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الجمهور المستهدف

(Traffic)

إعالنات ساموراي التجارة اإللكترونية
Ecom Samurai Ads

صفحة هبوط ساموراي التجارة اإللكترونية

Ecom Samurai Landing  Page

زيادة مبيعات ساموراي التجارة اإللكترونية
Ecom Samurai Upsells

تأكيد الطلبيات
phone Confirmation

www.ecomsamurai.com

إنشاء طعوم لجذب انتباه العمالء (و ليس

للبيع)، فقط لجعلهم يتركون ما يفعلونه

Ecom Samurai Funnel

Copywriting صفحة المبيعات: هنا نستخدم كتابة نصوص

عالية المستوى لتحويل الزائرين إىل عمالء (نصوص و بنية
محددة للحصول عىل معدل تحويل CR مرتفع جًدا)

يجب أن يحتوي كل Funnel عىل Upsell أو Cross-sell ... لزيادة

متوسط قيمة الطلب AOV وربح كل دوالر من كل زبون من إعالن

مدفوع (Ecom Samurai Scripts هو الحل)

تأكيد الطلبيات عبر الهاتف إذا لزم األمر هو طريقك لزيادة معدل التسليم
DR (Ecomsamurai Phone Confirmation به البنية الصحيحة والبرنامج

(Script النصي

صفحة الهبوط ثم

https://ecomsamurai.com/
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Samurai Ad text

Samurai Headline

Samurai Ad text

Samurai Description

FB Newsfeed AD
إعالن جدار فيسبوك

Tiktok ADS
إعالنات تيك توك

Ecom Samurai ADS

www.ecomsamurai.com
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Samurai Video
Sales Letter

Samurai Call To Action

Samurai Long Sales letter  
 /

Samurai Video Sales
 Letter  written version

Samurai Testimonial

Samurai Long Sales letter  
 /

Samurai Video Sales
 Letter  written version

Samurai Sales Arrows Ecomsamurai

Scripts

Landing Page
صفحة الهبوط

Ecom Samurai Landing Page

www.ecomsamurai.com

Headline العنوان الرئيسي

LOGO

Footer تذييل

ت
ب المبيعا

خطا

copywriting

copywriting خطاب المبيعات

Testimonials  شهادات المصداقية 

Screenshots لقطات شاشة للمصداقية 

Guarantee الضمان

Offer
..................................................
.........................

Samurai Headline

Order Form نموذج الطلب

Samurai Call To Action

زر الدعوة للشراء

زر الدعوة للشراء زر الدعوة للشراء
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Yes / No
Upsell Call To Action

Video Version of The
Written Script
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Upsells العروض الخاصة

Ecom Samurai Upsell

www.ecomsamurai.com

يمكنك إنشاء كل المحتوى في صفحات Upsell باستخدام:

Offer العرض..................................................
.........................

نعم

ال

The Next Thing
المنتج أو الخدمة والتي هي "الشيء التالي" أو "الخطوة التالية" لكي

يشتريها عميلك بعد ما اشتراه منك للتو (منتج/خدمة تساعد أو تجعل

العملية أسرع أو أسهل).

Samurai Testimonial

Need Help - Training
تدريبك لعمالئك كخدمة للشراء بعد ما اشتروه منك للتو لمساعدتهم

في الحصول عىل النتائج التي يريدونها بشكل أسرع وأسهل.

القيام بالعمل نيابة عنهم كخدمة تقدمها لعمالئك لشرائها بعد ما
اشتروه منك للتو لمساعدتهم في الحصول عىل النتائج التي يريدونها

بشكل أسرع وأسهل.

We Do It For You

Samurai Sales Arrows

Headline العنوان الرئيسي

خطاب المبيعات

copywriting

Testimonials  شهادات المصداقية 

خطاب المبيعات

copywriting

خطاب المبيعات

copywriting
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No

شكرا ! عىل طلبكم
Thank You

ملخص الطلب

Order Summary

قم بزيارة حساباتنا عىل مواقع

التواصل االجتماعي

Samurai Phone Confirmation

www.ecomsamurai.com

Ecom Samurai Confirmation

ثم
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