كيفية إعداد منشورات
فيسبوك تحصل على التفاعل
من الجمهور بشكل أكبر
لضمان مواظبة متابعيك على فيسبوك على زيارة صفحتك والتفاعل معها،
والحصول على متابعين جدد ،عليك اتباع بعض الخطوات.
انشر صوراً :ضع صورة مناسبة مع كل منشور .فالمنشورات التي تحتوي على الصور يتم اإلعجاب بها
بنسبة  ٪35أكثر ،والتعليق عليها بنسبة  ٪100أكثر من المنشورات التي ال تحتوي على الصور.
ك ّلما قل ّ عدد الحروف ك ّلما كان أفضل :إن المنشورات التي تتألف من  80حرفا ً أو أقل تحصل على تفاعل
أكبر بنسبة  ٪66مقارنة بالمنشورات األطول.
ابدأ الحوار :اطرح األسئلة لتشجيع المزيد من التفاعل بدالً من المنشورات التي تحتوي على عبارات
وجمالً ال تتطلب التعليق.
أضف المنشورات بانتظام :إن النشر من  2 - 1مرات في اليوم يشجع التفاعل بنسبة  ٪40أكثر من النشر
ما بين  5 - 4مرات في اليوم ،ألن النشر بكثافة قد يؤدي إلى تململ من قبل الجمهور وخاصة إن لم يكن
هناك معلومة جديدة أو خبر يستحق المتابعة.
تك ّيف مع أوقات الذروة في فيسبوك .يعد الفيسبوك في أوج نشاطه في الساعة الثالثة ظهراً وفي أيام
األربعاء عالميا ,وفي العاشرة مساء في سوريا .قد يكون من الصعب التنافس مع النشاط الدائر على الشبكة
في ذلك الوقت .جرّ ب توقيتا ً مختلفا ً وراقب “رؤى الصفحة” ( )lnsightsعلى صفحتك لمعرفة هذه
األوقات .قم بتعديل جدول نشر المنشورات لألوقات التي تشجع على المزيد من التفاعل.
سجل إعجابك بالصفحات والمنشورات األخرى .إن التفاعل بنشاط مع منشورات اآلخرين يجعلهم أكثر
ّ
ً
راحة وميال للتفاعل مع المحتوى الخاص بك.
 كن حذراً فيما يتعلق بالمنشورات التي تختار أن تسجل إعجابك بها .فإن إعجابك بمنشور غير الئق قديبدو مزعجا ً ,وقد يسبب نفور األشخاص من التفاعل معك.
قدّ م نصائح مفيدة .تنتشر المنشورات التي تحتوي على نصيحة أو معلومة جديدة بشكل واسع
على فيسبوك .وسواء كان ذلك إحصائية ،أو معلومة ممتعة أو أداة جديدة ،فإن الناس يحبون
مشاركة األشياء التي يعتقدون أنها مفيدة.
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