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  الملخص:

. 2023مليار دوالر بحلول عام  102.8من المتوقع أن تصل نفقات إعالنات الفيديو إلى  وفقًا لتقاريرو ابحاث حديثة

التي تشهد أكبر قفزة في اإلنفاق اإلعالني هي اعالنات الجوال.  اعالنات الفيديو للجوال وستكون إحدى أشكال اعالن الفيديو 

هي أسرع أنواع الفيديو نمواً بين المستهلكين. إنه يمثل أكثر من نصف جميع عمليات تشغيل الفيديو. أنفق المعلنون أكثر من 

. و يدرك المعلنون أن المستهلكين يعتمدون اآلن على 2018مليار دوالر على إعالنات الفيديو المحمولة وحدها في عام  30

هواتفهم للحصول على األخبار والتسوق وجزء كبير من الترفيه. تعد مقاطع الفيديو الرأسية والمقاطع المباشرة والمشتركة 

ية واالهتمام والمشاركة. .  اعالنات الفيديو للجوال التي أثبتت أنها تعزز األداء من خالل الوعي بالعالمة التجار جميع أنواع

بمزايا الوصول إلى مشاهدي المحتوى المشغولين بشكل كبير ، وتوسيع نطاق الوصول من  تتمتع  اعالنات الفيديو الجوال

خالل استكمال حمالت إعالن فيديو  الكمبيوتر بالجوال ، وزيادة مشاركة المشاهدين بثالث مرات أكثر من أشكال اإلعالنات 

م إعالنات فيديو محمولة يمكن مشاهدتها بدرجة عالية مع تنفيذ عمليات ملء الشاشة. مع نمو استهالك الفيديو األخرى ، وتقدي

، تقدمت أشكال وتنفيذ إعالنات الفيديو المحمول. ومع ذلك ، تواجه إعالنات الفيديو المحمول بعض التحديات التي تؤدي 

النات الفيديو على األجهزة المحمولة المزيد من الهيمنة والقوة. تؤثر كل إلى إبطاء التقدم. تكتسب التنسيقات اإلبداعية إلع

درجة ومقاطع الفيديو  360باإلضافة إلى مقاطع الفيديو بزاوية  من الواقع االفتراضي و الواقع المدمج و الواقع المختلط 

لبحث في كيفية إدراك المصريين للتحديات العمودية على أداء إعالنات الفيديو على األجهزة المحمولة وتمكينها. يدرس هذا ا

التي تواجه إعالن الفيديو على األجهزة المحمولة وأي التنسيق اإلبداعي يمكن أن يعزز أداء إعالنات الفيديو على األجهزة 

ات التي خلص البحث الي ان العينة المدروسة ان التحدي .المحمولة. لتحقيق نتائج موثوقة ، تم إجراء دراسة توثيقية ومسحية

% تعتمد علي جودة المحتوي 35% تعتمد علي جودة تجربة المستهلك، 38تواجة اعالن الفيديو للجوال جاء ترتيبها كالتالي: 

و جاء نمط اعالن الواقع االفتراضى و خاصة    .% ياتي منع االعالن12% تحديات برمجيات و تقنيات ثم 15االبداعي، ثم 

لذا يخلص  % كمحفز الرتباط المستهلك باالعالن.32ياتي االعالن الراسي ب  % ثم64باعلي نسبة ب  360بزاوية 

 ط ابداعية في المحتوي.البحث الي أهمية مواجهة التحديات التي تواجه اعالن الفيديو للجوال بالتركيز علي استخدام انما
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