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متثــل األحــداث الخاصــة، مثــل املؤمتــرات واملعــارض والبطــوالت الرياضيــة، شــكالً فريــداً مــن أشــكال الفعاليــات التــي 

ــة  ــة وثقافي ــة اقتصادي ــا قيم ــد ذاته ــي يف ح ــدم ه ــا تق ــتضافتها، وإمن ــدن اس ــذب مل ــل ج ــرد عام ــط مج ــل فق ال متث

واجتامعيــة تتطلــب اتبــاع منــوذج شــامل للتخطيــط واإلدارة الفعالــة، جنبــاً إىل جنــب مــع اســراتيجية تســويقية وإعالميــة 

نشــطة، ليــس فقــط إلمــداد املجــال العــام باملعلومــات والتشــجيع عــى املشــاركة، باعتبارهــا محــور نجــاح أيــة فعاليــة، 

وإمنــا لبنــاء تجربــة مميــزة وممتــدة تعــزز األثــر املســتقبيل للحــدث.

ــارك  ــت يتش ــى اإلنرن ــع ع ــاء مجتم ــا لبن ــي وتوظيفه ــل االجتامع ــات التواص ــاً مبنص ــبو ديب اهتامم ــد أوىل إكس وق

االهتاممــات ويتــداول املعلومــات ويتقاســم الخــرات والتجــارب، وذلــك ضمــن مزيــج تســويقي يوظــف كل منصــة مبــا 

يالمئهــا، ويتجــاوب مــع تغــرات العالقــة بــن الجمهــور ومصــادر املعلومــات واالتصــال، كــام يضــع الفــرد يف القلــب مــن 

ذلــك كلــه، ومينحــه صوتــاً للمشــاركة والتقييــم والتفاعــل، ويجعــل مــن إســهامه يف تدفــق الحــدث أساســاً لألمــر كلــه.

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح
مدرس اإلعالم بجامعة األهرام الكندية

ملخص الدراسة:

قــدم إكســبو دبــي 2020 تجربــة الفتــة علــى مســتوى التنظيــم وكذلــك إدارة االتصــال والتســويق، 
الســيما باســتخدام المنصــات الرقميــة وتقنيــات الــذكاء االصطناعي وتطبيقــات الواقع االفتراضي، 
وغيرهــا مــن األدوات التــي عــززت الوجــود الرقمــي للمعــرض، ومنحــت امتــدادات زمنيــة ومكانيــة 
لفعالياتــه حققــت إضافــة نوعيــة لتلــك الــدورة، وعــززت من قيــم التواصل العالمي التــي تمثلها، كما 
أثبتــت عصريــة وحداثــة مدينــة دبــي وجاهزيتها للمنافســة مع المدن العالمية األخرى. واتبع إكســبو 
دبــي مجموعــة مــن االســتراتيجيات المتكاملــة ليــس فقــط فــي إدارة منصاتــه الرقميــة الرســمية، 
وإنمــا فــي تنظيــم الوجــود الرقمــي لألجنحــة المشــاركة، وتنظيــم تغريــد المهتميــن والمتابعيــن، 
ــع الجماعــي  ــز الطاب ــة، وهــو مــا أســهم فــي تعزي والتواصــل مــع الحســابات والصفحــات ذات الصل
والمشــترك لمجتمــع إكســبو، وتوســيع دائرتــه، وتفعيــل قيــم التشــارك والتفاعــل والتواصــل فيــه. 
كمــا قــام إكســبو دبــي 2020 بتوظيــف اســتراتيجيات مبتكــرة انســجمت مــع الطابــع التقني الحديث 
للفعاليــة ككل بــدءًا مــن التصميــم وحفــل االفتتــاح حتــى الفعاليــات اليوميــة، وهــو مــا ســاهم فــي 

خلــق مجتمــع واســع ومتفاعــل عبــر مزيــج متكامــل مــن وســائل التواصــل االجتماعــي.
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استراتيجيات مبتكرة

وتناقــش هــذه الورقــة الوجــود الرقمــي إلكســبو ديب 2020 عــى منصــات التواصــل االجتامعــي، واالســراتيجيات التــي 
اتبعهــا إلدارة وبنــاء مجتمــع متشــابك مــن املتابعــن عليهــا، وتفعيــل الرابــط بــن فعاليــات الحــدث وأصدائــه رقميــاً، 
وكذلــك بــن املنصــات الرقميــة مــن مواقــع وتطبيقــات ووســائل التواصــل اإلجتامعــي، مــع تخصيــص محــور ملناقشــة 
االســراتيجيات التســويقية املبتكــرة التــي تــم اتباعهــا وأثرهــا يف بنــاء تجربــة رقميــة مميــزة وتعزيــز عنــارص اللحظيــة 
وســامت التفاعــل، انتهــاًء مبجموعــة مــن االســتخالصات بشــأن أثــر إكســبو ديب يف صناعــة األحــداث الخاصــة الكــرى 

بشــكل عــام ويف الصــورة الذهنيــة لدولــة اإلمــارات عــى وجــه الخصــوص.

أواًل: توظيف شبكات التواصل االجتماعي في األحداث الخاصة:
تلعــب وســائل التواصــل االجتامعــي دوراً حيويــاً يف الرويــج لألحــداث الخاصــة والفعاليــات، ويــؤدي الحضــور القــوي 
عــى اإلنرنــت إىل تفاعــل أفضــل مــع الجمهــور، فضــالً عــن تعزيــز التفاعــل واملناقشــة الــذي يعــزز املصداقيــة والثقــة 
والتواصــل، األمــر الــذي ال يزيــد فقــط مــن فــرص الحضــور والحصــول عــى عــروض رعايــة أفضــل وتعزيــز املكاســب 

املاديــة وإمنــا يقــدم لألفــراد تجربــة أكــر شــموالً ويجعلهــم أكــر ارتباطــاً بالعالمــة التجاريــة للحــدث))).

ــئة  ــا الناش ــبب التكنولوجي ــون بس ــرش التلفزي ــى ع ــتحوذت ع ــي اس ــل االجتامع ــائل التواص ــض أن وس ــد البع ويعتق
والزيــادة الرسيعــة يف اســتخدام النــاس تقنيــات اإلنرنــت والهاتــف املحمــول، وبــات النــاس يفضلــون البقاء عــى اتصال 
عــى مــدار الســاعة بــدالً مــن التمركــز لســاعة أو ســاعات حــول شاشــة يف مــكان محــدد، وهــو مــا كان لــه أثــره عــى 
قطــاع صناعــة األحــداث التــي باتــت تضــع وتديــر اســراتيجيات متكاملــة لتلــك الوســائل قبــل وأثنــاء وبعــد الحــدث)2)، 
حيــث تعمــل وســائل التواصــل اإلجتامعــي عــى تعزيــز مشــاركة واندمــاج املشــاركن والحارضيــن عــى الســواء لبنــاء 
“تجربــة” متكاملــة وإيجابيــة وتفاعليــة وهــو مــا يتجــاوز مجــرد “الحضــور”، مــع ابتــكار اســراتيجيات تســويقية فعالــة 
ومتنوعــة، مــع تعزيــز فــرص الحصــول عــى رد فعــل رسيــع، باإلضافــة إىل توفــر املعلومــات الالزمــة لتقســيم الجمهــور 

املســتهدف وتصميــم الرســائل املناســبة لــكل قطــاع منــه، وكذلــك لــكل منصــة مســتخدمة))).

وقــد استكشــفت عــدة دراســات اســتخدام وســائل التواصــل اإلجتامعــي يف املهرجانــات، مــن حيــث إدارتهــا وتنظيمهــا 
ــرار  ــع الق ــس فقــط يف نــر املعلومــات وإمنــا أيضــاً يف تجــارب الحضــور وصن ــت إىل تأثرهــا لي وتســويقها، وتوصل
واســراتيجيات الرويــج وخلــق عالقــة “عاطفيــة” مــع العالمــة التجاريــة للفعاليــات وتعزيــز خــرة الحضــور نحوهــا يف 
إطــار مــن التواصــل الفعــال)))، كــام مثلــت بعــض األحــداث العامليــة عالمــات فارقــة يف التوظيــف التســويقي لتكنولوجيــا 
االتصــال والتســويق عــر وســائل التواصــل االجتامعــي مثــل أوملبيــاد لنــدن 2)20 والتــي تــم اعتبارهــا حدثــاً فاصــالً يف 
تاريــخ األحــداث الرياضيــة الضخمــة الحيــة أثبتــت أهميــة اإلدارة الفاعلــة لالبتــكار والتجــاوب مــع التغــر يف أمنــاط 

اســتهالك املحتــوى بفضــل الزيــادة الهائلــة يف اســتخدام الهواتــف املحمولــة والسوشــيال ميديــا))).

وميكــن تحديــد مجموعــة مــن الســامت التــي أضفتهــا وســائل التواصــل االجتامعــي عــى تســويق األحــداث الخاصــة، 
نذكــر منهــا:

ــج التســويقي 	  ــي تقــدم إضافــة للمزي ــا الت ــع مبجموعــة مــن املزاي املزيــج االتصــايل التكامــي: فــكل منصــة تتمت
ــر  ــارات الن ــك خي ــوك”، وكذل ــس ب ــل “في ــي متت ــا”، الت ــدى “ميت ــن املســتخدمن ل ــة م ــدة الضخم للحــدث، فالقاع
املختلفــة التــي يتيحهــا؛ فيديــو وصــوت ونصــوص وصــور، تجعــل منــه وســيلة مميــزة للرويــج ونــر املعلومــات وخلــق 
مجتمــع واســع مــن املتابعــن، فيــام مينــح موقــع لينكــدإن طابعــاً أكــر احرافيــة بالنظــر لطبيعــة متابعيــه ومــا يتيحــه 
ــات القصــرة  ــر فهــو األفضــل لنــر التحديث ــات، أمــا توي ــة والتدوين ــات لنــر الصــور والرســوم البياني مــن إمكان

والرسيعــة، فيــام يعــد انســتجرام األفضــل لنــر املحتــوى املــريئ كالصــور والبــث الحــي والقصــص.

تجــاوز الحــد املــكاين للحــدث: أزالــت التكنولوجيــا القيــود التقليديــة املتعلقــة بتســويق األحــداث الخاصــة 	 
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والفعاليــات، وأزالــت الحــدود الجغرافيــة لتعريفهــا، كمحليــة أو إقليميــة، حيــث باتــت بعــض املهرجانــات والكرنفــاالت 
أو الفعاليــات الخاصــة التــي تقــام يف مدينــة بعينهــا مصــدراً الســتقدام الــزوار إليهــا مــن شــتى أنحــاء العــامل، بــل إن 
الطابــع الخــاص واملتفــرد لــكل مدينــة بــات مجــاالً للمنافســة ومحــوراً أساســياً للرويــج إليهــا، وهــو مــا يعــود الفضــل 
ــي  ــات الت ــدن والفعالي ــة لتســويق امل ــاً عاملي ــت الحــدود ومنحــت آفاق ــي أذاب ــا االتصــال الت ــه لتكنولوجي ــي في الرئي

ــا))). تنظمه

ــة نفســها، 	  ــد الفعالي ــة أم ــل وســائل التواصــل االجتامعــي عــى إطال ــث تعم ــي للحــدث: حي تجــاوز الحــد الزمن
ســواء مبشــاركة تحضــرات مــا قبــل انطالقهــا أو االســتمرار يف التفاعــل مــع املتابعــن بعــد انتهائهــا، وبنــاء عالقــات 
ممتــدة مــع اآلالف وأحيانــاً املاليــن الذيــن أبــدوا اهتاممــاً باملتابعــة االفراضيــة أو شــاركوا بالفعــل يف هــذه الفعاليــات 
ــاوز الحــدث  ــدة تتج ــة ممت ــدم قيم ــا يق ــروين، م ــاوز حــدود الفضــاء اإللك ــا تتج ــة إزائه ــة حقيقي واحتفظــوا بتجرب

املــادي.

البيئــة التفاعليــة: عملــت عــى اســتبدال الرســائل أحاديــة االتجــاه بأخــرى تفاعليــة تتمتــع مبشــاركة قويــة مــن 	 
املســتخدم النهــايئ يف إنشــائها ونرهــا، حيث يشــارك املســتخدمون يف صناعة محتــوى الصفحات وتطويــره باملعلومات 
والصــور واملراجعــات والــردود، بــل وبــات عــى فــرق التســويق خلــق بيئــة افراضيــة وحقيقيــة مالمئــة لتشــجيع التفاعل 
واملشــاركة وبنــاء املجتمعــات االفراضيــة، بهــدف إيصــال الخــرات املتولــدة عــر الشــبكات االجتامعيــة والتفاعــل مــع 
ــائل  ــتخدمون وس ــوقن يس ــن املس ــر اإلحصــاءات إىل أن ).89% م ــال))). وتش ــرات االتص ــة تأث ــور، ومضاعف الجمه
ــاركة  ــز مش ــة و).9)% يف تعزي ــم األحــداث العام ــابق عــى تنظي ــل الس ــز التفاع ــرض تعزي ــي بغ التواصــل االجتامع

الحضــور خــالل انعقادهــا و).))% لجمــع ردود األفعــال)8).

ــات 	  مصــدر وافــر للمعلومــات: تحولــت وســائل التواصــل االجتامعــي ملــا يشــبه محــركات البحــث ملتابعــة التحديث
والفعاليــات، مــا يؤكــد وظيفتهــا كمصــدر للمعلومــات)9)، حيــث تعــد تلــك املنصــات الوســيلة املثاليــة لألشــخاص الذيــن 
ــداث  ــاس إىل األح ــان الن ــين يجذب ــن رئيس ــى عنرصي ــوي ع ــا تحت ــرات ألنه ــداث واملؤمت ــور األح ــون يف حض يرغب
ــك  ــث ميكــن لألشــخاص مشــاركة ذل ــوى املعلومــايت التعليمــي، حي ــا ناجحــة، وهام فــرص التواصــل واملحت ويجعلونه
املحتــوى الــذي يهتمــون بــه ويتابعونــه مــع اآلالف مــن جهــات االتصــال بنقــرة واحــدة مــن زر، مــا يســهم يف تشــكيل 

ســمعة ذلــك الحــدث وجهــات التنظيــم)0)).

الطابــع الشــخيص: أضافــت وســائل التواصــل االجتامعــي مبــا يف ذلــك فيــس بــوك، وتويــر، ويوتيــوب، وفليكــر، 	 
وانســتجرام ولينكــدإن مزيــداً مــن الطابــع الشــخيص للفعاليــات العامــة، مــن املنظــور االتصــايل، وبحيــث تتــم مخاطبــة 
املســتخدمن بأشــخاصهم ووفــق اهتامماتهــم وبرســائل يشــاركون فيهــا ويتــم تصميــم املزيــد منهــا وفقــاً لتحليــالت 
االســتخدام ودالالت تلــك املشــاركة، فضــالً عــن كونــه مــن أرخــص وســائل التســويق وأكرهــا فعاليــة، وكذلــك إتاحــة 

حلــول جاهــزة مــن أجــل اســتهداف قطاعــات بعينهــا)))).

ثانيًا: مجتمع إكسبو دبي على شبكات التواصل االجتماعي:
اعتمــد إكســبو ديب عــى مزيــج مــن منصــات التواصــل االجتامعــي واتبــع مجموعــة مــن االســراتيجيات إلدارتهــا وبنــاء 
مجتمــع متفاعــل يعــزز الحضــور الرقمــي للمعــرض وفعالياتــه، ليــس فقــط مــع انطــالق منصــات تحمــل شــعار اإلكســبو 
ــاركات  ــة، ومش ــة املمثل ــات الدولي ــامت والهيئ ــات املنظ ــات صفح ــدول، وتدوين ــة ال ــابات أجنح ــالل حس ــن خ ــا م وإمن
املتابعــن وأصحــاب املصلحــة، وهــو مــا أنشــأ مجتمعــاً إلكرونيــاً زاخــراً بالنقــاش ومشــاركة املعلومــات وتــداول املحتــوى 

النــيص واملصــور.
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املعــرض نفســه ومــا ارتبــط بــه مــن 
ــة  ــامل التجاري ــة لألع ــل فرص ــات مثّ فعالي
لنفســها  للرويــج  املختلفــة  واملنظــامت 
ــك  ــا، وكذل ــي أحدثه ــة الت ــتثامر الضج واس
االنضــامم إىل النقــاش الرقمــي حولهــا، 
وقــد أظهــر اســتطالع للــرأي عــى 0)) 
ــي الرحــالت ووكالء الســفر يف  ــن منظم م
ديب أن وســائل التواصــل االجتامعــي كانــت 
لديهــم  املفضلــة  األوىل  الرقميــة  القنــاة 
للســوقن  التســويقية  أنشــطتهم  ملبــارشة 
بــوك  فيــس  خاصــة  واملحــيل،  الــدويل 
وكذلــك لينكــدإن وانســتجرام وتويــر)2)).

ديب  إكســبو  منصــات  حظيــت  وقــد 
ــبكات  ــى الش ــعة ع ــة واس ــمية مبتابع الرس
االجتامعيــة، حيــث قــارب أعــداد املتابعــن 
ســتة ماليــن متابــع عقــب شــهر واحــد مــن 
انطالقــه مطلــع أكتوبــر )202، وكان موقــع 
ــة بإجــاميل  ــوك هــو األعــى متابع ــس ب في
ــادة )) ألــف  ــع مبعــدل زي ــون متاب ).2 ملي

(*) تم جمع ال�يانات في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2021

2,643,352

1,253,634

1,154,969

616,572

يوتيوب269,000 

لينكد إن

انستجرام

تويتر

فيسبوك 

شكل (1): توزيع متابعي حسابات إكسبو 2020 عبر منصات التواصل االجتماعي المختلفة(*)
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شكل (2): متوسط االرتفاع اليومي في أعداد المتابعين

المصدر: تحليالت موقع Social blade استناًدا إلى ال�يانات في الفترة
من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2021
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المصدر: تحليالت موقع Social blade استناًدا إلى ال�يانات �ين عامي 2018 و2021
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شكل (3): معدالت نمو أعداد المتابعين والتغريدات على حساب إكسبو دبي على تويتر
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نمو المتابعين شه��ًا لـ«إكسبو دبي 2020»

نمو المواد المرئية شه��ًا لـ «إكسبو دبي 2020»

شهر أكتوبر 2021

225,253 متابع

شهر أكتوبر 2021
311 مادة مرئية

المصدر: تحليالت موقع Social blade استناًدا إلى ال�يانات �ين عامي 2018 و2021

شكل (4): تطور أعداد المتابعين ونمو المواد المرئية المنشورة بحساب إكسبو 2020 على إنستجرام
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مســتخدم شــهرياً أي 9))2 يف اليــوم الواحــد، فيــام بلــغ عــدد الذيــن ســجلوا إعجابهــم بالصفحــة ).2 مليــون شــخص 
وســجل ))) ألــف شــخص أنفســهم كزائريــن للمعــرض.

ــغ عــدد متابعــي حســاب إكســبو ديب عــى تويــر ).) مليــون بعــد الشــهر األول مــن انطالقــه، مبتوســط ارتفــاع  وبل
شــهري 8) ألــف متابــع، فيــام بلــغ عــدد املتابعــن الجــدد يف شــهر االنطــالق وحــده )أكتوبــر )202( نحــو ).8) ألــف 
متابــع جديــد، أي أكــر مــن ضعــف املتوســط الشــهري املعتــاد، وارتفــع عــدد تغريــدات الحســاب يف الشــهر نفســه إىل 
80) تغريــدة أي أكــر مــن ثالثــة أضعــاف املعــدل الســابق للتغريــد))))، وهــو ينســجم مــع الزخــم الــذي صاحــب فعاليــات 

االفتتــاح. 

وإذا كان فيــس بــوك ميثــل منصــة واســعة االســتخدام ومتعــددة الوظائــف، وتويــر شــبكة للتناقــل الرسيــع لألخبــار، 
فقــد أوىل إكســبو ديب اهتاممــاً أيضــاً مبنصــات مشــاركة املحتــوى املــريئ، والتــي تســتحوذ عــى أهميــة كبــرة يف فعاليــة 
ــم األجنحــة وســاحة العــرض الرئيســية  ــاح وتصمي ــل االفتت ــب وافــر، الســيام يف مشــاهد حف ــار املــريئ نصي كان لإلبه

وكذلــك الفعاليــات والحفــالت املختلفــة.

ــات  ــادة، وب ــا )8)2 م ــغ إجامليه ــى بل ــتجرام حت ــق انس ــر تطبي ــع ع ــور واملقاط ــاركة الص ــرض مبش ــم املع ــد اهت فق
يتابــع املوقــع 2.) مليــون شــخص، فيــام بلــغ عــدد املــواد املصــورة التــي تــم تحميلهــا يف شــهر االنطــالق وحــده ))) 
مــادة، وارتفــع عــدد املتابعــن بنحــو ).)22 ألفــاً، ومبتوســط زيــادة يوميــة 8))) متابــع جديــد)))). أمــا قنــاة إكســبو ديب 
الرســمية عــى يوتيــوب، فقــد حققــت 02) مليــون مشــاهدة لنحــو ))0) فيديــو، مبتوســط مشــاهدات يومــي 9)2 ألــف 

مشــاهدة، وحظــي فيديــو حفــل االفتتــاح وحــده بإجــاميل 9.) مليــون مشــاهدة، خــالل شــهر مــن االنطــالق.

ثالثًا: استراتيجيات إدارة مجتمع إكسبو على وسائل التواصل االجتماعي:
ــة ليــس فقــط يف إدارة منصاتــه الرقميــة الرســمية، وإمنــا يف  اتبــع إكســبو ديب مجموعــة مــن االســراتيجيات املتكامل
تنظيــم الوجــود الرقمــي لألجنحــة املشــاركة، وتنظيــم تغريــد املهتمــن واملتابعــن، والتواصــل مــع الحســابات والصفحــات 
ــم  ــل قي ــه، وتفعي ــع الجامعــي واملشــرك ملجتمــع إكســبو، وتوســيع دائرت ــز الطاب ــة، وهــو مــا أســهم يف تعزي ذات الصل

التشــارك والتفاعــل والتواصــل فيــه. 

ــويق  ــة والتس ــات اإلعالمي ــاالت والخدم ــبو ديب لالتص ــل إكس ــن دلي ــاركني: تضم ــي للمش ــم الحضــور الرقم 1- تنظي
فصــالً عــن السوشــيال ميديــا، مجموعــة مــن القواعــد التــي تضبــط نشــاط املشــاركن عــر تلــك الشــبكات، مبــا يف 
ذلــك املنصــات املفضلــة )تويــر: إنســتجرام: فيــس بــوك(، وطريقــة ضبــط إعــدادات الصفحــة مــن حيــث اســمها وصــورة 
الروفايــل والهاشــتاجات املســتخدمة، وكذلــك الحفــز عــى املشــاركة، ســواء بحســابات خاصــة لــكل جنــاح أو مــن خــالل 
صفحــات الســفارات املمثلــة لــكل بلــد، والتنســيق بــن فريــق السوشــيال ميديــا للفعاليــة ككل ولــكل جنــاح عــى حــدة))))، 
مبــا يخلــق منطــاً واحــداً يعــزز الرابــط بــن تلــك األنشــطة كافــة، ويدعــم الحضــور الرقمــي للحــدث كوحــدة واحــدة.

جدول )1(: عدد متابعي حسابات وسائل التواصل االجتماعي للدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي 

لينكدإنتويترانستجرامفيسبوكالدولة
يوتيوب

متابعونمشاهدات
1,370,437984-6,2367,3791,173اإلمارات

---4,9051,793425األردن
---6798062البرازيل
--7021,533240555البرتغال



سمات مجتمع إكسبو دبي على شبكات التواصل االجتماعي

9 العدد 14 - ديسمبر 2021

420,998870-3,9452,5052,862التشيك
----1,19413,200الجزائر

--6,9236101523السودان
--1263,8142,1994,016السويد
--7,6391,8206691,024الفلبين

---155-2,864الكويت
---1922,295890المالديف

145,44420,3962,1709,0524,825,746960المغرب
-6,70920,26456,1188,4934,906,534السعودية

---4,2942,9942,200النمسا
17,51312,9989,9982,371685,353566الهند

1,9106,5351,7376,686145,99435الواليات المتحدة
--2,1041,337165116اليمن

74115516791اليونان
--1,091--2,868إستونيا
---8,17710,1027,856إسرائيل
-43,5409,6545,16511,676340,377إيطاليا

1,250137-1751,711364أذربيجان
---690-5,662أرمينيا
10,78867-4293,6441,723أسبانيا

--2,2554,2342,1679,835أستراليا
50,744273-1,4915,2942,419ألمانيا

3,11061-4654,977759أندونيسيا
----1638,975أوزبكستان

---1,1962,2151,500أيرلندا
23,0139,9586,1902,994133,958596باكستان
--1,0855,71510,3915,094بريطانيا
--2,4931,2761,2801,633بلجيكا

----733243بنجالديش
45,5332,18934103,039536,525276بولندا

---3,4973,218794بيرو
---1982,548592بيالروسيا

162,121912-31,15412,2421,155تايالند
-----1,003جزر سليمان

190,846686-3075,287473روسيا
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-----600سلطنة عمان
----7601,154سلوفاكيا
---5192,155390سنغافورة

23,358191--11,49412,751سوريا
---29,5126,7424,428سويسرا

---71035غانا
----19,5271,811غينيا

2,7285,9035,0147,67932,646223فرنسا
--1,70397353,796-فنلندا
--2652,8411,1496,335كندا

16,469148--8895,941كوريا الجنوبية
--2,079885566129كينيا
--185194-338لبنان

1,0772,6791,3652,25112,76282لوكسمبورج
132,770248,69025,2914541,780,691721ماليزيا

19,5276,9891,5351,79349,90054مصر
---2,4562,050210نيجيريا

3312,6938763,29314,37877هولندا
---124--أندورا

5,5655,1372,9422775,74691كولومبيا
---154714567بلغاريا

---3921,262148جزر البهاما
----245,519البحرين

----25,1742,275التفيا
46310-257250توجو

---3,3981,21628تونس
2,51160-542883304تنزانيا

8,76075-319756فيتنام
3,27637-1,7252,374أوكرانيا

7889-191312أوروجواي
----2,4231,141المجر

---577516248الجابون
--1651,582-802الدنمارك
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1,8853,0846103,91932المكسيك
2,0923,7332,5003,61914,60283نيوزيلندا

إجمالي )75 
642,154527,522187,28191,53213,842,5808,221دولة(

ــاركة  ــدول املش ــابات ال ــت حس ــد منح وق
الرســمية  الحســابات  ملجتمــع  امتــدادات 
إلكســبو، ليصبــح عــدد متابعــي حســابات 
)) دولــة فقــط باإلضافــة لحســابات إكســبو 
األســبوع  )حتــى  مليــون   (.( نحــو  ديب 
الثــاين مــن نوفمــر )202(، ويتجــاوز عــدد 
عــى  املنشــورة  الفيديوهــات  مشــاهدات 
الحســابات الرســمية ))) مليــون مشــاهدة، 
وهــو مــا مل يكــن لــه أثــر الكمــي فحســب، 
محتــوى  األجنحــة  حســابات  قدمــت  إذ 
متخصصــاً جغرافيــا وبلغــات محليــة ســاهم 
ــك  ــن بتل ــكان املحلي ــل الس ــادة تفاع يف زي
ــدث  ــع الح ــم وم ــل بلدانه ــع متثي ــدول م ال
حــرص  فيــه  ســاهم  الــذي  األمــر  ككل، 
ــم  ــوازن يف تقدي حســابات إكســبو عــى الت
ــدول واملنظــامت  ــة ال ــوى يغطــي غالبي محت
ــا  ــات والقضاي ــاول املوضوع ــاركة، ويتن املش
كافــة التــي انطلــق املعــرض مــن أجلهــا، مــع 
اتبــاع اســراتيجيات التعزيــز املتبــادل بــن 
تلــك الحســابات ككل، باملشــاركة واإلشــارات 

ــركة. ــوم مش ــت وس ــن تح والتدوي

مثــل  العامليــة  الشــبكات  إىل  ويضــاف 
ــدول  ــض ال ــاه بع ــر، اتج ــوك وتوي ــس ب في
ــات  ــن منص ــة م ــخاً محلي ــك نس ــي متل الت
حســابات  إلنشــاء  االجتامعــي  التواصــل 
رســمية ألجنحتهــا عليهــا مبــا يعــزز مشــاركة 
مثــل  الفعاليــة،  يف  الرقميــة  مواطنيهــا 
روســيا التــي أنشــأت حســاباً لجناحهــا عــى 
موقــع VK الناطــق بالروســية والرائــج بــن مواطنيهــا، فيــام اختفــت عــى الجانــب اآلخــر دول تحظــر وســائل التواصــل 

االجتامعــي مثــل إيــران.

2- االنتظــام يف التحديثــات: متيــزت حســابات إكســبو 2020 بالنشــاط والتحديــث الدائــم، ســواء للتنويــه عــن فعاليــات 
ــيع  ــهم يف توس ــا يس ــرى، مب ــابات األخ ــن والحس ــع املتابع ــل م ــك التفاع ــة وكذل ــداث الجاري ــاركة األح ــة أو مش قادم

مجتمــع الــوب للحــدث ويزيــد مــن فاعليتــه.

إكسبو 2020

أجنحة الدول

اإلجمالي

�وتيوبلينكدإنانستج�امتويترفيس بوك

(*) تم جمع ال�يانات في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2021 

شكل (5): أعداد متابعي منصات وسائل التواصل
االجتماعي لصفحات إكسبو 2020 وأجنحةالدول

المشاركة وإجماليها(*)

)*( تم جمع البيانات من الصفحات الرسمية والمربوطة بمواقع األجنحة الرسمية في الفترة من 10 – 13 نوفمبر 2021 
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ــج  ــدة للروي ــة جي ــد طريق ــم Hashtag موح ــف أو وس ــة تصني ــاء عالم ــد إنش ــد: يع ــتاج موح ــت هاش ــر تح 3- الن

حيــث يخلــق بصمــة رقميــة حــول وســائل التواصــل االجتامعــي، كــام تســهل الوصــول للمحتــوى الخــاص عــر ضغطــة 
زر واحــدة، كــام تســاعد مشــاركة هاشــتاج واحــد للحــدث نفســه وعــر مختلــف املنصــات يف تعزيــز التغريــد والتدويــن 
ــم ملشــاركة  ــم دعوته ــن تت ــن الذي ــر وشــبكات التواصــل الخاصــة باملشــاركن واملتحدث املشــرك واالســتفادة مــن دوائ

املتابعــن لقطــات مــن التحضــرات والكواليــس عــر محتــوى مــريئ وقصــص مــن موقــع الحــدث)))).

وقــد القــى هاشــتاج expo2020# تفاعــالً واضحــاً، وتــم تصنيفــه ضمــن فئــة املوضوعــات “الســاخنة” أي التــي تحظــى 
بقــدر وافــر مــن املشــاهدة والتعــرض، حيــث يتابعــه 9) ألــف مســتخدم ويتــم ذكــره يف )2 تغريــدة عــى األقــل وذلــك 
بالســاعة الواحــدة)))). كــام القــى الهاشــتاج نفســه مشــاركة )) ألــف شــخص عــى فيــس بــوك، و28 ألــف شــخص عــى 
لينكــدإن، و) آالف قنــاة عــى يوتيــوب قامــوا بتحميــل )2 ألــف فيديــو، وذلــك بعــد 0) يومــاً مــن انطــالق الحــدث)8)). 

وبتحليــل هاشــتاج expo2020# منــذ بدايــة االفتتــاح الرســمي إلكســبو يف أوائــل أكتوبــر )202، ياُلحــظ أن الهاشــتاج قــد 
شــهد تغريــدات تجــاوزت 0)) ألــف تغريــدة، وحظــي بتفاعــل تجــاوز ),) مليــون بــن إعجــاب وإعــادة تغريــد وتعليقــات. 
ــة  ــة واإليطالي ــة والفرنســية والهندي ــة واألســبانية والياباني ــة واالنجليزي ــات املســتخدمة لتشــمل العربي وقــد تنوعــت اللغ

واألرديــة واإلندونيســية، وشــارك يف التفاعــل األجيــال الشــابة ومتوســطة والعمــر وكبــرة الســن كافــة )9)).

4- تنويــع أمنــاط املحتــوى املــريئ: يزيــد اســتخدام الصــور والفيديوهــات حالــة التفاعــل والتشــاركية بــن املحتــوى 
ــد  ــة)20)، كــام تع ــة باملنشــورات النصي ــك الوســائط مقارن ــذي يظهــر مســتوى أعــى مــن التفاعــل مــع تل والجمهــور، ال
الفيديوهــات مــن أنســب أنــواع املحتــوى للسوشــيال ميديــا، إذ إنهــا أكــر تركيــزاً وتســلية، كــام أظهــر املســح الســنوي 
للتســويق بالفيديــو، أن محتــوى الفيديــو الرويجــي يحظــى بضعــف فــرص املشــاركة مــن جانــب الجمهــور عــى وســائل 

التواصــل االجتامعــي مقارنــة بــأي نــوع محتــوى آخــر))2).

المصدر: تحليالت موقع Account Analysis استناًدا إلى 1000 تغ��دة في الفترة من 30 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2021 
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شكل (6): توزيع تحديثات حساب إكسبو دبي الرسمي على موقع تويتر على مدار أيام األسبوع
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وقد حظي املحتـــوى املريئ باهتامم منصات 
إكســـبو ديب حتـــى تجـــاوزت الفيديوهـــات 
املنشـــورة عى قناته الرســـمية عـــى يوتيوب 
ألف فيديـــو، ونحـــو ) آالف صـــورة وفيديو 
عى انســـتجرام، و00)) صـــورة وفيديو عى 
تويـــر، وقد تنوعـــت تلك املواد بـــن الصور 
وكذلك  القصرة  الفيديـــو  ومقاطع  والجرافيك 
األكر طوالً، والتي دعمـــت يف مجملها كفاءة 
املحتـــوى املنشـــور وزادت فـــرص مشـــاركته 
والتفاعـــل معه، هذا بخـــالف اإلتاحة الرقمية 
للفعاليـــات بالبـــث الحي وتخصيـــص روابط 
لحضورهـــا افراضيـــاً، والبث الرقمـــي لقناة 
إكســـبو يت يف عى يوتيـــوب، والتـــي تقدم 
برامـــج ومقابالت وجوالت وغرهـــا من املواد 

املرئيـــة املتنوعة)22).

5- إبــراز البعــد اإلنســاين: يعــد التواصــل 

بــن البــر وتقديــم القيــم الجامعــة مــن 
أهــم األهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا 
شــبكات  تعــد  مــا  وهــو  إكســبو،  معــارض 
التواصــل االجتامعــي قنــاة مالمئــة إلبــرازه 
ــد عليــه، وقــد قدمــت منصــة إكســبو  والتأكي
ديب فيديوهــات دعائيــة للحــدث قبــل انعقــاده 
ــن  ــراً م ــالً كب ــت تفاع ــم والق ــك القي ــد تل تؤك
wel� ــو  ــال، فيدي ــبيل املث ــى س ــن، فع “املتابع
come the future” الــذي تــم نــره مصحوبــاً 
ــالً.  ــا شــوطاً طوي ــر قطعن ــب “نحــن الب بتعقي
لقــد حققنــا مــا كان يعتقــد أنــه مســتحيل، لكننــا 
مل ننتــه بعــد. نرحــب باملســتقبل” حظــي بأكــر 
مــن 0) مليــون مشــاهدة عــى منصــة يوتيــوب 

ــاب.  ــق واإلعج ــل بالتعلي ــالف التفاع ــا، بخ وحده

عـى النهـج نفسـه، تـم نـر مـا يسـمى بفيديوهـات مـا وراء الكواليـس Behind�the�scenes content وهـي مـن 
اسـراتيجيات التسـويق باسـتخدام الفيديـو، إال أنهـا فيديوهـات مميـزة تحـي للمتابعـن مـا تـم إنجـازه مـن أجـل إمتام 
الحـدث الـذي يرقبونـه، مثـل فيديوهـات الرحلـة البحرية إلنشـاءات سـاحة الوصـل من محـل صناعتها حتـى ديب والتي 
متـت مشـاركتها عـى فيـس بـوك، فهـي فيديوهـات تقـدم قصـة الحـدث واألشـخاص الذين ميثلـون جـزءاً منه، مـا يعزز 
الثقـة ويؤسـس عالقـات أعمـق ويتيـح للجمهـور فهـامً أعمـق للعمـل ويضفـي عليـه طابعـاً إنسـانياً ويجعـل منـه منوذجـاً 

لإللهام.

838.7
21ألف

unique tweets
per hour

hashtag exposure
per hour

retweets
per hour

RiteTag Recommendation:
Use this hashtag to get seen now

#expo2020 is not banned on Instagram

 # expo2020 شكل (7): تحليل أداء هاشتاج
على موقع تويتر في الساعة الواحدة
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long life                   hot now             overused

المصدر: RitTtag لتحليالت مواقع التواصل االجتماعي، 10 نوفمبر 2021
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اســتراتيجيات  توظيــف  رابعــًا: 
مبتكــرة: تســويقية 

توســيع  إىل  الســابقة  االســراتيجيات  أدت 
ــل  ــبكات التواص ــى ش ــبو ديب ع ــع إكس مجتم
االجتامعــي، وتعزيــز دور تلــك املنصــات ليــس 
للمعلومــات وإمنــا كمنصــة  فقــط كمصــدر 
الخــرات،  وتشــارك  والتفاعــل  للنقــاش 
بتوظيــف  املعــرض  منصــات  قامــت  وقــد 
ــع  ــع الطاب ــجمت م ــرة انس ــراتيجيات مبتك اس
مــن  بــدءاً  ككل  للفعاليــة  الحديــث  التقنــي 
التصميــم وحفــل االفتتــاح حتــى الفعاليــات 

اليوميــة.

ــة  1- توفــر التجــارب الغامــرة: توفــر التقني
ــة غامــرة للحــدث، ال تجعــل  ــة تجرب االفراضي
الحــدث  أو يراقبــون  األشــخاص يحــرون 
وإمنــا يعيشــون األجــواء ويتفاعلــون مــع البيئــة 
التــي يخلقهــا))2)، وقــد اســتحوذت التكنولوجيــا 
ــات  ــروض وفعالي ــن ع ــح م ــب واض ــى جان ع
إكســبو ديب، ســواء داخــل األجنحــة مــن خــالل 
ــاد والرحــالت  ــة األبع ــة ثالثي العــروض الضوئي
االفراضيــة، فضــالً عــن تخصيــص منصــة 
ــة  ــض األجنح ــة لبع ــات املخصص ــب املنص ــرض ككل https://virtualexpodubai.com إىل جان ــة للمع ــة افراضي رقمي
ــة لألطفــال، كــام تعــاون إكســبو ديب مــع رشكــة  ــة التعليمي ــا، وتخصيــص موقــع للجــوالت االفراضي ــة ماليزي ــل دول مث
مايــن كرافــت)Minecraft(  العامليــة لتوفــر إصــدار مجــاين لألطفــال واملعلمــن يتضمــن دروســاً تعليميــة بتقنيــة الواقــع 

ــل واالســتدامة والفــرص))2). ــات التنق االفــرايض حــول موضوع

ــتات  ــدات والبوس ــا يف التغري ــة روابطه ــر إضاف ــارب ع ــذه التج ــي به ــل االجتامع ــات التواص ــط منص ــم رب ــد ت وق
ــناب  ــق س ــر تطبي ــة ع ــارة االفراضي ــة الزي ــر تجرب ــة وتوف ــة 0)) درج ــات بتقني ــر فيديوه ــب ن ــة، إىل جان املتعلق
شــات، حيــث كان بإمــكان مســتخدميه زيــارة جنــاح االســتدامة قبــل االفتتــاح بتجربــة عدســة تــرا Terra Lens، وذلــك 
باســتخدام كــود مخصــص يتمكــن مــن خاللــه املســتخدم مــن زيــارة الجنــاح عــر تجربــة افراضيــة غامــرة ملــدة ســاعة، 

حيــث يســتطيع التجــول يف الجنــاح عــر شاشــة الهاتــف بغــض النظــر عــن موقعــه))2).

2- التلفزيــون االجتامعــي التفاعــي: رغــم أن التلفزيــون التفاعــيل هــو تقنيــة ليســت بالجديــدة، بل ســبق اســتخدامها 
ــة  ــف التقني ــام بتوظي ــإن إكســبو ديب ق ــال، ف ــارش عــى ســبيل املث ــت املب ــة القامئــة عــى التصوي ــج التلفزيوني بالرام
ــارش  ــث مب ــلة ب ــي سلس ــوالت Chat plays وه ــث ج ــي بب ــل االجتامع ــات التواص ــر منص ــر ع ــكل مبتك ــة وبش بفاعلي
تفاعــيل، حيــث يقــوم مرشــدون ميدانيــون بجوالتهــم داخــل أجنحــة املعــرض، وهــي الجــوالت التــي يتــم توجيههــا بتفاعــل 
املتابعــن عــر التعليقــات املبــارشة، حيــث يخــرون املرشــد مبــا يجــب القيــام بــه، وإىل أيــن يذهــب، ويطرحــون عليــه 
األســئلة، كــام يتنافســون يف ألعــاب يتــم تنظيمهــا عــر السلســلة حيــث يجمعــون النقــاط ويتنافســون عــى قامئــة أفضــل 

الالعبــن، وهــو مــا يضفــي املتعــة عــى متابعــة الفعاليــات بشــكل يجمــع بــن اللعــب واملشــاهدة والتفاعــل املبــارش.

المصدر: تحليالت موقع Talkwalker خالل الفترة من 1 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021
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3- تســويق املؤثريــن: منحــت وســائل التواصــل االجتامعــي قــوة غــر مســبوقة للمســتخدمن، إال أنهــا قــوة متفاوتــة 
ــة Visibility التــي ال تجعــل كل محتــوى أون اليــن يحظــى بفــرص الظهــور ذاتهــا، حيــث  أيضــاً بالنظــر ملفهــوم املرئي
ترتبــط تلــك الفــرص مبعــدل النقــاش واملشــاركة والتفاعــل املرتبــط مبحتــوى بعينــه أو مســتخدم بذاتــه، وهــو مــا ارتبــط 
بظاهــرة “املؤثريــن” أو املســتخدمن الذيــن يحظــون مبعــدالت متابعــة عاليــة ويســتحوذ املحتــوى الــذي ينرونــه عــى 
اهتــامم واســع عــى تلــك الشــبكات، وقــد أظهــر اســتطالع للــرأي أجرتــه رشكــة جوجــل بالتعــاون مــع ابســوس لألبحــاث 

أن مؤثــري السوشــيال ميديــا إىل جانــب موقــع أدلــة الســفر باتــا أهــم مصــادر املعلومــات الشــفهية))2).

وقــد منــت شــعبية تســويق املؤثريــن influencer marketing بشــكل كبــر إلنشــاء حمــالت تســويقية فعالــة وتحســن 
الوعــي بالعالمــة التجاريــة عــر وســائل التواصــل االجتامعــي، وهــو التســويق الــذي يســتهدف باألســاس زيــادة الوعــي 
ــرسد القصــيص  ــث يجــذب ال ــدة، حي ــك الوصــول إىل جامهــر جدي ــة، وكذل ــرة وتفاعلي ــات بطــرق مبتك ــر املعلوم ون

اهتــامم املزيــد مــن املتابعــن الذيــن يبــدون أقــل انتقــاداً لهــذا املحتــوى مقارنــة بالرســائل التســويقية املبــارشة))2).

ويف الســنوات األخــرة، أصبحــت وســائل التواصــل االجتامعــي أدوات اتصــال أساســية للقطــاع الســياحي وباتــت تلعــب 
دوراً كبــراً يف الرويــج للوجهــات واملــوارد والخدمــات الســياحية، وقــد بــدأ املســوقون الســياحيون العمــل مــع املدونــن 
يف وقــت مبكــر، حيــث رسعــان مــا أصبحــت املدونــات مصــادر معلومــات مهمــة عــن اتخــاذ قــرار الســفر، وهــو مــا دفــع 
للتعــاون مــع هــؤالء املدونــن ومــن بعدهــم مؤثــري شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن خــالل عــدة أســاليب، مثــل جعلهم 
ســفراء للعالمــة التجاريــة، أو تقديــم مراجعــات للمنتجــات، أو اإلشــارة للعالمــة التجاريــة، وتغطيــة األحــداث ، وتقديــم 
املحتــوى املمــول، وإضافــة الروابــط، وهــو مــا يســهم يف تضخيــم الرســائل واســتهداف املســتهلكن األكــر احتــامالً)28)، 
ليصبــح توظيــف هــؤالء “املؤثريــن” جــزءاً مــن اســراتيجيات التســويق عــر شــبكات التواصــل االجتامعــي، مــن خــالل 
ــات أو  ــه املعلوم ــن خالل ــون م ــم، يقدم ــر قنواته ــل ع ــه بالفع ــا يقدمون ــع م ــجم م ــوى ينس ــاج محت ــى إنت ــم ع حفزه
التقييــامت التــي تحظــى بتفاعــل متابعيهــم، أو مبعنــى آخــر الدفــع باملوضــوع محــل التســويق إىل دوائــر الضــوء املرئيــة 

عــر تلــك الشــبكات املتخمــة باملحتــوى.

وقــد اتبــع اكســبو ديب تلــك االســراتيجية، واســتثمر فيهــا شــبكة املؤثريــن التــي ميتلكهــا نــادي ديب للصحافــة، حيــث 
نظــم نــادي رواد التواصــل االجتامعــي العــرب التابــع لــه، “مجلــس املؤثريــن العــرب” يف )) أغســطس )202 بحضــور 
ــة مــن  ــب نخب ــرة عــى منصــات التواصــل االجتامعــي، إىل جان ــة مؤث ــة ودولي ــة وعربي أكــر مــن 00) شــخصية محلي
صانعــي املحتــوى مــن أعضــاء النــادي وذلــك ملناقشــة تفاصيــل نقــل أحــداث إكســبو ديب، وذلــك بحضــور وزيــرة الدولــة 
لشــؤون التعــاون الــدويل، املديــر العــام إلكســبو 2020 ديب ريــم الهاشــمي)29)، وهــو مــا أســهم يف تعزيــز اســراتيجية 
املؤثريــن التســويقية وانعكســت يف املحتــوى املنشــور عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن غــر القنــوات الرســمية 

للمعــرض، وبشــكل غــر تقليــدي.

ــاء الوعــي واالهتــامم بالحــدث واجتــذاب املســتهدفن  وتســاعد اســراتيجية التســويق مــن خــالل املؤثريــن عــى بن
ــفر أو  ــل الس ــة، مث ــة متخصص ــات افراضي ــون ملجتمع ــن ينتم ــن الذي ــالل املؤثري ــن خ ــيام م ــن، الس ــدد املحتمل الج
الثقافــة العامــة أو األكل وغرهــا، حيــث يتمتعــون باملصداقيــة وينتجــون محتــوى إبداعيــاً، مثــل التحديــات والحمــالت 
غــر النمطيــة، والتــي قدمــت منــاذج جديــدة لتســويق العالمــات التجاريــة عــر اإلنرنــت)0))، فاملــدون الهنــدي شــاكر 
ســبحان الــذي يشــرك أكــر مــن ).2 مليــون شــخص عــى قناتــه عــى يوتيــوب، نــر فيديــو عــن إكســبو ديب حظــي 
ــوب حظــي  ــون عــى يويت ــا ).2 ملي ــي يتابعه ــي كــون والت ــة ســاندرا جين ــون مشــاهدة، والكوري بأكــر مــن نصــف ملي

فيديــو مل يتجــاوز )) ثانيــة عــن إكســبو بـــ 00) ألــف مشــاهدة.

وينســجم مــع ذلــك االســتعانة بحســابات املشــاهر يف الرويــج لفعاليــات إكســبو، ســواء كنجــوم يف إعالناتــه املصــورة، 
ــه عــى يوتيــوب بأكــر مــن 2) مليــون  ــو الــذي ظهــر في ــام جيمــس آدام الــذي حظــي الفيدي ــل مغنــي الــراب ولي مث
مشــاهدة، وكذلــك العــب الكــرة األرجنتينــي ليونيــل ميــي الــذي شــارك يف فيديــو عــى يوتيــوب حظــي بـــ )) مليــون 
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مشــاهدة و) ماليــن عــى فيــس بــوك، كــام شــاركه الالعــب عــى قناتــه عــى يوتيــوب وشــاهده مــن خاللهــا أكــر مــن 
) ماليــن شــخص، هــذا بخــالف الفيديوهــات والصــور التــي شــاركها فنانــون إماراتيــون مثــل أحــالم وحســن الجســمي 
ــات مــن صفحــة  ــق فيــس بــوك تدوين ــا املالكــة لتطبي وحظيــت مباليــن املشــاهدات، كــام شــاركت صفحــة رشكــة ميت
ــه مــن احتــامالت انتشــار املحتــوى التســويقي والرويــج للحــدث عــر قنــوات تحظــى  إكســبو، وهــو مــا زاد يف مجمل

مبعــدالت متابعــة عاليــة وعامليــة.

4- التســويق مــن خــال املحتــوى الــذي ينتجــه املســتخدمون: يعــد املحتــوى الــذي ينتجــه رواد مواقــع التواصــل 
االجتامعــي مــن األدوات املهمــة للرويــج للفعاليــات واملنتجــات والعالمــات التجاريــة، فمــن خــالل تفاعلهــم مــع املحتــوى 
الــذي يتــم نــره بالتعليــق واإلعجــاب واملشــاركة، أو بإنتاجهــم هــم أنفســهم محتــوى يعــرون فيــه عــن تجاربهــم، فإنهــم 
يقومــون بعمليــة ترويــج غــر مدفوعــة بــل وتتمتــع مبصداقيــة، فيــام يســمى بالتســويق مــن خــالل املحتــوى الــذي ينتجــه 
 Consumer-Generate Marketing  أو املحتــوى الــذي ينتجــه املســتهلكون user-Generate Marketing  املســتخدمون

والــذي يجعــل املتابعــن جــزءاً مــن الحــدث بــدالً مــن النظــر إليهــم باعتبارهــم متلقــن ســلبين.

وقــد أشــارت الدراســات إىل أن املحتــوى التــي تنتجــه جهــات التســويق / املنظــم ال يحقــق تأثــر املحتــوى نفســه الــذي 
ينتجــه املســتخدمون))))، مــا يجعــل مــن الــروري توفــر منصــة تفاعليــة وســهلة االســتخدام تعــزز قــدرة األفــراد عــى 
اإلدالء بآرائهــم ومشــاركة املعلومــات ونــر قصصهــم وتجاربهــم املمتعــة حــول األحــداث، وهــو مــا تعــد شــبكات التواصــل 
االجتامعــي أداة مثاليــة لتحقيقــه باعتبارهــا وســائل قامئــة عــى نــر الكلمــة)2))، ويتزايــد تأثــر هــذه االســراتيجيات 
مــع النظــر ملــا يســمى تأثــر جيــل ألفــا Alpha Influence والــذي يعــر عــن أولئــك الذيــن كانــت نشــأتهم رقميــة منــذ 

الــوالدة، وباتــت السوشــيال ميديــا جــزءاً أصيــالً مــن حياتهــم وطريقــة تفاعلهــم مــع األشــياء)))).

ــات إكســبو ديب،  ــع التواصــل االجتامعــي إزاء فعالي ــك االســراتيجية يف زخــم التفاعــل عــى مواق ــد انعكســت تل وق
ليــس فقــط مــن خــالل املتابعــة واإلعجــاب والتعليــق، وإمنــا بإنتــاج ومشــاركة صــور وفيديوهــات مشــاركاتهم وزيارتهــم 
ألجنحــة املعــرض عــى حســاباتهم الخاصــة، والتــي يرفقــون بهــا تســجيل الدخــول للموقــع، كــام يضيفــون وســم إكســبو 
ديب أو يدرجــون إضافــة لصفحتــه الرســمية، وهــو مــا يعــرض تجــارب شــخصية وحيــة تؤثــر إيجابــاً يف صــورة الفعاليــة، 

كــام تجتــذب آخريــن لخــوض التجربــة ذاتهــا.

وقــد حرصــت حســابات إكســبو2020 عــى التفاعــل مــع هــذا املحتــوى وتحفيــزه، وهــو مــا ظهــر يف اشــراك حســاب 
ــك باملعــرض  ــة وكذل ــم ذات االهتــامم بالســفر والســياحة والثقافــة العربي ــد مــن القوائ املعــرض عــى تويــر يف العدي
نفســه والتــي بلغــت ))9 قامئــة، فضــالً عــن االهتــامم بالــرد عــى املتابعــن واملســتخدمن وإعــادة التغريــد واالقتبــاس 
ــة وســهلة وتســتخدم  ــذي يســتخدم لغــة طبيعي ــغ ))% مــن إجــاميل نشــاط الحســاب))))، وهــو التفاعــل ال وهــو مــا بل

الرمــوز املصــورة املالمئــة لتلــك املنصــات.

ومل يتوقــف املحتــوى الــذي أنتجــه مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى الزائريــن فحســب، وإمنــا منحــت 
ضخامــة الحــدث ومــا تضمنــه مــن فعاليــات وحفــالت بــدءاً مــن حفــل االفتتــاح وكذلــك الحفــالت الغنائيــة التــي شــارك 
بهــا فنانــون مــن مختلــف دول العــامل، مــادة دســمة للمشــاركة والحديــث، كــام حظيــت بعــض التفاصيــل باهتــامم خــاص 
بــن املتابعــن مثــل مشــاركة الطفلــة مــرا ســينغ يف حفــل االفتتــاح بعــرض خاتــم التواصــل الذهبــي، وكذلــك العمــل 

الفنــي الــذي أضــاف صــورة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وهــو يقــف ضمــن معــامل ســاحة الوصــل.

5- توظيــف منصــة تيــك تــوك: رغــم ســيادة االعتقــاد لفــرة طويلــة أن تيــك تــوك هــو تطبيــق املراهقــن، فإنــه يف 
الســنوات األخــرة أثبــت قوتــه التســويقية ودوره يف التواصــل مــع قطــاع الشــباب بشــكل مالئــم مليولهــم، الســيام مــع 
التطــور الكبــر الــذي لحــق بتيــك تــوك مقارنــة بــذي قبــل، حيــث أصبــح املحتــوى أكــر تنوعــاً مــع الرامــج التعليميــة 
ووصفــات الطبــخ ونقــاد األفــالم وتوصيــات الســفر وغــر ذلــك، كــام أنــه يعــد األكــر مالءمــة للشــباب نظــراً لطبيعتــه 
وميزاتــه مــن حيــث املوســيقى، والرقــص، واملــزاح، مــا يجعــل مــن الصعــب اســتبعاده مــن أي مزيــج تســويقي مســتقبالً.
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ورغــم أن حســاب إكســبو ديب عــى تيــك تــوك ال يوجــد عــى موقعــه الرســمي، فإنــه ينــر مــن خاللــه مقاطــع فيديــو 
متنوعــة وإن كان بشــكل محــدود مقارنــة باملنصــات األخــرى، كــام أنشــأت بعــض أجنحــة الــدول حســابات عــى تيــك 
تــوك، مثــل إيطاليــا ومــرص واليمــن، والتــي نــرت مــن خاللهــا مقاطــع اتســمت بالخفــة، واســتخدم بعضهــا مقاطــع 

موســيقية جذابــة، مبــا يتــالءم مــع طبيعــة املنصــة.

 expo2020# 2(8.( وقــد ســجلت هاشــتاجات املعــرض عــى تيــك تــوك قــدراً كبــراً مــن التفاعــل، حيــث حقــق وســم
ــون  ــم #).expo_2020 (0 ملي ــجل وس ــام س ــاهدة، في ــون مش ــم ).))) #expo2020dubai ملي ــاهدة، ووس ــون مش ملي
مشــاهدة، ووســم expodubai2020# نحــو ).)) مليــون مشــاهدة، وهــي الوســوم التــي شــهدت مشــاركات آالف الــزوار 
ــاركتهم يف  ــك مش ــم، وكذل ــم وعائالته ــع أصدقائه ــرض م ــة املع ــم ألجنح ــن زيارته ــو م ــع فيدي ــاركوا مبقاط ــن ش الذي
الفعاليــات املختلفــة ومقاطــع مــن الحفــالت والجلســات النقاشــية وغرهــا مــن أمنــاط املحتــوى املــريئ التــي اجتذبــت 

ماليــن املتابعــن وتفاعلــوا معهــا بالتعليــق واإلعجــاب. 

خاتمة:
يقــدم إكســبو ديب 2020 تجربــة مميــزة بــن معــارض إكســبو العامليــة، وهــو مــا كانــت إدارة وســائل التواصــل االجتامعــي 
جــزءاً واضحــاً منــه، حيــث اســتطاع أن يخلــق مجتمعــاً واســعاً ومتفاعــالً عــر مزيــج متكامــل مــن تلــك الوســائل، يوظــف 
ــي  ــات الت ــع التحدي ــيام م ــداث، الس ــة األح ــا يف صناع ــتخدام التكنولوجي ــزز اس ــرة، ويع ــويقية مبتك ــراتيجيات تس اس
فرضتهــا جائحــة كورونــا وجعلــت مــن التباعــد والتواصــل عــن بعــد واملشــاركة االفراضيــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن تلــك 

الصناعــة.

وقــد قــدم إكســبو ديب تجربــة هجينــة مــن الوجــود الجســدي والتجربــة االفراضيــة، عــززت مــن الســمعة الدوليــة 
لإلمــارات كحاضنــة لالبتــكار، وكذلــك لــدور املعــرض يف تعزيــز التعــاون االقتصــادي والثقايف، بتوســيع قاعدة املشــاركن 
واملتفاعلــن، ودمــج املاليــن مــن مســتخدمي الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة يف ذلــك النقــاش مبــا يحقــق “تواصــل العقــول” 

كقيمــة رئيســية انطلــق املعــرض تحــت شــعارها.

ــل  ــإن تحلي ــة، ف ــك االســراتيجيات االبتكاري ــف تل ــع االفــرايض وتوظي ــك املجتم ــب اســراتيجيات إدارة ذل وإىل جان
ــباب  ــكار والش ــة وهــي االبت ــم مهم ــالث قي ــد ث ــي يؤك ــبو ديب عــر وســائل التواصــل االجتامع ــي إلكس الوجــود الرقم

ــرد املســتخدم.  ــة الف وأهمي

فقــد وفــرت الحلــول االبتكاريــة وســائل إبداعيــة تقــدم تجــارب غنيــة للتفاعــل مــع األحــداث ممزوجــة باملتعــة، وهــو 
ــاراً أمــام صناعــة األحــداث، خاصــة العامليــة يف املســتقبل وإمنــا ســيصبح جــزءاً رئيســياً  مــا يبــدو أنــه لــن يصبــح خي
فيهــا، الســيام مــع االمتــدادات الزمانيــة واملكانيــة التــي مينحهــا لهــا، مــا يعظــم مــن فــرص تحقيقهــا أهدافهــا ويزيــد 
مــن أعــداد املشــاركن فيهــا، ليــس فقــط كمتلقــن ســلبين وإمنــا كمجتمــع تفاعــيل إيجــايب، مــن دون الحاجــة ألكــر 

مــن متصفــح إنرنــت.

يــأيت الشــباب يف القلــب مــن هــذا كلــه، الســيام الجيــل الذي تنشــأ رقميــاً وباتــت الهواتــف والســاعات الذكيــة واألجهزة 
ــول  ــم ويتســوق ويتواصــل مــن خاللهــا، ومل يعــد مــن املقب ــة، حيــث يتعل ــالً مــن مامرســاته اليومي ــة جــزءاً أصي اللوحي
مخاطبتــه بغــر اللغــة التــي يقبلهــا ويعــر بهــا عــن نفســه، الســيام تلــك املعتمــدة عــى الصــورة وتختلــط فيهــا املتعــة 

باملعلومــة والحــدث والخــر.

يتســق مــع ذلــك القيــم التشــاركية التــي فرضتهــا تلــك التقنيــات ونشــأت معهــا تلــك األجيــال، والتــي يــأيت يف القلــب 
منهــا الفــرد املســتخدم، الــذي يبحــث وال يقبــل ســوى بتجربــة يتمتــع فيهــا بالتحكــم الكامــل، ســواء يف نــوع املحتــوى 
أو تجربــة وتوقيــت اســتخدامه، فضــالً عــن قدرتــه عــى التعقيــب واملشــاركة، مــا يجعــل مــن أمنــاط االتصــال التفاعــيل 

رضورة ال غنــى عنهــا.
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