبن   34 .................................................................................................التغين
 35 ................................................................................................................... التوني  عن بعد



 

 
االجتماعي لعام    اتجاهات التواصل  عبر وسائل   Page husseinbahadi.me    | 4 م2022التسويق 

 
 

 36 ....................................................................................................... ؟  Jumpropeماهو تطبيق 
 37 .....................................................................؟  Jumpropeما ا بعد استحوا  لينكدبن علع تطبيق 

 39 ................................................................................................................................المصاد  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
االجتماعي لعام    اتجاهات التواصل  عبر وسائل   Page husseinbahadi.me    | 5 م2022التسويق 

 
 

 

 

 

 

 

 فيسبوك
للتجااا ة اإل و بمااا نر    ،يااة مف فيساااابوكلكتروندعم كبير 

ياة مف خل   لكترونأكبر للفيساااابوك في التجاا ة اإل  اتوسااااعا  
الاا ف    خاااصاااايااة  الرقميااة و   Facebook Payتطوير  عملتهااا 

 Diemالج ي ة 
 

ل    ،علع الرغم من التحععديععات المتزايععدة فتععم نعل    ،والجععدل المسععععتمر والحقيقي والمل
مة منصععات وسععائل التواصععل االجتماعي اي عام   مليا     2.9مت    ،م2021ايسععبو  اي مقدن

ل أكبر شبكة مترابطة من    ،يتفوق ايسبو  علع المنصات األ رى.  مستخدم نشط شكن ويل
 البشر تم بنشاؤها علع انهلق. 

ا ا اي    ،قد تفقد المنصعععة التواصعععل مت المسععتخدمين األصعععغر سعععن  عع  لكن ا تسعععتمر أًي
ا ا   ،لتعويض أج انخفاض كبير اي االسععتخدام   ،التوسععت اي األسععواق  عع  ي  بينما تسععتمر أًي
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وتسععع يل المرحلة    ،و يا ات عمل جديدة لبناء منصعععة أكثر اكتماال    ،بضعععااة أدوات بعلنية
 التالية من اتصال العلمة التجا ية. 

 بال أن  ععالم الميتااير ،  و   VR  بلع الواقت االاتراضععععي  علع الرغم من انتقعال المنصعععععة
لمزيععد من النمو مت  لكن يبععدو أن ايسععععبو  م يععا  و ،  تحععديععاتيواجععل    ال يزال  ايسععععبو  

ايما يلي العناصععععر األسععععاسععععية لتطوير الشععععبكة  و   اسععععتمرا   اي التطو  بطرق مختلفة. 
 االجتماعية. 

 التركيز على التجا ة اإللكترونية
 

 
مإ    . وبنستغرام   متاجر ايسبو    من  لل،  انلكترونيةللتجا ة    اكبير    ادعم   ايسبو قدن

زت علي ا منصعععة  يأصعععبل التسعععو ق أثناء البث المباشعععر من العناصعععر الرئيسعععة التي  كن
يمكننا أن نرى ايسععبو  يوسعععت هاا بشعععكل أكبر من  لل    ،م2022واي عام    ،ايسعععبو  

https://techcrunch.com/2020/05/19/facebook-shops/
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 لل تطوير  المزيد من المنشعععو ات القابلة للتسععوق وعمليات الدات المبسععطة و بما من  
    Diemعملت ا الرقمية الجديدة  ، و Facebook Pay   اصية الدات من  لل ايسبو  

والمزيد من التنبي ات للمنتجات القابلة للشععراء أثناء    ،وتحسعععين اكتشععاف المنتجات
 البث المباشر. 

 
 Diemالعملة الرقمية لفيسبو  

ا    Live Shoppingأو    تكون التجا ة الحيةس  ً اأي ا أساسي   اي ايسبو .   عنصر 

ا   ا  أصععبل التسععوق المباشععر اتجاه  ا تفعإ قيمة سععوق التجا ة    حيث  اي الصععين، ئيسعع 
واةن تسععععير علع الطريق    ،م2020و   م2017٪ بين عععامي  280الحيععة اي الصععععين بنحو 

ا بقيمة    !  مليا  دوال  بحلول ن اية العام المقبل  423الصحيل لتصبل سوق 

ومت التركيز العععام علع    ،وترى ايسععععبو  بمكععانععات ممععاثلععة اي األسععععواق الغربيعة
عد اةن الوقإ المثالي لفيسععبو     ،ا بالتجا ة انلكترونيةالمسععت ل  بشععكل أكثر ا تباه   يل

ت بلع زيادة حجم التجا ة الحية اعة  أكبر حيث تتطلن    . Live Shopping  للقيام بدم
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 Live Shopping – التجا ة الحية 

ا علع أن تصعبل  ًع  ا اي    Live Shoppingالتجا ة الحية    تعمل ايسعبو  أي ا أسعاسي  عنصعر 
ا    ،البنية التحتية الرقمية لألسععواق الناشعع ة ت أن التجا ة انلكترونية أيًعع  سععتيدج  مت توقُّ

سنرى المزيد من أدوات التسوق تندمج ببطء    ،كبير اي هاا التحول. بالنظر بلع  ل   ادو   
حيث تعمل علع دمج    ،-  اكما عودتنا ايسعععبو  دائم    –اي تجربة ايسعععبو  بمرو  الوقإ  

ة لمواج ة الخسائر المحتملة اي اننفاق انعلني.   المزيد من األدوات اي المنصن
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 الواق  االفتراضي   /زتطوير الواق  الُمعز  
علع  أعلن معا   زوكربيرا المعدير التنفيعاج لشععععركعة ايسععععبو ، عن عزمعل بعالفععل 

وسععععيلة لدمج وسعععععائل    والعمل علع تطويروميتااير  ،    االاتراضععععي ل بلع العالم  التحوُّ 
 التواصل االجتماعي المختلفة والمشا يت التقنية المتطو ة. 

ت أن نرى المرحلة التالية من   نظا ات الواقت المعزز علع ايسععععبو ، والتي  من المتوقن
اتتكامل بشععععكل أكثر   ا بلع جنب مت ن و  المزيد من التقنيات  بنسععععتغراممت    تحديد  ، جنب 

مثل أج زة التحكم اي معصععم اليد لتراكبات الواقت المعزز، وأدوات التواصععل    ،التفاعلية
 االجتماعي وأدوات العمل المتطون ة كسماعات أوكيولو  للواقت االاتراضي. 

 
 صو ة تخيلية عند استخدام نظا ات الواقت المعزز من ايسبو 
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اسععععيكون  ل     ،تطوير الفًععععاء االاتراضععععي وميتااير    ايسععععبو  ب ا كان بإمكان  
وهي تقوم بعالفععل ببنعاء األسععععو اي هعاا    ،بمثعابعة اوز كبير لطموحعات عا المسععععتقبليعة

 الصدد. 

رات في الخوا زميات  تغي 
د   ايسعبو   ت  ،ومت كل حملة انتخابات  ئاسععية بالواليات المتحدة  ،اي العقد األ ير

ا ل    ،بسعععبب المحتوى السعععياسعععي   تحدث ا تطبيقات ا  يمكن أن  التيلتاثيرات السعععلبية  ا
سععععتتطلت ايسععععبو  بلع معععالجععة هععا  النقععاا، حتع لو كععان هععاا انجراء يتعععا ض مت  

 مصالح ا التجا ية؟

واالنتقال بلع معا و اء    ،بينمعا تتطلت ايسععععبو  بلع المرحلعة التعالية من التطو  الرقمي 
ا أكبر من المنصعة االجتماعية لتجربة    ،نفسع امنصعة ايسعبو    أعتقد أننا سعنرى اسعتعداد 

ا    ،أشععععياء مثل تقليل المحتوى السععععياسععععي اي موجز األ با   وبعطاء المسععععتخدمين  يا  
   بديلة قابلة للتمرير السريت. timelineنيقاف الخوا زمية، عن هريق واج ة مستخدم و
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  تطبيقات التواُصل الصوتي

 
 Audio roomالمساحة الصوتية اي ايسيو  

، المساحة الصوتية اي  ي ومثل كلوا هاو ، تويتر سبيوالتواصل الصوت   سيظلهل 
بنل  أم    ؟سعلو  اسعتخدام هويل المدى عبر تطبيقات التواصعل االجتماعي  .. الخ ايسعبو   

والتي وارت هريقة أ رى للنا  للتصعال وسط    ،مجرد موضعة عابرة لمجا اة اترة الجائحة
 !؟  قيود جائحة كو ونا

ا أن ايسععبو  سععيفوز اي الن اية  صععحيحانأنن أن كل االاتراضععين   ، لكني أتوقت أيًعع 
 ئيو  بسععبب عنصععر    ااالجتماعي، تحديد    عبر وسععائل التواصععل  الصععوتيسععباق التواصععل  اي  

 واحد: االكتشاف. 

ا اي البث المباشععععر للصععععوت أو الفيديو   والتحدج الكبير    ،م ا ةاال   أن تكون جيد 
 اةن هو كي  تًمن أن  تعرض أاًل    وتويتر  و   ا هاو  وواج ل تطبيقات وكلتالاج  
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محتوى صععععوتي لكعل مسععععتخعدم علع حعدة لتحقيق التفعاععل األمثل مت عمليعات البث  
 المباشر؟

ا، من  اتخا  الاج  هو  لكن ايسععبو     ،لم ينجل أج من ما اي  ل  ا أكثر دقة وحا   ن ج 
 . غرف الصوت الخاصة بل للمستخدمين والمجموعات البا زة   بلع لل تقييد الوصول  

ايسعععبو   بسعععتراتيجية  قد يكون الوصعععول المفتوت لتويتر أكثر جا بية للبعض، لكن  
ا   ا  الصعوتية سعتحقق اي الن اية أقصعع اسعتفادة، حتع لو لم يظل  يا   للتواصعل بعد   ئيسع 

 الجائحة. 

 بناء الهوية الرقمية
بشععان ا اي عام  بجراء   أ رى يمكن أن نتوقت من ايسععبو  اتخا     ئيسععة  هنا   طوة  

    وبناء جسععر بين ملف  الشععخصعي علع ايسعبو  ووجود   ،الرقمية  ال ويةوهي   ،م2022
 علع الواقت االاتراضي / الميتااير  . 

القائمة علع الفن    NFT  الرموز غير المتماثلة  نحن نشععع د هاا بالفعل مت ن و  صعععو 
لوالتي    ،الرقمي شععععكن ويقوم    ،عرضعععع  علع اة رين اي الفًععععاء االاتراضععععي  هريقة  سععععتل

للتكي  مت هعاا التحول.    ؛الخعا  بعل  NFTايسععععبو  بتجربعة  يعا ات عرض مل  تعري   
ا نحو أدوات بنشععاء الصععو ة   ا بتوجيل المزيد من المسععتخدمين تد يجي  يقوم ايسععبو  أيًعع 

ومت اسععتمرا  دات    ،لإليماءات واالسععتجابة  مت  يا ات متقدمة  الرمزية الرقمية الخاصععة بل
األدوات  الميتعااير  اي اكتسعععععاا الز م يمكن أن ترى ايسععععبو  يًععععي  المزيعد من  

 لمساعدة المزيد من المستخدمين علع بناء تمثيل م االاتراضي. 

ت  ؤية المزيد من الشععععخصععععيات ثلثية األبعاد ألصععععدقائ  باشععععكال مختلفة عبر    توقن
 . ايسبو  تطبيقات  
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 يصطناعإعلنات فيسبوك والذكاء اال
تعمل ايسععبو  علع بناء أنظمة من شععان ا مسعاعدة العلمات التجا ية علع الحفا   

علع الرغم من قيود البيانات، وسعععيتطلت بشعععكل متزايد بلع تسعععليط    انعلنعلع اعالية  
ولكن اترة    ،ئج جيدةالتي تظ ر أنل ال يزال بإمكانل تقديم نتاالرئيسعة  الًععوء علع األمثلة  

م لكل حملة بعلنية  ستكون اةن أكثر أهمية من أج وقإ مًع.   التعلُّ

 

ت ايسعععبو  المعلنين باسعععتمرا  ننشععاء حملت لفترات أهول شعععجن والتحلي    ،سعععوف تل
 QRايسعبو  علع اسعتخدام مسعل  مز االسعتجابة السعريعة وأن يشعجت    بمكانيةمت  بالصعبر،

codeا  ً  . بشكل  مباشر  Conversion  لتواير بحالة  كوسيلة  ،  دا ل المتجر أي

  قعد يتطلت  عبر بعلنعات ايسععععبو    حعاالتوصععععول انولكن اي الن عايعة، مت انخفعاض  
  ،YouTube CTVو   مثل بعلنات تي  تو    ،صاعدةبعلنات  المزيد من المسوقين بلع بدائل  

 لتحل محل اننفاق انعلني علع ايسبو . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
االجتماعي لعام    اتجاهات التواصل  عبر وسائل   Page husseinbahadi.me    | 14 م2022التسويق 

 
 

 

 

 تويتر
 ticketedو  twitter blueم قا  تشااااها  تفعيال أن ماة دف  م ال  2022

spaces    تويتر في تطوير   إلىلتحقيق إيرادات للمنصااااة، باإلضااااافة اسااااتمرا  
عبر  خيا ات التجا ة اإللكترونية للساااتفادة مف التحو  المتزاي  في التساااو  

ا .  الجو 

والاج شع د بضعااة    ،  جديدة وأسعر  للتطوير timelineتتبنع تويتر واج ة مسعتخدم و
ا الماضععية    18زات علع مدا  الععععععع  ين مالكثير من الم ها   علع الرغم من أن العديد من    -شعع ر 

ا أو كان ل ا تاثير ض يل بشكل عام.   ً  التحديثات الجديدة قد اشلإ أي

 سواء من حيث التفاعل أو األ بات.     ، تستمر أ قام تويتر اي التحسن ل ومت  

ا من التركيز  الرغموعلع  بال أن ا من الناحية    ،من وجود عناصعععر أسعععاسعععية تتطلب مزيد 
هداف النمو الطموحة، والتي أعلنإ عن ا  النظرية تسعععير علع الطريق الصعععحيل لتحقيق أ

اسععتجابة  لمجموعة من المسعتثمرين النشعطاء الاين تولوا    ،اي وقإ سععابق من هاا العام
 بتحسين كبير أو استبدال اريق اندا ة الحالي.   هالبواو   مقاعد مجلو بدا ة تويتر 
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ما الاج سععععيفعلل تويتر اي عام  ا  ،يحتاا تويتر بلع بعض التحسععععينات  ،بعبا ة أ رى   
 ؟اللبناء علع الز م الموجود حالي   م2022

 بناء أن مة لل ف 
ل   لتويتر  لل العام الماضعععي، هو بناء مسعععا ات للمبدعين لكسعععب  الرئيو  كان التوجُّ

 للمنصة نفس ا.   واسعةمت بنشاء تداقات بيرادات    ،تغريدات مالمال من  

علع تسعععع يعل   Ticketed Spacesو   Super Followsالجعديعدة مثعل    الخيعا اتتعمعل  
ا  يا  االشعععترا  اي    دمة  تحقيق الد ل المباشعععر للمسعععتخدمين، بينما يطو  تويتر أيًععع 

Twitter Blue   .للوصول بلع ميزات التغريدات الجديدة 
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تحقيق نجعات معقول، حيعث  بعإمكعان عا يبعدو أن أدوات منشعععع ي المحتوى اي تويتر  
وقليل من المبدعين    ،اي الغالب اي الدات مقابل التغريدات بالفعل  المسعتخدمونيتردد  

الاج    Twitter Blue  من المتوقت أن  . لكنكاف  قاد ون علع تقديم محتوى جااا بشععكل   
نإ   يقترا من مرحلتعل التعالية قعد ينت ي بعل األمر بلع أن يكون مصعععععد  د عل قوج ب ا تمكن

 تويتر من تسعير  بشكل  صحيل. 

بشعععععكعععل كعبعيعر اعي العمعرحعلعععة العتعجعريعبيععة ومتععات   Twitter Blueيعنعجعل   لعم  ،حعتعع اةن
وب ا    ،ولكن المرحلة التالية  تبدو واعدة بشعععكل  كبير  ،كندا و   سعععترالياأللمسعععتخدمين اي  

ا    Twitter Blueكان بإمكان تويتر بضععععااة المزيد من القيمة بلع   ايمكن أن يكون عنصععععر 
ا اي    وبنقا  اندا ة التنفياية اي تويتر.   -بمكانات أ بات التطبيق    تعزيز أساسي 
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   عبر التغري اتالتسو  
ا علع تطوير  يا ات التجا ة انلكترونية الخاصععة بل حيث يتطلت بلع    ؛يعمل تويتر أيًعع 

ال؛ حيث تختبر تويتر بالفعل عناصععر    التحول االسععتفادة من   المتزايد اي التسععوق عبر الجون
ا بلع جنب مت الشراء المباشر من التغريدات.   متجرال  جنب 

 
 هل سينجل  ل ؟

اعتياد المسععععتخدمين    ومدى  ،والسععععلو  يعتمد  ل  بلع حد كبير علع  اي اعتقادج  
يمكن أن يمتععد  لعع  بلع عمليععات  ، واي حععال النجععات  قعلع بنفععاق األموال دا ععل التطبي

 من  ِاعل  ل  بشكل صحيل.   تويتر الشراء أثناء البث ب ا تمكن  

أن تشععع د ا تبا ات الشعععراء أثناء البث علع تويتر اي النصععع  الثاني من    المتوقتمن  
 م. 2022عام  
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 (NFTs)الرموز غير القابلة للستب ا   و  الرقميةالعملت  
ًعاء االاتراضعي وميتااير   يتخا تويتر  طوات    ،بينما يتجل ايسعبو  بلع مف وم الف

ن   المرحلععةعمليععة أكثر اي  مكن التععاليععة من التطوير التكنولوجي، مت  يععا ات جععديععدة تل
وأدوات العرض الجععديععدة التي    ،األشععععخععا  من بجراء المععداوعععات عبر العملت الرقميععة

اي    NFTتتوااق مت االتجعا  المتزايعد لعرض مشععععتريعات الرموز غير القعابلعة للسععععتبعدال  
 تطبيق تويتر. 

 
ا  قعد يكون هعاا مجععاال    الرموز غير  و   كعل من العملت الرقميعة  إللنمو ب ا نلعع  ئيسععععع 

، مت كون تويتر بالفعل أداة اتصعععال   ائج اتجا     أكثر من مجرد  NFTsالقابلة للسعععتبدال  و
ًاء انلكتروني.    وبنشاء   ،اي كل المجالين  ئيسة     وابط مت مستخدمين با زين اي الف
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 في تويتر  أدوات الفي يو الج ي ة
ت أن يجععل تويتر الفيعديو محط تركيز أكبر اي الععام المقبعل  ا أن نتوقن   ،يمكننعا أيًععععع 

اي    Fleetsواألدوات المتبقية من    ،حيث يتطلت بلع دمج  يا ات العرض بملء الشععععاشععععة
 . من التطبيق  أجزاء جديدة

  جعل  التركيز علعنتوقت أن يتم  و  ،م2021منا بداية   ها  الخاصععععيةيعمل تويتر علع  
  تفاعللحصععول علع  بضععااة كبيرة لأن يكون    والاج يمكن  ،الشععاشععة  ملءالفيديو القصععير  

التركيز علع توسععيت مقاهت الفيديو التي تم تغريدها بلع وضععت ملء الشععاشععة عند النقر  ب
 علي ا. 

ا بلع ن و  اتجععاهععات جععديععدة اي االسععععتخععدام شععععجت    ؛سععععييدج  لعع  أيًععععع  حيععث يل
المسعتخدمون المشاهدين للسعتفادة من وضعت ملء الشعاشعة لمشعاهدة المحتوى بشكل   

 كامل. 

 

 

 

 

 

 



 

 
االجتماعي لعام    اتجاهات التواصل  عبر وسائل   Page husseinbahadi.me    | 20 م2022التسويق 

 
 

 

 إنستقرام  
عف   اوكذلك القصاااي في الواجهة عوضااا   Reelهل نر  في يوهات الااااااا  

 الواجهة التقلي ية !

ا  ا  العبع  بنسععععتقرام االجتماعي اة رو   ايسععععبو  أصععععبل تطبيق   اي الععديد من     ئيسععععع 
اي    اا عا  ال يزال  رام  قبنسععععتعلع الرغم من أنعل من الصععععععب معراعة معا ب ا كعان   ،الجوانعب
تحديث   نشعععر  ولم يل   ،م2018، مت األ ا اي االعتبا  أنل وصعععل بلع مليا  مسعععتخدم اي  النمو

 ل اا الرقم منا  ل  الحين. 

"سعناا شعات" أو    منيبدأها كل  والتي  اي مجا اة االتجاهات الرائجة،    المنصعةتسعتمر  
تحظع بشععععبية لدى المسعععتخدمين  المنصعععة  وال تزال    ،"تي  تو "، بمسعععتويات متفاوتة

ا.    األصغر سن 

 ؟م2022اي عام  رام  قبنست  منصةتخب ل  ما الاج  
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   يةلكترونالتجا ة اإل
، وجععل المنشععععو ات  بنسععععتقرام علع  الرئيو  هي محط التركيز    يعةلكترونانالتجعا ة  

قععابلععة للتسععععوق اي التطبيق. كلمععا زاد عععدد  يععا ات التسععععوق التي يمكن أن يوارهععا  
ا علع اننفاق   جعل، زادت قد تل علع  بنستقرام  . عبر التطبيق  المستخدمين أكثر اعتياد 

 
 متجر االنستقرام

أو علع    ،العناصر اي جميت المنشو ات قابلة للتسوق أن تكون جميت  بنستقرام  يطمل  
وهي تعمل علع أدوات تحديد    ،األقل قاد ة علع توجيل المسعععتخِدم بلع اكتشعععاف المنتج 

 الكائن  اي الصو  الثابتة والفيديو لتس يل  ل  . 
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عام   لل  بنسععععتغرام  نتوقت  ؤيعة المزيعد من  يعا ات التسععععوق التي يتم ا تبعا هعا اي  
بمعا اي  لع  البحعث المتقعدم عن المنتج عن هريق الصععععو ة ولوحعات اكتشعععععاف   ،م2022

 . الرئيسةالمنتج اي الصفحة  

سعععييدج  ل  بلع تواير المزيد من مسعععا ات تحقيق الد ل لمنشععع ي المحتوى،    اغالب  
 التركيز علع استخدام التطبيق اي األسواق النامية. و 

ز    Augmented Reality (AR)دمج الواق  الُمعز 
ز و   مت زيادة التركيز علع الواقت االاتراضعي عزن ا    ،الواقت المل يعمل ايسعبو  ليصعبل  ائد 

 اصععععة بين المسععععتخدمين    ،وب ا كان يريد زيادة جا بيتل اي هاا المجال  ،اي هاا المجال
ا ز اي    ،األصغر سن  عزن ا. بنستقرام  اسوف يحتاا بلع دمج المزيد من ونائ  الواقت المل  ً  أي

ا  جعل هذا ال مج  يمكف  كيف    ؟ أك رعملي 

مت االتصعال    ،مباشعرة بنظا ات وأدوات الواقت المعزز الخاصععة بلبنسععتقرام  سععيتم  بط  
ا بتجا ا الواقت المعزز المتطو ة من    ً  األج زة القابلة لل تداء علع ايسبو .    لل أي

عزز لععععععع "ايسععبو "، حيث  بنسععتقرام    سععيصععبلسععناا شععات   علع غرا    بوابة الواقت المل
ا بلع الرموز غير   يربط  يا ات التطوير الخاصعععة بل بالمسعععتخدمين. وسعععوف يمتد هاا أيًععع 

والتي سععيتم    ،  والصععو  الرمزية الرقميةقيد التطوير   اوهي حالي  و  NFTsالقابلة للسععتبدال  
 . دمج ا بشكل متزايد

   واجهة االنستقرام  في حو  ت  
ولكن مت    ،م2022بتجربة  ل  اي عام  بنسعععتقرام  أن يقوم    كبيرةكنإ أتوقت بنسعععبة  
   . منصةللأن هاا هو االتجا   ومازلإ عند توقعي    ،زيادة التركيز علع الفيديو
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ا    storiesللمسعتخدمين  يا  اتل التطبيق ألحد  القصعع  وبنسععتقرام  سععيعطي    قريب 
 من الواج ة التقليدية لمشا كات الصو  والفيديو.   بدال    ،  Reelsو  القصيرة أو الفيديوهات  

هو العنصععععر    Reelsاي حين أن    ،بالفعل علع المنصععععة  ا عد تفاعل الفيديو مسععععيطر  يل 
ا. بالنظر بلع  ل    بشععععكل أكبر علع ها   بنسععععتقرام  المنطقي أن يركز    منااألسععععر  نمو 

عطي  الرئيسععععة  ت الشععععاشععععة  ابخيا   أوال  اننسععععتقرام  ء يبد  الخصعععععائ ، وأتوقت أن التي تل
قبعل أن تقوم بعإلغعاء الواج عة    ،  Reelsوو     Storiesالمسععععتخعدم التحويعل بين القصعععع  و

 التقليدية اي ن اية األمر. 

لكن السععلوكيات األوسععت للمسعتخدمين تشعير    ،ها   طوة كبيرة منا نشععاة التطبيق
اعليل    ،المحعااظعة علع التفعاععل الكبيربنسععععتقرام   أ ادبلع أن هعاا هو المسععععتقبعل، وب ا  

وسعععتكون التجا ة انلكترونية هي المجال الوحيد الاج يتم    االبتعاد عن وج تل األصعععلية. 
 ايل استخدام المنشو ات الثابتة التقليدية. 
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   سناب شات

 فري ة مف ن ا ات الواق  المعزز وما  واحتمالية تطوير نسخة
هي توجهاتها بالنسبة لتحسيف تجربة المستخ م في التجا ة 

 QRية عبر تطوير  مز االستجابة  لكتروناإل
علع الرغم من كون ا أصعععغر بكثير من منااسععي ا  من حيث عدد المسعععتخدمين، اقد  

مة اي سععوق وسععائل التواصععل االجتماعي حققإ سععناا شععات   وأصععبحإ منصعة    ،مكانة قين
 بين أاراد المجتمت. للتصال   ئيسة  

ق ايما يخ  سناا    :شاتبليكم ما يلوت اي األال

 مواكبة الكبا 
  ،  ARعزز و لطالما كان سععععناا شععععات الرائد اي أدوات وقد ات الواقت المل   ،كما الحظنا

و ات الموا د األاًل تحظع باهتمام أكبر اةن،    احجم    األكبر وعلع الرغم من أن المنصات  
مة هاا المجال قدن هو ما قد يكون  و   ،أتوقت أن تحااظ سععععناا شعععععات علع موقع ا اي مل

ا ألن "ايسعععبو "  ؛اصععععب     يطو ون اةن نظا ات الواقت المعزز    ارين غيرهم ا  و   "ابل"و   نظر 
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غيرها من األدوات المتقدمة. بالتاكيد ال تسعتطيت سعناا شعات مواكبة وتيرة التطوُّ  من  و 
 حيثل الموا د المتاحة. 

يعد سععناا شععات أاًععل اي ا م   ،. أوال  شععات هنا  هنا  سععببان و اء ثقتي اي سععناا
نل من    ،وقعد أن ر بعاسععععتمرا  أنل يتمتت بقعد  أكبر من انبدا  االبتكا ج   ،جم و   ممعا مكن

علع الرغم من    ،بينما تعثرت المنصععععات األ رى  ،بناء تجا ا واقت معزز  ائدة اي الصععععناعة
 المزايا التقنية التي تمتلك ا. 

كال  قيادت ا بطرق ال  و   ،سععععناا شععععات قاد ة علع االسععععتفادة من التيا ات الرائجة
ميزة    - من نوات كثيرة   -ب ا الشعركات الكبيرة اي مجال التواصعل االجتماعي، وها   تتمتت  
 . المتطو  اي المش د الرقمي انبداعي   ئيسة  تجا ية  

بمطا دة    اعن تنحرف  مسععععا  محدد، وال   االسععععبب الثاني هو أن سععععناا شععععات لدي 
ز هو مستقبل ا،   عزن االتجاهات الرائجة. قر ت سناا شات منا سنوات عديدة أن الواقت المل
ا، وأن ا تعمل منا  ل  الحين   ا اجتماعي  عندما أعلنإ أن ا "شعركة كاميرا" وليسعإ تطبيق 

والتي يمكن ععا اي الواقت من بصعععععدا    -علع تطوير أدوات الواقت المعزز الخععاصعععععة ب ععا 
نظعا ات الواقت المعزز اي بهعا  زمني مماثعل للشععععركعات الكبيرة، علع  بخعاصعععععة  أدوات عا ال

 الرغم من امتلك ا لقد ات تطوير وبنتاا أقل بكثير. 

بينما تتمتت    ،ما تمتلكل سععععناا شععععات هو عملية بنتاا  اسععععخة باسععععتخدام النظا ات
ا بعلقة قوية مت "ابل"، والتي قد ال تزال تنتج وتطون  بشععك  ل مشععتر   سععناا شععات أيًعع 

ز اي المستقبل القريب.  عزن نة بالكامل من نظا ات الواقت المل  نسخة ممكن

ا بعالتعاكيعد، ولكن ال    Ray Banيبعدو تععاون ايسععععبو  مت شععععركعة    للنظعا ات  واععد 
ا   ا  نسعتبعد سعناا شعات من أن تكون العب  اي المرحلة التالية من التواصعل باسعتخدام   ئيسع 

ز و عزن   . ARالواقت المل
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 اضيةأزياء افتر
بلع مرحلعة جعديعدة للتمثيعل الرقمي، حيث    NFTs  يشععععير صعععععود الرموز غير المتمعاثلعة

يمكن لألشععععخا  عرض  وق م الشععععخصععععي باألزياء واهتمامات م بشععععكل أاًععععل عبر  
الصععععو  الرمزيعة الرقميعة دا ل     للمن   بععد  لع و   ،ملفعات م الشععععخصععععيعة عبر اننترنعإ

 المساحات االاتراضية. 

بتحويل صععععو  ملفات م    NFTحيث يقوم معجبو العععععععع    ،يمكن  أن ترى هاا علع تويتر
، والتي هي اي الواقت أعمال انية قاموا  غيرهاو   لروبوتاتلالشععخصععية بلع صععو  كرتونية  

متاحة اي الن اية كعععععععع "أااتا " ثلثية األبعاد    سععععتكون  بشععععرائ ا، واي كثير من الحاالت
يمكن اسععععتخععدام ععا اي البي ععات الرقميععة المتوااقععة مت الواقت االاتراضععععي  و  ،كععاملععة
 ر  . وميتااي

ا بلع هااتميل   بشعععكل  مختل  هنا، حيث  يتم  علع الرغم من أنل  و   ،سعععناا شعععات أيًععع 
" الخاصعة ب م بملبو  Bitmojiشعخصعيات "  تلبيو اةن    شعاتيسعتطيت مسعتخدمو سعناا  

وعرض    ، ات علمة تجا ية، مما يوار المزيد من الطرق لتخصععي  شععخصععيت  االاتراضععية
 اهتمامات  وأ واق  بشكل أاًل. 
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اعلع سععععبيل المثال، تحقق شععععبكات األلعاا عبر اننترنإ    ؛و هاا لل بمكانات هائلة
غالبية د ل ا من مسععععتحًععععرات التجميل دا ل اللعبة و يا ات    Robloxو   Fortniteمثل  

، وها  االتجاهات التي أصععبحإ بشععكل ثابإ سععلوكيات  الرقميةلتخصععي  شععخصععيات   
ًعمنة بين المسعتخدمين الشباا سعتكون اي الن اية عناصعر   اي التحول الموست   ئيسة  م

 بلع الواقت االاتراضي "ميتااير ". 

مكن  بنشاء صو   قمية    ،يعة هاا األمريمكن أن يكون سناا شات اي هل ابالفعل يل
الخاصععة ب ، وبلباسعع ا مجموعة متنوعة من عناصععر    Bitmoji  لشععخصععياتبالحجم الكامل  

 الموضة من العلمات التجا ية الكبرى. 

ل ا  العلمات   ئيو  مصععععد  د ل جديد     - ل  أم ال  أد كإ سععععواء  -سععععيصععععبل هاا  
ا    ،ااتراضععية من منتجات االتجا ية، وبيت بصععدا ات   ويتمتت سععناا بمكانة جيدة ليكون  ائد 

 اي هاا الصدد. 

توقت  ؤية المزيد من المنتجات االاتراضية المعروضة للبيت اي التطبيق، والمزيد من  
 اي تطبيقات مختلفة.   Bitmojiلع    الرمزيةالطرق الستخدام الصو ة  

 التركيز على الفي يو
ا للكثيرينمن    "Discoverعروض "لقد أصعععبل   ا تراي ي   غم   سعععناا شعععات بالفعل  يا  

بما يتوااق مت اتجاهات المشعععاهدين الناشععع ة  و ،  التنااو الشعععديد مت منصعععة تي  تو  
ا .   ومحتوى قصير الشكل وعرضي يناسب عادات المشاهدين األصغر سن 

ا بمكانات اي   وهي  اصععيت ا    ،"  Spotlight"وهاا هو السععبب اي أن سععناا ترى أيًعع 
شعععبل مقاهت الفيديو   ويمكن  أن تتوقت أن ترى سعععناا    ،من  "تي  تو "  القصعععيرةالتي تل

التي    ،" المخصععصععةDiscoverيسععتثمر اي كبا  نجوم تي  تو  ننشععاء المزيد من عروض "
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سععتسععاعدهم اي تطوير محتواهم، وبناء سععناا كمنصععة أسععاسععية ل اا التصععميم الجديد  
 الشبيل بالتلفزيون. 

ا بلع التنااو مت تي  تو  علع مقاهت قصيرة  الصعدد هاا  اي ، لن يتطلت سعناا كثير 
من  ل ، سعععيبحث اي ترجمة هاا الشعععكل بلع  يا      ولكن بدال    ،من بنشعععاء المسعععتخدمين

تجا ج بشعكل أكثر، والاج يمكن أن يحول أاًعل نجوم تي  تو   بلع نجوم  وج شععبية  
 أكبر.  

تعمل بالفعل مت نجم تي  تو  األكثر متابعة  "تشععععا لي داميلو" اي    سععععناا شععععات
ويمكنع  أن تتوقت أن يتم اسععععتثما  المزيعد من األموال وموا د اننتاا    ،Discoverبرنعامج  

 لع  سععععيمكن سععععنعاا من بنشعععععاء   لجعاا المزيعد من األسععععمعاء اللمععة علع تيع  تو . 
Discover  دون الحاجة بلع االعتماد علع  ايديوهات تي  تو  تشععبل  بفيديوهات قصععيرة ، 

Spotlight   التطبيق. بمستخدمي  ، مما سيساعد علع االحتفا 
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 مسح  مز االستجابة 
وسعععيتطلت    ،الجائحة لل    ا" كثير  QR codeاسععععتخدمإ  موز االسعععتجابة السعععريعة  "

من  لل المزيد من  يا ات المسععععل اي التطبيق،     ل سععععناا شعععععات بلع االعتماد علع  
وعروض  اصععععة وعروض    ،المسعععتخدمين بمعلومات بضععععااية  تزويدوالتي سععععتسععععاعد اي  

 . حصرية أ رى عن هريق المسل

 
تعمل بالفعل مت بائعي تجزئة محددين اي هاا الشان، وب ا كان بإمكان سناا    وهي

ترجمععة السععععلو  المعتععاد لمسععععل  مز االسععععتجععابععة بلع  يععا ات أكثر عمليععة ومفيععدة  
ا لج ات التسويق اي التطبيق.   اسيكون  ل للمستخدمين،   ا كبير   مكسب 

السعتجابة اي وقإ  اي مجال مسعل  موز ا  بتطويرات كبيرةتوقت أن ترى سععناا يقوم  
قبل أن ينسععععع النا  بمكانات مسععععل  مز االسععععتجابة وعمليات    -مبكر من العام الجديد  

 المسل المرئي مرة أ رى. 
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 تيك توك
تركز بشاااكل كبير على إيجاد حل لصاااانعي المحتو   
بتحقيق دخل جي ، باإلضااافة إلى خيا ات التسااهيل على  

 Creativeو  Top Adsالامسااااوقايف ماف خال  مانصااااتاي  
Center 

  بنسعتقرام عدل االسعتخدام الاج ينااو  بليكم اللعب الكبير الجديد اي السعوق، مت مل 
أقوى، وعلع الرغم من المخاوف المسععتمرة بشععان  واصععل تي  تو   التقدم بشععكل   اةن. تل 

ا ال يتجزأ من المشععع د االجتماعي   ا تباه ا بالحكومة الصعععينية، يبدو أن ا سعععتصعععبل جزء 
 . األوست

 تي  تو   لل العام المقبل.   منبلي  ما يمكن أن تتوقعل  
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 متعة التسو 
وقد تجاوزت اةن مليا  مسععععتخدم نشععععط، اإن    ،ت بينما تسععععتمر تي  تو   اي التوسععععُّ 

سواء بالنسبة للمنصة نفس ا أو    ،ال يزال يكمن اي تحقيق الد ل الفعال الرئيو  التحدج  
. ب ا لم يتمكن صععانعو المحتوى من جني األموال من التطبيق،  المحتوىألاًععل صععانعي  

اشععر اي  اسعععيجدون منصعععات أ رى تكاا  م علع ج ودهم، من  لل تحقيق الد ل المب 
وهي عملية    -عبر بعلنات ما قبل التشععععغيل وأثناء التشععععغيل    -مقاهت الفيديو الطويلة  

ا اي هاا الصدد.   ،أس ل بكثير  وأكثر بنصاا 

  ،ا ي بحاجة بلع تسععع يل التجا ة انلكترونية   من المنااسعععة  تو    تي   حتع تتمكنو 
بعاح عا المحتملعة بلع  من أجعل زيعادة أ   ،العلمعات التجعا يعة قعد  انمكعان  متوالشععععراكعات  
 أقصع حد. 

وتعمععل تيعع  تو  بععالفعععل علع هععاا، مت العععديععد من ا تبععا ات التجععا ة انلكترونيعة  
ومتجر صععععععانعي المحتوى، ويمكنعع  أن تتوقت وصععععول المزيععد من هععا  الخيععا ات بلع  

 .   م2022  التطبيق  لل عام
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الشعركة األم  لعععععع تي  تو   أحد أكبر شعركات اليونيكو ن و تقوم شعركة "بايإ دانو"  
ويان"، انصعععدا  الخا  بالصعععين من تي  تو . ها  األنوا  من قوائم التجا ة   باسعععتثما  "دل
ويعان"، وهعاا هو بعالًععععبط االتجعا    انلكترونيعة هي اةن المحر  األكبر لإليرادات اي "دل

ا مت المزيد من  يا ات الشعراء المباشعر ومشعا كة انيرادات،    الاج تتجل بليل تي  تو  أيًع 
 مما يس ل المزيد من الفر  للمبدعين والعلمات التجا ية علع حد سواء. 

 االستفادة مف  االتجاهات الرائجة
ا  يل   . التسويق اي التطبيق  لنجاتعد ا م تي  تو  مفتاح 

للسععععتفععادة من أحععد     الممكنعة  طرقبععالتعمععل تيعع  تو  علع تزويععد المسععععوقين  
التابعة   "Creative Center"و   "Top Ads"من  لل منصععععتي    الرائجة  اتجاهات المحتوى

 . م2022، ويمكن  أن تتوقت  ؤية المزيد من الخيا ات اي هاا المجال اي عام  لتي  تو  

نعة التجعاهعات علمعة التصععععني    ا أن ترى تيع  تو  تقعدم  يعا ات محسععععن توقت أيًععععع 
 الحملت.   ايوهرق منظمة ننشاء تحديات الفيديو    ،المخصصة "ال اشتاغ"

 البث المباشر
والمزيد من    ،تي  تو  تتطلت بلع تس يل المزيد من تجا ة البث المباشر اي التطبيق 

 سلو  المستخدم.   لتوسيت البث المباشر بشكل عام  

رد لعمليات    ،من المحتمعل أنع  الحظعإ هعاا بعالفععل مت التعداق المتزايعد بشععععكعل مطن
ا  ،"من أجلعع "  واج ععةالبععث المبععاشععععر التي تععاتي بلع  سععععيكون المزيععد من ععا من   ،وقريبعع 

وببراز صانعي المحتوى    ،وحول المنتجات التي تتماشع مت اهتمامات   ،العلمات التجا ية
 . لجاا اهتمام الاين تتفاعل مع م بالشكل األكبر  

ا اي عرض المزيععد ممععا تريععد. هععل هععاا يمتععد بلع   جيععدةتو   تعععد  وا زميععة تيعع    جععد 
ا القادمة.   المنتجات أيًا؟ سوف نكتش   ل   لل االثني عشر ش ر 
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 لينك إن
سنحت    Jumpropeبع  استحواذ منصة لينك إن على تطبيق  

الشخصية  المحتو   لمنشئي    فرصةال الرقمية  الهوية  لبناء 
وتعزيز فرصهم  في الفضاء   Personal Brandingالخاصة بهم 

 الرقمي  
 

ردة اي مشععا كة المسعتخدمين  ا  كما تسععع المنصعة    ،تشعع د المنصععة زيادات مطن ع  أًي
عد  بلع تعزيز  يا ات ا للمسعععاعدة اي تسععع يل  وتعظيم الفر  االقتصعععادية    ،العمل عن بل

 . كو ونالمجتمعات األقليات التي تًر ت بسبب جائحة  

 :م2022االحترااية اي عام    االجتماعيةبلي  ما يمكن أن تتوقعل من الشبكة  
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رات    المحتملة في لينك إنالتغي 
حول   نكدبن  يل  منصعععة  تتطلت،  والعمل عن بعد أو العمل من المنزل األوسعععت  وسعععط التُّ

ا أكبر ألحدا  البث المباشععر،  تل بلع أن   تصعععبل  اصعععية البث متاحة  أن  ويمكن  صعععبل وسعععيط 
 . م2022لتجربة دا ل التطبيق اي عام  ل

بينمعا سععععيعود العمعل بلع هبيعتعل، وسععععيحر  الكثيرون علع العودة بلع اللقعاءات  
ا    بنالشخصية، سيتطلت لينكد ا  بلع أن يصبل شريك    Digital tie-insيسمع بالععع    مااي   ئيس 

،  أو الربط من  لل قنوات  قميعة محعددة   ،والعاج يمكن توضععععيحعل بعالمجتمععات الرقميعة
مكن الشعععركات من بجراء نفو أنوا   و  التي يمكن للشعععركات الكبيرة    الفعالياتهاا سعععيل

ا بجم و  أوسععت من المشعترين المحتملين   بهلق ا بتكلفة أقل مت تسعع يل االتصععال أيًع 
 . وعبر البث الحي  ء األعمال من  لل التطبيقوشركا

حول األحعدا  المرتبطة اي واج عة المسععععتخدم اي    التنبي اتتوقت  ؤيعة المزيعد من  
 . لينكدبن
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 التوظيف عف بع 
ععدنمو ا ال يزال التحول بلع   من العلمات  للععديعد   ام مع   او يعا    ،ائمع  قعا  العمل عن بل

من اوائععد عععدة اي مسععععتوى تقليععل التكععالي  وغيرهععا من   ؛التجععا يععة الفوائعد  لمععا ل ععا 
 . االقتصادية

لينكدبن    وارصعععععة لمنصعععععة  –تحعديعات جعديعدة    التوني سععععيواجعل    ،ولكن ضععععمن هعاا
قاعدة بيانات ا التي ال مثيل ل ا لتواير تطابق ونيفي أاًععل للمرشععحين، مت  السععتخدام  

 للمقابلت الشخصية والتفاعل. تس يل  يا ات االتصال بالفيديو  

وقعد اتخعات لينكعدبن بعالفععل الخطوة األولع اي هعاا الصعععععدد، مت توسععععيت أدوات  
وسعتش د المرحلة التالية دمج لينكدبن لمزيد من    ،المباشعرةالفيديو الخاصعة ب ا للقاءات  

عد.   األدوات لتحسين التوني  والتد يب عن بل

 
 اللقاء المباشر اي اللينكدبن
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 القصي في لينك إن ؟
" لينكدبن، وبحصععععاءات المشعععا كة التي  Storiesأو  لععععععععع "قصعععع   يحد ب ن ما الاج  

 استخلص ا لينكدبن من القص  ؟

أشعععا ت بلع أن ا  و عن بغلق  يا  "القصععع "،    اي وقإ سعععابق  لينكدبنأعلنإ منصعععة  
اسعتحو ت علع منصة    و ل  بعدما،  أ رى  سعتبني بعض عناصعر القص  اي أدوات جديدة

 . الماضي  اي أغسطو  "Jumpropeايديو "

 

 ؟  Jumprope  تطبيق  وماه
 طوة    -بنشععاء مقاهت الفيديو ان شععادية    سععاعد اييببداعي    تطبيق  Jumpropeالععععععع 
؛   برة اي تحرير الفيديو   ةلسعععإ بحاجة بلع أياانإ    ،تطبيقوعند اسعععتخدام  لل  –  بخطوة
هبخ  صعععفات  ب ا كنإ من عشعععاق الطبخ وانونل يمكن  بنشععاء ايديو ب شععادج عن و   مثل  

 وغير  ل  ،لياقة بدنيةأو حتع د و  لتما ين  ،  للتسععععويق مثل    د و  تعليميةأو    معينة
منصعععععة    ةأيع   علع الفيعديو   كمعا يمكنع  مشعععععا كعة  . و  طوة بخطوة  تمن  لل ايعديوهعا
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بتنسععيق الفيديو بشععكل مثالي لتصععدير  بلع    Jumpropeتطبيق    ، حيث يسعععاعداجتماعية
Instagram   وYouTube   وFacebook   وPinterest   وGoogle . 

 ؟  Jumpropeعلى تطبيق  ماذا بع  استحواذ لينك إن  
عد  واالسعتحوا    وهاا التوجل الجديد   لمنشع ي المحتوى علع  لينكدبن، والتي    ارصعةيل

سععععتمكن م من بنشععععاء محتوى ب شعععادج  ا  ب م عبر تنسععععيق "قصعععع " من أجل بناء  
 وجودهم وسمعت م علع المنصة. 

ًعا اي مسعاعدة    وسعيسعاهم المحتوى علع بناء ال وية الرقمية  منشع ي  هاا التوجل أي
ًاء الرقمي. وتعزيز ارص م    ،Personal Brandingالشخصية الخاصة ب م    اي الف

 

  ،م 2022التي يمكن  توقت  ؤيت ا تتشععععكل اي عام  الرئيسععععة  ها  بعض االتجاهات  
التنبي بلع أين تتجل األمو ، بناء  علع االضععطراا الاج حد  اي    الصعععب وبينما ال يزال من  
  ،  العامين الماضيين 

كبير اي كثير من النواحي، حيث يتطلت العديد من األشخا  بلع  التغيير  الوقإ لكنل  
ما قبل جائحة كو ونا، وبناء ار  جديدة اي بعادة بناء    نوا عليلاعن ما ك  تطوير أنفسع م

ل عا     السععععوق. وهو معا يمكن أن يفتل بمكعانعات جعديعدة كبيرة ألول ع  العاين ينتب ون
 ق مت تل  االتجاهات وتس يل النمو. ، وستتطلت ها  الميزات الجديدة بلع التوااالفر 
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 آمل أن أكون وفقت في تق يم المفي  لكم 

وللراغبين اي معراة المزيد عن التسويق الرقمي من حاالت د اسية واستراتيجيات وتقنيات 
 است داف وغيرها يمكنكم زيا ة موقعي االلكتروني أو متابعتي عبر تويتر:

Twitter.com/hussienbahadi Husseinbahadi.me 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/husseinbahadi
https://husseinbahadi.me/
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