
كيفية إنشاء حملة CPC  او CPM؟
TUTORIAL

الخطوة 1: اختر نوع الحملة الخاصة بك

الخطوة 2: اختر اسًما لحملتك

انتقل إلى „الحمالت“ في شريط القوائم ، ثم انقر فوق „إضافة حملة جديدة“



الخطوة 3: اختر نوع المزايدة

الخطوة 4: امأل حقل عنوان url بصفحة موقعك المقصود / عنوان موقع الويب
 URL هذا إلعادة توجيه المستخدمين عندما ينقرون على الفتة )الفتات( مرتبطة بالحملة ، إال إذا قمت بتعيين عنوان URL سيتم استخدام عنوان

URL في رابطك وإال فلن يقبل نظامنا عنوان “http„ أو “https„ محدد للراية )الالفتات(. قم دائًما بتضمين
// :https :الكامل بما في ذلك URL يرجى كتابة عنوان

سيقوم النظام دائًما بتحديد أولوية استخدام عنوان URL الخاص بالالفتة قبل عنوان URL الخاص بالحملة.



الخطوة 5: تعيين الحد االقصي اليومي

الخطوة 6: تعيين ميزانية الحد األقصى

سيحدد هذا الرقم الحد األقصى للمبلغ الذي يمكنك إنفاقه يوميًا لكل حملة محددة. إذا كنت ال ترغب في تعيين حد ، فما عليك سوى ترك 0 في 
الحقل.

سيحدد هذا الرقم الميزانية العالمية لحملتك. إذا كنت ال ترغب في تعيين حد ، فما عليك سوى ترك 0 في الحقل.

ضع في اعتبارك أن الحدود الدنيا يمكن أن تبطئ من استقبال حركة المرور بشكل كبير ، وفي بعض الحاالت ، قد توقف حركة المرور. يمكن 
أن يكون هذا هو الحال خاصة عند استهداف مناطق جغرافية ذات عدد كبير من الزيارات. يجب أن تكون حدودك متوافقة مع أهدافك.



الخطوة 7: اضبط خيارات  التقسيم اليومية
إذا كنت ال تعرف كيفية تعيين خيارات التقسيم اليومية الخاصة بك ، يرجى مراجعة البرنامج التعليمي أدناه: 

كيفية تعيين خيارات 

التقسيم اليومية الخاصة بك؟ إذا لم تطلب هذه الخيارات ، فالرجاء ترك مربعي „إصالح بدء وإيقاف توقف“ و „إصالح بدء ووقت التوقف“  بدون 
تحديد.



)CPM الخطوة 8: اضبط مؤقت العرض. )فقط لحمالت

الخطوة 9: إعطاء اسم لهدفك

الخطوة 10: إضافة األهداف

إذا كنت ال تعرف كيفية ضبط جهاز ضبط الوقت المخصص للعرض الخاص بك ، فالرجاء االطالع على البرنامج التعليمي أدناه:
كيفية تعيين خيار جهاز ضبط وقت العرض الخاص بك؟ 

إذا لم تقم بتعيين وقت معين ، فسيكون الحد األقصى للتردد 8 ساعات افتراضيًا

سيتعين عليك ضبط: 
A →)أهداف جغرافية( )القارة ، الدولة ، الوالية / المنطقة( 

B → الهدف )األجهزة( )سطح المكتب ، الكمبيوتر اللوحي ، الجّوال(
C →فئة الفئات )58 فئة متوفرة(



اختر البلدان التي تريد استهدافها من خالل النقر على „تعديل“ ، ثم عن طريق تحديد الموقع )المواقع(. يمكنك اختيار 1 أو أكثر:

→ القارة

→ الدول



 إذا كنت ال تعرف كيفية تعيين عرض التسعير الخاص بك على حمالت CPC  أو التكلفة CPM ، فيرجى االطالع على البرنامج 
التعليمي هنا. إذا كنت ال تعرف كيفية ضبط عرض التسعير الخاص بك على حمالت التكلفة CPM ، فيرجى االطالع على البرنامج 

التعليمي هنا. إذا كنت ال تعرف كيفية ضبط عرض التسعير الخاص بك على حمالت CPC، فيرجى االطالع على البرنامج 

إذا كنت ال تعرف كيفية ربط الالفتات / القوائم )الكرات( التمهيدية بحملتك ، فيرجى مراجعة البرنامج التعليمي الخاص بنا هنا:
كيف يمكن ربط الالفتات / مقاطع الفيديو بحملة الالفتات؟

كيفية ربط مقاطع الفيديو بحملة ما قبل التشغيل؟

بالنسبة لحمالت الفتة CPM / pre-roll ، يمكنك تعيين معدل عرض مخصص لكل تصميم عند ربط أكثر من واحد بحملتك. إذا كنت ال تعرف 
كيفية تعيين معدالت عرض لحمالتك CPM  التي تعمل مع عدة الفتةات ، ، يرجى اتباع هذا الرابط.

الخطوة 11: اضبط وضبط عرضك

الخطوة 12: الفتة )ارتباطات( االرتباط أو ما قبل التشغيل )لفات(



www.trafficfactory.com

trafficfactory

FOLLOW US:

قم بتنشيط حملتك بالنقر فوق الزر األخضر „تنشيط“.
)تأكد من أن لديك أموااًل متوفرة في رصيدك لتشغيل حملتك )حمالتك( والحفاظ عليها حية(.

بمجرد تنشيطها واعتمادها ، ستبدأ حملتك في تلقي الزيارات بناًء على إعداداتك )فترة اليوم(. سوف يستغرق 20 دقيقة قبل أن تبدأ في تلقي 
اإلحصاءات. إذا لم تتلق أي حركة مرور بعد هذه الفترة الزمنية ، فيرجى التحقق مما إذا كان:

- رصيدك لديه أموال كافية
- لم تقم بتعيين حد للميزانية منخفض جًدا ألهدافك. )على سبيل المثال: 10 دوالرات أمريكية + الهند(

- لم تقم بتعيين خيارات فترة اليوم التي يمكن أن تؤخر بدء حملتك.
- عرض التسعير الخاص بك مرتفع بما يكفي بناًء على اختياراتك المستهدفة. )كلما زاد التنافس لديك ، زادت حاجتك لزيادة عرض التسعير 

الخاص بك من أجل تلقي حركة المرور(

إذا لزم األمر ، اتصل بمدير حسابك

الخطوة 13: تنشيط حملتك

https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/

