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المعجم
السياج الجغرافي: إنه خيار جغرافي محدد يقتصر على موقع صغير محدد. يمكن أن يصل نصف قطر استهداف Geofence إلى 50 كم. ]هذا الخيار 

مخصص فقط للمعلنين الذين يروجون للعروض المحلية[

معرفة أساسية
ما هي الفائدة من استخدام Geo-fence؟ إنه الخيار األفضل عندما تقوم بترويج عرض محلي ، يتيح لك خيار السياج الجغرافي تقييد المنطقة التي 

تستهدفها وعرض إعالناتك على المستخدمين من مدينة معينة أو منطقة مخصصة تصل إلى 50 كم حول هدفك.

معلومات االتصال بمدير الحساب الخاص بك موجودة في صفحة ملفك الشخصي ، في عالمة التبويب „معلومات عامة“.

أوالً ، أعِط اسًما لخريطة السياج الجغرافية ، ثم اختر النقطة المستهدفة على الخريطة. )يمكنك التكبير باستخدام Ctrl + بكرة التمرير( وضبط 
الكيلومترات إذا لزم األمر.



يمكنك إضافة أكثر من موقع إلى الخريطة إذا لزم األمر. يمكنك استهداف ما يصل إلى 5 مواقع لكل خريطة.

بمجرد أن تصبح خريطة Geo-fence جاهزة مع الموقع )المواقع( المطلوب ، احفظ اختيارك. يتم سرد خرائط السياج الجغرافي الخاصة بك 
في „الحمالت“ ، ثم „خرائط السياج الجغرافي“ في قائمة شريط األدوات.

انقر هنا لمعرفة كيفية إنشاء حملة

الخطوة 3: ربط خريطة السياج الجغرافي بحملة



 Banner /( أو قم بتعديل حملتك الحالية من خالل النقر على "الحمالت" في قائمة شريط األدوات ، ثم انتقل إلى نوع الحملة الذي تحتاجه
Feature phone / Pop-under( واختر الحملة التي ترغب في تعديلها.

انقر فوق "إضافة هدف"

حدد اسًما لهدفك وانقر على "استخدام الخريطة". ستظهر قائمة خريطة السياج الجغرافي الخاصة بك. حدد خريطة السياج الجغرافي التي تريد استخدامها 
للحملة.
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