
Ramadan 
 Stage

Pre-Ramadan

Weeks 1-2

Weeks 3-4  
(Gargee’an  
& Beyond)

Post-Ramadan 
(Eid)

Select 
"Awareness"  

from Advanced 
Create.

At least  
$30 per day. 

Open targeting 
to drive users to 

your website.
Swipes

2–3 creatives with 
Ramadan themes 

showcasing  
offers. 

Select "Website 
Conversion"  

from Advanced 
Create.

Select "Drive 
Traffic to 

Website" from 
Advanced 

Create.

Select "Catalog 
Sales" from 
Advanced 

Create.

Select "Website 
Conversion"  

from Advanced 
Create.

At least  
$30 per day.

Open targeting 
to discover your 
true audience.

2–3 creatives  
in rotation 

observing the 
start of Ramadan.

2–3 creatives  
with Ramadan 

themes 
showcasing 

offers. 

2–3 creatives  
with Ramadan 

themes 
showcasing 

offers. 

2–3 different 
templates from 

products in your 
catalog. 

Impressions

Pixel Purchase

Pixel Purchase

Pixel Purchase

At least  
$50 per day. 

Open targeting 
to drive users to 
your website — 
exclude users 

who purchased. 

Open targeting 
to drive users to 
your website — 
exclude users 

who purchased. 

Retarget users 
that added cart 

or viewed 
products without 

purchasing. 

At least  
$50 per day. 

At least  
$30 per day. 

Select 
"Awareness"  

from Advanced 
Create.

2–3 creatives  
in rotation 

observing the  
Eid celebrations. 

Impressions 
Open targeting 
to discover your 
true audience.

At least  
$30 per day. 

Select "Catalog 
Sales" from 
Advanced 

Create.

2–3 creatives 
showcasing your 

online store 
USPs.

Pixel Purchase

Retarget users 
that Added Cart 

or Viewed 
Products without 

purchasing.

At least 
 $20 per day. 

Select "Catalog 
Sales" from 
Advanced 

Create.

2–3 different 
templates from 

products in your 
catalog. 

Pixel Purchase

Retarget users 
that Added Cart 

or Viewed 
Products without 

purchasing. 

At least  
$20 per day. 

Objective Budget


Businesses have different goals. This means you need a 
customized plan that works for you and your target audience. 
Here's how you can maximize your return on your investment 
during Ramadan:

Targeting
Optimization  

Goal
Creative

SUGGESTED PLAN

Effective Strategies for 
Boosting Conversions

Business



  ام يف .فدهتسملا مكروهمج ىدل رثألا ققحتو مكلامعأ بساني ام عم ةقفاوتم مكتطخ نوكت نأ نم ّدب ال ،اذهل .لامعألا فالتخاب ةيراجتلا فادهألا فلتخت
رامثتسالا ىلع دئاعلا نم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالل ةلماكتم لمع ةطخ يلي ام يف .فدهتسملا مكروهمج ىدل رثألا ققحتو مكلامعأ بساني ام عم ةقفاوتم

ليضفلا رهشلا لالخ رامثتسالا ىلع دئاعلا نم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالل ةلماكتم لمع ةطخ يلي

.ليضفلا رهشلا لالخ



ةحرتقملا ةطخلا

 
تاليوحتلا ةدايزل ةلماكتم ةطخ


نالعإلا ميمصت

ناضمر لبق ام

اثلاو لوألا نيعوبسألا
يناثلاو

نيريخألا نيعوبسألا
امو ناعيقرقلا) نيريخألا

هدعب امو ناعيقرقلا)
(هدعب

ديعلا ةرتف

 روهظلا تارم ددع

Pixeربع ءارشلا Pixel

 روهظلا تارم ددع

Pixeربع ءارشلا Pixel

Pixeربع ءارشلا Pixel

Pixeربع ءارشلا Pixel

Pixeربع ءارشلا Pixel 

ىلع فرعتلل حوتفم فادهتسا
يقيقحلا مكروهمج ىلع فرعتلل

.يقيقحلا مكروهمج
مويلا يف لقألا ىلع $30

.مويلا
عم بوانتلاب اهضرع متي ةثالث وأ نينالعإ
موصلا رهش ةيادب عم بوانتلاب اهضرع
.موصلا رهش ةيادب

تاحفن لمحت تانالعإ ةثالث وأ نينالعإ
نع نلعتو ةيناضمر تاحفن لمحت تانالعإ
ضورعلا نع نلعتو ةيناضمر

.ضورعلا

تاحفن لمحت تانالعإ ةثالث وأ نينالعإ
نع نلعتو ةيناضمر تاحفن لمحت تانالعإ
ضورعلا نع نلعتو ةيناضمر

.ضورعلا

بوانتلاب اهضرع متي ةثالث وأ نينالعإ
رطفلا ديعب ةئنهتلل بوانتلاب اهضرع
ديعسلا رطفلا ديعب ةئنهتلل

.ديعسلا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
"يعولا" فده اوراتخا ،مدقتملا
."يعولا" فده

ىلعأل بحسلا تارم
نيمدختسملا بذجل حوتفم فادهتسا

مكعقوم ىلإ نيمدختسملا بذجل
ينورتكلإلا مكعقوم ىلإ
.ينورتكلإلا

مويلا يف لقألا ىلع $30
.مويلا

تاحفن لمحت تانالعإ ةثالث وأ نينالعإ
نع نلعتو ةيناضمر تاحفن لمحت تانالعإ
ضورعلا نع نلعتو ةيناضمر

.ضورعلا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تارايزلا بذج" فده اوراتخا ،مدقتملا

عقوملا ىلإ تارايزلا بذج" فده
"ينورتكلإلا عقوملا ىلإ
."ينورتكلإلا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تاليوحت" فده اوراتخا ،مدقتملا
"ينورتكلإلا عقوملا تاليوحت" فده
."ينورتكلإلا عقوملا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
"يعولا" فده اوراتخا ،مدقتملا
."يعولا" فده

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تاليوحت" فده اوراتخا ،مدقتملا
"ينورتكلإلا عقوملا تاليوحت" فده
."ينورتكلإلا عقوملا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تاعيبم" فده اوراتخا ،مدقتملا
"تاجولاتكلا تاعيبم" فده
."تاجولاتكلا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تاعيبم" فده اوراتخا ،مدقتملا
"تاجولاتكلا تاعيبم" فده
."تاجولاتكلا

اوراتخا ،مدقتملا ءاشنإلا عضو نمض
تاعيبم" فده اوراتخا ،مدقتملا
"تاجولاتكلا تاعيبم" فده
."تاجولاتكلا

نيمدختسملا بذجل حوتفم فادهتسا
مكعقوم ىلإ نيمدختسملا بذجل

ءانثتساب - ينورتكلإلا مكعقوم ىلإ
نيذلا نيمدختسملا ءانثتساب - ينورتكلإلا
.ءارشلا ةيلمع اولمكأ نيذلا نيمدختسملا
 .ءارشلا ةيلمع اولمكأ

مويلا يف لقألا ىلع $50
.مويلا

مويلا يف لقألا ىلع $50
.مويلا

مويلا يف لقألا ىلع $30
.مويلا

مويلا يف لقألا ىلع $30
.مويلا

مويلا يف لقألا ىلع $20
.مويلا

مويلا يف لقألا ىلع $20
.مويلا

نيمدختسملا بذجل حوتفم فادهتسا
مكعقوم ىلإ نيمدختسملا بذجل

ءانثتساب - ينورتكلإلا مكعقوم ىلإ
نيذلا نيمدختسملا ءانثتساب - ينورتكلإلا
.ءارشلا ةيلمع اولمكأ نيذلا نيمدختسملا
 .ءارشلا ةيلمع اولمكأ

ىلع فرعتلل حوتفم فادهتسا
يقيقحلا مكروهمج ىلع فرعتلل

.يقيقحلا مكروهمج

نيذلا نيمدختسملا فادهتسا ةداعإ
ةلس ىلإ ًاضرغ اوفاضأ نيذلا نيمدختسملا
اودهاش وأ قوستلا ةلس ىلإ ًاضرغ اوفاضأ
اومتي ملو تاجتنم اودهاش وأ قوستلا
.ءارشلا ةيلمع اومتي ملو تاجتنم
 .ءارشلا ةيلمع

.حوتفم فادهتسا

نيذلا نيمدختسملا فادهتسا ةداعإ
ةلس ىلإ ًاضرغ اوفاضأ نيذلا نيمدختسملا
اودهاش وأ قوستلا ةلس ىلإ ًاضرغ اوفاضأ
اومتي ملو تاجتنم اودهاش وأ قوستلا
.ءارشلا ةيلمع اومتي ملو تاجتنم
 .ءارشلا ةيلمع

نيسحتلا فده 
فادهتسالا ةينازيملا فدهلا ةيناضمرلا ةرتفلا

نم ةفلتخم جذامن ةثالث وأ نيجذومن
ةدوجوملا تاجتنملا نم ةفلتخم جذامن
صاخلا جولاتكلا نمض ةدوجوملا تاجتنملا
مكرجتمب صاخلا جولاتكلا نمض

.مكرجتمب

زربأ رهظت تانالعإ ةثالث وأ نينالعإ
ةصاخلا عيبلا ضورع زربأ رهظت تانالعإ

ينورتكلإلا مكرجتمب ةصاخلا عيبلا ضورع
.ينورتكلإلا مكرجتمب

نم ةفلتخم جذامن ةثالث وأ نيجذومن
ةدوجوملا تاجتنملا نم ةفلتخم جذامن
صاخلا جولاتكلا نمض ةدوجوملا تاجتنملا
صيصختلاو .مكرجتمب صاخلا جولاتكلا نمض
مكبساني امبسح صيصختلاو .مكرجتمب
ًادج يرورضادج يرورض مكبساني امبسح


