
تجربة أمازية

”نيةإسبا_رومانسيتنا#“



الفهرس

من نحن

اعتقاااا  أاأ 2013تأسست أماز منذ عام 
اعة اإلأداع هو مصدر قوي للحقيقة وصن
مااا  مثيااالل للجآا اااطر أالالصقاااة ا صااايلة

مااااااام همجااااااال مماااااااا    ااااااال ا  ل ه ااااااااز 
.والن اح

ة ؟إسباني_رومانسيتنا#ليش 

احتجالممواسجااالحجلةمنالقأتى
هوصة:منااتآسيلار؛لمدلالوس 
لاآلخوالو هومن أها،ا صليةالابخة

هلنآسالسموايال مبتلقيب:هو
...أاإلسباهي

كيف تساعدكـ أماز؟

هاي حجلااة نعةهيااة لجنااتل  دصااد لجااااع 
صق اللوماهساااية، ول صجاااا  أاااالورل التساااو

هااااااذل الحجلااااااة لتسااااااوصق منااااااتل اأطلقناااااا
واساااتخدام وسااا  محااادا وهاااو " البااااصية"
...... منوا  اسباهية_روماهسيتنا#

نماذج من محتوى الحملة

وأأالز هستملض الجحتوى النصي والبصلي
ر أرقام التآاعل مماا على مختلا  قناوا

. . .التواصل اال تجاعي 

نتائج الحملة

ار تاا  تآمياال الحجلااة علااى مختلاا  قنااو
التواصااااااال اال تجااااااااعي، أسااااااااجت عااااااادل 
عواماااااال مناااااااا م ااااااار ة الجاااااا  لصم  ااااااي 
الحجلااااة علااااى ر اااا  النتااااا ل عاااام الاااااد  

.الجحدا ، والوصول  رقام أعلى 
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من نحن

اعتقااااا  أااأ  اإلأااداع هااو 2013تأسساات أماااز منااذ عااام 

مصاااااادر قااااااوي للحقيقااااااة وصااااااناعة مثياااااالل للجآا ااااااطر 

ه ااز أالالصقة ا صيلة م  مم همجل مما    ال ا  ل 

م هحااام مآتوهاااو  أآتااالل ا ت اااا  الماااال  مااا.والن ااااح

ااا لق خاااةل تابياااق أ تارهاااا وممل اااة أ تاااار اآلخااالصم وط 

.تآتيله  والمجل سوصا  على تحقيقاا
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5تجربة أمازية



هية؟نسبا_روماهسيتنا#ليش 



هي نحدى ال ال ارشل ة مااع  اللوماهسية، 
هااااا ،  خاااااول 1418التااااي تأسساااات  ااااي عااااام 

سااااااباقة  ااااااي تاااااااوصل طاااااالق تقاااااادص  ا طباااااااق 
م الساامواصة والخلي يااة أ ااتل مااتقم وخااار  عاا

.الجألو   ي السوق الجحلي والخلي ي
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مــن امتمــاو الوســ  وإســمهاأتــم منقلــح الحملــة 

ــا ــ؛ انه منه ــدت تفس ــلية: لع ــة اة  ــة القب  هوي

تلقيــا الشــعا : ومنشــاهاو والو ــخ اهوــر هــو

عدتو مما السعودي لنفسخ باإلسباني في مناسبان

ــة مــن العــادت  ــان أعع يجعــع عامــع الجــنت وا نتب

انو  ستكشاف محتوى الوسـ  ععـة  ميـل المن ـ

وهـنا أمـد عوامــع نجـام الحملــة وتحقيقهـا أر ــا  

.فوق التو عان

إسبانية_رومانسيتنا#

https://www.youtube.com/watch?v=gB2RMbhNXRo
https://www.instagram.com/p/B1fRGDuD0hk/#advertiser
https://youtu.be/gB2RMbhNXRo?t=11
https://www.instagram.com/p/B1vkTTyDdvK/#advertiser


 ي  تساعد ا أماز؟



أيش الحملة؟

هاااي حجلاااة نعةهياااة لجناااتل  دصاااد ل ااال ة ماااااع  اللوماهساااية، ول صجاااا 

واساتخدام "البااصية"أالورل التساوصق أطلقناا هاذل الحجلاة لتساوصق مناتل 

لااة نسااباهية  منااوا  وهوصااة مجياا ل للحج_روماهساايتنا#وساا  محاادا وهااو 

و اااتا  التلوص ية، ول ذب اهتبال ال جاور للج ار ة  اي الوسا  أ اتى ت

.  واهتجاماتا 
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من ان الحملة

ــا لنكــوا فــوق تو عــان العمــا ء فــي أمــاز نســعم دائمو

ةكبـ  والجمهورو وإيمانوا منا بقـدرت عمائنـا ععـة الو ـوو

ــتق ــا أا ن ــا علين ــاا لاامو ــنا ك ــله ل ــي المجتم ن الشــرائف ف

ــا الر مــي منــخ فــت  . التســويح بكافــة أهــكالخو وو و و

منـتج إطاق هنن الحملـة لتحقيـح اة ـر اإلعانـي اةكبـ  ل 

ولها بـ؛  وبابتكار وسـو  يسـهع تـدا " الباييا" ديد مثع 

الجمهـــور وي هـــر أ رهـــا بشـــكع أســـر  مـــن التســـويح 

.التقليدي

 نوان التوا ع
ا  تماعي

المؤ رين
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تفاعع1,000,000
أمد أكث  أهـداف الحملـة أهميـة ميـث يمثـع 
التفاعع العامـع اةهـ  فـي الحمـان لجـنت 

انتبان الجمهور واهتمامه  باإلعاا 

ظهور50,000,000
ع ت  تقدير هدف الحملة بناء ععة عـدت عوامـ

–دف الجمهور المسته-م؛زانية الحملة )منها 
(المن ان المست دمة في الحملة
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أهداف الحملة



هجاذ  مم محتوى الحجلة
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نماذج من المحتوى المروج

https://www.instagram.com/p/B1wvRFrjLog/#advertiser
https://twitter.com/alromansiahKSA/status/1164960638713630720
https://www.facebook.com/watch/?v=1219626548221453


نماذج من المحتوى المروج
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16تجربة أمازية
نماذج من مشاركان المؤ رين

https://twitter.com/__bassam/status/1164215812829433858
https://twitter.com/FahadALshahrany/status/1164242650251366400
https://twitter.com/Eyaaaad/status/1164259373880713219


الحملةنتائج

180%
ارتفل معدو زيارت المو ل

بـ
%15وارتفل معدو نمو القلبان بـ 
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وهوظهورمليون343.4
الحـمـلـةهـدفمنأعلـــى

343% بــ

وهوتفاعلمليون2.5
الحمـلـةهدفمنأعلـى

250%

وهيمشاهدة،ماليين9
الحـمـلـةهـدفمنأعـــلى

180%

نواتقمختلفعلىالحملةتفعيلتم

عدةأسهمتاالجتماعي،التواصل

فيالمؤثرينمشاركةمنهاعوامل

الهدفعنالنتائجرفععلىالحملة

.أعلىألرقاموالوصولالمحدد،

نتائج الحملة

بــ

بــ
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