إنشاء صفحة فيسبوك تحوز
على اإلعجاب
كيفية إنشاء صفحة فيسبوك تحوز على االهتمام وتدفع األشخاص لإلعجاب
بتلك الصفحة

قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على فيسبوك ،انقر هنا لمعرفة كيفية إنشاء حساب آمن.
اذهب إلى

facebook.com/pages/create

اختر نوع الصفحة التي تريد إنشاءها .يمكنك اختيار أحد الخيارات التالية:

قم باختيار اسم مم ّيز وسهل الحفظ لصفحة فيسبوك ،فليكن االسم وصفيا ً وبسيطاً .وسيظهر هذا االسم في
عنوان  URLللصفحة الخاصة بك.
أضف تعريفا ً موجزاً ومؤثراً عن الصفحة .لديك ثالثة أسطر فقط لخلق انطباع إيجابي .ر ّكز على إخبار
الناس ما تسعى إلى تحقيقه أو ما يمكن للصفحة القيام به بالنسبة لهم.
أضف صورة صفحة شخصية مناسبة .تأكد من أن الصورة تمثل المنظمة ،مثل شعار أو أيقونة مميزة .استخدم
صورة تبدو واضحة حتى عند ظهورها كصورة صغيرة مربعة .على سبيل المثال ،غالبا ً ما تفشل الكلمات في تشكيل
صورة شخصية جيدة على فيسبوك.
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قم بإختيار جمهور الصفحة المفضل .إختار المواقع ،العمر ،الجنس واالهتمامات
الوصف الطويل .اضغط على تبويب “حول” وأضف المعلومات األساسية عن منظمتك .اجعل
الناس يعرفون الهدف من الصفحة الخاصة بك ،وكيف يمكنك المساعدة أو ما هي األهداف التنظيمية الخاصة
بك .يمكنك إضافة موقعك ومعلومات االتصال الخاصة بك إذا كان ذلك آمنا ً بالنسبة لك.
أضف صورة غالف مع ّبرة .اختر صورة ّ
مؤثرة يمكنها التعبير عن محتوى الصفحة الخاصة بك.
وإذا كان لديك حسابات أخرى على منصات التواصل االجتماعي األخرى أو موقعا ً على شبكة االنترنت،
فحاول أن تكون رسالتك وصورتك موحّ دة.
ّ
زراَ
للحث على القيام بإجراء ما .على صورة الغالف الخاصة بك عن طريق النقر على
أضف ّ
زر “ ”Create a Call to Actionفي أسفل يسار صورة الغالف الخاصة بك .اختر من بين
الخيارات المتاحة ،واتبع التعليمات.

قم بإنشاء المحتوى .انشر محتوى يشجع على التفاعل والمشاركة .واكتب منشورات قصيرة ومختصرة،
فالمنشورات التي تتألف من  80حرفا ً تحصل على معدالت تفاعل أكبر بنسبة  ٪66مقارنة بالمنشورات
األطول .استخدم دائما ً الصور التي تلفت األنظار لدعم منشورك .تجنب نشر المحتوى الترويجي فقط.
وشارك جمهورك بالمواضيع المفيدة أو تلك التي تحرّ ك العواطف.
ابدأ في بناء قاعدة متابعيك .ابحث عن الصفحات المماثلة لصفحتك وسجّ ل إعجابك بها .وقم بدعوة
األصدقاء لإلعجاب بالصفحة الخاصة بك ،وتواصل مع المستخدمين اآلخرين في مجال عملك الذين
يحصلون على االهتمام على الشبكة .يمكنك أيضا ً الدفع لفيسبوك للترويج لصفحتك -ولكن اختر دعم
المنشورات التي يمكن أن تؤثر حقا ً بجمهورك المستهدف.
ستجد هنا أدناه مثاالً لصفحة فيسبوك
آخر تحديث -
Be Heard

beheard.salamatech.org
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