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  1 فصل

 مقدمات و تعریفات گوگل ادز

 

 

 

 

 

 دارد؟ گوگل کلیکی تبلیغات به نیاز خودمان برند 

  تبلیغ کلیکی چیست؟ 1-1-1

 از مدلی و گوگل در تبلیغات همان ، ”کلیک ازای در پرداخت“ معنی به Click Per Pay کلمه مخفف ppc یا کلیکی تبلیغ

 .آید می حساب به اینترنتی تبلیغات زمینه در گوگل العاده فوق امکانات از یکی و است اینترنتی تبلیغات

 وارد که کاربری هر ازای به شما که طوری به. شود می محاسبه کلیک قیمت اساس بر تبلیغ هزینه تبلیغات، مدل این در

 با .دهد نمایش گوگل اول صفحه در را شما سایت گوگل تا کنید می پرداخت اندکی مبلغ کند، می دیدن آن از و شده سایت

 این واقع در. کنید هدایت خود کار و کسب سمت را زیادی سود و کنید جذب بیشتری مشتری تعداد توانید می کلیکی تبلیغ

 دست به غاتتبلی دنیای در ای ویژه جایگاه کلیکی تبلیغ تا است شده موجب کنید، پرداخت مبلغی مشتری هر ازای به که ویژگی

 .کند جذب خود سمت به را کار و کسب صاحبان و آورد

  نکاتی برای انجام تبلیغ کلیکی مؤثر در گوگل 1-1-2

 بسیار و مفید تواندیم گوگل کلیکی تبلیغات از استفاده. است برخوردار زیادی اهمیت از امروزه گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ

 .باشد زمان دادن هدر نوعی به و وقت اتلاف یک تواندمی یا و باشد سودآور

 متن یک نوشتن. شودمی مربوط شما تبلیغ متن به ای عمده بخش شود؟ می تفاوت این آمدن وجود به باعث چیزی چه

 شما به ادز لگوگ مانند هاییپلتفرم. برسد نظر به کار ابتدای در است ممکن که است چیزی از ترسخت گوگل تبلیغات برای عالی

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/advertising/
https://topadvert.net/first-page-of-google/
https://topadvert.net/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/
http://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 کردن کلیک برای جذبشان و شما پیشنهاد به آنها کردن مندعلاقه گوگل، در کنندگانجستجو توجه جلب برای محدودی فضای

 .دهندمی

 چند ماا. کردند(می استفاده آن از همه داشت، وجود )اگر ندارد وجود نقصبی تبلیغ یک نوشتن برای فرمولی هیچ متأسفانه،

 .کنید استفاده آن از خود تبلیغ متن ترکردنقوی برای توانیدمی شما که دارد وجود مؤثر و خوب نکته

 :است شده آورده کنید استفاده ها آن از گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ نوشتن برای توانیدمی که نکته 11 اینجا در

 خواهدبفهمید که بازار هدف شما چه چیزی می .1

 و ستا طبیعی کاملا روش یک این. کنند می صحبت خودشان از آگهی درج و تبلیغ نوشتن هنگام وکارها کسب از بسیاری

 امانج باید که است کاری خلاف کار این اصل، در اما. است ساخته عالی را شما شرکت که هستید چیزی در متخصص شما قطعا

 .دهید

 روش بهترین .هستند کنجکاو شما وکارکسب به نسبت اینکه بخاطر نه آیندمی شما سراغ به نیازشان رفع دلیل به مشتریان

 نبهتری به را آن توانیدمی و کنیدمی درک را آنها مشکل شما که دهید نشان آنها به که است این مخاطبان، توجه جلب برای

 .کنید برطرف شکل

 ینا به. دهید قرار خود آلایده مشتری جایبه را خودتان: دهید انجام را کار این کنید، آگهی نوشتن به شروع اینکه از پیش

 سپس، .کرد خواهند جستجو چطور خود مشکل حل برای آنها که کنید تصور و هستند روبرو مشکلاتی چه با آنها که کنید فکر

 .باشد مشتری نیاز آن به پاسخی که بنویسید نحوی به را خود تبلیغ متن

 مخاطبان خود را مورد خطاب قرار دهید .2

 مستقیم تصحب. کنید استفاده خود تبلیغ در «شما به مربوط» و «شما» کلمات از گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ داشتن برای

 کی خواهیدمی شما و است باشخصیت شما وکارکسب که کنندمی احساس آنها و دهدمی بودن مهم حس آنها به مخاطبانتان با

 .باشید داشته خود مشتریان با دوستانه رابطه

 های احساسی به نفع خود استفاده کنیداز محرک .3

 یاد از ودز خیلی بد، تبلیغ یک. ایدداده درستی پاسخ بود، «کنندهخسته» عبارت شما جواب اگر است؟ کدام تبلیغ بدترین

 و باشدن جذاب کسهیچ برای اگر اما باشد؛ شده تنظیم هم خوبی به حتی و نباشد نامناسب شما تبلیغ متن است ممکن. رودمی

 کنید؟ می استفاده تبلیغی چنین از چرا پس نکند، کلیک آن روی کسی

 اجتناب ندهکنکسل تبلیغات داشتن از خود، ادز گوگل تبلیغات متن در هیجانی و مناسب کلمات از استفاده با توانیدمی شما

 .باشد سخت نباید کار این خواهد،می چیزی چه شما هدف بازار که بدانید اگر. کنید
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 این زا استفاده برای روش چند از و کنید مشورت یکدیگر با آوردمی شما سمت به را مشتری که اصلی نیاز یا مشکل مورد در

 .بگیرید کمک تبلیغ کردن احساسی و مسائل

 از اجتناب برای بیشتری انگیزه افراد زیرا باشند، مثبت احساسات به نسبت بهتری محرک توانندمی منفی احساسات واقع در

 واهمه خود، مشتریان دادن دست از ترس یا و عصبانیت نگرانی، مانند کلماتی کارگیریبه از بنابراین. دارند منفی احساسات

 دوست احساس و تسکین امید، از عبارتند نیدک استفاده گرفتن نتیجه برای توانیدمی که مثبتی احساسات از برخی .باشید نداشته

 .دیگران توسط شدن تحسین یا و شدن داشته

 در متن تبلیغات کلیکی گوگل از اعداد استفاده کنید .4

 راداف توجه نمودارها و اشکال. کنید استفاده عدد دو یا یک از کنید، جذب خود تبلیغ سمت به را زیادی افراد خواهیدمی اگر

 یک تبلیغ یا و خود محصول قیمت کردن اضافه اعداد، از استفاده هایروش از یکی. دهندمی افزایش را CTR و کنندمی جلب را

. ایدردهک کمک آنها به که مشتریانی تعداد مانند بدهید، ارائه کمی آمار خود کار و کسب درباره توانیدمی همچنین. است تخفیف

 .کنندمی اعتماد بیشتر واقعی اعداد به افراد زیرا کنید استفاده واقعی اعداد از اعداد، کردن گرد جایبه

 اعتراضات را از میان بردارید .5

 ینچند خود، تبلیغ متن در. دهند انجام خریدی یا و کرده کلیک شما تبلیغ روی بر تا شوند متقاعد باید افراد از برخی

 .دهید پاسخ آنها به و کرده مطرح را خود خدمات به رایج اعتراض

 حساسا آنها ببرید، بین از موضوع این به کردن فکر از پیش را خود تبلیغ روی بر مخاطبان نکردن کلیک دلایل شما اگر

 .دهند مثبت پاسخ شما پیشنهاد به که دارد وجود بیشتری احتمال و کنندمی شما وکارکسب با بیشتری راحتی

 از همه فضای خود استفاده کنید .6

 در ممکن اطلاعات همه دادن با. دهدمی ارائه کاراکتری 81 توضیح و کاراکتری 31 عنوان درج امکان شما به ادوردزگوگل

 مایل هک جزئیاتی یا و نکته چند توانید می بود، اضافی کاراکتر چند اگر. دهید افزایش را خود تبلیغ قدرت محدود، فضای این

 .کنید اضافه تبلیغ متن به را هستید

 واقعی URL با که نیست لازم نمایشی URL. کنید اضافه نیز را خود تبلیغ هایافزونه و نمایشی URL که نکنید فراموش

 واجهم ایصفحه چگونه با که دهید نشان افراد به که است این هدف. باشد یکی شوند،می مواجه آن با بازدیدکنندگان که شما

 .آیدمی حساب به هوشمندانه حرکت یک باشد، شما هایکلیدواژه شامل که مرسوم URL یک ایجاد بنابراین. شوندمی

 ارائه رایب کنید توجه. باشند گوگل جستجوی از خوب نتایج کسب برای دیگر ارزشمند روش یک توانندمی تبلیغ هایافزونه

 نشان نیز موارد این شما، تبلیغ نمایش بار هر در که نمیکند تضمین گوگل زیرا نکنید؛ تکیه تبلیغ هایافزونه به تنها خود پیام

 .شوند داده
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 کند، تأکید کنیدبر روی مواردی که شما را از دیگران متمایز می .7

 فضای اشم. داشت خواهید گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ و کرده ترجذاب را خود تبلیغ رقبا، به نسبت خود کردن متمایز با

 هسته نیدک تلاش متفاوت تبلیغی ارائه با بنابراین. ندارید مخاطبان به خود منحصربفرد فروش پیشنهاد دادن نشان برای زیادی

 .کند خود جذب بیشتر دانستن برای را افراد که کنید ایجاد قدرتمندی اصلی

 :از عبارتند بپرسید خودتان از توانیدمی که مفیدی سؤالات برخی

 کند؟می عمل متفاوت رقبا به نسبت یا و است دیگران از بهتر شما وکارکسب چرا 

 اید؟برده ایجایزه زمینه دراین تابحال آیا 

 دهید؟می ارائه مشتریان به دیگری ویژه پیشنهاد یا و دارید پیش در حراجی یک آیا 

 است؟ کرده منحصربفرد را شما برند تصویر چیزی چه 

 در تبلیغات گوگل محلی کار کنید .8

 و نیدک تأکید تبلیغتان در خود محل روی. کنندمی اعتماد ملی و بزرگ هایشرکت از بیشتر محلی وکارهایکسب به افراد

. هیدد ارائه محلی وکارکسب از تصویری تا کنید عمل مکان یک در تنها که نیست لازم. بدهید حضوری مراجعه امکان افراد به

 همچنین .کنند عمل متفاوتی جغرافیایی هایحوزه در تا کنید ایجاد گوگل اکانت در متفاوتی هایکمپین دارید، محل چندین اگر

 ویژه لفنت خط از استفاده جایبه براین، علاوه. نیاوران( در کارواش )مثلاً کنید استفاده کمپین هر برای مکان بر مبتنی عبارات از

 .کنید استفاده خود تبلیغ در محلی هایتلفن شماره از هستند، رقمی پنج و چهار عمدتا که

 قوی و خلاقانه استفاده کنید از فراخوانی های .9

 ایهکلیش عبارات از استفاده جایبه. خیر زیاد احتمال به دهد؟می فوریت از حسی شما به «بگیرید تماس اکنون» عبارت آیا

 که ددانیمی شما. کنید استفاده کند،می جذب گوگل در را جستجوگران که عباراتی از اقدام، برای مخاطبان فراخوانی منظور به

 کار هب قوی فعل یک با را خود فراخوانی عبارات. کنید استفاده اقدام برای فراخوانی در آن از بنابراین خواهند،می چه خاطبانتانم

 .«شوید عضو» یا و «بسازید» ،«کنید ذخیره» ،«کنید دریافت»: مانند ببرید

 هر از گاهی تبلیغات ادوردز خود را تست کنید .11

 هرچه. یدباش داشته خود تبلیغات در پیشرفت داشتن برای توانیدمی که است هاییروش ترینمطمئن از یکی منظم آزمایش

 بهبود را خود گلگو کلیکی تبلیغات استراتژی توانیدمی بهتر و بینیدمی را بیشتری الگوهای کنید، آوریجمع بیشتری اطلاعات

 مهم بسیار نبنابرای. کند کمک شما به تبلیغات هنگام در تواند می کنیدمی فکر که چیزی از کمتر خیلی شما بینش. ببخشید

 .بگیرید هاداده پایه بر حدسیات، جایبه را خود تصمیمات که است

 :کردن آزمایش برای ایده چند
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 متفاوت جغرافیایی های موقعیت در ها تماس دادن قرار 

 متفاوت فراخوانی چندین مقایسه 

 گوگل تبلیغ در متفاوت آمار و عدد چندین از استفاده 

 چندین کردن امتحان URL متفاوت نمایشی 

 شما خدمات یا محصول متمایز امتیاز چندین روی بر کردن تأکید 

 مؤثرتر کلیکی تبلیغ برای تجربی نکته چند 1-1-3

. است هنر یک شد،با دانش یک اینکه از بیش گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ داشتن نتیجه در و تبلیغ برای مناسب متن نوشتن

 به گردندمی تبلیغ برای عالی متن یک دنبال به که هنگامی اوقاتگاهی دارند، را کلمات با بازی استعداد که هایی بازاریاب حتی

 واقعی نتایج هاآن از. بنویسید ترراحت و سریعتر را خود کلیکی تبلیغ توانیدمی شما آزمایش، و تمرین صبر، با. خورندمی بستبن

 کلیکی تبلیغات در مؤثر تبلیغات انجام برای کاربردی نکات این از. کنید جویی صرفه خود ادوردز گوگل اکانت شارژ در و گرفته

 زدهگفتش مخاطبانتان، خوب و مثبت واکنش از کار این با. کنید استفاده خود بعدی تبلیغات برای بخشالهام متن عنوان به گوگل

 .شد خواهید

 PPC یا کلیک هر ازای به پرداخت 1-1-3-1

 ای هزینه یچه نشود، سایت وارد و نکرده کلیک شما تبلیغ روی بر که هنگامی تا کاربر کلیکی، پرداخت تبلیغ از نوع این در

 دکنی می پرداخت کلیک هر ازای به شما که ای هزینه. است نشده شما تبلیغ روی بر کلیکی زیرا شد، نخواهد کسر شما از

 آن که ای اندازه براساس این هزینه. شود می تعیین اید کرده معرفی تبلیغات در شما که (keywords) کلیدی کلمات براساس

 کرده افتدری که هایی کلیک تعداد برای فقط شما دیگر عبارت به. گردد می تعیین گیرد، می قرار جستجو مورد گوگل در کلمه

 می باقی اشم ادوردز گوگل حساب در مبلغ نکرد کلیک شما لینک روی کسی اگر کلیکی پرداخت در. کنید می پرداخت پول اید

 .است نشده تعریف شما شارژ میزان مصرف برای خاصی زمانی بازه که است این توجه قابل نکته. ماند

 مناسب دیکلی کلمات روی بر گوگل جستجوی نتایج صفحه بالای های لینک در حضور و تبلیغ موقعیت ارتقاء برای توان می

 تبلیغات هزینه باشد، بهتر سایت کیفیت همچنین و تبلیغ کیفیت امتیاز چه هر که است توضیح به لازم. کرد گذاری سرمایه

 pey per) عبارت مخفف PPC کلمه. شوند می شما سایت وارد بیشتری کاربران برابر، هزینه پرداخت با نتیجه در و میابد کاهش

click) را کلیدی هکلم مرورگر در کاربر یک که زمانی عبارتی به. آید می حساب به آنلاین تبلیغات از پشتیبانی نوع یک و است 

 میان در. شوند می داده نمایش گر جو و جست موتور صفحه در توضیحات اندکی همراه به مختلف های سایت کند می جستجو

 شما ابحس از هزینه هنگام آن کند کلیک شما تبلیغ روی بر فرد زمانیکه و دارد حضور نیز شما تبلیغ شده داده نمایش نتایج

 .شد خواهد کسر

 شناخت رقبا در تبلیغ کلیکی 1-1-3-2
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 تحقیقات و رقبا لیلتح به باید کنیم کسب مناسبی اینترنتی درآمد و داشته اینترنتی تبلیغات در مؤثری بازاریابی بخواهیم اگر

 نقاط از ارزیابی یک عنوان به استراتژیک مدیریت و بازاریابی در رقبا تحلیل و تجزیه واقع در. بپردازیم ها آن مورد در مناسب

 تهدید و اه فرصت توانید می راحتی به اطلاعات این توسط. باشد می مارکتینگ دیجیتال حوزه در شما فعلی رقبای قوت و ضعف

 .کنید شناسایی را

 شافزای را خود فروش توانید می آن طریق از که رود می شمار به بازاریابی طرح از مهمی بخش خود رقیبان تحلیل و تجزیه

 .دهد کاهش را کار و کسب شکست خطر تواند می رقبا شناخت و درک نتیجه در .کنید جذب جدیدی های مشتری و داده

 چگونگی شناخت رقبا در تبلیغات کلیکی 1-1-3-3

 :بدانید دقیق و کامل طور به را زیر های سؤال جواب باید شما رقیبان، بهتر چه هر شناخت برای

 گوگل تبلیغات اصلی رقبای بدانید باید )adwords google( هستند؟ کسانی چه بازار در شما 

 کنند؟ می تبلیغ چگونه و چیست؟ آنها فعلی استراتژی 

 دارد؟ ظاهری چگونه آنها صفحات حاضر حال در 

 چیست؟ یک هر ضعف و قوت نقاط کنند؟ می استفاده کلیدی کلمات چه از 

 دهند؟ قرار اختیارتان در توانند می را ای بالقوه های فرصت چه مارکتینگ دیجیتال حوزه در شما فعلی رقیبان 

 بررسی ار رقبا سایت سپس. خورد می را کلیک بیشترین تبلیغ کدام بینید و دهید قرار مشتری جای را خود مثال عنوان به

 خودتان سایت با و نشود( کسر ای هزینه شما های کلیک بابت رقبا حساب از تا دهید انجام iSpionage با را کار این )البته کنید

 .دارید آنها با تفاوتی چه شوید متوجه تا نمایید مقایسه

 است؟ تر جذاب صفحه کدام 

 کردید؟ می انتخاب را کدامیک بودید مشتری جای اگر 

 .کنید کشف بخشید، بهبود را خود صفحات توانید می آنها با که را آنچه و کنید تهیه یادداشت چند

 شود؟ داده ادوردز دراکانت تغییراتی باید آیا که این 

 کنید؟ درست را خود تبلیغاتی های گروه و ها کمپین ساختار 

 دارید؟ نیاز سایت برای بهتری طراحی به 

 دارید؟ ضعف تبلیغ برای مناسب های کلیدواژه انتخاب در 

 هستید؟ تر قوی جاهایی چه در و ضعیف زمینه کدام در که بسنجید 

 .شوید ظاهر قبل از تر موفق بازار در و کرده تقویت را خود گوگل در تبلیغات توانید می اصلاحات این ایجاد با

http://topadvert.net/internet-income/
https://support.google.com/adwords/answer/6349091?visit_id=1-636610987293978870-574465046&hl=en&rd=1
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
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 کلیکی تبلیغ در رقبا شناخت اهمیت 1-1-4

 معنی این هب کند، می عمل ای مزایده صورت به گوگل در کلیکی تبلیغات که است این رقبا شناخت زیاد بسیار اهمیت دلیل

 بالاتری جایگاه کند کسب بالاتر گوگل تبلیغ رتبه که تبلیغ هر و اید کرده شرکت اینترنتی مزایده یک در رقیبانتان و شما که

 .کرد خواهد پیدا سایرین به نسبت

 هر ازای به نرخ ترین پایین با باشید نداشته رقیبی شما اگر. است مهم بسیار رقبا عملکرد نحوه و ها قیمت مزایده این در

 خواهد زایشاف کلیک هر برای شما پیشنهادی قیمت باشید داشته زیادی رقبای اگر ولی رسید می اول جایگاه به راحتی به کلیک

 .کنید مدیریت و بهینه را آن باید و یافت

 :گیرد می شکل صورت دو به رقبا تحلیل و تجزیه شد بیان بالا در آنچه بنابر

 رقبا مورد در مهم اطلاعات آوردن دست به 

 آمده دست به اطلاعات از استفاده با رقبا رفتار بینی پیش 

 اما ستا ساده بسیار کار این. باشید داشته نظر زیر را آنها و باشد خود رقبای به حواستان همیشه باید زمانی و جایگاه هر در

 .کنید ذاتخا را مناسبی های استراتژی ها آن با مقابله برای و کنید گیری اندازه بگذارید، زمان آن برای باید شما

 است؟ مناسب برندی هر برای گوگل کلیکی تبلیغات آیا 1-1-4-1

 عملکرد آنها از کدام هر گوگل در تبلیغ برای که شوند می تقسیم دسته دو به شهرت نظر از مختلف کارهای و کسب و برندها

 .دارند مشخصی

 شده شناخته برندهای 1-1-4-2

 خود ارک و کسب گسترش پی در و دارند را خود مشتریان اند، کرده کسب متمادی سالیان در که اعتباری دلیل به برندها این

 ار گوگل اول صفحه در شده ظاهر گزینه اولین و کرده سرچ را آنها نام آنها، سایت به ورود برای مشتریان نتیجه در. هستند

 .کنند می انتخاب

 وسناری این در اهمیت حائز نکته. بدهد رخ روز در بار هزاران است ممکن بزرگ برندهای برای که است معمول اتفاق یک این

 یدواژهکل و ادوردز گوگل از استفاده با کوچک برندهای که صورت این به. است شده شناخته برندهای واعتبار نام از سوءاستفاده

 می خود ایتس راهی را آنها و میدهند فریب نوعی به را مشتریان و گرفته قرار (سئو) گوگل طبیعی نتایج از بالاتر بزرگ، برند نام

 .کنند
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 الیم ریسک و داشت نخواهند مشکلی مالی تامین لحاظ از که برندها این موضوع این از جلوگیری برای چیست؟ حل راه حال

 توسط دخو قدیمی مشتریان فریب از ناشی خسارت ترتیب این به و کرد خواهند گوگل در خود نام تبلیغ به اقدام دارند، کمتری

 .یابد می تقلیل حدی تا کوچکتر رقبای

 ناشناخته برندهای 1-1-4-3

 و بلیغاتت نیازمند رقبا با رقابت و بزرگ بازارهای به راهیابی برای اند گذاشته اینترنتی بازار به قدم تازه که نوپا برندهای

 از ی،اینترنت مشتریان جذب نیازمند ندارند، جایی گوگل طبیعی های جایگاه در وقتی که است بدیهی. هستند شدن شناخته

 .هستند گوگل تبلیغات طریق

 آنها متوجه عموماً دارند، نوپا کارهای و کسب برخی توسط خود نام از استفاده سوء بابت بزرگ برندهای که مشکلی اما

 تبلیغات از استفاده مجموع در اما. ندارد وجود فعلا آنها نام برای خطری و اند نشده معتبر و بزرگ ماهیتاً آنها زیرا. بود نخواهند

 .است ضروری بسیار آنها برای گوگل کلیکی

 یانمشتر تجارتشان ابتدای در همچنین. شوند می معرفی کاربران به و روند می گوگل اول صفحه به زمان کمترین در زیرا

 .شود می برندشان رشد امر در تسریع سبب که کنند می جذب را متعددی

 می خودتان برند شامل (google adwords) گوگل در تبلیغ نرخ بیشترین که است شده مشاهده موارد از بسیاری در: توصیه

 چهچنان وجود این با. دارند را خرید برای احتمال بیشترین اند، کرده جستجو را شما برند که افرادی که است این دلیل. باشد

 .کنید صرف زیادی هزینه بود خواهید مجبور باشید، اولین خودتان برند در بخواهید
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 چیست؟ ادوردز گوگل 

 سایت وب دارندگان اختیار در 2112 سال از گوگل شرکت که است تبلیغاتی سیستم یک (گوگل تبلیغات) ادوردز گوگل

 وگلگ تبلیغات با تواند می سایتی هر یعنی. دهند قرار گوگل اول صفحه در را خود سایت بتوانند آن از استفاده با تا گذاشته

 .کند جذب (کنند می جستجو گوگل در را مرتبط خدمات و کالا با مرتبط کلیدی کلمات که) را خود بالقوه مشتریان

 تبلیغات نیاید در شما که است گوگل العاده فوق امکانات از یکی و اینترنتی تبلیغات از ای گونه (ادوردز گوگل) گوگل تبلیغ

 .کنید استفاده سودآور بسیار ابزار یک عنوان به آن از توانید می

 ماش سایت وارد که نفری هر ازای به شما یعنی کند، می عمل ای مزایده و نفر هر ازای به هزینه صورت به گوگل تبلیغات

 .کرد خواهید پرداخت گوگل به را ناچیزی مبلغ شود،

 کلمه همشاب کلیدی ی کلمه که هایی سایت) رقیب های سایت با شما تبلیغ که است صورت این به آن ای مزایده سیستم

 واهدخ قرار مزایده یک در (است کرده جستجو کاربر که است عبارتی کل یا جز کلیدی کلمه این و دارند شما تبلیغ کلیدی

 .شد خواهد هداد نشان بالاتر و دارد گوگل در را بهتری جایگاه باشد، داشته بالاتری تبلیغ کیفیت امتیاز که تبلیغ هر و گرفت

 شد؟ خواهد داده نشان کجا در ادوردز گوگل تبلیغات 1-2-1

 موتور در هک کاربرانی یعنی. دارد را گوگل با مرتبط های سایت و یوتیوب گوگل، سایت در نمایش قابلیت گوگل تبلیغات

 بصورت را ماش سایت وب تبلیغات میکنند، تماشا فیلم یوتیوب در اینکه یا و کنند می سرچ را کلیدی کلمات گوگل جستجوی

 .اردد همخوانی تماشا، حال در فیلم یا و شده سرچ کلیدی کلمات با تبلیغ موضوع که معنا این به. میکنند مشاهده هدفمند

 نیز استور اپ و لیپ گوگل در اپلیکیشن نصب افزایش تبلیغات و گوگل بنری تبلیغات که کنید توجه نیز موضوع این به البته

 .شود انجام تواند می ادز گوگل پنل طریق از

 شد؟ خواهد داده نمایش گوگل رتبه کدام در شما تبلیغات 1-2-1-1

 هزینه و وگلگ تبلیغ کیفیت امتیاز عنوان تحت شاخصی به توجه با شود، می ظاهر گوگل جستجوی نتایج در که گوگل تبلیغ

 می ماش تبلیغ یعنی. گیرد قرار گوگل اول صفحه در …و سوم دوم، اول، لینک در تواند می کلیک، هر برای شده داده اختصاص

 .شود داده نمایش مخاطبینتان برای دیگر های سایت تمامی از بالاتر تواند

 چیست؟ گوگل در (Ad position) تبلیغ رتبه 1-2-1-2
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 هزینه حداکثر اساس بر رتبه این. شودمی گفته گوگل نتایج صفحه در تبلیغ جایگاه به گوگل در تبلیغ رتبه همان یا و جایگاه

 میانگین که ستا ذکر به لازم. شودمی تعیین تبلیغ شده نوشته متن و فرود صفحه به مربوط کیفیت امتیاز و کلیک هر پیشنهادی

 .شودمی داده نمایش Avg Position صورت به ادوردز گوگل در شما شده داده نمایش تبلیغات رتبه

  را میتوان در گوگل تبلیغ کرد؟ پنل هاییچه  1-2-2

 را دیگر اجتماعی های شبکه و اینستاگرام صفحه تلگرام، های کانال ها، وبلاگ ،(ir دامنه با سایتهای )حتی ها سایت تمامی

 .کرد تبلیغ گوگل در میتوان

 اریهمک دهند می انجام را … و اسلحه ، دارو ، جنسی محصولات فروش که هایی سایت با گوگل که است این دیگر مهم نکته

 قوانین صفحه میکنیم یشنهادپ ادز گوگل قوانین با بهتر آشنایی جهت به. دهد نمی را ها سایت این به تبلیغ اجازه و نداشته

 .کنید مطالعه گوگل خود در را ادز گوگل

  ساختار گوگل ادوردز چگونه است؟ 1-2-3

 ددارن وجود مطمئنا هم تری تخصصی های قسمت البته. شد خواهید مواجه زیاد موارد این با ادوردز گوگل در کلی صورت به

 .گردند می محسوب تکمیلی نکات جزو که

 (account) کاربری حساب .1

 (campaign) کمپین .2

 (ad group) تبلیغاتی های گروه .3

 (ads) تبلیغ .4

 (keywords) کلیدی کلمات .5

 کند؟ می کار چگونه ادوردز گوگل 1-2-4

 لفمخت های سایت و میکند جو و جست را خود نظر مورد کلیدی کلمه کاربر که است صورت این به ادز گوگل در تبلیغات

 به گلگو تبلیغات در پرداخت که باشید داشته توجه. شوند می داده نمایش وی به و شده مرتب گوگل های الگوریتم اساس بر

 هزینه کنید می دریافت اینترنتی کاربران سوی از که کلیکی هر ازای به یعنی باشد می (PPC) کلیک هر ازای به پرداخت صورت

 .ماییدن مطالعه را کلیکی پرداخت مقاله توانید می پرداخت، مورد در بیشتر اطلاعات برای. میکنید پرداخت مشخص تقریبا ای

 (campaign) کمپین ساخت 1-2-4-1

 داشته ادز لگوگ اکانت یک بایستی کنید تبلیغ ادز گوگل پنل از استفاده با را خودتان سایت وب بتوانید اینکه برای شما

 .بسازید بهینه و درست تنظیمات تمامی گرفتن نظر در با کمپین یک که بایستی ادامه در. باشید
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 (Ads) آگهی متن و (Ad Group) گروپ اد تنظیمات 1-2-4-2

 یمتق توانید می شما مرحله این در. است تبلیغ متن و کلیدی کلمات ، گروپ اد تنظیمات به نوبت کمپین ساخت از پس

 .کنید تنظیم مختلف کلیدی کلمات برای نیز را خودتان نظر مورد های

 هدف جامعه تعیین 1-2-4-3

 به انیدبتو تا کنید تر دقیق را خود هدف جامعه توانید می گوناگون طرق به ادز گوگل در شما که است این مهم بسیار نکته

 سن هک کنید مشخص توانید می شما مثال طور به. دهید نمایش را خود تبلیغ تنها بالاست شدنشان مشتری شانس که افرادی

 باشد؟ داشته قرار ای بازه چه در شما مخاطبان

 مختلف های دستگاه در تبلیغ نمایش 1-2-4-4

 سیستم با هک افرادی یا و کنند مشاهده را شما تبلیغ میدهند انجام سرچ موبایل با که افرادی تنها که کنید مشخص توانید می

 .کنند مشاهده را شما تبلیغ بتوانند هم دهند می انجام جو و جست کامپیوتری

 

 تنظیم مکان و محدوده نمایش 1-2-4-5

 

 کاربران و ببینند را شما تبلیغ تنها دارند وجود ایران کشور در که افرادی مثال طور به که کنید مشخص توانید می حتی شما

 .نبینند را شما تبلیغ میکنند جو و جست فارسی زبان با که افغانستانی یا و تاجیکستانی

 افزونه های تبلیغاتی 1-2-4-6
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 کیفیت شافزای به ها افزونه این. کنید استفاده خود ادز گوگل پنل تنظیمات در تبلیغاتی های افزونه از توانید می حتی شما

 .کرد خواهند زیادی بسیار کمک شما های هزینه کاهش نتیجه در و شما تبلیغ نمایش

 در گوگل ادوردز چیست؟ (Quality Score)امتیاز کیفیت  1-2-4-7

 انتخاب یغتبل متن با کلیدی کلمات بودن مرتبط ، شما توسط شده نوشته تبلیغاتی متن به (Quality Score) کیفیت امتیاز

 1 بین ددیع تبلیغ کیفیت امتیاز که باشید داشته توجه. است تبلیغ( نمایش به کلیک نسبت) CTR همان یا کلیک نرخ.  شده

 .است 11 الی

  هزینه و قیمت در گوگل ادوردز 1-2-5

 ای دهمزای سیستم یک از شوند می ظاهر گوگل جوی و جست نتایج صفحه در که هایی آگهی بندی رتبه برای ادوردز گوگل

 .کند می استفاده

 ار نرخی کلیدی، کلمه هر برای شما سپس. است آگهی به کلیدی کلمات معرفی و آگهی نوشتن اول، مرحله: اول مرحله

 .کنید پرداخت مبلغی باید شود، می شما سایت وارد که فردی هر ازای به یعنی کنید، می معرفی

 در دهمزای سنجش معیار که. میشود انجام آن، کلیک نرخ و آگهی به توجه با گوگل، توسط آگهی رتبه تعیین: دوم مرحله

 نمی گلگو در رتبه افزایش موجب کلیک نرخ بردن بالا صرفا است، آگهی رتبه گوگل، برای مهم معیار یعنی. است ادوردز گوگل

 .ودش کسب گوگل در جایگاه ترین بهینه و قیمت ترین بهینه با تا دارد بالا مهارت به نیاز ادوردز حساب مدیریت لذا شود

 آگهی، رتبه براساس و دهد می قرار هم کنار در را است شده سرچ کلیدی کلمه به مربوط که هایی تبلیغ گوگل: سوم مرحله

 بالاتر ایه جایگاه در و است بهتر گوگل در تبلیغ جایگاه باشد بیشتر آگهی رتبه هرچه یعنی. دهد می نشان ترتیب به را آنها

 .شد خواهند داده نشان

 یک مزیت عالی مزایده در گوگل ادوردز 1-2-5-1

 خاص دستگاه هر روی بر را هزینه مقدار توانید می شما که است این )adwords google( ادوردز گوگل عالی مزیت یک

 ایه مکان حتی و کشور یک مختلف های استان یا استان مختلف، شهرهای مانند خاصی مکان یا رایانه، و تبلت موبایل مانند

 به. دهید افزایش یا کاهش را روز شبانه طی در نظر مورد ساعات حتی و سال ماه، هقته، مختلف روزهای یا و شهر، یک مختلف

 .شود مشتری بیشترین جذب باعث که باشد ای گونه به مختلف های دستگاه در نمایش درصد که طوری

 !!!گوگل گاهاً رایگان تلقی می شود چرا تبلیغات 1-2-5-2

https://support.google.com/adwords/answer/6349091?visit_id=1-636610987293978870-574465046&hl=en&rd=1
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 گوگل اول هصفح در تبلیغات نمایش ازای به که است این کنند می خطاب رایگان تبلیغات را گوگل در تبلیغات اینکه دلیل

 نشود تسای وارد و نکرده کلیک آگهی روی بر کاربر که زمانی تا یعنی. شود نمی کسر ای هزینه هیچ ادوردز گوگل اکانت شارژ از

 .کنند عنوان رایگان را گوگل تبلیغات افراد برخی تا شده باعث موضوع این. نمیگیرد صورت هزینه کسر

 بارتع چراکه. کنند نمی تایید آنرا و هستند بحث این مخالف ادورت تاپ کارشناسان که است این دارد وجود که موضوعی اما

 شتریم جذب به توانند می هزینه صرف بدون مشاغل صاحبین که است مطلب این کننده تداعی رایگان گوگل در تبلیغات

 .است مردود شک، بدون بحث این الذکر فوق مطالب پیرو حالی در بپردازند

 آیا گوگل ادوردز واقعاً مفید است؟ 1-2-5-3

 ادورز گوگل اکانت شارژ از زمانی تنها است، کلیک هر ازای به هزینه پرداخت بصورت گوگل تبلیغات سیستم اینکه به توجه با

 آن تمایز وجه و ادوردز گوگل قوت نقطه بزرگترین این و. شود سایت وارد و کرده کلیک تبلیغ روی مشتری که میشود کسر شما

 .باشد می اینترنتی تبلیغات های روش سایر با

 نمایش انتبلیغت شما نظر مورد زمانی جدول طبق تا کنید تعریف مشخصی زمانبندی خود تبلیغات برای توانید می همچنین

 .شود خاموش آن از خارج و شود داده

 کلیدی هکلم که کنند می انتخاب را شما حالتی در تنها شما مشتریان که است این ادز گوگل تبلیغات در مهم بسیار نکته

 کردهن کلیک شما تبلیغ روی بر شد نخواهند شما مشتری که زیادی جامعه نتیجه در. باشند کرده جو و جست را شما نظر مورد

 .شد نخواهد کسر ای هزینه شما بودجه از و

  !!!گوگل ادز در یک کلام 1-2-6

 تازگی هب را خود سایت یا و اند کرده شروع تازه را خود کار و کسب که است کسانی برای نظیر بی پیشنهاد یک ادوردز گوگل

 می احتیر به تبلیغاتی روش این به اتکا با تنها شرکتها و افراد این. ندارند گوگل اول ی صفحه در جایگاهی و اند کرده اندازی راه

 .آورند بدست هدف بازار از سهمی و آورند بدست خود برای گوگل اول ی صفحه در مناسب جایگاهی توانند

 توانید می دزا گوگل در موجود امکانات سایر و تبلیغاتی های افزونه ، نمایش زمان ، تبلیغ متن ، کلیدی کلمات تنظیم با شما

 .دهید انجام را خود فروش فرایند و کرده پیدا را هستند شما محصول یا و خدمات دنبال به که افرادی سادگی به

  

https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/advertising/
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  ادوردز گوگل ساختار 

. ناسیدبش بیشتر را ادز گوگل همان یا ادوردز گوگل ساختار است بهتر کنید، آغاز را خود کمپین اولین ساخت که آن از پیش

 ادزها و کیوردها ها، ادگروپ ها، کمپین ادوردز، اکانت همچون مواردی سازماندهی به نیاز ادز گوگل در فعالیت برای کلی طور به

 به که دهستن نیز تری اضافه تنظیمات که است ذکر به لازم اما هستند ضروری شما تبلیغ اندازی راه برای ها بخش این. هستید

 طور به را دموار تک تک سپس. کنیم می معرفی را ادوردز گوگل ساختار ابتدا. کنند می کمک گوگل در شما تبلیغ شرایط بهبود

 .نماییم می بررسی جداگانه

 (account) کاربری حساب .1

 (campaign) کمپین .2

 (ad group) تبلیغاتی های گروه .3

 (ads) تبلیغ .4

 (keywords) کلیدی کلمات .5

 اضافی تنظیمات .6

 تشکیل درختی ساختار صورت به مختلفی های بخش از که کنید می مشاهده را گوگل در تبلیغات اکانت ساختار زیر شکل در

 .است شده

 

 .شود تشریح الکترونیکی لوازم فروشگاه یک برای ادوردز گوگل ساختار شده سعی فصل این در

 (account)کاربری حساب 1-3-1-1
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 باید تماح گوگل، تبلیغات عرصه به ورود برای. است کاربری حساب داریم سروکار آن با گوگل تبلیغات در که قسمتی اولین

 .داد انجام را ادوردز گوگل اکانت ساخت مراحل

 :مهم بسیار نکته دو

 ساخت لمراح ز یکی که چرا. باشید داشته المللی بین اعتباری کارت یک باید ادوردز اکانت ایجاد برای که کنید توجه 

 می اعلام و میگیرند تماس ادورت تاپ با دوستان از بسیاری. باشد می نظر مورد بانکی کارت اطلاعات دریافت اکانت

 با یددار را مشکل این صورتیکه در لذا نبودند، اکانت ساخت به قادر ارزی، بانکی کارت نداشتن دلیل به که کنند

 .نمایید دریافت رایگان به ادوردز اکانت یک و بگیرید تماس ما همکاران

 دودمس باعث کار این شود، استفاده (کارتت گیفت) مجازی های کارت از ادوردز گوگل اکانت ساخت برای صورتیکه در 

 مصادره کردید، شارژ قبلا که اکانت در موجود مبلغ که دارد وجود امکان این و گردد می شما حساب شدن (ساسپند)

 .گردد

 (campaign)کمپین 1-3-1-2

 هدست کمپین. هستند کمپینها ادوردز گوگل اکانت در دوم سطح واقع در. هستند کاربری حساب مجموعه زیر ها، کمپین

 اشتهد خود خدمات یا محصولات از مناسبی بندی دسته کمپین چند معرفی با توانید می شما. است خدمات یا کالا یک از کلی

 .باشید

 

 حصولم به اختصاص طبقه هر و باشید داشته طبقه چندین توانید می شما فرضی، الکترونیکی فروشگاه در مثال طور به

 ینا از کدام هر. کامپیوتر جانبی قطعات سوم طبقه و تاب لب دوم طبقه ، موبایل اول طبقه مثال طور به. باشد داشته خاصی

 .گردد می محسوب کمپین یک طبقات
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 (ad group)تبلیغاتی های گروه 1-3-1-3

 اتیتبلیف گروه چند شامل کمپین هر. دارند قرار ادوردز گوگل اکانت ساختار از سوم سطح در (گروپ اد) تبلیغاتی گروههای

 و کند می عمل ها کمپین از ای زیرمجموعه عنوان به تبلیغاتی های گروه. دهند می تشیکل را ادوردز گوگل ساختار که است

 .باشند می کلیدی کلمه و تبلیغ چند شامل خود

 

 اول بقهط وارد شما کنیم، تغریف تبلیغاتی های گروه موبایل، کمپین در خواهیم می فرضی الکترونیکی فروشگاه در حال

 طور به. دارد خاصی برند به اختصاص ردیف هر که دید خواهید مختلفی های قفسه ردیف حال. (اول کمپین) شوید می فروشگاه

 . … و LG برند سوم ردیف سامسونگ، برند دوم ردیف ، Apple برند اول ردیف مثال

 (ads) تبلیغ 1-3-1-4

 یک ربرکا وقتی که است صورت این به عملکرد. هستند تبلیغ گروه هر به مربوط توضیحات اصل در ها تبلیغ همان یا ها ادز

Keyword یک دنبال به دارد حضور کلیدی کلمه آن که ادگروپی در گوگل میکند، جو و جست را شما تبلیغ نظر مورد ADS 

 ابانتخ نمایش برای را مناسب ادز خودش گوگل: کنید دقت. دهد می نمایش شما کلیدی کلمه برای را ادز آن و گشته مناسب

 .میکند

 همان یا لیغتب متن این ، دارد قرار ادگروپ این در که ای کلیدی کلمه تعداد برای که این گفته گوگل به شما دیگر بیانی به

ADS همان زیر تصویر در شده داده نشان متن. بده نشان را Ads نوشته ادگروپ در موجود کلیدی کلمات برای که است ای 

 .است شده
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 ودتانخ محصولات با رابطه در شما که هستن توضیحاتی همان ها ادز اصل در. الکترونیک فروشگاه مثال به برمیگردیم حالا

 .اید داشته ها موبایل همان یا

 :مهم نکته یک

 به !باشید؟ نوشته نامه توضیح یه سامسونگ برند ستون برای اینکه یا باشید داشته توضیحاتی محصول هر برای است بهتر

 کلمه هر برای میکنیم پیشنهاد نتیجه در و بود خواهد تر مناسب دهید قرار توضیحات برگه یک محصول هر برای اینکه حتم طور

 .است مناسب کلیدی کلمه کدام برای ادز کدام که داد خواهد تشخیص گوگل خود. کنید نگارش ادز یک کلیدی
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 (keywords)کلیدی کلمات 1-3-1-5

 چند عرفیم با شما که ترتیب این به. باشند می کلیدی کلمات کند می جذب را ترافیک که ادوردز گوگل ساختار اصلی عضو

 .دهید می قرار گوگل رقابت گردونه در را کلمات این کلمه، هر برای PPC معرفی و تبلیغ هر برای کلیدی کلمه

 .میگیرد رارق بالاتری های موقعیت در باشد، داشته بالاتری رتبه که کلیدی کلمه هر. دارند آگهی رتبه کدام هر کلیدی کلمات

 توانید یم کلیدی کلمات انواع مقاله در که دارند مختلفی انواع دارند ادوردز گوگل ساختار در که عملکردی نظر از کلیدی کلمات

 .بفرمایید مطالعه

 

 ادوردز گوگل اکانت مکمل های افزودنی 1-3-1-6

 اثیرت شما فروش میزان در تواند می مشتریان به خود محصولات یا و خدمات کامل شناساندن و اضافی توضیحات شک بدون

 توضیح ااینج به تا آنچه از را بیشتری امکانات توانید می شما. است فراهم نیز ادوردز گوگل در موضوع این. باشد داشته سازی به

 .دهید قرار استفاده مورد شد، داده

 و تنظیمات از توانید می همچنین .کنید مشاهده را ادوردز گوگل تبلیغ های افزونه آموزش 111 تا صفر توانید می شما

 غرافیاییج موقعیت تنظیمات ، ادز گوگل تماس افزونه ، گوگل در تبلیغ زمانبندی تعیین همچون ادوردز گوگل کاربردی امکانات

 .است گرفته قرار بحث مورد بعد های فصل در موارد این از یک هر .کنید استفاده خود تبلیغ عملکرد بهبود در … و
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 سئو و ادوردز گوگل تفاوت 

  حضور در صفحه اول گوگل 1-4-1

 فاوتت این بیان از پیش. است درگوگل تبلیغات حوزه در برانگیز بحث و حساس موارد جمله از سئو و ادوردز گوگل تفاوت

 ویر پیش مؤثر و مهم راه دو گوگل اول صفحه در گرفتن قرار و شدن دیده برای اینترنتی، کارهای و کسب در که بدانید باید

 :دارید خود

 (ادوردز )گوگل گوگل در تبلیغ .1

 (جستجو موتورهای در سایت سازی بهینه) سئو .2

 

 

 تفاوت گوگل ادوردز و سئو چیست؟ 1-4-2

 تبلیغ زشار سایت، سوی به بیشتر ترافیک جذب برای که است این دارد وجود مخاطبان برای که سؤالاتی بیشترین از یکی

 وجهت نکته این به چیست؟ در سئو و ادوردز گوگل تفاوت تر کلی عبارت به سئو؟ یا است بیشتر )adwords google( گوگل در

 به دوردزا گوگل همان یا ”گوگل کلیکی تبلیغات“ و سئو همان یا ”جستجو موتورهای سازی بهینه“ از استفاده که باشید داشته

 اهمب روش دو این از خود، فعالیت نوع براساس تواند می اینترنتی کار و کسب هر و دارد بستگی شما کار و کسب ماهیت و ذات

 .کند استفاده اینترنتی بازاریابی کمپین در جداگانه طور به یا

 تاس ممکن دارد، وجود آنها کارکرد نوع در زیادی بسیار تفاوت اما کنند، می دنبال را هدف یک دو هر ادوردز و سئو اینکه با

 اول صفحه هب را شما سایت یک کدام و دارد؟ بیشتری تاثیر و است بهتر وبسایت بازاریابی برای ها روش این از یک کدام بپرسید

 را ابزار نبهتری خودتان تا کنیم می بیان شما برای را کلیکی تبلیغات و سئو کامل تفاوت ما ادامه در برد؟ می جستجو موتورهای

 .کنید انتخاب

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A6%D9%88/
https://support.google.com/google-ads/answer/6349091?visit_id=1-636610987293978870-574465046&hl=en&rd=1
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  دارد؟ وجود گوگل در تبلیغ چه تفاوتی بین عملکرد سئو و 1-4-3

 بندی بهرت سایت وب یک تا شود می موجب است، گوگل الگوریتم با تنظیم معنای به که هایی تکنیک از استفاده با سئو

 ایتس صفحات و مطالب برای مناسب کلیدی کلمات انتخاب روی بر باید شما سئو در. باشد داشته جستجو موتورهای در خوبی

 تعیین یشپ از های الگوریتم و پارامترها براساس و کرده شناسایی را شما وبسایت جستجو موتورهای اینکار، با و کنید تمرکز خود

 و ایتوبس برای ها روش سودآورترین و بهترین از یکی تواند می سئو که باشید داشته توجه. کنند می بندی رتبه را آن شده

 .باشد شما اینترنتی کار و کسب

 نتایج الایب در را، کارتان و کسب و وبسایت تبلیغ تا کند می ایجاد را امکان این شما برای گوگل در تبلیغ دیگر سوی آن در

 ودتانخ کار و کسب به علاقمندان و مخاطبان از مؤثری ترافیک و شده دیده بیشتر صورت این به. دهید نشان گوگل جستجوی

 رد رقابت میزان طبق مبلغ این و است کلیک تعداد براساس ادوردز، در کلیکی پرداخت های هزینه میزان. کنید می ایجاد را

 .شماست آگهی رتبه به وابسته و شود می محاسبه کنید تبلیغ آن برای خواهید می که ای کلمه

. نیدک ویرایش ها المان سایر و متن عنوان، نظر از را خود تبلیغات لحظه هر در توانید می شما گوگل کلیکی تبلیغات در

 مانز بسیار سئو در کار این که صورتی در. شد خواهد اعمال گوگل جستجوی موتور در دقیقه چند عرض در شده اعمال تغییرات

 برای که ورتیص در کنید انتخاب خود تبلیغات نمایش برای را متعددی کلمات توانید می گوگل کلیکی تبلیغات در شما. است بر

 .دارند نیاز رتبه کسب برای را زیادی زمان کلمات از هرکدام و کنید کار کلمات تک تک روی بر باید سئو

  سئو در سایتمحل نمایش تبلیغ در گوگل و  1-4-4

 جست وگلگ در شما تبلیغ با مرتبط کلیدی کلمه وقتی. است تبلیغ نمایش محل سئو، و ادوردز گوگل تفاوت دیگر موارد از

 خود آدرس ولا در که هایی سایت. شود می داده نشان طبیعی نتایج مانند جایگاه بالاترین در گوگل کلیکی تبلیغ شود، می جو و

 تفادهاس با دیگر های سایت و اند رسیده اول صفحه به ادوردز گوگل توسط که باشند می هایی سایت دارند را Ad سبزرنگ عبارت

 .اند کرده پیدا دست رتبه این به سئو از

 گوگل. شودمی مشخص تبلیغات ترتیب گوگل خودکار سیستم با و بوده غیراختیاری بصورت گوگل در تبلیغ گرفتن قرار محل

 دوم ارامترپ و کلیک هر بابت پیشنهادی هزینه میزان یکی کند، می استفاده اصلی پارامتر دو از تبلیغات ترتیب نمایش برای

Quality Score دارد اول پارامتر به نسبت بیشتری تاثیر تبلیغکه کیفی امتیاز یا. 

https://topadvert.net/ppc/
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  هزینه تبلیغ در گوگل و سئو 1-4-5

 سئو 1-4-5-1

 تفادهاس با که بدانید است بهتر. باشید داشته اطلاعاتی سئو های هزینه و قیمت مورد در خواهید می شما قطعا امر ابتدای در

 است ایگانر تلاش، و زمان جز به سئو کلی طور به. ندارید وبسایتتان لینک روی بر کلیک بابت هزینه پرداخت به نیازی سئو، از

 .باشید آموخته خوبی به را سئو با کار طریقه باید ولی

 شتریم احتمال که کنید می وارد وبسایت به را خودتان احتمالی مخاطبان از مؤثری ترافیک دائمی صورت به شما کار، این با

 یادیز بسیار سود و داشت خواهد بیشتری سرمایه بازگشت نرخ آینده در شما برای سئو، از استفاده .است زیاد افراد این شدن

 .کرد خواهد ایجاد شما کار و کسب برای

 سبتن بیشتری وقت و تلاش به نیاز کند، می رشد رقبا، های فعالیت و شما های تلاش به توجه با سایت که ای مرحله هر در

 کار نای توانید می صورت این در باشید، نداشته را کار این برای لازم زمان یا و تخصص شما زمانی است ممکن. دارید کار اول به

 .بخشند می بهبود را شما سایت رتبه هزینه، دریافت ازای در آنها. بسپارید سئو متخصصان به را

 تبلیغ در گوگل 1-4-5-2

 اجازه ماش به فوری صورت به ادوردز گوگل. کند می عمل دیگر ای گونه به ترافیک جذب برای گوگل در تبلیغ سئو، برخلاف

 شد، ذکر بالا در که همانطور. دهید نشان هستند شما خدمات یا کالا جستجوی در که افرادی به را خود تبلیغات که دهد می
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 داشته سترسد در آلی ایده بودجه بایست می شما که معنی این به کند، می استفاده کلیکی پرداخت سیستم از گوگل در تبلیغ

 .کنید پرداخت خود تبلیغات برای کلیک هر ازای به را مبلغی چه که کنید تعیین توانید می شما. باشید

 سود تومن هزار 21 کالایی تعداد فروش با شما مثال طور به. کنید هزینه بیشتر باید بیشتر های مشتری آوردن بدست برای

 تومن زاره دو باید کالا هر فروش برای کنید استفاده خود اجناس فروش برای گوگل در تبلیغ از بخواهید اگر و آورید می دست به

 از ینا که آورید می بدست کمتر کمی سود و بیشتر فروش چون است شما نفع به که است واضح کاملا اینجا در. کنید هزینه

 .است تجارت اصول

 کالا عدد 211 یا 151 گوگل در تبلیغ از استفاده با ولی دارید فروش کالا عدد 111 خود عادی زمان در شما مثال عنوان به

 .آید می حساب به گوگل در تبلیغات یا ادوردز گوگل های مزیت جمله از مورد این. داشت خواهید فروش ماه در

  تعداد نمایش ها و تبدیل ها 1-4-6

 و دهکنن بازدید کافی مقدار به ها روش این دوی هر کنیم، مقایسه هم با را ادوردز گوگل و سئو سرمایه بازگشت لحاظ از اگر

 بلیغت دارید، کوتاهی زمان شما که صورتی در. است نتیجه کسب زمان در دو این تفاوت ولی برند می بالا را سایت های مشتری

 .است شما برای گزینه بهترین گوگل در

 می ارائه خدماتی یا و بفروشید سریع را خود اجناس از مقداری خواهید می یا و دارید بهاره ویژه فروش اگر مثال طور به

 راگ ولی. کنید استفاده ادوردز از توانید می کنید، آوری جمع آن برای هایی داوطلب زمان ترین کوتاه در دارید قصد که دهید

 .باشد سودمند شما برای تواند می سئو دارید اختیار در طولانی زمان

 های سایت یا و سامسونگ نوکیا، خودرو، ایران مانند. دارد فروش و خدمات ارائه العمر مادام که هستید تجارتی صاحب مثلا

 انزم از مقطعی در توانید می اول جایگاه به رسیدن برای ندارید را اول جایگاه ولی هستید اول صفحه در شما اگر حتی. خبری

 .کنید استفاده گوگل در تبلیغ از

  

https://topadvert.net/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 کنیم؟ تبلیغ گوگل در چگونه 

 دلیل به. دکنی شارژ مالی لحاظ از را آن بتوانید و باشید داشته دسترسی ادوردز گوگل اکانت به باید گوگل در تبلیغ برای

 حساب یک از حتما باید و کرد شارژ را ادز گوگل اکانت توان نمی راحتی به دارد وجود ایران کشور علیه که مالی های تحریم

 .کرد استفاده ادوردز گوگل اکانت شارژ برای ایران از خارج ارزی

 اپت شرکت ادوردز آموزشی مقالات از گرفتن کمک با توانید می دارید دسترسی ارزی مطمئن حساب یک به که صورتی در

 .کنید اندازی راه گوگل در را خود تبلیغات ادورت،

 دتوان می ایران در گوگل رسمی پارتنر عنوان به ادورت تاپ ندارید، ایران از خارج مالی حساب به دسترسی که صورتی در

  .کند شارژ دلخواه میزان به را شما حساب و داده انجام شما برای را کار این

  است؟ چقدر گوگل در تبلیغات هزینه 1-5-1

 دلخواه به و اردد بستگی شما تصمیم به کاملا ، تبلیغات هزینه میزان تعیین که است این گوگل تبلیغات در اهمیت حائز نکته

 برای ماش تبلیغ نمایش با که معناست این به و است کلیکی صورت به گوگل تبلیغات هزینه. کرد زیاد یا و کم را آن توان می

 کلیک اشم تبلیغ روی بر کاربران که افتاد خواهد اتفاق این صورتی در تنها و شد نخواهد کسر ای هزینه شما حساب از مشتریان

 .شوند شما سایت وب وارد و کرده

 هندبد افزایش را خود کرد هزینه شما رقبای که میزان هر به که است این نمود اشاره آن به باید اینجا در که دیگری نکته

 نیز شما کنند کم را خود هزینه رقبا اگر. کنید پرداخت را بیشتری هزینه بایستی نمایش های جایگاه کسب منظور به نیز شما

 .دهید نمایش را خود تبلیغ کمتری هزینه با توانید می

 هب مستقیم دسترسی ادوردز گوگل کاربران حقوق رعایت برای ایران در گوگل رسمی پارتنر عنوان به ادورت تاپ شرکت

 لیغتب متقاضیان به نوع دو در کلی صورت به را خود های اکانت ادورت تاپ. است کرده فراهم خود مشتریان برای را ادوردز اکانت

 .دهد می ارائه گوگل در

 یم داده دسترسی او به و شده شارژ مشتری درخواستی مبلغ با اکانت که معنی این به اختصاصی صورت به اول حالت در

 اول صفحه در را خود خدمات یا کالا تبلیغ تبلیغاتی، کمپین ساخت از پس و کند اندازی راه را خود تبلیغاتی های کمپین تا شود

 ماش لمشک بروز صورت در و داشته ای مشاوره نقش ادورت تاپ در ما کارشناسان اختصاصی؛ های اکانت در. کند مشاهده گوگل

 .کرد خواهند راهنمایی را

 وگلگ تبلیغات از خواهند می بار اولین برای که است متقاضیانی مختص اکانت این هستند، مدیریتی های اکانت دوم نوع

 عهده هب تبلیغ با مرتبط مسائل همه صد تا صفر ها اکانت این در. ندارند را تبلیغ ساخت برای لازم اطلاعات و کنند استفاده

https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86/
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 تبلیغات طریق از که کند مشتریانی جذب صرف را خود انرژی همه تواند می کاربر و بود خواهد ادورت تاپ در ما پشتیبانان

 .اند شده او سایت روانه ادوردز

 است؟ صرفه به ادز گوگل تبلیغات آیا 1-5-1-1

 به خدماتتان و اکال معرفی برای توانید می که است تبلیغاتی ترین بازده پر و ترین صرفه به از یکی قطعا گوگل در تبلیغات

 با کنید می تعیین که شمایید این و هستند شما تصمیم به وابسته کاملا ای هزینه لحاظ از گوگل تبلیغات. دهید انجام مشتریان

 .وندش می شناخته نیز ارزان تبلیغات عنوان با گوگل تبلیغات. باشد داشته نمایش تبلیغتان ساعاتی چه در و ای هزینه چه

 شود؟ می داده نمایش کجا در من تبلیغات 1-5-1-2

 در کاربر هر ورود و کلیک هر ازای در ناچیز و کم ای هزینه پرداخت ازای در تا است کرده فراهم را امکان این ادوردز گوگل

 .دهید نمایش را خود تبلیغ google play- youtube مانند google با مرتبط مختلف بسترهای

 

  کرد؟ باید کار چه تبلیغات شروع برای 1-5-2

 لماتک از دقیق لیست یک تبلیغ شروع برای ، (ادز گوگل اکانت خرید) ادوردز اکانت به دسترسی کسب مراحل طی از پس

 واسط لپ عنوان به و هستند ادوردز تبلیغات در قسمت ترین مهم کلیدی کلمات. کنید تهیه کارتان و کسب با مرتبط کلیدی

 .کنند می عمل شما و مشتری بین

 ردنک بولد با که است قدرتمند و جذاب ادز گوگل آگهی متن یک نوشتن موفق تبلیغ یک ساخت برای بعدی مهم نکته

 .کند جذب سمتتان به را مخاطب شما، فردِ به منحصر های ویژگی

https://topadvert.net/buy-google-account/
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
https://topadvert.net/write-ad/
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 اهمیت زا گوگل تبلیغات در نیز شد خواهد روانه آنجا به تبلیغ روی کلیک از بعد مشتری که سایت آدرس یا و فرود صفحات

 داشتن نگه هب قادر باشد، تر جذاب مخاطب برای و باشد داشته بالاتری کیفیت تبلیغ فرود صفحه هرچه که چرا. برخوردارند بالایی

 .شد هدخوا کاسته تبلیغ های هزینه از و یافته افزایش تبلیغ کیفی امتیاز نتیجه در بود، خواهد تری طولانی مدت به کاربر

 ما رانهمکا توسط که آموزشی های فیلم دیدن و ادوردز گوگل آموزشی مقالات مطالعه تبلیغ شروع برای شما به ما پیشنهاد

 .است اند، شده ساخته عزیزان شما یادگیری سهولت برای ادورت تاپ در

  ایرانی کارهای و کسب روی بر گوگل های تحریم تاثیر 1-5-3

 اتتبلیغ از توجه قابل بازدهی با و هدفمند کاملا صورت به توان می کماکان دارد؛ وجود ایران علیه که هایی تحریم وجود با

. دارد جودو راهکارهایی مشکلات این همه رفع برای البته که اند آورده وجود به نیز مشکلاتی ها تحریم این. کرد استفاده گوگل در

 :کنیم می اشاره دارد وجود ایران در گوگل در تبلیغات راه سر ها تحریم دلیل به که محدودیتی چند به ادامه در

 جهت مانعی و مشکل و شده حل ارزی های حساب از استفاده با هم، مساله این ریال؛ پولی واحد با شارژ امکان عدم 

 .شود نمی محسوب تبلیغات این از استفاده

 دامنه با تبلیغ نداشتن نمایش ir عموما که چرا کرد نخواهد ایجاد را حادی مشکل مساله )این آمریکا متحده ایالات در 

 متحده ایالات جغرافیایی محدوده در تبلیغشان نمایش به نیازی و بوده ایرانی هدف جامعه دارای ir دامنه با هایی سایت

 .(ندارند آمریکا

 مین محدودیت این با که است درست: ادوردز تبلیغ نمایش برای ایران کشور ادز گوگل در لوکیشن انتخاب امکان عدم 

 رد تبلیغ نمایش کردن محدود هم مشکل این راهکار اما کرد، اجرا ایران در دقیق و هدفمند صورت به را تبلیغات توان

 .بود خواهد ایران داخل های پی آی به محدود تبلیغ نمایش ترتیب این به و کشورهاست سایر

 بلیغت به اسکریپت کد یک افزودن با هم مساله این ایران؛ برای مستقیم صورت به تماس شماره کردن وارد امکان عدم 

 .شد خواهد حل ادوردز گوگل تماس افزونه از استفاده و

 نگرانی جای یک هیچ مورد در البته که کرد ذکر تحریم از ناشی های محدودیت با ارتباط در توان می نیز را دیگری موارد

 .داد خواهند مشاوره شما به ای زمینه هر در ادورت تاپ در ما همکاران. دارد وجود حلی راه کدام هر برای و نداشته وجود

  

  

https://topadvert.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://topadvert.net/ir-domain/
https://topadvert.net/location-in-google-ads/
https://topadvert.net/call-extensions/
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  ادوردز گوگل های مزیت و ارزان تبلیغات 

 صفحه در که است هایی سایت به مربوط بازدیدها درصد 71 از بیش آمار طبق زیرا است مهم گوگل اول ی صفحه در حضور

 داشت، اهدخو را مشتری بیشترین جذب پتانسیل باشد، داشته را بازدید بیشترین که سایتی است بدیهی. دارند حضور اول ی

 هبودب برای کاربردی های روش از یکی لذا. باشد تر مناسب کیفیت و قیمت نظر از ها سایت دیگر خدمات و محصولات اگر حتی

 بلیغت دیگر عبارتی به یا و ادوردز گوگل از توانید می آن به رسیدن برای و بود خواهد گوگل اول ی صفحه در حضور کار، و کسب

 .نمایید استفاده گوگل در

 مزیت های تبلیغات ارزان گوگل ادز چیست؟ 1-6-1

 ایجاد تبلیغ در محیط های مختلف 1-6-1-1

 :نمود تبلیغ زیر های محیط در توان می گوگل تبلیغاتی پلتفرم از استفاده با

 گوگل جستجو نتایج در تبلیغ 

 گوگل با مرتبط های سایت در تبلیغ 

 یوتیوب در تبلیغ 

 اپلیکیشن نصب افزایش برای تبلیغ 

 ریمارکتینگ انجام 

 بنری تبلیغات 

 و … 

 نمایش سریع تبلیغات 1-6-1-2

 به بتنس و داشت نمایش توان می زمان کوتاهترین در که است این سئو خلاف بر ادوردز گوگل انگیز شگفت قابلیت یک

 شود می انجام کردن غیرفعال با تنها نیز آن کردن متوقف است، سریع آن کردن شروع که طور همان. نمود اقدام مشتری جذب

 .شد خواهد متوقف تبلیغات لحظه در و

 تعریف کلمات کلیدی 1-6-1-3

https://topadvert.net/first-page-of-google/
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 احتمال هک افرادی تنها یعنی. نمود جذب را مشتریان هدفمندترین توان می آنها ی بهینه تنظیم و کلیدی کلمات تعریف با

 هیچگونه و داشت خواهد اضافی هزینه فقط نامربوط افراد شدن وارد زیرا شوند سایت وارد باشد، می بالا آنها شدن مشتری

 .داشت نخواهد پی در درآمدی

 هدف قرار دادن چه کسانی، چه چیزی و چه مناطقی 1-6-1-4

 ار مکانی موقعیت سن، جنسیت،: مانند هایی ویژگی نمود، انتخاب را نظر مورد افراد جامعه که دارد امکان این ادز گوگل در

 .کرد انتخاب راحتی به توان می

  :هدف جمعیت از مواردی

 سن  

 جنسیت 

 وضعیت 

 والدین 

 خانوار سرانه درآمد میزان 

 

 :لوکیشن تنظیمات از مواردی

 شهر 

 پستی کد 
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 کشور 

 استان 

 شهرداری 

 ها دانشگاه 

 ها فرودگاه 

 تجاری مراکز 

 ادوردز گوگل در خود کار دقیق ساعت انتخاب 1-6-1-5

. شود می هزینه باعث صرفا ندارد، را رسانی خدمات توانایی مجموعه که ساعاتی در تبلیغات نمایش که باشد می واضح کاملا

 نخواهد مفید شب ده ساعت در تبلیغ هست، پاسخگویی به قادر شب 8 ساعت تا که موبایل تعمیرکار یک برای مثال عنوان به

 ساعت تخابان قابلیت مشکل این رفع برای ادز گوگل. نیست خوشایند متوالی تبلیغ کردن غیرفعال و کردن فعال همچنین. بود

 .است داده قرار را تبلیغ برای نمایش

 تعیین سهم نمایش هر دستگاه در تبلیغات ارزان گوگل 1-6-1-6

 این عنیی. نمود تعیین جداگانه طور به را تبلت و رایانه موبایل، در تبلیغ نمایش سهم توان می ادز گوگل ارزان تبلیغات در

 لینک رودق صفحه وقتی مثال عنوان به. برد بین از کلا یا و کرد کم را موبایل در نمایش سهم مثال عنوان به که دارد وجود قابلیت

 نحوه مختلف های دستگاه در ادز گوگل نمایش مقاله در که داد کاهش درصد 111 را رایانه دد نمایش باید باشد، می اینستاگرام

 .است شده داده توضیح کار این انجام

 تبلیغ در محیط دلخواه 1-6-1-7

 کمپین قسمت در تنظیمات این. کنید تبلیغ دارید دوست که ای شبکه هر در توانید می شما کار، و کسب ماهیت به بسته

 .داد انجام گوگل مختلف های محیط در توان می را ادز گوگل ارزان تبلیغات. دارد قرار ادوردز گوگل

 

https://topadvert.net/devices/
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 تعیین بودجه روزانه در گوگل ادوردز 1-6-1-8

 اما. نشود مصرف بیشتر روز در دلار 11 مثال عنوان به. نمود تعیین را روزانه بودجه سقف میتوان ادز گوگل ارزان تبلیغات در

 دلار 11 وقتی یعنی. باشد می ماه های روز در تبلیغات مصرف میانگین کنید می تعریف ادز گوگل در که ای بودجه کنید دقت

 مصرف دلار 11 از کمتر یا و بیشتر روزها بعضی است ممکن یعنی. کرد خواهد مصرف دلار 311 ماه در یعنی است شده وارد

 .نماید

 

 امکان استفاده از افزونه های تبلیغات گوگل 1-6-1-9

 فزونها انواع. داشت خواهد ترافیک جذب در فراوانی تاثیر که کرد اضافه آگهی متن به توان می را گوگل تبلیغات های افزونه

 :از عبارتند ادوردز گوگل در تبلیغاتی های

 مکان افزونه (Location Extension). 

 تلفنی تماس افزونه (Call Extension). 

 سایت های لینک افزونه (Sitelinks Extension). 

 تولیدات افزونه (Product Extension). 

 استم شما با خودکار طور به آن روی بر کلیک با است قادر کاربر آگهی، در تلفنی تماس افزونه افزودن با مثال طور به

 .بگیرد

 ارائه گزارش مدت زمان جستجو توسط گوگل ادز 1-6-1-11

 انجام توان می را زیر کارهای آن با. دهد می ارائه کلیدی، کلمات تفکیک به را تبلیغ کلیک و جستجو دقیق آمار ادز گوگل

 :داد

https://topadvert.net/ad-extensions/
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 کلمات لیست کردن اضافه و کلیدی کلمات تحلیل و تجزیه 

 تبلیغات متن کردن بهینه 

 گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز کردن بهینه 

 تر محبوب خدمات برای بودجه اختصاص 

 نامربوط جستجوهای از منفی کلیدی کلمات شناسایی. 

 حذف عبارات نامربوط 1-6-1-11

 فرادیا ورود از تا نمود تعریف منفی کلیدی کلمه عنوان به را نامربوط کلیدی عبارات توان می ادز گوگل ارزان تبلیغات در

 نهمردا کفش فروش کمپین یک برای ”زنانه“ کلمه مثال عنوان به. شود جلوگیری دارد وجود آنها جستجوی در عبارات این که

 .کند عمل منفی کلیدی کلمه یک عنوان به تواند می

 استفاده از ابزار گوگل کیبورد پلنر مزیت عالی برای گوگل ادوردز 1-6-1-12

 .آورد بدست را آنها خوردن کلیک تخمین و مناسب کلیدی کلمات توان می پلنر کیبورد گوگل با

 غیر فعال کردن کمپین، تبلیغ و کلمات کلیدی در هر زمان 1-6-1-13

 .نمود متوقف یا فعال را ادز گوگل مختلف اجزای از یک هر و ها تبلیغ کلیدی، کلمات توان می دلخواه زمان هر در

 ریمارکتینگامکان انجام  1-6-1-14

 از هک افرادی برای توان می اند، شده وارد ادز گوگل طریق از که کاربرانی ریمارکتینگ بر علاوه ادز گوگل ارزان تبلیغات در

 .داد انجام سایت وب ریمارکتینگ اند شده سایت وارد ها روش سایر طریق

 هزینه به ازای هر کلیک پرداخت 1-6-1-15

 دخواه پرداخت هزینه کند، دریافت آگهی که کلیکی هر ازای به که شود می محاسبه طریق این به ادوردز گوگل در هزینه

. ودش می محسوب ادوردز گوگل عالی ویژگی یک این که شود می پرداخت هزینه سایت، به نفر یک هر ورود ازای به یعنی. شد

 مدت از بعد و شد خواهد شناسایی گوگل توسط فیک کلیک عنوان به نماید کلیک تبلیغات برروی پیوسته طور به نفر یک اگر

 .شد خواهد پرداخت باز حساب به شده، کسر مبلغ کوتاهی

 ارائه نرخ تبدیل 1-6-1-16

https://topadvert.net/write-ad/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
https://topadvert.net/website-remarketing/
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 هشد سایت وارد که افرادی از درصد چند که دهد می گزارش دیگر عبارت به. دهد می ارائه را آگهی تبدیل نرخ ادوردز گوگل

 .ردک بررسی کامل طور به را تبلیغ سوددهی میزان که دارد وجود امکان این ترتیب بدین. اند داده سفارش یا و کرده خرید اند

 امکان درست کردن چندین کمپین و چندین آگهی به طور همزمان 1-6-1-17

 تعداد هر به توان می خدمات از یک هر یا و محصول هر برای. نیست نگرانی جای خدمات و محصول چندین وجود صورت در

 .ساخت جداگانه تبلیغ و کمپین

 افزایش رتبه سایت شما 1-6-1-18

 زا استفاده لذا. شد خواهد سایت شدن شناخته موجب و رفته بالا سایت مخاطبان ادز گوگل ارزان تبلیغات از استفاده با

 .باشد داشته سایت رتبه افزایش روی اندکی تاثیر میتواند گوگل تبلیغات

 نمایش آگهی در روزهای خاصی از هفتهامکان  1-6-1-19

 عنوان به. دهد نمایش بیشتر روزهایی در یا و داده نشان هفته از خاصی روزهای در را شما تبلیغات تواند می ادوردز گوگل

 در مشتریان برای را خود سایت نمایش میزان که دارید را امکان این مزیت این با باشید؛ می راهی بین رستوران دارای شما مثال

 دهید افزایش تعطیل روزهای

 ارائه نمودارهای ساده برای بررسی عملکرد سایت 1-6-1-21

 .نمود بررسی را ادوردز حساب کلی عملکرد توان می راحتی به ها آن با که است ای ساده نمودارهای دارای ادوردز گوگل
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 گوگل تبلیغات قوانین 

 گوگل اکانت ساخت در موارد این رعایت صورت در. پرداخت خواهیم گوگل در تبلیغات قوانین مجموعه به مقاله این در

 است ممکن قوانین این رعایت عدم صورت در. شد خواهد اجرا موفقیت با ادوردز گوگل اکانت گوگل، آگهی ساخت و ادوردز

 .شود ساسپند اکانت،

 وگل،گ به درخواست دادن با مواقع این در نباشید نگران اما شود، می ساسپند اکانت قوانین رعایت با حتی مواقع بعضی در

 .شد خواهد ساسپند رفع سریعا شما اکانت

  محتوای ممنوع در گوگل ادز 1-7-1-1

 تقلبی الاهایک. است ممنوع  )adwords google(ادوردز گوگل در تقلبی کالاهای فروش تبلیغ: تقلبی کالاهای .1

 .دارند اصلی کالای از متفاوت خصوصیاتی یا و لوگو

 انبارزی آفلاین، و آنلاین کاربران برای که خدماتی و کالا به تبلیغ اجازه ادز گوگل: خطرناک خدمات یا محصولات .2

 .دهد نمی را است

 نمی را شوند، می غلط رفتارهای به منجر که خدماتی و محصول برای تبلیغ اجازه گوگل:نادرست رفتار ترویج .3

 .دهد

 :مانند محتواهایی. دهد نمی را نامناسب محتوای با هایی سایت به تبلیغ اجازه ادوردز گوگل: نامناسب محتوای .4

 . … و نفرت تبلیغ تبعیض، و خشونت ترویج

  اقدامات ممنوع در گوگل ادوردز 1-7-2

 :داد انجام نباید را اقدامات این ادوردز گوگل قوانین با مطابق

 مناسب تنوع،م مفید، گوگل شبکه سراسر در کاربران برای تبلیغات خواهد می گوگل: اینترنتی تبلیغات از استفاده سوء .1

 .داد نخواهد را مخرب اطلاعات و محتوا مقصد، با هایی آگهی به تبلیغ اجازه بنابراین. باشد امن و

 نند،ک می استفاده جستجو موتور این از که کاربرانی اطلاعات امنیت حفظ جهت گوگل: کاربران اطلاعات امنیت و حفظ .2

 .داد نخواهد را دارند را اطلاعات از استفاده سوء قصد که افرادی به تبلیغ اجازه

. دهد نمی قرار پذیرش مورد را دهند می ارائه کاربران به نادرست اطلاعات که را تبلیغاتی گوگل: نادرست اطلاعات ارائه .3

 کار، و کسب یا خدمات محصولات، مورد در کننده گمراه اطلاعات یا اطلاعات حذف با را کاربران دارند قصد که تبلیغاتی

 .کنند گمراه

  محدودیت محتوا در گوگل ادوردز 1-7-3

https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://support.google.com/adwords/answer/6349091?visit_id=1-636610987293978870-574465046&hl=en&rd=1
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/
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 :مانند. دپذیر نمی نیز را دارند هدف کشور قوانین خلاف بر محتوایی که تبلیغاتی خود، قوانین راعایت بر علاوه ادوردز گوگل

 هک دهد می را بزرگسالان مناسب محتوای به تبلیغ اجازه صورتی در ادوردز گوگل: بزرگسالان مناسب محتوای ارائه .1

 .ندهد قرار هدف را قانونی سن زیر های گروه تبلیغ

 .ندارد لگوگ در تبلیغ برای منعی ندهد، قرار هدف را قانونی سن زیر افراد و نبوده محلی قوانین مغایر اگر: الکل تبلیغ .2

 محتوا از استفاده به مجاز قانونی لحاظ از که صورتی در. کند می حمایت آثار آورندگان پدید حقوق از گوگل: رایت کپی .3

 شکایت یک مجاز، غیر محتوای مشاهده صورت در همچنین. کنید گواهینامه صدور درخواست تبلیغ برای هستید،

 .کنید ارسال برداری نسخه حق به مربوط

 .است مجاز تبلیغ مقصد کشور قوانین با مغایرت عدم صورت در: قمار و بندی شرط .4

 ولمحص تبلیغ برای. دارد خاصی مقررات پزشکی و بهداشتی مسائل با ارتباط در ادوردز گوگل: دارو و درمان بهداشت، .5

 کشور قوانین به باید پزشکی با مرتبط تبلیغات با ارتباط در. داد ارائه گواهی گوگل به باید پزشکی با مرتبط خدمات و

 .کرد توجه نیز تبلیغات مقصد

 .اشندب داشته مطابقت تبلیغ مقصد کشور قوانین با باید حتما سیاسی محتوای با تبلیغاتی: سیاسی محتوای .6

 .باشد می ادوردز، گوگل قوانین از یکی نیز تجاری علائم قوانین رعایت: تجاری علائم .2

 .شود رعایت باید شود می داده نمایش آنجا در گوگل تبلیغ که محلی قوانین: قانونی الزامات .8

 

  قوانین گوگل ادوردز و شرایط فنی 1-7-4

 :است کرده معرفی را فنی شرایط سری یک گوگل کنند، برقرار تبلیغ با بیشتری ارتباط کاربران اینکه برای

 استانداردهای اب مقصد، و گوگل تبلیغات های افزونه ها، آگهی تمام باید کیفیت، با تبلیغ یک ارائه منظور به: تبلیغ عنوان .1

 .باشد داشته مطابقت تبلیغ عنوان و ای حرفه

 صفحه یفیتک بنابراین باشند، داشته دسترسی خواهند می آنچه به تبلیغ روی کلیک با باید کاربران:فرود صفحه الزامات .2

 .کند کمک شما به زمینه این در تواند می فرود صفحه سازی بهینه مقاله. است مهمی مساله فرود

https://support.google.com/adwords/contact/copyright
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
https://topadvert.net/google-ad/
https://topadvert.net/ad-extensions/
https://topadvert.net/landingpage-optimization/
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 .کرد استفاده گوگل، توسط شده معرفی قالب از توان می تنها ادوردز، گوگل از استفاده هنگام: تبلیغ فرم .3

 .ندتسه گوگل فنی قوانین رعایت به ملزم کنندگان تبلیغ کارآمد، و موفق تبلیغات داشتن برای: فنی الزامات .4
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  2 فصل

 ساخت اکانت گوگل ادز

 

 

 

 

 

  ادز گوگل در کلیدی کلمات عملکرد 

   در گوگل ادز چگونه عمل می کنند؟کلمات کلیدی   2-1-1

 باید ادوردز گوگل با کار شروع از قبل پس. کنند می ایفا مشتری جذب برای ،گوگل تبلیغات در را اصلی نقش کلیدی کلمات

 .کنید دریافت را مطلوبتان نتیجه گوگل تبلیغات از تا باشید داشته کلیدی کلمات عملکرد از کامل شناخت

 مثال وانعن به. هستند مخاطبانتان و شما واسطه و بوده شما کار و کسب با مرتبط کاملا که هستند عباراتی کلیدی کلمات

 ساده لماتک )این باشد زیر های گزینه تواند می کنید تعریف باید که کلیدی کلمات است، خانگی لوازم تعمیر شما کار و کسب

 (.داد خواهیم توضیح را کلیدی کلمات مختلف انواع ادامه در. هستند کلیدی کلمات نوع ترین

 خانگی لوازم تعمیر 

 لباسشویی ماشین تعمیر 

 گازی کولر تعمیر 

 ظرفشویی ماشین نمایندگی 

 و … 

 ”خانگی لوازم تعمیر“ کلمه فردی وقتی مثال عنوان به. است کلیدی کلمات قیمت و کلیدی کلمات ادز گوگل در مزایده پایه

 قرار دیگریک کنار در را آنهاست کلیدی کلمات جز ”خانگی لوازم تعمیر“ کلمه که هایی تبلیغ تمامی گوگل کند، می جستجو را

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 با مستقیم باطارت تبلیغ رتبه. دهد می نمایش بقیه از بالاتر باشد، داشته بهتری کیفیت و بالاتر قیمت که تبلیغی هر و دهد می

 .کنید می مشاهده زیر تصویر در را کلیدی کلمات ای نمونه. دارد گوگل تبلیغات کیفیت امیتاز

 

   انواع کلمات کلیدی در گوگل ادز 2-1-2

 در. ردک انتخاب تبلیغ بازدهی میزان نظر از را کلمات بهترین توانمی ها،آن کارکرد و کلیدی کلمه انواع صحیح شناخت با

 .کرد خواهیم معرفی را ادز گوگل در استفاده مورد کلیدی کلمات انواع قسمت این

 

   Broad حالت گسترده و یا 2-1-2-1

 تمامی به ار تبلیغات گوگل کلیدی، کلمات نوع این تعریف با. است ادز گوگل در کلیدی کلمات نوع ترین گسترده نوع این

 عرفیم را یخچال تعمیر کلمه وقتی مثال عنوان به. داد خواهد نمایش باشند، کرده جستجو را آن مترادف و کلمه این که کاربرانی

 :داشت خواهد نمایش زیر عبارات برای تبلیغ کنید

https://topadvert.net/improve-quality-score/
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 یخچال تعمیر 

 فریزر یخچال تعمیر 

 سامسونگ یخچال تعمیر 

 یخچال تعمیر آموزش 

 فریزر تعمیر 

 یخچال تخصصی تعمیر 

 تعمیر نمایندگی 

 و … 

 رخواهدب در را کلمات از ای گسترده ی دامنه بینید می که همانگونه اما. است ادز گوگل در کلمه نوع ترین ارزان کلمه نوع این

 برای چارتر ی کلمه مانند گیرند؛ می بر در را حیطه آن خدمات تمامی که است مناسب کارهایی و کسب برای معمولا. گرفت

 .هواپیمایی های آژانس

  Phraseحالت نمایش نزدیک و یا  2-1-2-2

 عریفت فریز صورت به کلیدی کلمه وقتی. کرد استفاده فریز نوع از توان می جستجو مورد عبارات دامنه کردن محدود برای

 ”الیخچ تعمیر“ صورت به کلمه یک مثال عنوان به. داشت خواهد نمایش تبلیغ شود، اضافه آن از بعد و قبل عبارتی هر شود،

 میک نوع این. کنید ملاحظه توانید می را داشت خواهد نمایش تبلیغ جستجو صورت در که عباراتی نمونه. است شده تعریف

 .دارد broad نوع به نسبت بالاتری ی هزینه

 یخچال تعمیر 

 فریزر یخچال تعمیر 

 سامسونگ یخچال تعمیر 

 یخچال تعمیر آموزش 

 فریزر تعمیر 

 یخچال تخصصی تعمیر 

 .نمود خواهیم رفیعم کلیدی کلمات پنجم نوع در که دارد وجود اضافی کلمات کردن فیلتر برای راهی نکنید عجله

  Broad match modifiedحالت نمایش گسترده اصلاح شده و یا  2-1-2-3

 اینجا رد کنیم؟ چه حال ندارد، نمایش فریز حالت در ولی است مفید یخچال تخصصی تعمیر ی کلمه که بگویید است ممکن

 کلمات یعنی نیست، مهم ترتیب دیگر ولی شود می عمل فریز همانند نوع این در. کنیم معرفی را کلیدی کلمات سوم نوع باید



 

 

 

41 

 

 این به. شود می داده نمایش bmm صورت به اختصار به کلیدی کلمه نوع این. شوند جا جابه جستجو مورد عبارات در توانند می

 .داشت خواهد نمایش زیر عبارات نمونه برای تبلیغ کلمه، نوع این تعریف با . +یخجال تعمیر+: شد خواهد تعریف صورت

 تعمیر یخچال 

 تعمیر یخچال فریزر 

 تعمیر یخچال سامسونگ 

 آموزش تعمیر یخچال 

 تعمیر فریزر 

 تعمیر تخصصی یخچال 

  Exactحالت نمایش دقیق و یا  2-1-2-4

 برای معمولا. باشید داشته نمایش خاص ی کلمه یک برای بخواهید فقط و باشد محدود خدمات است ممکن اوقات گاهی

 نوع نای در. است کلیدی کلمه نوع گرانترین اگزکت حالت در کلمه تعریف. شود می استفاده نوع این از ای کلمه یک عبارات

 خچال[ی ]تعمیر: مثال عنوان به: شود داده نمایش تبلیغ تا کند جستجو را است شده تعریف که ای کلمه همان باید حتما کاربر

 .داشت خواهد نمایش زیر عبارات نمونه برای تبلیغ کلمه، نوع این تعریف با

 یخچال تعمیر 

 فریزر یخچال تعمیر 

 سامسونگ یخچال تعمیر 

 یخچال تعمیر آموزش 

 فریزر تعمیر 

 یخچال تخصصی تعمیر 

  Negative Keywordsکلمات کلیدی منفی و یا  2-1-2-5

 لیست .نمود جلوگیری نامرتبط کلمات ورود از تا کرد تعریف منفی کلیدی کلمات باید ورودی کلمات کردن فیلتر برای

 مانند و دکنی تهیه را کنند مشاهده را تبلیغ کند، می جستجو را آنها شامل عبارات و آنها کاربر وقتی نیستید مایل که کلماتی

 .کنید کلیک Negative Keywords گزینه برروی بالا نوار از. کنید عمل زیر
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 عریفت آگهی گروه هر برای یا و کمپین کل برای توانید می را منفی کلمات. کنید کلیک + های آیکون از یکی برروی حال

 خدمات ارائه آنها در که شهرهایی نام توانید می مثال عنوان به. نمایید کلیک save برروی و کنید وارد را کلمات لیست. کنید

 .کنید وارد را نیست خدمات جز که برندهایی یا و ندارید

 

 

   !!!عدم گروه بندی کلمات کلیدی یک اشتباه بزرگ 2-1-3

 اشدب خاطرتان اگر. شوند می مرتکب اشخاص و شرکتها که است اشتباهاتی بزرگترین از یکی ها کلیدواژه گروهبندی عدم

 نمایش ،غتبلی نمایش زمان تنظیم ،ادز گوگل پرداخت های استراتژی که هنگامی. ایم نموده معرفی را ادز گوگل ساختار مقاله قبلا

 گهیآ گروه چند از باید کند، می فرق هم با آنها بندی دسته ولی است یکسان شما محصولات مختلف های دستگاه در ادز گوگل

 .کنید استفاده کمپین یک در

https://topadvert.net/bid-strategy/
https://topadvert.net/ad-schedule-setting/
https://topadvert.net/devices/
https://topadvert.net/devices/
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 مدیریت و ادز اکانت شارژ ،ادوردز اکانت ساخت خدمات دسته چهار بسازد، تبلیغ یک خواهد می ادورت تاپ مثال عنوان به

 ره به مربوط کلیدواژه و کنیم استفاده مختلف آگهی گروه چهار از باید اینجا در. دهیم ارائه خواهیم می را ادوردز گوگل اکانت

 .دهیم قرار اگهی گروه آن درون را خدمات دسته

. است گوگل در تبلیغات هزینه کاهش آن ی نتیجه که شود می گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز افزایش موجب آگهی گروه افزایش

 کمپین در ایدب باشد، مختلف نمایش زمان اگر مثال عنوان به باشد یکی باید محصولات تبلیغاتی ویژگی که باشید داشته توجه

 .شوند ساخته جداگانه های

 دسته هر برای وقتی که داشت توجه باید. اند شده ارائه شما های تبلیغات مجموعۀ به دادن نظم جهت تبلیغاتی های کمپین

 واژه کلید و تبلیغاتی گروههای و ها کمپین این مدیریت کنید، می تعریف جدا تبلیغاتی کمپین یک خدماتتان یا محصولات از

 .گیرد صورت مجزا صورت به باید هم آنها به مربوط های

   واژه راهکار مناسب برای گروه بندی کلید 2-1-4

 کرده جوجست که است همان کاربر به شده داده نمایش تبلیغ صورت این در زیرا نمایید استفاده حتما تبلیغاتی های گروه از

 لیلتح را اطلاعات و آمار توان می تری دقیق صورت به و است مفید اکانت مدیریت برای تبلیغاتی های گروه از استفاده. است

 .داشت خواهد دنبال به نیز را (نمایش میزان به کلیک نسبت) تبدیل نرخ افزایش هزینه، کاهش بر علاوه کار این. کرد

   ساخت گروه آگهی و کلمات کلیدی در گوگل ادز 2-1-5

 :شود وارد باید اطلاعات دسته سه آگهی گروه ساخت بخش در

 آگهی گروه نام 

 فرض پیش کلیک هزینه 

 نظر مد کلیدی کلمات 

https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/adwords-account-management/
https://topadvert.net/adwords-account-management/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
https://topadvert.net/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84/
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 های آگهی گروه به نیاز اگر. کنید کلیک SAVE AND CONTINUE دکمه برروی تا است لازم اطلاعات پرکردن از بعد

 نوبت حال. کنید اضافه را نظر مورد های آگهی گروه و کنید کلیک NEW AD GROUP روی بر کافیست باشید داشته بیشتری

 .کنید مطالعه توانید می بعدی های مقاله در که رسد می آگهی نوشتن به

   ادوردز گوگل کلیدی کلمات وضعیت های مختلف 2-1-6

 یم شرح را ها آن مقاله این در که باشد داشته مختلفی های وضعیت تواند می کلیدی کلمه هر ادوردز، گوگل تنطیمات در

 ویر بر زیر تصویر مانند و شوید خود ادوردز گوگل اکانت وارد ابتدا ادوردز گوگل کلیدی کلمات وضعیت مشاهده برای. دهیم

keyword تونس در و آن مقابل توانید می را ادوردز گوگل کلیدی کلمات از یک هر وضعیت زیر تصویر مانند حال. کنید کلیک 

status، کنید مشاهده. 
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2-1-6-1 Campaign paused  

 ریگی تصمیم. باشد شده متوقف باشد، می آن ی مجموعه زیر کلیدی کلمه که کمپینی که دهد می رخ زمانی حالت این

 .شماست عهده به ادوردز گوگل های کمپین کردن فعال یا متوقف درباره

2-1-6-2 Campaign pending  

 فعال غاتتبلی هنوز و شود فعال آینده در تاریخ یک از که شده ریزی برنامه شما کمپین زیرا هستند غیرفعال کلیدی کلمات

 .نیستند

2-1-6-3 Campaign removed  

 .اید کرده حذف را است کلیدی کلمات این حاوی که را کمپینی زیرا هستند غیرفعال کلیدی کلمات

2-1-6-4 Campaign ended  

 .ستا شده فعال غیر و گذشته شده ریزی برنامه تاریخ از شما کمپین زیرا هستند، غیرفعال ادوردز گوگل کلیدی کلمات

2-1-6-5 Ad group paused  

 ماتکل کنید، متوقف را خود آگهی گروه اگر. اید کرده متوقف را خود آگهی گروه شما زیرا هستند غیرفعال کلیدی کلمات

 .شد خواهند متوقف آگهی، گروه آن کلیدی

2-1-6-6 Ad group removed  

 کلیدواژه ،کنید حذف را خود تبلیغی گروه اگر. اید کرده حذف را خود تبلیغاتی گروه شما زیرا هستند غیرفعال کلیدی کلمات

 .شد خواهد غیرفعال آن

2-1-6-7 Paused  

 اتتبلیغ که است معنی این به کلیدی کلمات موقت توقف. اید کرده متوقف را آن شما که چرا است فعال غیر واژه کلید

 .ندارند نمایش کلیدی کلمه آن به مربوط

2-1-6-8 Removed  

 آن به مربوط تبلیغات که است معنی این به کلیدی کلمه یک حذف. اید کرده حذف را آن شما زیرا است فعال غیر واژه کلید

 .ندارند نمایش کلیدی کلمه
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2-1-6-9 Approved  

 .است آن تبلیغات دادن نشان برای شرایط واجد و است شده بررسی واژه کلید

2-1-6-11 Eligible  

 .دهد نشان را تبلیغات تواند می و است فعال کلیدی کلمه

2-1-6-11 Under review  

 .باشد می گوگل تبلیغ تایید برای بررسی حال در گوگل سایت

2-1-6-12 Below first page bid estimate  

 .شود داده نمایش گوگل اول صفحه در تبلیغ که است حدی از تر پایین (کلیکی پرداخت) cpc میزان

2-1-6-13 Disapproved  

 .است نگرفته قرار گوگل تایید مورد تبلیغ

2-1-6-14 Site suspended  

 کرده قضن را گوگل تبلیغاتی مشی خط چند یا یک تبلیغات که چرا دهد نمی نشان را تبلیغات و است غیرفعال واژه کلید

 .است

2-1-6-15 Low search volume  

 .باشند می گوگل در پایینی سرچ میزان دارای کلیدی کلمات

2-1-6-16 Rarely shown due to low quality score  

 .نیست شرایط واجد گوگل، تبلیغ کیفیت امتیاز بودن کم دلیل به تبلیغات نمایش برای کلیدی کلمه

2-1-6-17 Few page matches  

 که هدد می نشان و است منطبق صفحات کمی بسیار تعداد با زیرا است درآمده تعلیق حالت به موقت طور به کلیدی کلمه

 .نیست رایج Display Network محتوای در عبارت این

  

https://topadvert.net/approval-process/
https://topadvert.net/ppc/
https://topadvert.net/first-page-of-google/
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  DELIVERY METHOD ابزار  

 داده اختصاص روزانه بودجه به توجه با گوگل تبلیغ کند، می مشخص Method Delivery همان یا متود دلیوری ابزار

 ادهد قرار کاربران اختیار در گزینه دو ادوردز گوگل اینکار برای. شود داده نمایش گوگل اول صفحه در ای برنامه چه طبق شده،

 :است

2-2-1 Standard Delivery Metho   

 با. اشدب داشته نمایش شود، می جستجو کلیدی کلمه که دفعاتی تعداد از دفعه چند وبسایت کند، می مشخص گزینه این

 ساعات در روزانه بودجه روش این از استفاده با. شود می تقسیم نمایش زمان طول در روزانه بودجه مصرف گزینه این انتخاب

 .شود می داده نمایش میان در بار چند بصورت نمایش زمان انتهای تا تبلیغ. رسد نمی پایان به نمایش اولیه

 1/3 صبح، طی هزینه 1/3 مثال بطور. داشت خواهد نمایش شده گرفته نظر در زمانی بازه کل در تبلیغ حالت این انتخاب با

 .شب در مانده باقی 1/3 و ظهر هزینه

2-2-2 Accelerated Delivery Metho   

 معنای هب. شد خواهد داده نمایش گوگل در شما سایت کاربران، توسط کلیدی کلمه جستجوی بار هر با گزینه، این انتخاب با

 .داشت خواهد نمایش مداوم بطور روزانه بودجه شدن تمام زمان تا تبلیغ حالت این در دیگر

   Delivery Method تنظیم نحوه 2-2-3

 یر؛ز تصویر مانند را گزینه این توان می کمپین ساخت هنگام شد، بیان ادوردز گوگل کمپین ساخت بحث در که همانطور

 .نمود تنظیم

 

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86/
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 ادهد نمایش زیر شکل در مورد این. نمود متود دلیوری ویرایش به اقدام تنظیمات قسمت از میتوان کمپین ساخت از بعد

 است شده

 

 :مهم نکته یک

 هبودج حالت این در. است استاندارد حالت در دلیوری اد تنظیم روز طول در تبلیغ مداوم نمایش عدم اصلی دلایل از یکی

. باشید داشته نمایش تبلیغ، برای شده گرفته نظر در روزانه زمان مختلف های بازه در که شود می تقسیم ای گونه به شما روزانه

. داشت دنخواهی نمایش صبح برای دیگر باشد شده کسر آن هزینه و باشید کرده دریافت را صبح نظر مورد کلیک تعداد شما اگر

 .تداش خواهید نمایش روز طول از مختلفی های بازه در و شده بندی تقسیم شما روزانه هزینه شد داده شرح بالاتر که همانطوری
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   گوگل تبلیغات در لوکیشن تنظیمات 

 هستش؟ صورت چه به ادز گوگل در جغرافیایی محدوده تنظیمات همون یا و لوکیشن تنظیمات! 

 باشه؟ داشته نمایش خاصی محدوده در فقط ما تبلیغات که کنیم چیکار! 

 باشه نداشته نمایش محدوده فلان در ، ما تبلیغات که بدیم انجام میتونیم چیکار!!! 

   ادز گوگل در لوکیشن تنظیمات معرفی 2-3-1

 کارها و کسب از اریبسی زیرا. است اینترنتی تبلیغات در کاربردی بسیار امکانات از یکی ،گوگل تبلیغات در لوکیشن تنظیمات

 به ای دایره حتی و شهری منطقه شهر، کشور، توان می ادز گوگل در. ندهست خاصی ی محدوده در خدمات ارائه به قادر فقط

 .کرد تعیین را خدمات محیط از دلخواه شعاع

 از دیگر ای نمونه .کند تعریف میدان مرکز به کیلومتر 5 شعاع به ای محدوده میتواند انقلاب میدان در کتابفروشی یک مثلا

 نمایش اهواز، شهر در فود فست یک صاحب برای که باشد مورد این تواند می )ads google( گوگل تبلیغ در لوکیشن تنطیمات

 .بود نخواهد مفید است، کرده وارد ”پیتزا سفارش“ کلیدی کلمۀ مشهد شهر در که کاربری برای تبلیغات دادن

 در شنلوکی از استفاده امکان عدم به توجه با. نیست دسترس در ایرانی کاربران برای لوکیش از استفاده امکان حاضر حال در

 .دارد وجود حل راه یک ایران داخل تبلیغات

. دکن می جلوگیری شود، می انجام گوگل تبلیغ روی بر رباتها توسط که (Invalid keywords) اضافه های کلیک از روش این

 ادامه در. است ادوردز گوگل اکانت شارژ در جویی صرفه عمل این نتیجه داد، قرار هدف مورد توان می را ایرانی کاربران همینطور

 .پردازیم می حل راه این تصویری آموزش به

   ادز گوگل اکانت در لوکیشن تنظیم تصویری آموزش 2-3-2

 قسمت روی و Setting سربرگ در و کنید انتخاب را خود نظر مورد کمپین سپس و شوید ادز گوگل اکانت وارد شروع برای

Location دارد وجود مختلف قسمت سه لوکیشن تنظیمات در. کنید کلیک: 

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/
http://ads.google.com/
https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
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  (Targeted):هدف 2-3-2-1

 فادهاست مورد کارهایی و کسب برای قسمت این. کنید انتخاب را خود نظر مورد جغرافیایی محدوده میتوانید قسمت این در

 .هستند خود فعالیت محدوده و منطقه انتخاب به قادر کارها و کسب این. دارند فعالیت کشور از خارج که گیرد می قرار

 :دارد وجود روش دو نظر مورد جغرافیایی موقعیت انتخاب برای

 ریکاد در اینکار برای. کنید می انتخاب را خود نظر مورد شهر یا و کشور حالت این در: مستقیم بصورت محل انتخاب .1

 را خود نظر مورد محل شده باز نوار از. کنید تایپ را خود نظر مورد محل نام کنید می مشاهده مقابل تصویر در که

 .) ندارد وجود لیست در ایران کشور که باشید داشته )توجه. کنید انتخاب
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 هک افرادی فقط خواهید می که زمانی: دلخواه ی نقطه یک مرکزیت با دلخواه شعاع به دایره یک صورت به محل انتخاب .2

 افرادی دتوانی می مثال عنوان به. نمایید استفاده قسمت این از باید ببینند را شما تبلیغات دارند، قرار شما از دلخواهی شعاع در

 .باشند شما فروشگاه محل از کیلومتری 1 شعاع در که دهید قرار هدف مورد را

 و کرده انتخاب را کیلومتر یا مایل گزینه راست سمت قسمت از. کنید وارد مربوطه کادر در را نظر مورد محل اینکار برای

 .کنید انتخاب را SAVE ی گزینه نهایت در و وارد را نظر مورد عدد

 باشد این نشانگر تواند می موضوع این. داشت نخواهد نمایش تبلیغ انتخاب از بعد ولی کرد انتخاب توان می را ایران داخل)

 (.است شدن رفع حال در ایران انتخاب مشکل که

 

 

   (Excluded): شده حذف 2-3-3

 هک شهرهایی یا و کشور اسم اینکار برای. کنید حذف را نیست هدف مورد که مناطقی و کشورها توانید می قسمت این در

 .کنید انتخاب را آنها و کرده وارد را نیست هدف مورد

 ورود از اراینک با. باشند شده رنگ قرمز باید زیر تصویر مانند کنید می وارد که کشورهایی. کنید کلیک Save روی بر آخر در

 کرد خواهید جلوگیری سایتتان به هستند شما جغرافیایی محدوده از خارج که کاربرانی
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.  

 

 

  (Georaphic report) ورودی آمار 2-3-3-1

 گزینه روی بر. کنید مشاهده را اند شده سایت وارد که کاربرانی جغرافیایی ی محدوده آمار توانید می قسمت این در

Geographic report کنید کلیک. 

 می را نیست نظرتان مد که کشوری هر تصویر مانند و است مشخص مخاطبان جغرافیایی ی محدوده آمار صفحه این در

 درصد توانید می هم Bid adj ستون در. دهید قرار هدف را نظرتان مد کشورهای توانید می همچنین. کنید حذف و انتخاب توانید

 .کنید زیاد یا و کم مختلف کشورهای در را نمایش
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   QS یا گوگل در تبلیغ کیفیت امتیاز 

 اعدادی ترینمهم جمله از و ادوردز گوگل تبلیغات در مهم مفاهیم از یکی Score Quality یا ادز گوگل تبلیغات کیفیت امتیاز

 مبنای 2115 سال از که است معیاری گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز همچنین. کنیدمی برخورد آن با خود ادوردز حساب در که است

 .است گرفته قرار گوگل جستجوی موتور در ها، سایت بندی رده

 روشی بهتر عبارت به. است تبلیغ متن به امتیازدهی سیستم همان یا (Ad Rank) تبلیغات رتبه کنندهتعیین عامل امتیاز این

 .کند یم برآورده را تان احتمالی مشتریان نیازهای اندازه چه تا شما کلیکی تبلیغات کند می مشخص آن طریق از گوگل که است

 زینهه باشد، بالاتر شما کیفیت امتیاز هرچقدر یعنی کنید، برآورده را خود مشتریان نیازهای بهتر چه هر سیستم این در

 .داشت خواهید بهتر های جایگاه در خود تبلیغ نمایش برای بالاتری شانس و یابد می کاهش شما ادوردز تبلیغات

  (Quality Score) گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز 2-4-1

 رتبه کننده تعیین عامل و دهد می شما آگهی به گوگل که است 11 تا یک بین امتیازی quality Score تکنیکی صورت به

 :است موارد این آنها ترین اصلی که شود می مشخص متعددی فاکتورهای اساس بر امتیاز این. است شما تبلیغات

 همان یا کلیک نرخ CTR شما تبلیغات 

 خود تبلیغاتی گروه به ها کلیدواژه از کدام هر بودن مرتبط 

 ادز گوگل کلیدی کلمات و تبلیغ متن با فرود صفحات ارتباط و کیفیت 

 کلیدی کلمات و سایت کاری زمینه با تبلیغات متن بودن مرتبط 

 ادوردز گوگل اکانت عملکرد سابقه 

 مشاهده ار خودش نیاز به مرتبط تبلیغی متن باید میکنه جستجو را خود نظر مورد ی کلمه مشتری قتیو کلی طور به 

 .کرده پیدا را بوده آن دنبال به که چیزی کنه حس باید شد سایت وارد وقتی و کنه

 .گرفت خواهد قرار بیان مورد ادامه در تشریح به موارد این

 : گیری نتیجه

 خواهید پرداخت کلیک هر برای کمتری هزینه شما باشد، تر نزدیک 11 به و بوده بالاتر گوگل در تبلیغ کیفیت امتیاز هرچه

 !کرد

 بر اام دارند، سایرین به نسبت بالاتری ارزش موارد این از یک کدام که نمیداند کس هیچ که است ضروری نکته این ذکر

 درک قابل سادگی به هم موضوع این. است موارد این ارزشمندترین CTR همان یا کلیک نرخ گفت توان می ما ی تجربه حسب

https://topadvert.net/
https://support.google.com/adwords/answer/140351?hl=en
https://topadvert.net/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
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 جو و ستج توجه مورد شما تبلیغ حتم طور به کنند کلیک شما تبلیغ روی نفرات و شود داده نمایش تبلیغات اگر چراکه است

 .است بوده ارزشمند آنها برای و بوده کنندگان

 هر ایاز به شما های هزینه مقدار چگونه کیفیت امتیاز افزایش با که میکند بیان شفاف کاملا آماری صورت به زیر شکل

 .میکند پیدا کاهش کلیک

 

  کنم؟ مشاهده را Quality Score یا ادوردز گوگل در تبلیغ کیفیت امتیاز چگونه 2-4-2

 تبلیغ هنمر کیفیت توانید می که است این داشت خواهید اختیار در ادوردز گوگل پنل به دسترسی با شما که جالبی امکان

 یزن را خود مشتری جذب ها، هزینه کاهش بر علاوه گوگل در تبلیغ کیفیت نمره افزایش با و کرده مشاهده سادگی به را خود

 .ببرید بالاتر

 تسلط جا یک صورت به موارد تمامی بر توانید می که چرا است اول روش ما پیشنهاد. است ممکن روش 2 به موضوع این

 .باشید داشته

 Quality Score یا ادوردز گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز ستون نمایش: اول روش 2-4-2-1

 است شده داده نمایش زیر شکل در که Column گزینه برروی (keywords) خود کلیدی کلمات قسمت در منظور بدین

 .کنید کلیک
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 ماش برای دارد وجود تبلیغ کیفیت نمره با رابطه در که هایی گزینه تا کنید کلیک Quality Score گروه روی بر ادامه در

 .کنید انتخاب را Apply گزینه انتها در و کنید عمل زیر شکل در شده انتخاب های گزینه اساس بر حال. شود نمایان

 

 مقدار .کنید مشاهده را است شده داده نمایش که هایی گزینه توانید می راست، سمت به صفحه انتهای اسکرول کشیدن با

 معنی این به باشد 2 تا 5 بین اگر ضعیف، امتیاز کیفیت باشد، 4 تا 1 بین امتیاز مقدار اگر. کندمی تغییر 11 تا 1 از کیفی امتیاز

 .است عالی 11 تا 8 امتیاز و است متوسط تبلیغ کیفیت امتیاز که است

 شما که ازامتی. شود می داده نمایش عدد صورت به ستون یک در تبلیغ کیفیت امتیاز که است شده داده نشان زیر تصویر در

 نمره بر ذارتاثیرگ پارامترهای سایر همچنین قسمت این در. شماست کلیدواژه کلی کیفیت دهنده نشان بینید، می ستون این در

 .برد یم سر به وضعیتی چه در کلیدی کلمه هر که گوید می شما به و شده گزاری نمره کیفی صورت به نیز تبلیغ کیفیت
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 Status ستون طریق از نمایش: دوم روش 2-4-2-2

 نای البته. نمود مشاهده را گوگل در تبلیغ کیفیت نمره امتیاز توان می نیز Status ستون روی بر موس نشانگر دادن قرار با

 .نمیگردد پیشنهاد QS نمره کلی کنترل برای اما است مناسب کلمه چند کردن چک برای روش

  Quality Score همان یا کیفیت امتیاز در مؤثر عوامل 2-4-3

 بخشید ودبهب توان می را سری یک عوامل، این بین از. هستند دخیل متعددی فاکتورهای تبلیغ کیفیت امتیاز محاسبه برای

 از یقیدق مدل دارد، گوگل که محاسباتی مدل بودن پیچیده دلیل به. داد تغییر توان نمی نیز را تعدادی ولی کرد دستکاری و

 عبارتند دارند نقش گوگل تبلیغات کیفی امتیاز تعیین در که فاکتورهایی. نیست دسترس در عوامل این از کدام هر تأثیر و میزان

 :از

 (Ad relevance) تبلیغ آگهی متن بودن مرتبط (1 2-4-3-1

 بسیار یویژگ این. کند می تعیین را تبلیغ بودن مرتبط میزان تبلیغ، متن در نظر مورد کلیدی کلمه شدن مشاهده تعداد

 ارتباط یشترینب باید شما کلیدی کلمات. دهد می نشان را شما تبلیغات با واژه کلید بین مطابقت که معنا این به است، سئو شبیه

 .باشند داشته شما فرود صفحه و آگهی با را

 (Landingpage experience) فرود صفحۀ در کاربر تجربه (2 2-4-3-2

 یرگذارتأث عوامل جمله از رود( می صفحه آن به کند، کلیک تبلیغ روی کاربر وقتی که ای )صفحه فرود صفحۀ بودن مرتبط

 ترجیحاً  ینهمچن. باشد شده برده بکار باید بار چندین اصلی کلیدی کلمه صفحه این در که ای گونه به. است کیفیت امتیاز بر

 .شود حاصل بالاتری امتیاز تا باشد رفته کار به متن عناوین در کلیدی کلمه
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 .داشت خواهند پائینی کیفیت امتیاز مستقل، و تنها صفحات همچنین و pop-up حاوی فرود صفحات

 (Landing Time) فرود صفحۀ شدن باز زمان مدت (3 2-4-3-3

 اهشک دیگر عبارتی به یا و بهبود برای. یابد می کاهش کیفیت امتیاز باشد، طولانی فرود صفحۀ شدن باز زمان مدت اگر

 هایی سایت وب و متریکس تی جی های سایت وب همچون سایت لود زمان گیری اندازه ابزارهای به توانید می سایت، لود زمان

 .کنید مراجعه قبیل این از

 یخیل اشکالات کردن برطرف برای مثال بعنوان. کنید برطرف را آنها و کرده چک را خود سایت اشکالات ها، سایت این در

 .کرد اشاره سایت در موجود کدهای کاهش و ها عکس حجم کاهش به توان می رایج

 جغرافیایی گسترۀ در تبلیغ عملکرد (4 2-4-3-4

 رغبت منطقه آن مردم و باشد پایین اصفهان مانند جغرافیایی منطقۀ یک در شما تبلیغ CTR شاخص اگر مثال عنوان به

 باشند، داشته شما تبلیغ محتویات مشاهده برای کمتری

 را ودخ کلیدی کلمات توانید می. یابد می کاهش منطقه آن در نظر، مورد کلیدی کلمه برای شما کیفی امتیاز اینصورت در

 را خود غاتتبلی توانید می امکان، این از استفاده با که است این مهم نکته و بگذارید نمایش به خاص جغرافیایی موقعیت یک در

 .کنید طراحی مشتریان با متناسب

 تبلیغ ای تاریخچه عملکرد (5 2-4-3-5

 یا مثبت ستا ممکن تاثیر این. بگیرند قرار زمان گذر تأثیر تحت است ممکن باشند، فعال طولانی زمان مدت در که تبلیغاتی

 .نکنید رها را آن هیچگاه و کرده چک زمان طی را خود تبلیغ همواره پس. باشد منفی

 تبلیغ با مناسب کلیدی کلمه ارتباط (6 2-4-3-6

. باشد شما غتبلی فرود صفحه همچنین و شما تبلیغ متن با مرتبط که بایستی می اید کرد انتخاب شما که ای کلیدی کلمه

 اشینم فروش“ کلیدی کلمه ، دهید می پوشش را ”لباسشویی ماشین تعمیرات“ مثال طور به شما اگر که است معنی بدان این

 .بزند رقم را بالایی تبلیغ امتیاز تواند نمی حتم طور به و نبوده مناسب شما تبلیغ برای ”لباسشویی

  گوگل تبلیغ کیفی امتیاز افزایش های راه 2-4-4

 اگر. باشید شتهدا کامل آشنایی ادز گوگل ساختار با باید شوید، آشنا گوگل تبلیغ کیفیت افزایش راهکارهای با اینکه از پیش

 .نیدک مطالعه تدااب در را ادوردز گوگل ساختار معرفی مقاله تا است بهتر ندارید آگاهی کامل طور به ادوردز گوگل ساختار مورد در

https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81/
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 مناسب های آگهی گروه ساخت .1

 مشتریان اب مرتبط بیشتر شما تبلیغات تا کند تمرکز سرویس یک یا محصول یک روی بر باید کمپین، در آگهی گروه هر

 عریفت کلمات کل در. باشد جدا باید مردانه پیراهن و مردانه شرت تی آگهی گروه لباس، فروشگاه یک برای مثال طور به. باشد

 ساخت یآموزش فیلم توانید می آگهی گروه ساخت برای. باشد ارتباط در آگهی گروه با باید کامل طور به آگهی، گروه تبلیغ شده

 .کنید تماشا را گوگل تبلیغ نوشتن و آگهی گروه

 مناسب کلیدی کلمات انتخاب .2

 گروه و یدیکل کلمات (،فرود صفحه سازی بهینه) فرود صفحه: عامل سه گوگل تبلیغ کیفی امتیاز افزایش برای کلی طور به

 برای ار مناسب کلیدی کلمات باید آگهی، گروه ساخت از بعد. باشند ارتباط در هم با باید کامل طور به گوگل( )تبلیغ آگهی

 برای. اشدب داشته شما آگهی و فرود صفحه با را ارتباط بیشترین که کنید انتخاب ای گونه به را کلمات. کنید استفاده تبلیغ

 .یدفرمای مطالعه را تبلیغ برای مناسب کلیدی کلمه انتخاب مقاله بالا، جستجوی آمار با و مناسب کلیدی کلمات انتخاب

 تبلیغ متن در کلیدی کلمات دادن قرار .3

 نقش املع این. دهید جای تبلیغ متن در را شده تعریف کلیدی کلمات باید حتما گوگل، تبلیغ کیفی امتیاز افزایش برای

 .داشت خواهد شما گوگل تبلیغ کیفی امتیاز افزایش در مهمی بسیار

 جذاب و ساده تبلیغات نوشتن .4

 .کنید بیان تبلیغ متن در کوتاه و ساده خیلی صورت به را خود خدمات و محصولات امکان صورت در کنید سعی

 

https://topadvert.net/landingpage-optimization/
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
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 گوگل تبلیغاتی های افزونه از استفاده .5

 جستجو فحهص از بیشتری فضای دربرگرفتن همچنین و مشتری توجه جلب با ، گوگل تبلیغاتی های افزونه از درست استفاده

 .باشد گذار تأثیر گوگل تبلیغ کیفی امتیاز افزایش در تواند می

 آگهی گروه یک در تبلیغ چندین از استفاده .6

 داشته مشتری جذب در را تاثیر بیشترین که تبلیغی متن تا کنید استفاده گوگل تبلیغ چند از کنید سعی آگهی گروه هر در

 .نمود شناسایی را است

 کنید بررسی را خود کمپین عملکرد منظم طور به .7

 با. نیدک تحلیل و مشاهده را کلیدی کلمات و ها تبلیغ عملکرد تا کنید بررسی را کمپین و ادوردز گوگل آمار مرتب طور به

 .کنید اقدام آن رفع به نسبت و دریابید ممکن زمان ترین سریع در توانید می را کمپین های ایراد کار این

  داشت؟ خواهد بالاتری ادوردز تبلیغ جایگاه کسی چه 2-4-5

 اما. شودمی تعریف QS یا ادوردز گوگل تبلیغات کیفیت امتیاز یک از بیش کاربری حساب یک برای که بدانید است جالب

 .کنید بهتر را آنها بکوشید و ببینید را خود های کلیدواژه کیفی امتیاز توانیدمی تنها دهنده آگهی عنوان به شما

 شرکت و ترقاب شروع شرایط واجد اید، برگزیده خود برای که ای کلیدواژه آیا که است امر این کننده تعیین کیفی امتیاز این

 باتمحاس برای گوگل اما اند، مخفی شما دید از شوندمی مربوط تانحساب به که کیفی امتیازهای بقیه. خیر یا است مزایده در

 .کندمی استفاده نیز هاآن از خود

 دوردزا گوگل باشد، داشته مطابقت شما های کلیدواژه با عبارت آن اگر کند، می سرچ گوگل در را ای کلمه کاربری که زمانی

 این راگ حال. دهد می کیفی امتیاز شما نظر مورد کلیدواژه به باشید، داشته را مزایده آن در شرکت صلاحیت شما که این برای

 .شود نمی داده نمایش شما تبلیغ باشد، پایینی سطح در کیفی امتیاز

 بالا لماتک برای شما انتخابی هزینه اگر حتی شرایط این در. است درک قابل خوبی به تبلیغ امتیاز کیفیت اهمیت جا این در

 .داشت نخواهد نمایش شما تبلیغ بازهم باشید، داده ادوردز آگهی خاص حوزه آن در که باشید فردی تنها اگر حتی یا و باشد

 نمایش برای را بهتری جایگاه توانسته کمتر هزینه و بالاتر QS با 1 شماره نفر تبلیغ که کنید می مشاهده زیر شکل در شما

 .آورد دست به تبلیغ

  هستیم؟ اول لینک هزینه کمترین با تبلیغ نبود صورت در 2-4-6

https://topadvert.net/ad-extensions/
https://topadvert.net/%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
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 صورت به که هایی سایت که کرد نشان خاطر باید ولی است ای مزایده صورت به گوگل تبلیغات سیستم که درسته بله

. نیدک می پرداخت شما که باشد می پولی مانند هاهم سایت این اهمیت یعنی. تاثیرگذارند مزایده این در هم کردن رشد طبیعی

 افزایش را لماتک های هزینه کمی باید لذا باشید اول لینک نمیتوانید هزینه کمترین با بوده بالا حساسیت که هایی زمینه در پس

 :زیر دلایل به اونم نبینید شما اما باشد داشته وجود تبلیغی هست ممکن هم اوقات گاهی. دهید

 باشه شده متوقف تبلیغ 

 تبلیغ نمایش عدم های محدودیت)باشه رسیده پایان به تبلیغ اون روزانه بودجه( 

 ادز گوگل مخاطبان از دلخواه های پی آی حذف( .باشه شده داده قرار شده بلاک افراد جز شما پی آی( 

 و … 

 

  

https://topadvert.net/no-ads/
https://topadvert.net/invalid-clicks/
https://topadvert.net/invalid-clicks/
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  ادوردز تبلیغات برای مناسب کلیدی کلمه انتخاب 

 تبلیغات صورتیکه در. شود می محسوب ادوردز گوگل اکانت ساخت در مهم مراحل از یکی مناسب کلیدی کلمه انتخاب

. گیرند می لهفاص آل ایده و مطلوب شرایط با تبلیغاتی های کمپین عملکرد نشود، تنظیم مناسب کلیدی کلمات اساس بر گوگل

 .شود می تبلیغاتی بودجه از بخشی رفتن هدر به منجر نهایت در مساله این

 کنیکت این معرفی به ادامه در. دارد وجود مختلفی های تکنیک ،گوگل تبلیغات جهت مناسب کلیدی کلمات انتخاب برای

 .پرداخت خواهیم ها

  تبلیغ برای مناسب کلیدی کلمه انتخاب های تکنیک 2-5-1

2-5-1-1 Google trends 

 .شود می داده نمایش نمودار بصورت Google trends نتایج. باشد می مناسب کلیدی کلمه بررسی برای ساده ابزارهای از یکی

 میزان توان می ترندز گوگل نمودار بررسی با. کند می مشخص یکسال طول در را کلمات جستجوی میزان ترندز گوگل

 .کرد بررسی مختلف زمانی های بازه در را کلیدی کلمات جستجوی

 را اردد بالاتری جستجوی میزان که کلیدی کلمه بهترین. کرد مقایسه یکدیگر با را کلمه چند توان می Google trends در

 .کرد استفاده تبلیغ در آن از و انتخاب

 جدیدی صفحه. کنید جستجو را نظر مورد کلیدی کلمه صفحه بالای باکس در کنید، مراجعه Google trends سایت به

 قسمت این. دارد وجود کلیدی کلمه به مربوط اطلاعات Related searches یعنی صفحه پایین قسمت در. شود می داده نمایش

 .شود می داده نمایش مرتبط کلیدی کلمات Top تب در که است Rising و Top تب دو شامل

 

https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://topadvert.net/
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2-5-1-2 Google AdWords Keyword Planner 

 پنل در ابزار این. کرد استفاده نیز Google AdWords Keyword Planner ابزار از توان می مناسب کلیدی کلمه انتخاب برای

 .دارد وجود ادز گوگل اختصاصی

 خرید صفحه از توانید می اینکار برای. باشید داشته دسترسی ادز گوگل اصلی اکانت به باید کیوردپلنر به دسترسی برای

 .کنید استفاده پلنر کیورد اکانت

 این از و. کنند می دریافت رایگان بصورت را ادوردز گوگل اختصاصی اکانت ادورت تاپ مشتریان تمامی که است ذکر به لازم

 .دارند دسترسی پلنر کیورد ابزار به طریق

 بگیرید کمک گوگل از 2-5-1-3

 داتپیشنها این. شود می داده نمایش جستجو کادر زیر در پیشنهاداتی گوگل، در مشخص ای واژه کلید جستجوی هنگام در

 .هستند مفید بسیار تبلیغ برای صحیح کلیدی کلمات انتخاب در

 یشنهادیپ کلیدی کلمات زیر شکل در. کرد تکمیل ساده ابزار همین با توان می را کلیدی کلمات لیست از مهمی بسیار بخش

 .کنید می مشاهده را کولر کلیدواژه با ارتباط در گوگل

 

2-5-1-4 Keyword Tool Io 

 ارائه نیز را آنها از ترکیبی و Bing و YouTube پیشنهادی کلمات که تفاوت این با باشد، می ubersuggest شبیه ابزار این

 .دهد می

2-5-1-5 Seochat Suggestion Keyword Finder 

https://topadvert.net/buy-keyword-planner-account/
https://topadvert.net/buy-keyword-planner-account/
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 تعداد. دهد می ارائه را Bing و Google مثل مختلف جستجوی موتورهای از پیشنهادی ترکیبی کلیدی کلمات ابزار این

 .دارند مشابهت گوگل پیشنهادی کلمات با کلمات این مواقع اکثر در. است زیاد بسیار SeoChat پیشنهادی کلیدی کلمات

2-5-1-6 Trellian Keyword Discovery 

Trellian رفتهگ قرار جستجو مورد کلمات این که دفعاتی تعداد. است کلیدی کلمه میلیارد چند شامل اطلاعاتی پایگاه یک 

 .دهد قرار متقاضیان اختیار در ماه هر در را کلمات جستجوی تعداد تواند می ابزار این. دارد وجود پایگاه این در نیز اند

2-5-1-7 LSIGraph 

 این زا استفاده با. شود می دریافت مناسب کلیدی کلمه زیادی تعداد مشخص، کلیدی کلمه یک معرفی با سایت این در

 .کرد تکمیل را تبلیغ کلیدی کلمات توان می کلمات

 کنید فکر خود مشتری مانند 2-5-1-8

 می وشر این بکارگیری عدم. است موثر بسیار مناسب، کلیدیِ  کلمات یافتن در روش این. کنید فکر خود مشتریان مانند

 .شود تبلیغات شکست به منجر تواند

 را ناسبم کلیدی کلمات توان می ترتیب این به. داد قرار مشتری جایگاه در را خود باید کلیدی کلمات صحیح انتخاب برای

 .کرد انتخاب مشتری دیدگاه از

 .کنند می جستجو گوگل در را چیزی چه بخرند موبایل خواهند می که افرادی الکترونیکی لوازم فروشگاه یک در مثال طور به

 باشید دقیق و تخصصی کاملا کلیدی کلمات انتخاب در 2-5-1-9

 یا کالا یک معرف صرفا کلیدی کلمه هر باشید داشته توجه. کنید توجه کلمه بودن دقیق به کلیدی کلمات انتخاب برای

 .نباشد خدمات و کالا از ای دسته شامل و باشد خاص خدمات

 انندم خدمات از بسیاری شامل تواند می زیرا. نیست صحیح موبایل کلمه انتخاب موبایل، فروش فروشگاه در مثال طور به

 .باشد نیز …و کارکرده نو، سرویس، تعمیر،
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  گوگل تبلیغات در کلیدی کلمه نوع تغییر آموزش 

  کلیدی کلمه تعریف 2-6-1

 ارائه وگلگ تبلیغات در کلیدی کلمات اهمیت از تعریف یک است بهتر کلیدی، کلمه نوع تغییر های راه به پرداختن از قبل

 یا و سایت سوی به ترافیک جذب آن وظیفه که هستند  )ادوردز گوگل) لگوگ تبلیغات بخش ترین مهم کلیدی، کلمات. دهیم

 .هستند تبلیغات معرف که است کلیدی کلمه چند دارای گوگل تبلیغ هر. باشد می اجتماعی های شبکه

 با دی،کلی کلمات انواع به توجه با را عبارت این گوگل کند، می جستجو را عبارتی گوگل، جستجو موتور در فردی که زمانی

 براساس را شندبا داشته رابطه شده، جستجو عبارت با آنها کلیدی کلمات که هایی تبلیغ و کند می مقایسه مختلف کلیدی کلمات

 .داد خواهد نمایش ،گوگل تبلیغات در کیفیت امتیاز

  کلیدی کلمه نوع تغییر 2-6-2

 عملکرد مقاله )در کلیدی، کلمه هر مختص های علامت از استفاده با گوگل، تبلیغات در کلیدی کلمات معرفی: اول راه

 ومد روش. است کلیدی کلمات تعریف ی مرحله در روش این کاربرد. باشد می است(، شده معرفی ادز گوگل در کلیدی کلمات

 .دهید تغییر را کلیدی کلمه نوع بخواهید که داشت خواهد کاربرد زمانی

 را یرز مراحل باید کار این برای. کرد استفاده روش این از نیاز حسب بر توان می و است کلمات تک تک نوع تغییر :دوم راه

 :کنیم طی

 شوید خود ادز گوگل پنل وارد. 

 نمایید انتخاب کنید، اعمال را کلمات تغییر آن روی بر خواهید می که کمپینی. 

 کنید انتخاب دهید، تغییر را آن کلیدواژه خواهید می که تبلیغی و آگهی گروه. 

 تب به keyword کنید کلیک نظر مورد کلمه کنار در ویرایش نماد روی کرده، مراجعه. 

https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
https://topadvert.net/keyword-status/
https://topadvert.net/keyword-status/
https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
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 مهکل نوع توانید می صفحه این در. دهید تغییر را کلیدی کلمه آن در توانید می که شد خواهد باز جدید ی صفحه یک 

 .کنید انتخاب را خود نظر مد کلیدی

 

 .کنید کلیک SAVE دکمه روی بر تغییر از بعد

 خابانت را جدید کلیدی کلمه نوع توانید می پایینی، قسمت در و است حاضر حال در کلیدی کلمه نوع فوقانی قسمت در

 .کنید
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  ادوردز گوگل کمپین ساخت 

 کمپین و کنید شروع را خود ادز گوگل تبلیغات چگونه که داد خواهیم توضیح گام به گام و تصویری صورت به بخش این در

 .هستیم شما کنار در بهینه کمپین یک ساخت مسیر در و کرد خواهیم بازگو شما برای را بهینه تنظیمات. بسازید را خود

  ادوردز گوگل کمپین ساخت 2-7-1

 تاکان ساخت از بعد. شد خواهیم آشنا آموزشی فیلم و تصویری صورت به ادوردز گوگل کمپین ساخت با مقاله این در

 اختس آموزش برای داریم قصد. شد خواهید رو روبه زیر تصویر با اکانت، به ورود با ادورت تاپ از رایگان صورت به ادوردز گوگل

 گذاشت خواهیم اشتراک به شما با گام به گام را مراحل این. بسازیم خودمان شرکت برای تبلیغ یک کمپین

. 

  ادوردز گوگل کمپین بودجه به کلی نگاهی 2-7-2

 رد را خود کمپین روزانه بودجه ،ادوردز گوگل کمپین مدیریت با که دهد می اجازه شما به گوگل( )تبلیغات ادوردز گوگل

 با. کنید صرف ماه روزهای از یک هر در خواهید می شما که است ای هزینه متوسط شما روزانه بودجه. کنید تعیین زمانی هر

 هزینه دلار 31 ماه در نتیجه در اید، داده قرار دلار 1 را روزانه بودجه کنید فرض: دهیم می توضیح را موضوع این ساده مثال یک

 .کرد خواهید

 ادز گوگل اکانت شارژ موجودی از دلار 2.1 حد تا دلار 1 از بیش است ممکن سرچ میزان به توجه با خاص روز یک در گوگل

 با کمپین یک اگر. بود خواهد دلار 31 همان و شد نخواهد عوض وجه هیچ به مجموع در ماه یک ی هزینه ولی کند، مصرف را

 .کنید تنظیم کمپین، فعالیت مدت کل برای را کمپین بودجه توانید می کنید، ایجاد خاص پایان و شروع تاریخ یک

https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b2/
https://topadvert.net/fast-manage/
https://topadvert.net/adwords-account-charge/
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 (روزانه )بودجه کمپین بودجه مورد در گیری تصمیم چگونگی 2-7-2-1

 صرف روز یک در توانید می که ای هزینه مقدار و تبلیغات اهداف براساس روزانه( )بودجه کمپین بودجه ادوردز، گوگل در

 تقسیم 31 بر را مقدار این کنید، هزینه گوگل در تبلیغات برای توانید می مقدار چه ماه در ببینید باید. شود می تنظیم کنید،

 .کنید تنظیم را خود روزانه بودجه نهایت در و کنید

 کنیم؟ استفاده کمپین کل بودجه از موقع چه 2-7-2-2

 حاضر، حال در. کنید تنظیم را تبلیغات کل بودجه توانید می کنید، هزینه توانید می چقدر که دانید می شما که هنگامی

 یدئوییو کمپین یک ایجاد هنگام. است دسترس در خاصی زمان و تاریخ با ویدئویی های کمپین برای فقط تبلیغات کل بودجه

 نوع دتوانی نمی شود، می ایجاد کمپین یک وقتی که باشید داشته یاد به. کنید انتخاب را ”Budget total budget“ گزینه جدید،

 .دهید تغییر را بودجه

AdWords میزان گرفتن نظر در با و. کند می عمل هوشمند صورت به بودجه بهینه مصرف همچنین و جویی صرفه برای 

 در شما ویدئویی کمپین مثال، عنوان به. کند می بهینه را تبلیغاتی کمپین عملکرد مختلف روزهای در ترافیک حجم و جستجو

 و بهدوشن روزهای در را بودجه بیشتر ادوردز گوگل پس دارد، هفته آخر به نسبت بیشتری نمایش شنبه سه و دوشنبه روزهای

 .کرد خواهد مصرف شنبه سه

 گذارد؟ می تاثیر چگونه بودجه تغییرات 2-7-2-3

 اساس بر. کرد خواهید مشاهده خود حساب در بلافاصله را تنظیمات این دهید، تغییر را روزانه کمپین بودجه که هنگامی

 براساس را نمایش زمان که نمایید دقت: مهم نکته»: داد خواهد رخ حالت چهار کنید، می ویرایش را خود بودجه که زمانی

 «.دکنی تنظیم باشد، می آن های بانک از یکی در شما حساب که کشوری

Mid-day :کنند می مصرف روز دوم نیمه در را باقیمانده و روز اول نیمه در را خود بودجه درصد 51 حدود معمولا ها کمپین .

 کنیم فرض. کنید مصرف صبح را روزانه بودجه ٪21 است ممکن باشد، بیشتر روز اوایل در شما تبلیغاتی تقاضای اگر حال، این با

 بعدازظهر در را خود روزانه کمپین بودجه اضافه درصد 51 است ممکن حالت این در بدهید، افزایش ظهر عرض در را بودجه

 اهشک توجهی قابل میزان به روز ادامه در نمایش است ممکن دهید، کاهش توجهی قابل مقدار را کمپین بودجه اگر. کنید مصرف

 .یابد

 :Multiple times a dayپردازید می را ها هزینه اید، کرده تعیین که ای روزانه بودجه بالاترین اساس بر. 

 : Mid-monthدجدی روزانه بودجه میانگین از ماه بقیه برای شما های هزینه دهید، تغییر ماه طول در را خود بودجه که وقتی 

 فروردین 24 تا و است دلار 5 روزانه بودجه مثال، عنوان به. کند نمی تجاوز یابد، می افزایش ماه در باقیمانده روزهای در که شما،
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 برای فروردین ماه هزینه حداکثر. دهید می تغییر دلار 11 به را خود روزانه بودجه روز، همان در. اید کرده مصرف دلار 113 شما

 113 + (2*11=) 183: بود خواهد شما

 : Multiple times a monthشود می استفاده ماه، اواسط در بودجه تغییر برای محاسبات همان. 

  گام به گام صورت به ادز گوگل کمپین ساخت آموزش 2-7-3

 کمپین اولین ساخت برای campaigns منوی انتخاب .1

 ای و + علامت روی بر زیر تصویر مانند سپس. است نمایان چپ سمت نوار در کلید این. کنید کلیک campaigns روی بر

New campaign کنید کلیک. 

 

 ادز گوگل نمایش بستر انتخاب .2

 گوگل تبلیغ نمایش محل انتخاب مقاله در. کنید انتخاب را search همان یا اول گزینه است بهتر ادورت تاپ تجربه به توجه با

 است قسمتی همان Search قسمت که گفت توان می مختصر صورت به اما. است شده داده توضیح موجود های گزینه بین فرق

 .گردد می مشاهده ها لینک بین در و گوگل عادی سرچ در که

 برای Shopping. شوند می نمایان صفحه کناره در و عکس صورت به که تبلیغاتی به شود می مربوط عموما Display قسمت

 اپلیکیشن تبلیغات برای Universal App نهایت در و یوتیوب در ویدئویی تبلیغات برای Video قسمت ،Google Shop در تبلیغات

 .گیرند می قرار استفاده مورد Google Play فضای در

https://topadvert.net/ads-review/
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 گوگل تبلیغات برای هدف انتخاب .3

 :کنید انتخاب توانید می هدف نوع چهار. نمود تعیین را تبلیغات از هدف باید نمایش بستر انتخاب از بعد

 فروش 

 خاص اهداف به رسیدن 

 سایت وب ترافیک جذب 

 هدف بدون کمپین 

 

 اما است، مناسبی گزینه نیز Website Traffic گزینه البته. کنیم می انتخاب را هدف بدون کمپین ما نمونه، برای: مهم نکته

 تنظیمات عموم چراکه. گردد می حاصل بهتری نتیجه معمولا نشود تعیین خاصی گذاری هدف که زمانی ما تجربه حسب بر

 .داشت تنظیمات روی بر بهتری کنترل توان می نتیجه در و شده وارد دستی صورت به بایستی
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 ادوردز گوگل در مشتری جذب راه انتخاب .4

 

 از پس .کنید انتخاب را اول گزینه توانید می تنها ایران، های تحریم به توجه با که کنید مشتری جذب توانید می راه سه از

 .بزنید را continue دکمه و کنید وارد قسمت این در را خود سایت وب آدرس گزینه این انتخاب

 ادوردز گوگل کمپین نام انتخاب .5

 اکانت ربهت مدیریت برای صرفا نامگذاری این. کنید وارد را خود کمپین نام باید ادوردز گوگل کمپین ساخت از قسمت این در

 .نمایید وارد و کرده انتخاب را نامی هر قسمت این در توانید می. داشت نخواهد اکانت عملکرد روی بر تاثیری و بوده

 

 گوگل تبلیغ در نمایش شبکه انتخاب .6

 سرچ صفحه در فقط شما تبلیغات مایلید گویید می گوگل به کار این با شما. کنید انتخاب را اول گزینه فقط قسمت این در

 .باشد داشته نمایش گوگل
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 گوگل تبلیغ نمایش محل و محدوده انتخاب .7

 برای توان نمی را ایران کشور محدوده. است تبلیغ نمایش محدوده انتخاب ادوردز، گوگل کمپین ساخت از بعدی مرحله

 توان یم جویی صرفه برای. کنیم انتخاب را ها کشور تمامی باید بنابراین دهند، نمی اجازه ها تحریم زیرا کرد تعیین تبلیغات

 .است شده داده توضیح لوکیشن تنظیمات بخش در که نمود حذف را کشورها برخی

 

 ادز گوگل زبان انتخاب .8

 به مربوط بانز دیگریست؛ کشور تبلیغتان محل اگر. نمود اضافه لیست به انگلیسی بر علاوه را فارسی و عربی های زبان باید

 مرورگر ایبر شده تنظیم زبان رمنظو بلکه کند، نمی بیان را سرچ زبان مورد این که است ذکر به لازم. کنید انتخاب را کشور آن

 .تاس

 

 گوگل تبلیغ روزانه بودجه تنظیم .9

 .نمود تعیین محل این در را تنظیمات این باید مفاهیم این با حال. پرداختیم Method Delivery ابزار معرفی به این از پیش

. شود مصرف روز طول کل در بودجه تا کنیم می تعیین standard صورت به را Delivery Method و دلار ده را روزانه بودجه ما

 .دهید تغییر توانید می نیز بعدا را مورد این

https://topadvert.net/location-in-google-ads/
https://topadvert.net/delivery-method/
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 ادز گوگل پرداخت روش انتخاب .11

 کنید انتخاب را Manual CPC گزینه کشویی نوار در در. کنید کلیک select a bid strategy directly روی بر بعد قسمت در

 رلکنت و داده تغییر خود دلخواه به را ها قیمت توانید می شما گزینه این انتخاب با. باشد شما خود کنترل تحت ها هزینه تا

 .نمایید

  

 

 ادز گوگل های افزونه و زمانبندی تنطیمات .11

 دهش داده توضیح بعدی های مقاله در مبسوط صورت به موارد این تبلیغ های افزونه و زمان تنطیمات بودن حجیم دلیل به

 .است

https://topadvert.net/ad-extensions/
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 اکانت روی بر و یادگرفته را مطالب بتوانید سادگی به تا شده تنطیم شکلی به ادوردز گوگل اکانت در تبلیغات ساخت آموزش

 .کنید کلیک Save and continue دکمه برروی حال. کنید اعمال

 گوگل تبلیغات های افزونه ساخت 2-7-3-1

 .شوند یم نامیده گوگل در تبلیغ های افزونه اصطلاح در که نمود اضافه تبلیغ به مختلفی های آیتم توان می قسمت این در

 Location ()شود می داده نشان تبلیغ زیر کار محل آدرس: موقعیت. 

 Sitelinks (لینک )ادوردز تبلیغ در را خود مرتبط صفحات لینک تا دهد، می اجازه شما به افزونه این: سایت 

 .بیاورید

 Call ()شد خواهد داده نشان تبلیغ زیر شما تلفن شماره: تماس. 

 App (برنامه): ار مشتریان که کنید اضافه خود آگهی زیر لینک یک دهد می اجازه شما همراه تلفن برنامه فرمت 

 شما تبلیغ روی بر کلیک هر. کند می منتقل Apple Store App یا Google Play در همراه تلفن برنامه یک به

 .برد می شما وبسایت به را مشتریان

 Reviews (ها بررسی) :می هک باشد معتبر ثالثِ منبع یک از متناقض یا دقیق قول نقل یک تواند می ها بررسی 

 لیک توصیف نمایند؛ برجسته را خاص تقدیر یا جایزه یک باید ها بررسی همچنین. شود اضافه تبلیغ به تواند

 .شود نمی ها بررسی شامل مجاز خدمات یا محصولات

 )Calloutsدر «ساعته 24 مشتری خدمات» یا «رایگان نقل و حمل» مانند توصیفی متن نمایش(: ها یادداشت 

 .دهید می ارائه شما آنچه مورد در بیشتر اطلاعات کسب برای مخاطب تشویق برای را خود آگهی زیر

 Structured snippets (ساختاری های قطعه): خدمات و محصولات خاص های جنبه که هستند هایی برنامه 

 کنند می برجسته را شما
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 .نمائیم می ذخیره را شده انجام مراحل ادوردز، گوگل کمپین ساخت تنظیمات انجام از بعد نهایت در
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  تبلیغ های افزونه ساخت آموزش 

 همچنین و موبایل برنامه دانلود به پیوند اضافی، های لینک تلفن، شماره آدرس، مثل اطلاعاتی توان می تبلیغ های افزونه با

 در و تپرداخ خواهیم ها افزونه این معرفی به مقاله این در. کرد اضافه تبلیغ به را محصولات بررسی و اجتماعی های شبکه تایید

 .کرد خواهیم معرفی را گوگل تبلیغات های افزونه تک تک ادامه

  (ad extensions) ادوردز گوگل تبلیغاتی های افزونه انواع 2-8-1

 افزونه با هستند، (ad extensions) تبلیغ های افزونه گوگل( )تبلیغات ادوردز گوگل کمپین در اصلی های قسمت از یکی

 اضافه خود ینکمپ به را تبلیغ های افزونه کمپین ساخت از بعد. داد بهبود و گسترش را تبلیغ عملکرد توان می گوگل تبلیغ های

 .شد خواهد جویی صرفه ها هزینه در تبلیغ شدن بهینه با و کرده هبهین را شما تبلیغ ها افزونه. کنید

  کمپین ساخت از بعد تبلیغ های افزونه ایجاد مراحل 2-8-2

 .کنید انتخاب را کمپین تب خود اکانت در .1

 .شوید ها آگهی وارد .2

 .کنید کلیک EXTENSIONS تب روی بر .3

 + علامت روی بر. کنید کلیک EXTENSION AD CREATE روی بر ادز گوگل در تبلیغاتی افزونه افزودن برای حال .4

 .کنید کلیک توانید می نیز دارد وجود صفحه در که بزرگی

 

  (Sitelink extensions) لینک سایت افزونه  2-8-3

 سایت بازدید و CTR شاخص چشمگیر افزایش باعث افزونه این. است گوگل تبلیغات های افزونه بهترین از یکی لینک سایت

 لخواهد صفحه وارد مستقیما تواند می راحتی به آن روی بر کلیک با کاربر که است صورت این به افزونه این عملکرد. شود می

https://topadvert.net/
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 خود موردنظر صفحه وارد مستقیما کاربر افزونه این روی بر کلیک با. دارد مشتری جذب در فراوانی تاثیر افزونه این. شود خود

 .شود می

 های برگه هک ای گونه به. کنید استفاده توانید می افزونه این از دارید الکترونیکی لوازم فروشگاه سایت اگر مثال عنوان به

 خواهد، می هک سایت از قسمت آن به مستقیم کاربر ترتیب این به. شوند داده نشان تبلیغ در همگی … و تاپ،تبلت لب موبایل،

 تا یک از. دباش متفاوت تبلیغ فرود صفحه با باید کنید، می وارد لینک سایت افزونه در که لینکی نمایید دقت. شود می هدایت

 .نمایید تعریف لینک سایت توانید می کمپین یا و آگهی گروه هر ایبر مورد شش

 .دهد می نشان را افزونه داشتن با تبلیغ شکل و لینک سایت افزونه افزودن مراحل زیر تصویر

 

 

 .شود اضافه آگهی گروه و کمپین، اکانت، از یک کدام به افزونه که کنید می انتخاب محل این در .1

 .کنید استفاده ها قبلی از یا و بسازید جدید افزونه خواهید می که کنید می انتخاب اینجا در .2

 کنید وارد محل این در را لینک سایت عنوان .3

 .کنید وارد محل این در را اول قسمت توضیحات .4

 .کنید وارد محل این در را دوم قسمت توضیحات. .5
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 کلیک SAVE روی بر اطلاعات کردن وارد از فرودبعد صفحه جز به ای صفحه. کنید وارد را نظر مورد صفحه آدرس .6

 .کنید

  (Call extensions) تماس افزونه  2-8-4

 با سریع و ساده بسیار کاربر گزینه این با. شود می داده نمایش گوگل تبلیغات کنار در تماس گزینۀ یک تماس، افزونه با

 راه رانکارب عموما زیرا شود می توصیه بسیار گوگل، تبلیغات افزونه از نوع این. گرفت خواهد تماس شما شرکت با آن، فشردن

 افتنی آن ی نتیجه که بگیرند تماس شما با سایت به شدن وارد بدون کاربران است ممکن. کنند می انتخاب را کوتاهتر های

 مزیت. تاس مطرح بسیار گوگل تبلیغات های افزونه بین در تماس افزونه دلیل همین به. باشد می زمان ترین سریع در مشتری

 .گرفت خواهد تماس شما با دارد، نیاز کمک به که لحظه همان در مشتری که است این در افزونه این

 فزونۀا طریق از کاربر وقتی. باشد شده گوگل وارد موبایل دستگاه با کاربر که شود می داده نمایش زمانی تنها افزونه این

 .شود می کسر کلیک یک هزینۀ اکانت موجودی از گیرد، می تماس شما با تماس

 .است مشتریان تلفنی تماسهای پایه بر آنها تجارت سود که شود می پیشنهاد کسانی برای افزونه این از استفاده

  (Call extensions) تماس افزونه ایجاد مراحل 2-8-4-1

 افزونه الهمق هستید ایران در اگر. کنید تکمیل زیر تصویر مانند را اطلاعات توانید می هستید ایران جز به کشوری در اگر .1

 .نمایید مطالعه را ایران در ادز گوگل تماس

 

 .باشد می زیر بصورت گوگل در تماس افزونه با تبلیغ نمایش نحوه

https://topadvert.net/call-extensions/
https://topadvert.net/call-extensions/
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  (Structured snippet extension) برجسته ساختار افزونه  2-8-5

 پرطرفدار خدمات و محصول چهار باید افزونه این در. شود می استفاده افزونه این از ویژه خدمات و محصولات معرفی برای

 الوگکات مدرک، دوره، برند،: جنس از باید عنوان این. کنید انتخاب مورد چهار این برای عنوان یک باید ولی. کنید معرفی را خود

 انگلیسی زبان به را عنوان باید شما و ندارد وجود فارسی به عنوانی که است این مهم نکته. باشد …و استایل مدل، خدمات،

 .دید خواهید زیر تصویر در را جستهبر ساختار افزونه نمایش محل و افزودن مراحل. کنید انتخاب
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  (Callouts) ها یادداشت افزونه 2-8-6

 خود لیغتب مورد در بیشتری اطلاعات توانید می آن کردن اضافه با. است ادز گوگل تبلیغات های افزونه از یکی callout افزونه

 تبلیغات در ها هزینه کاهش های راه از یکی زیرا. دهید کاهش را خود گوگل تبلیغ هزینه این بر علاوه. دهید ارائه مشتری به

 .است گوگل تبلیغ های افزونه از کردن استفاده (ادز گوگل)گوگل

 .داد خواهد افزایش را تبلیغ متن و آمده تبلیغ متن ی ادامه در شود، می وارد callout افزونه در که متنی

 می توصیفی های نوشته. کرد اضافه تبلیغ به توصیفی نوشته چند یا یک توان می Callouts افزونه افزودن با دیگر بیانی به

 یا «رایگان نقل و حمل» مانند توصیفی های متن. کنند می متمایز رقبا سایر از را شما شرکت که باشد خدماتی شامل تواند

 .«ساعته 24 مشتری خدمات»

 .شود می هزینه کاهش موجب تبلیغ، توضیحات افزایش بر علاوه زیرا دهد می پیشنهاد را callout افزونه از استفاده گوگل

  (Callouts) افزونه ایجاد مراحل 2-8-6-1

 

 .شود اضافه آگهی گروه و کمپین، اکانت، از یک کدام به افزونه کنید می انتخاب محل این در -1

 .کنید استفاده ها قبلی از یا بسازید جدید افزونه که کنید می انتخاب قسمت این در  -2

 .کنید وارد باید را خود یادداشت محل این در  -3

 .کنید کلیک SAVE برروی انتها در  -4
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 .باشد می زیر بصورت گوگل در Callouts افزونه با تبلیغ نمایش نحوه -5

 

 

  (Location extension) مکان افزونه 2-8-7

 تریمش که است، مناسب کارهایی و کسب برای افزونه این. است مکان افزونۀ فعالیتتان، محل معرفی برای راه ترین ساده

 .. و ها فروشگاه ها، رستوران مانند. بشناسد را آنها کار محل باید

 .باشد نمی استفاده قابل ایران داخل های محدوده برای افزونه این از استفاده

 

  (Message extension) پیام افزونه 2-8-8

 مستقیم طورب افزونه این از استفاده. کنند ارسال پیام سفارش ثبت برای توانند می مستقیما کاربران افزونه این از استفاده با

 .است شده حذف ادوردز گوگل اکانت از افزونه این گوگل، جدید بروزرسانی در. نیست دسترس در ایرانی اپراتورهای برای

  (Affiliate location extension) وابسته مکان افزونه 2-8-9

 .نمایید استفاده افزونه این از توانید می هستید، خدماتی مختلف شعب یا و ای زنجیره های فروشگاه دارای اگر

 .یافت خواهند را خودشان به شما شعبه ترین نزدیک ،Google map کمک با کاربران افزونه این از استفاده با
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  (App extension) اپلیکیشن افزونه 2-8-11

 سترسد در را خود اپلیکیشن اینصورت به. نمایید استفاده افزونه این از هستید، اپلیکیشن دارای خود کار و کسب در اگر

 کلیک با. ددی خواهند تبلیغ زیر را اپلیکیشن دانلود لینک کنند می استفاده موبایل از که کاربرانی. داد خواهید قرار مشتریان

 .کنند می دانلود را موبایل اپلیکیشن آن برروی

 
 

 

  (promotion) هدیه افزونه 2-8-11

 .کرد استفاده تبلیغاتی ی افزونه این از توان می مشتریان برای ها هدیه و ها تخفیف معرفی برای

 حال .نمایید انتخاب را خود نظر مد آگهی گروه سپس. کنید تعریف هدیه افزونه آن برای خواهید می که شوید کمپینی وارد

 رنگ آبی آیکون برروی. نمایید انتخاب را Extentions گزینه صفحه بالای نوار از و کنید کلیک Ads & extentions گزینه برروی

 .نمایید کلیک Promotion extention گزینه برروی و کنید کلیک صفحه بالای در
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 .کنید اضافه را افزونه خواهید می سطحی چه برای که کنید انتخاب باید محل این در -1

 عبارتی تا کنید انتخاب را none زبان، نبودن فارسی دلیل به. کنید انتخاب را تخفیف عنوان توانید می قسمت این در -2

 .نشود داده نمایش

 .باشد می گزینه بهترین English که کنید انتخاب را خود نظر مورد زبان باید محل این در -3

 .کنید وارد را نظر مورد تخفیف درصد سپس. کنید انتخاب را Percent discount گزینه ابتدا سطر این در -4

 .کنید وارد را خود نظر مد عبارت -5

 .کنید وارد را شود مراجعه صفحه آن به کلیک با خواهید می که ای صفحه آدرس -6
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  ادوردز گوگل در تبلیغ نمایش زمان تنظیم 

 باشد؟ داشته نمایش ساعاتی چه در من ادز گوگل تبلیغ 

 کنم؟ متوقف روز طول از ساعاتی در را خودم ادز گوگل تبلیغ توانم می چطور 

 باشد؟ داشته نمایش من تبلیغ روزهایی چه در 

 ای و افزایش را ام کلیدی کلمات قیمت روز شبانه از مشخصی ساعات طول در اتوماتیک صورت به توانم می چگونه 

 دهم؟ کاهش

 و بکس از بسیاری. کرد تنظیم کار و کسب با متناسب را تبلیغ نمایش زمان توان می) ادوردز گوگل (گوگل تبلیغات پنل در

 را مشتری جذب میزان بیشترین تقاضا اوج زمان در تبلیغ بودن فعال بنابراین،. دارند متقاضی روز از خاصی ساعات در کارها

 .داشت خواهد

 .دارند روز شبانه طول در را مشتری جذب توانایی که است مناسب شرکتهایی برای ساعته 24 تبلیغات

 هترب اکانت شارژ از بهینه استفاده رای. هستند مشتری جذب و پاسخگویی به قادر خاصی ساعات در تنها شرکتها از برخی

 .کنند تنظیم نیازشان با متناسب را تبلیغ نمایش ساعات است

  گوگل تبلیغات در روز و ساعت تنظیم 2-9-1

 .باشد می زیر بصورت ،ادوردز گوگل کمپین ساخت از بعد گوگل تبلیغ نمایش زمان تنظیم مراحل

 .باشد داشته نمایش گوگل در ظهر از بعد 6 الی صبح 7 ساعت از روزه همه ادورت تاپ تبلیغات خواهیم می مثال برای

 .کنید انتخاب را Ad Schedule گزینه اکانت، داشبورد در کناری ستون از گام، نخستین در .1

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/
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 نمایش های ساعت ورودی قسمت به مداد یک ظاهر با آبی دکمه روی کلیک با. کنید انتخاب را Ad schedule تب .2

 .شوید می وارد اکانت

 

 

 All days انتخاب صورت در کنید توجه. کنید تنظیم را تبلیغ نمایش برای نظر مد روزهایی و ساعت قسمت این در .3

 شما تبلیغ خاصی، ساعات و روز در خواهید می که صورتی در. شد خواهد تنظیم روزها تمامی برای نظر مورد زمان

 .دهید انجام را تنظیمات روزانه صورت به باشد، داشته نمایش

 داگانهج بندی زمان جدول باید کمپین هر برای که چرا. کنید انتخاب را نظر مورد کمپین باید حتما ورود زمان در کنید توجه

 .کرد تنظیم
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  تبلیغ نمایش زمان تنظیم در مهم بسیار نکته 2-9-2

 آن اساس بر شما اکانت که زمانی اختلاف قسمت این در. کنید توجه صفحه پایین قسمت به اکانت تنظیم هنگام در حتما

 .است شده ذکر شده تنظیم

 اول ماه 6 در تهران-ایران زمانی اختلاف که کنید توجه. است +3.11 با برابر شده ذکر زمانی اختلاف اینجا در مثال طور به

 در را زمانی اختلاف این باید تهران زمان مبنای بر تبلیغ نمایش برای. است +3.31 برابر سال دوم ماه 6 در و +4.31 برابر سال

 .گرفت نظر
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 زمانی هر یعنی. کنید وارد 3.11 با برابر را زمان باید نتیجه در. است 4.31 برابر زمانی تفاوت سال، اول ماه 6 در: مثال یک

 نظر مد را ایران وقت به صبح 2.11 ساعت اگر پس. کنید اعمال اکانت در و ببرید عقب به را آن ساعت 1.31 دارید، نظر مد که

 .دهید قرار صبح 5.31 برابر را شده وارد عدد بایستی دارید

 

 

  بندی زمان جدول در موجود اطلاعات 2-9-3

 بر را دریافتی های کلیک تعداد توان می تب این در. شود می مشاهده Day & Hour گزینه تنظیمات، تب از کناری تب در

 چهارشنبه؛ روز نمایش و کلیک تعداد رنگ سبز فلش قسمت در مثال بطور. کرد مشاهده روز طول از مشخص ساعات اساس

 .)بگیرید نظر در را زمانی اختلاف اکانت، وقت به )البته. است شده مشخص ظهر از بعد 2 الی 6 ساعت
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 .است مشاهده قابل هفته روزهای طی ورودی و کلیک میزان Day عنوان با بعدی تب در

 

 بعد 2 الی 6 ساعات در کلیک تعداد شکل این در مثال بطور. است شده مشخص زمانی بازه هر در ورودی تعداد آخر تب در

 .کند می بیان را شده ذکر ساعت در روزها تمامی جمع عدد این است، ذکر به لازم. است مشاهده قابل ظهر از
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 و اتساع مبنای بر را زمانبندی توان می اطلاعات این از استفاده با. کرد بهینه را زمانبندی جدول توان می آمار این اساس بر

 .کرد تنظیم بازدید پر روزهای

  دلخواه زمانی بازه در قیمت تغییر 2-9-4

 هزینه دبازدی میزان مبنای بر توان می. است اکانت در هزینه بهینه تنظیم به کمک زمانبندی جدول فواید مهمترین از یکی

 .داد کاهش یا افزایش را کلیک هر

 8 الی 6 ساعت و افزایش درصد 41 میزان به دوشنبه روز ظهر از بعد 18 الی 16 ساعت در ها کلیک هزینه توان می مثلا

. کنید کلیک مداد و تیره خط روی بر .Bid adj ستون از زمانبندی جدول امکان این از استفاده برای. داد کاهش درصد 25 صبح

 کاهش درصد decrease گزینه و افزایش درصد increase گزینه انتخاب با. کنید مشخص را قیمت افزایش یا و کاهش میزان

 .نمایید مشخص را قیمت
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  گوگل تبلیغ در تماس افزونه 

 برای اهکارهار موثرترین از یکی. شود می ادز گوگل در تبلیغ رتبه افزایش و هزینه کاهش باعث تبلیغ کیفی امتیاز افزایش

 از یکی Call extension یا گوگل در تبلیغات تماس افزونه. است گوگل تبلیغ هایافزونه انواع از استفاده امتیاز، این افزایش

 ضافها تبلیغ متن کنار را همراه یا ثابت تماس شماره توانمی افزونه این از استفاده با. است هاافزونه ترینمهم و ترینکاربردی

 .کرد استفاده تماس افزونه از تواننمی تحریم دلیل به ایران در. کرد

 .کرد استفاده اسکریپت کد یک از باید افزونه این بکارگیری برای

 به را تماس افزونه توانیدمی راحتی به آموزشی فیلم مشاهده با. شوید می آشنا تماس افزونه ساخت با زیر آموزشی فیلم در

 .کنید اضافه تبلیغ

  تماس افزونه اندازی راه آموزش ویدئو 2-11-1

 .شد خواهید آشنا تماس افزونه اندازی راه با خوبی به ویدیو این مشاهده با قسمت، این در

  ادوردز گوگل تبلیغات در ایران تلفن شماره نمایش تنظیمات 2-11-2

 )آچار )آیکون. کنید انتخاب را TOOLS گزینه صفحه بالای نوار از .1

 .کنید کلیک Scripts روی بر شده باز برگه زیر در .2

 

 

 .کنید کلیک Add آیکون روی بر .3

https://topadvert.net/qs-google-ads/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/wp-content/uploads/2018/05/10-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.mp4?_=1
https://topadvert.net/wp-content/uploads/2018/05/10-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.mp4?_=1
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 مقابل در. نمایید وارد را ایم( داده قرار برایتان زیر )در تماس افزونه کد و کرده پاک را کدها تمامی موجود کادر در .4

 در نمایش برای true دوم فلش مقابل در. باشد رقمی 11 باید تماس شماره. کرد وارد را تماس شماره باید اول فلش

 )کرد صبر باید )کمی. کنیم می کلیک Preview روی بر سپس. باشد می موبایل در نمایش عدم برای false و موبایل

 

 

 آورد؟؟ دست به توان می چطور را کد این

 .کنید دانلود را )افزونه برای اسکریپت کد( فایل نظر مورد کد آوردن دست به برای

 رد. کنید تایید را ایمیل بتوانید تا کنید کلیک AUTHORIZE روی شود، می نمایان صفحه پایین در رنگ زرد نوار یک .5

 .کنید کلیک ALLOW روی بر و کنید انتخاب را خود ایمیل شده باز صفحه

 

 

https://topadvert.net/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.txt
https://topadvert.net/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.txt
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 Finished عبارت منتظر شده باز جدید صفحه در. کنید کلیک RUN روی بر راست قسمت در و صفحه پایین در حال .6

successfully ستون در Status باشید. 

 

 .برویم تماس افزونه کردن اضافه سراغ به باید و است آماده تماس افزونه اسکریپت کد مرحله این در

 .شوید کمپین وارد و بنویسید را campaign عبارت بالا نوار در جستجو قسمت در .2
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 روی و انتخاب را EXTENSION گزینه بالا نوار از جدید صفحه در و کنید انتخاب را ads & extension کناری نوار از .8

 .کنید انتخاب را Call extension گزینه. کنید کلیک + رنگ آبی آیکون

 الاب های شماره به شماره یک بنویسید که اسکریپتی کد )هر. بزنید را SAVE و داده انجام شکل مطابق را تنطیمات

 می فعال گوگل تبلیغ در تماس افزونه ترتیب این به.)کنید انتخاب اینجا در را نظر مورد شماره باید که میشه اضافه

 .شود
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  مختلف های دستگاه در ادز گوگل نمایش 

 نمایش عینو به تبلت یا و لبتاپ موبایل از اعم میباشد، جستجو حال در آن با کاربر که دستگاهی به توجه با شما تبلیغات

 تبلیغ ترین هبهین میتوانید تبلیغتان بازدید آمار به توجه با. است تنظیم و رصد قابل ها دستگاه در ادز گوگل نمایش. میشود داده

 .کنید دریافت تری متفاوت نتیجه و ساخته خود کاربران برای را

  ادز گوگل نمایش محل 2-11-1

 ستدو فردی اینکه یعنی داد، نمایش مختلف های درصد با مختلف های دستگاه در را گوگل تبلیغ توان می ادز گوگل در

 ادز وگلگ در امکان این. شود داده نمایش موبایل در فقط اینکه حتی و رایانه تا شود داده نمایش موبایل در بیشتر او تبلیغ دارد

 ما مثال طور به. دهیم کاهش درصد 111 را آن در تبلیغ باید نشود داده نشان موبایل یا رایانه در ما تبلیغ اینکه برای. دارد وجود

 یا و دهیم می کاهش درصد 111 را رایانه در نمایش درصد پس شود، داده نمایش موبایل در فقط ادورت تاپ تبلیغ میخواهیم

 نتیجه در. داد خواهیم ضیحتو ادامه در تصویری صورت به را روند این. دهیم افزایش باید درصد 111 را موبایل در نمایش درصد

 .کنیم انتخاب تر هدفمند را خود مشتریان تا دهد می ما به را امکان این ادز گوگل نمایش

 .است شده تعریف ادز گوگل در وسیله نوع سه

 رایانه 

 تبلت 

 موبایل 

  ادز گوگل نمایش تنطیم 2-11-2

 عبارت روی بر چپ سمت ستون از و دهید انجام آن برروی را تنظیمات میخواهید که شوید کمپینی وارد ابتدا -1

DEVICES کنید کلیک. 

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
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 .کنید کلیک زیر علامت روی باشید، داشته کاهش یا افزایش میخواهید که دستگاهی سطر در -2

 

 مورد درصد سپس و کنید انتخاب را Decrease نمایش، درصد کاهش برای و increase نمایش، درصد افزایش برای -3

 .نمایید وارد را نظر

 .نمود انتخاب دستگاه آن برای را درصد 111 کاهش باید دستگاه یک حذف برای
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 .کنید کلیک SAVE دکمه روی بر حال -4

 کار و کسب برای معمولا. داشت نخواهیم نمایشی هیچ رایانه روی بر و باشد می موبایل روی بر ما تبلیغات نمایش اکنون

 تا هندد می قرار موبایل دستگاه برروی فقط را خود تبلیغات کنند، می استفاده اینستاگرام مانند مجازی صفحات از که هایی

 از بعد نندک می استفاده رایانه از که افرادی است ممکن زیرا. شوند تبدیل واقعی مشتری به کنندگان بازدید از بیشتری درصد

 .کنند ترک را صفحه بلافاصله تبلیغ، به ورود
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  ادز گوگل پنل به دسترسی ایجاد 

 کنیم؟ تایید را ادز گوگل پنل به دسترسی چگونه 

 کنیم؟ ایجاد را ادز گوگل پنل به دسترسی چگونه 

 است؟ صورت چه به ادز گوگل پنل به دسترسی سطح انواع 

 همان ،مشتری بیشتر رضایت جلب برای ادورت تاپ. دهد می قرار کاربران اختیار در گوگل که است اصلی پنل همان پنل این

 نای در. کند مشاهده ادز گوگل پنل در را خود نیاز مورد اطلاعات ریز تا داده قرار مشتری اختیار در مستقیم صورت به را اکانت

 .است شده داده آموزش ادز گوگل اکانت به دسترسی دادن ی نحوه همچنین و ادز گوگل اکانت به دسترسی ی نحوه مقاله

  ادز گوگل اکانت به دسترسی تایید ی نحوه 2-12-1

 .باشید همراه ما با گام به گام اکانت، به دسترسی داشتن و تایید برای

 اکانت ریافتد از بعد. است گوگل( در )تبلیغات ادز گوگل اکانت به دسترسی داشتن ادز، گوگل اکانت مدیریت برای گام اولین

 لگوگ اصلی اکانت وارد واسطه بدون بتوانید تا داد خواهد دسترسی شما ایمیل به ادورت تاپ آن، شارژ و ادورت تاپ از رایگان

 .شوید (گوگل تبلیغات) ادز

 شده ارسال شما برای google ads طرف از که از ایمیلی و شوید خود ایمیل وارد. شد ارسال شما برای دسترسی آنکه از بعد

 .نمایید کلیک رنگ آبی آیکون روی بر. شد خواهد داده نمایش شما برای زیر تصویر مانند ای صفحه. کنید باز را است

 

 روی بر. کنید تایید را خود دسترسی باید که شد خواهد باز شما برای جدیدی ی صفحه رنگ آبی آیکون برروی کلیک از بعد

 را ادز گوگل اکانت مدیریت توانید می و شد خواهید ادز گوگل اصلی پنل وارد شما کلیک از بعد. نمایید کلیک continue گزینه

 .دهید انجام مشکلی کوچکترین بدون

https://topadvert.net/
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 .کردید پیدا دسترسی خود اکانت به شما حال

  ادز گوگل اکانت به دادن دسترسی ی نحوه 2-12-2

 های کلیک تعداد ها، هزینه ،ادوردز گوگل اکانت شده انجام شارژ مقدار: شامل ادز گوگل پنل در شده داده نمایش اطلاعات

 .است مشاهده قابل پنل این در ادز گوگل در موجود اطلاعات تمامی و نمایش تعداد دریافتی،

 چندین عنیی بدهید، نیز خود شرکای به را دسترسی این توانید می که است این بدانید باید پنل این مورد در که مهمی نکته

 ترسیدس سطح چهار دارای پنل این. است مختلف ها دسترسی این سطح که باشند داشته دسترسی ادوردز گوگل پنل به نفر

 :باشد می مختلف

1. Admin است اطلاعات تمامی تغییر و مشاهده به قادر که. 

2.   STANDARاست بانکی های حساب اطلاعات جز به اطلاعات تمامی تغییر و مشاهده به قادر. 

3.   READ ONLY است اطلاعات مشاهده به قادر فقط. 

4.  EMAIL شود می ایمیل او برای گوگل های نوتیفیکیشن و هشدارها. 

  ادز گوگل پنل دسترسی ایجاد 2-12-2-1

 واهید،خ می که افرادی به توانید می نیز خودتان و است ادز گوگل اختصاصی اکانت شود می داده تحویل شما به که اکانتی

 از فادهاست با امیدواریم. ببینید آموزش و کنید مشاهده توانید یم زیر فیلم در را دسترسی دادن کامل نحوه. بدهید دسترسی

 .بردارید مشتری جذب و محصولات فروش در ارزان و بزرگ گامی بتوانید ادورت تاپ گوگل تبلیغات آموزش

  

  

https://topadvert.net/charge-amount/
https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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  ادز گوگل در LEAD FORM افزونه کردن فعال 

 افهاض آن به امکانات برخی یا و حذف آن امکانات از برخی چندگاهی از هر و باشد می شدن آپدیت حال در پیوسته ادز گوگل

 دجدی تصمیم یک گوگل روزها این. است شده اضافه ادز گوگل پلتفرم به تازگی به form Lead افزونه مثال عنوان به. شود می

 تاپ هک نماند ناگفته البته. کند خارج تبلغ های افزونه رقابت دور از را پیامک ی افزونه تا دارد قصد که است این هم آن گرفته،

 اتیتبلیغ مختلف های کمپین در پیامک ی افزونه اجرای از مناسبی عملکرد ایران در گوگل رسمی نماینده عنوان به هم ادورت

 .است ننموده مشاهده

  ادز گوگل از پیامک افزونه شدن حذف 2-13-1

 

 حالیکه در کرد استفاده پیامک ی افزونه از نمیتوان دیگر 2121 ژانویه 22 تاریخ از که است کرده اعلام پیامی در گوگل

 هب روزی و نبوده همیشگی نیز دسترسی این ولی بود، خواهد دسترس در همچنان پیامک افزونه به مرتبط های داده کماکان

 به اما. است کرده اعلام 2121 سال پایان را پیامک افزونه به مربوط اطلاعات به دسترسی پایان تاریخ گوگل. رسید خواهد پایان

 تا اشیدب همراه ما با پس میده، امکانات اون برابر دو میگیره امکاناتشو از یکی وقتی گوگل چون نیست، نگرانی جای عنوان هیچ

 .کنیم معرفی شما خدمت را است شده اندازی راه ادز گوگل در تازه که Lead form افزونه

  Lead form افزونه 2-13-2

 و کردن تعریف ی نحوه همچنین و معرفی را شده اضافه ادز گوگل به اخیرا که Lead form افزونه داریم قصد مقاله این در

 .داد خواهیم توضیح تصویری صورت به را افزونه این ساختن

  Lead form افزونه معرفی 2-13-2-1

 مشتری، به تماس اطلاعات دادن بر علاوه که طوری به دارد تماس افزونه و پیامک افزونه از فراتر کارایی Lead form افزونه

 رایب پنل دانلود، برای فایل توان می تماس اطلاعات جز به موارد این بر علاوه کرد، خواهد دریافت مشتری از نیز تماس اطلاعات

 .داد قرار نیز … و آفر دادن شدن، عضو

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/ad-extensions/
https://www.google.com/partners/agency?id=5169618103
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  Lead form افزونه ساخت 2-13-2-2

 انتخاب را Ads $ extentions ی گزینه چپ سمت منوی از سپس. شوید نظر مورد کمپین وارد باید افزونه این ساخت برای

. کنیم می انتخاب را Lead form extention ی گزینه شده باز منوی از. نمایید کلیک افزونه کردن اضافه آیکون برروی. کنید

 ایشنم پیش زیر تصویز در. داد خواهیم توضیح را قدرتمند ی افزونه این ساخت مراحل تصویری صورت به مرحله به مرحله حال

 .کنید مشاهده توانید می مشاهده را موبایل در افزونه این

 :باشد می قسمت سه دارای افزونه این ساخت

 (بالا تصویر سفید )کادر تبلیغ زیر در نمایش قابل متن معرفی 

 مشتری از دریافت برای نیاز مورد اطلاعات معرفی 

 شد خواهد داده نمایش مشتری برای آخر در که ای صفحه و متن معرفی. 

 انتخاب را Contact us ی گزینه ما آزمایشی صورت به. کنید انتخاب را نظر مورد پلتفرم توانید می Call-to-action قسمت از

 مشتری برای تبلیغ زیر در که متنی نیز Extention text قسمت در. باشد می زیر تصویر صورت به ها گزینه سایر ولی کنیم می

 .شود نوشته باید شود، می داده نمایش
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 لاعاتیاط و فرم های متن باید قسمت این در. شد خواهند رو روبه فرم ی صفحه با کنند، کلیک افزونه برروی مشتریان وقتی

 ادهد باید همچنین. کنید مشاهده توانید می را آنها نوشتن محل و ها متن زیر تصاویر در. کنیم وارد را میخواهیم مشتری از که

 .کنید انتخاب صفحه پایین مورد 4 از را نیاز مورد های
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 Privancy policy قسمت در و ایم داده قرار هدف مورد را مشتریان تلفن شماره و نام فقط ما قسمت این در نمونه طور به

URL افزونه فرد به منحصر و عالی های ویژگی از یکی. دهید قرار را شرکت قوانین صفحه آدرس باید نیز Lead form دادن قرار 

 ادهاستف زمینه پس عکس دادن قرار برای توانید می تنظیمات این آخر قسمت از که باشد می فرم ی زمینه تصویر در عکس

 .نمایید

 در. دهیم می قرار را کنند مراجعه آن به توانند می کاربران آخر در که سایت از ای صفحه و آخر متن باید بعد ی مرحله در

 قسمت در را آن ادرس که روند می ای صفحه به CONTINUE SEARCHING ON GOOGLE برروی کلیک با کاربران اینجا

Call-to-action URL ایم داده قرار. 
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 برای. کند مشاهده تبلیغ زیر در را آن تواند می کاربر و شد خواهد فعال کمپین برای Lead form افزونه گوگل بررسی از بعد

 Lead form extention سطر در و شوید extentions ی صفحه وارد کافیست دیگر های افزونه مانند افزونه این های داده استفاده

 .کنید دریافت را خود نیاز مورد های داده
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  3 فصل

 بهینه سازی تبلیغات در گوگل

 

 

 

 

 

  گوگل تبلیغات در کلیک افزایش 

  کمپین سازی بهینه با کلیک افزایش 3-1-1

 نتخابا مناسب، بازخورد نداشتنِ عمده دلیل دو. دارد وجود گوگل در تبلیغات از مناسب بازخورد نداشتن برای متعددی دلایل

 .است دریافتی کلیکهای پایین تعداد و کلیدی کلمات نادرست

 لماتک ما همکاران. بگیرید رایگان مشاوره ادورت تاپ پشتیبانی در ما همکاران از حتما کلیدی کلمات انتخاب با ارتباط در

 .داد خواهند ارائه شما به ممکن حالت ترین بهینه در را شما فعالیت با مرتبط

 زایشاف متفاوت های راه مقاله این در. دارد وجود مختلفی های راه آنها افزایش و دریافتی کلیکهای پایین تعداد با ارتباط در

 .داد خواهیم شرح شما برای را کلیک

  کمپین تنطیمات در کلیک افزایش های روش 3-1-2

 اکانت داخل تنظیمات در راهکارها این. شد خواهد داده توضیح کلیک تعداد افزایش برای مقاله این در مختلفی روشهای

 راهکارها این. دارند وجود نیز اکانت از خارج دیگری های راه کلیک تعداد افزایش برای همچنین. شوند می اعمال ادوردز گوکل

 .اند گرفته قرار بررسی مورد زیر مقاله دو در در

 کمپین بودجه افزایش 3-1-2-1
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 هم یغتبل روی بر کلیک نتیجه در. شد خواهد متوقف اتوماتیک بصورت تبلیغات شود، تمام اکانت روزانه بودجه که زمانی

 .دهید افزایش را ها کلیک تعداد توانید می روزانه بودجه افزایش با مواقع این در. شود می متوقف

 کلمات به هروزان بودجه میزان افزایش با. داشت خواهید بیشتری درآمد نهایت در و بیشتر مشتریان بیشتر، کلیک دریافت با

 در دتوانی می را روزانه بودجه اتمام به مربوط پیغام. کنند مشتری جذب شما برای شکل بهترین به تا دهید می اجازه کلیدی

 .کنید مشاهده زیر تصویر

 

 کلیدی کلمات هزینه افزایش 3-1-2-2

 برای. دکر خواهند دریافت نیز بیشتری بازدید تعداد دارند، قرار گوگل ی جستجو موتور در بالاتر جایگاه در که هایی سایت

 کلیک کمی عدادت که صورتی در بنابراین. کنید تعیین کلیک هر برای بیشتری هزینه باید گوگل، در بالاتر جایگاه در گرفتن قرار

 .دهید افزایش را کلمات هزینه کنید، می دریافت

 کلیدی کلمات تعداد افزودن 3-1-2-3

 لیدیک کلمات تعداد اینصورت در. باشد پایین ها کلیک تعداد همچنان اما باشد، داشته قرار اول لینک در تبلیغ است ممکن

 عنوان به .کنید اضافه تبلیغ به را خود کلیدی کلمات معنی هم کلمات. کند پیدا افزایش مشتری جذب دایره تا دهید افزایش را

 .کنید اضافه هم را بینی کردن کوچک و بینی جراحی کلمات بینی عمل شده تعریف کلمه برای مثال

 کلمه نوع تغییر 3-1-2-4

http://www.google.com/
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 لمهک کردن فریز زیر با تصویر در مثال عنوان به. دهد افزایش را مشتری جذب ی دامنه تواند می کلیدی کلمه نوع تغییر

 رکت،ش ثبت هزینه مانند. کرد جذب نیز را اند کرده جستجو پسوند و پیشوند با را کلمه این که افرادی توان می شرکت، ثبت

 … و شرکت ثبت مرکز

  

 تبلیغ کیفیت امتیاز افزایش 3-1-2-5

 تعداد اقاعدت کلیک هر هزینه آمدن پایین با. پرداخت کلیک هر ازای به کمتری هزینه توان می تبلیغ، کیفیت افزایش با

 ایه افزونه از استفاده: مانند. دارد وجود کیفیت امتیاز افزایش برای متعددی های راه. شد خواهد بیشتر دریافتی های کلیک

 … و مناسب تبلیغ متن نوشتن تبلیغاتی،

 تبلیغ نمایش ساعات افزایش 3-1-2-6

 تعداد نبرد بالا برای بنابراین. شد خواهد متوقف تبلیغ اید، کرده تعیین روزانه نمایش برای که ساعتی از گذشتن از بعد

 یگرد ساعات در خدمات ارائه به قادر که صورتی در است؛ ذکر به لازم. دهید افزایش را تبلیغ نمایش ساعت توانید می کلیکها

 .کنید می مشاهده را زمانی ی بازه دلیل به نمایش عدم خطای زیر تصویر در. دهید افزایش را تبلیغ نمایش ساعت هستید،
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  تبدیل نرخ افزایش 

 شتریم برای که خودمان تبلیغات روی بر شده انجام های کلیک تعداد توانیم می چگونه که کرد خواهیم بررسی مقاله این در

 تنها و بوده رایگان ادز گوگل در نمایش دانید می که همانطور. دهیم افزایش را تبدیل نرخ اصطلاح در ویا است شده داده نمایش

 .کنند کلیک شما تبلیغ روی بر کاربران که گردد می کسر هزینه شما حساب از زمانی

  چیست؟ تبدیل نرخ 3-2-1

. هیمد می شرح را آن افزایش های راه سپس دهیم می ارائه شما برای را ،گوگل در تبلیغات در تبدیل نرخ از تعریفی ابتدا در

 هشد سایت وارد ادز گوگل طریق از که است کسی توسط سفارش ثبت یا و خرید انجام ادز، گوگل در (Conversion) تبدیل هر

 .بود واهدخ وابسته پارامتر این به بیشتر کند، می استفاده تبلیغات برای ادز گوگل از که کاری و کسب سودآوری اصل در. است

 .اند نموده ثبت را خود سفارش یا و اند کرده خرید اند شده سایت وارد که افرادی درصد چند که فهمید توان می کجا از اما

 نرخ افزایش برای توصیه چند ابتدا. کنیم شناسایی را اند شده مشتری که افرادی چگونه که داد خواهیم توضیح مقاله این در

 .ایم داده ارائه تبدیل

  تبدیل نرخ افزایش های روش 3-2-2

 به سیک وقتی مثال طور به. هستند آن دنبال به تبلیغ بازدیدکنندگان که باشد ای صفحه دقیقا آگهی فرود صفحه -1

 وگلگ اکانت شارژ ی صفحه دقیقا میشه، داده نمایش اون به که تبلیغی ی صفحه آدرس ادز، گوگل اکانت شارژ دنبال

 .باشد ادز

 .کند می توصیف را آن تبلیغ که است چیزی همان فرود صفحه که کند احساس باید بازدیدکننده -2

 از دهکنن بازدید تا بگیرد قرار نیز اصلی ی صفحه روی بر باید است، شده داده نمایش آگهی متن در که عملی انجام -3

 (بود صادق مشتری با باید کلی طور )به.کند حاصل اطمینان فرود ی صفحه درستی

 .شود استفاده فصلی و ویژه های تخفیف از -4

 .باشد داشته وجود سایت صفحه در شفاف و واضح کاملا محصولات و خدمات -5

 داده قرار سایت مختلف های قسمت تمامی در تماس ی شماره حتما است سفارش به نیاز که کارهایی و کسب در -6

 .شود

 .(شد خواهد خدمات با کاربر بیشتر آشنایی باعث کار )این. نمایید استفاده  گوگل تبلیغات های افزونه از -2

 .شود داده ارائه بیشتری تبلیغ پربازدید های ساعات در -8

 .باشد دسترس در و واضح ها قیمت -7

 .شود گرفته نظر در خدمات و محصولات برای مناسبی های قیمت شود سعی -11

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/landingpage-optimization/
https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/ad-extensions/
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  conversion سازی فعال نحوه 3-2-3

 Measurement قسمت وارد.کنید انتخاب صفحه بالای راست سمت از را Tools & setting گزینه و شوید خود اکانت وارد

 کنید انتخاب افزودن برای را Conversion+ گزینه بعد و.کنید انتخاب را conversion گزینه و شوید

 

 خواهیدیم فضایی چه در تانشده انجام تبلیغات برای را تبدیل نرخ پیگیری که کنیدمی انتخاب زیر(، )شکل بعد صفحه در

 .است شده انجام وبسایت در ما تبلیغات زیرا کنیممی انتخاب را Website گزینه اینجا در باشیدکه داشته

 

 کنیممی انتخاب را page view اینجا در. کنیممی انتخاب را مرتبط بندیدسته خود، فعالیت زمینه مبنای بر بعدی مرحله در

 .شود راهنمایی تشکر مثل خاصی صفحه به کرده بازدید ما سایت از که فردی که
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 راحتتری رسیدست تبدیلمان نرخ آنالیز و بررسی برای که کنیممی انتخاب تبدیل نرخ پیگیری برای اسم یک بعدی مرحله در 

 conversion ارزش بعد مرحله در. کردیم انتخاب conversion name عنوان به را شرکت خدمات مدیریت ما مثلا. باشیم داشته

 شارز و کنیدمی انتخاب را دوم گزینه دارند متفاوتی قیمت و ارزش دهید،می ارائه شما که خدماتی اگر که کنیممی انتخاب را

 را اول زینهگ ما اینجا در. باشدمی بیشتری کدنویسی مستلزم اینکار که کنیدمی تعریف خود خدمات و محصول هر برای متفاوتی

 1 مبلغ نمونه عنوان به ما اینجا در. کنیممی مشخص را conversion ارزش تبلیغاتمان سود و هزینه به بسته و کنیممی انتخاب

 .نکنیم تعیین تبدیل برای مبلغی حتی توانیممی. گرفتیم نظر در تبدیلمان نرخ ارزش برای را دلار

 

 فرد به منحصر صورت به یا بشماریم را conversion تمام خواهیممی آیا که کنیم مشخص باید ،(count) بعدی قسمت در 

 در یکبار تنها دهد سفارش را شما خدمات یا کند خرید شما از بار چندین فردی اگر اینصورت در کنیم محاسبه بخواهیم را آنها

 گزینه اینصورت غیر در کنید انتخاب را every گزینه شودمی پیشنهاد است، فروش شما کار اگر. بود خواهد شما بررسی لیست

one است مناسبتر. 
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 خنر خواهیدمی تبلیغتان نمایش از بعد زمانی چه شما که دارد مساله این به بستگیconversion window بعدی قسمت در

 انجام ار خدمات سفارش یا خرید یعنی نهایی عمل اما کند کلیک تبلیغ روی کسی اگر گوگل نظر از. کنید محاسبه را تبدیل

 .شد خواهد محاسبه شما تبدیلات جزء هم کلیک آن کند مراجعه شما سایت به آینده روز 31 طی در اما ندهد

  

3-2-3-1 view through conversion window 

 شودمی محسوب شما برای تبدیل یک هم کندنمی کلیک آن روی اما بیندمی را شما سایت شخص که زمانی قسمت این در

 یبررس برای هفته دو زمان معمولاٌ که کنید مشخص را کنید بررسی را تبدیلات این خواهیدمی که را زمانی توانیدمی شما و

 .است مناسب

3-2-3-2 Include in conversion 

 .کرد خواهد کمک شما به گذاریقیمت سازی بهینه در گزینه این کنید،می استفاده هوشمند گذاریقیمت از اگر

3-2-3-3 Attribution Model 

 عیینت را خود تبدیل برای کلیک هر اعتبار میزان ارجاع، مدل این. است دسترسی قابل سرچ نتورک برای فقط گزینه این

 .کندمی

3-2-3-4 Enable Enhanced cpc to help increase conversions in campaigns currently using manual CPC 

bidding 

 .کنید تنظیم دستی صورت به زمانی هر در را خود مالی هایاستراتژی توانیدمی شما صورت این به

 .رویممی بعدی مرحله به و کرده کلیک Create and continue روی بر

 

 برچسب انتخاب 3-2-3-5
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 اولین اگر خود تبدیل نرخ پیگیری برچسب تنظیم برای. است رسیده (tag) برچسب نصب و انتخاب به نوبت مرحله این در

 به مربوط که کدی و جهانی سایت برچسب. کنید اضافه خود سایت به باید کد 2. دهیدمی انجام را تنظیمات این که است بار

 .شود محاسبه تبدیلتان نرخ در خواهیدمی و بوده شما سایت

 

  

 در را شوندمی ارائه شما به که کدهایی سپس و کرده انتخاب را Add the tag to your website code یعنی اول گزینه

 .کنید کپی وبسایتتان
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 بر کلیک با و کنید کپی خود نظر مد نهایی صفحه در را دوم کد و وبسایت صفحات تمامی هدینگ در قسمت در را اول کد

 ررسیب و بازیابی امکان این از بعد و رسیده پایان به شما اکانت در تبدیل نرخ اندازی راه کار زیر پیغام مشاهده با و Next روی

 .گرفت خواهد قرار شما اختیار در سایتتان کنندگان بازدید وضعیت از بهتری
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  گوگل در تبلیغات متن سازی بهینه 

 یک نوشتن اب که باشد می تبلیغات متن سازی بهینه و ادز گوگل تبلیغ نوشتن ادز، گوگل اکانت ساخت مرحله ترین مهم

 گوگل بلیغت نوشتن به نوبت ادز گوگل آگهی گروه ساخت از بعد .کنید دریافت تبلیغات از خوبی بازدهی توانید می خوب تبلیغ

 .شد خواهید رو روبه زیر تصویر با نخست. باشد می ادز

 

 .کنید کلیک NEW AD روی بر کافیست ادز گوگل تبلیغ نوشتن برای

 کلمات عدادت به توجه با. بنویسید خود گوگل تبلیغات برای مناسب متن یک ،گوگل تبلیغات متن نکات به باتوجه حال

 :ایم ساخته تبلیغ یک ادامه در نمونه طور به. بنویسید متفاوت های متن با تبلیغ چند است بهتر کلیدی،

 

 

 .گردد تکمیل اکانت ساخت عملیات تا کنید کلیک SAVE روی بر باید ادامه در

https://ads.google.com/
https://topadvert.net/keyword-status/
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 می اییه قیمت اساس بر بینی پیش این. است کرده شما های هزینه از پیشبینی که شد خواهید مواجه زیر تصویر با آخر در

 .اید نموده وارد فرض پیش طور به که باشد

 

  ادز گوگل دینامیک کلمات با سازی بهینه 3-3-1

 امتیاز دارای تبلیغ اینکه برای صورت این در. باشد می زیاد بسیار فرود صفحه یک برای کلیدی کلمات تعداد اوقات گاهی

 بر علاوه کار این. دباشن کلیدی کلمات تمامی شامل ها تبلیغ تا کنید معرفی گوگل تبلیغ زیادی تعداد باید باشد بالایی کیفیت

 داده مایشن کاربر برای دیگر کلمه تبلیغ کلمه یک جستجو هنگام به یعنی باشد، نیز اشتباه دارای است ممکن بودن بر زمان

 .شود

 متن رد دینامیک کلمات از استفاده گوگل در تبلیغات بیشتر سازی بهینه و نیاز مورد زمان کاهش برای ادورت تاپ حل راه

 صورت به وگلگ تبلیغ، متن در دینامیک کلمات دادن قرار با. دبدانی را دینامیک کلمات کار ی نحوه باید ابتدا در. باشد می تبلیغ

 در را دخو جستجوی مورد عبارت کاربر یعنی دهد، می قرار تبلیغ متن در را است گرفته قرار جستجو مورد که عبارتی اتوماتیک

 یک اب ادامه در. آمد خواهد جودو به کاربر در نیز اطمینان حس یک تبلیغ کیفی امتیاز افزایش بر علاوه دید، خواهد تبلیغ متن

 .داد خواهیم توضیح بیشتر را دینامیک کلمات مثال

  گوگل تبلیغ در دینامیک کلمات تعریف نحوه 3-3-1-1

 کلیک اب سپس. کنید متن یا عنوان وارد را دینامیک کلمات به مربوط کد باید تبلیغ در دینامیک کلمات از استفاده برای

 لیدیک کلمات کنند می جستجو را شما تبلیغ به مربوط عبارات کاربر که هنگامی. بنویسید را خود نظر مورد عبارت آن برروی

 ی حوزه در برای تبلیغ یک ما مثال عنوان به. شد خواهد داده نمایش اید کرده وارد که عبارتی جای به آنها عبارات در موجود

 را گوگل لیغتب و گوگل در تبلیغ ادوردز، گوگل ادز، گوگل گوگل، تبلیغات گوگل، در تبلیغات کلمه چند و ایم ساخته ادز گوگل

 .باشد می دینامیک کلمات شامل که ایم ساخته تبلیغ یک ما حال. ایم نموده معرفی آن برای
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KeyWord{در تبلیغات }لیغاتتب جای به را خود نظر مورد عبارات باید که باشد می دینامیک دینامیک کلمات کد:  گوگل 

 .بنوسید گوگل در

 

 نمایش بلیغت برای که مختلفی کلیدی کلمات جستجو هنگام به. باشد یم دینامیک کلمات شامل تبلیغ یک بالا عبارت 

 .شوند می داده نمایش متن در شده تعریف دینامیکی عبارت جای به عبارت آن است، شده داده

  گوگل تبلیغ برای مناسب متن یک نوشتن آموزش 3-3-2

 از روند می کارب تبلیغات برای که هایی متن و رود می شمار به اینترنتی تبلیغات های روش بهترین از یکی کلیکی تبلیغات

 تبلیغ یفیتک و عملکرد به شود استفاده نشده سازی بهینه های متن از تتبلیغا در اگر عبارتی به. هستند برخوردار بالایی اهمیت

 .شد خواهد شما هزینه رفتن بین از باعث نهایت در و نموده وارد شدیدی ضربه شما

 صفحه در را ماش سایت وب تبلیغ و میکنند جستجو را شما گوگل تبلیغات با مرتبط کلیدی کلمه کنندگان جستجو که زمانی

 زا شما تبلیغات محتوای اگر. کند می جلب خود به را ها آن نظر شما آگهی متن اول نگاه در کنند، می مشاهده گوگل نخست

 نمی ماش سایت وب وارد مشتری اینصورت غیر در. کرد خواهد کلیک شما تبلیغ روی بر مشتری باشد برخوردار خوبی کیفیت

 .شوند

 بهینه لیغتب های متن باید کنند خریداری شما محصولات از که مشتریانی جذب حتی یا و دریافتی کلیک میزان افزایش برای

 جذب شما سایت وب و تبلیغ سمت به تبلیغ چند بین از کننده جستجو که باشد ای گونه به باید تبلیغات متن حتی. شوند سازی

 .بود خواهد بالاتر اید داده انجام که تبلیغاتی ازای به دریافتی سود میزان صورت این در. شود

https://topadvert.net/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/
https://topadvert.net/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/
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3-3-2-1 Ad relevance 

relevance) (Ad، با لیدیک کلمه آیا که کند می مشخص و کند می بررسی را گوگل تبلیغ با کلیدی کلمات ارتباط وضعیت 

 اگر مثال، نوانع به. دهد می نشان را شما تبلیغات با واژه کلید بین مطابقت آگهی، ارتباط کلی بطور نه؟ یا هست مرتبط تبلیغات

 باشد می این بیانگر این شود، داده نمایش او برای آگهی و کند جستجو را شما گوگل تبلیغات به مربوط کلیدی کلمه شخصی

 .باشد می شده سرچ کلیدی کلمه با مرتبط شما آگهی که

  تبلیغ با کلیدی کلمه ارتباط مشاهده روش 3-3-3

 های کمپین صفحه در (keyword) کلیدی کلمات برگه به خود، کلیدی کلمات برای آگهی ارتباط وضعیت دیدن برای

(campaign) دارد قرار کلیدی کلمه یک کنار در که گفتار حباب نماد روی و بروید خود. 

  تبلیغات با کلیدی کلمه ارتباط مختلف های حالت 3-3-4

 از تر ینپای یا متوسط متوسط، حد از بالاتر حالت شامل که باشد داشته تواند می را حالت سه آگهی با کلیدی کلمه ارتباط

 .باشد می متوسط حد

 کلیدی لماتک سایر با مقایسه در کلیدی کلمه این که باشد می این بیانگر متوسط، حد از بالاتر یا متوسط حد وضعیت داشتن

 .باشد می نظر مورد تبلیغ با ارتباط در

 تبلیغ عبارتی هب. نیست تبلیغ با ارتباط در کافی اندازه به کلیدی کلمه که است معنی این به متوسط حد از تر پایین وضعیت

 .باشد می دیکلی کلمات با مرتبط تبلیغ ایجاد اینکار حل راه. ندارد کلیدی کلمه با مستقیمی ارتباط و شده ایجاد کلی بصورت

  تبلیغات با کلیدی کلمه ارتباط از آگاهی مزیت 3-3-5

 نباشد، بمناس شما تبلیغات برای کافی اندازه به است ممکن که کلیدی کلمات شناسایی به کمک برای توان می اخطار این از

 ادوردز زیرا (،بالعکس )یا باشد داشته آگهی با کمی ارتباط و کیفیت با بالای امتیاز دارای کلیدی کلمه است ممکن. نمود استفاده

 .کند می بررسی را مختلفی فاکتورهای ،کیفیت امتیاز تعیین هنگام در

 تبلیغ متن سازی بهینه مثبت اثرات 3-3-5-1

 شود یم شما سایت وب به کنندگان جستجو ورود میزان افزایش و شما تبلیغ روی بر دریافتی کلیک میزان افزایش. 

 شود می تبلیغ هزینه کاهش باعث تبلیغات کیفی امتیاز فزایشا 

 شود می ها هزینه کاهش باعث نتیجه در مشتری به دریافتی کلیک تبدیل. 

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/
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 تبلیغ متن سازی بهینه به مربوط نکات رعایت 3-3-5-2

 شود اشاره تبلیغ متن در باید شود می ارائه شما شرکت توسط که محصولاتی. 

 باشد تبلیغ متن با ارتباط در باید کلیکی تبلیغات فرود صفحه. 

 شود اشاره تبلیغ متن در باید کلیدی کلمه. 

 بلیغت متن در باید (… و کشور نقاط تمام به ارسال رایگان، حمل مانند ) شود می ارائه شما شرکت توسط که خدماتی 

 .شود اشاره

 اشاره تبیلغ متن در (…و گارنتی نامه، ضمانت )مانند خود رقبای به نسبت را خود شرکت های تفاوت و ها برتری 

 .است شده ارائه متفاوت تبلیغاتی های متن با تبلیغات از هایی مثال قسمت این در .کنید

 

 بتواند هک تبلیغی نوشتن. است توضیحات خط یک و آدرس یک تیتر، یک شامل ها نمونه این میکنید، مشاهده که همانطور

 .است کلیکی تبلیغات کمپین یک موفقیت فاکتورهای مهمترین از کند جلب خود به را کاربر توجه اول نگاه در

 میتوانید شما ال،مث برای. کنند بهینه را خود تبلیغات متن بتوانند تا داده قرار دهندگان تبلیغ اختیار در را زیادی بسیار ابزار گوگل

 نمایش رکارب به تبلیغ یک در را … و تماس اطلاعات و شرکت محل بیشتر، های لینک تعداد تا کنید استفاده Ad Extensions از

 .دهید
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  (LANDING PAGE) فرود صفحه سازی بهینه 

 همان یا و فرود صفحه landing page معناست؟ چه به ادوردز گوگل در 

 سنجید؟ را فرود صفحه کیفیت توان می چگونه 

 داد؟ افزایش را فرود صفحه کیفیت توان می چگونه 

 است؟ چیزهایی چه ارزشمند فرود صفحه یک معیارهای 

 .پرداخت خواهیم (landing page) فرود صفحه سازی بهینه مقاله در سوالات این همه پاسخ به

  فرود صفحه سازی بهینه اهمیت 3-4-1

 برای. دهیم شرح را، فرود صفحه کردن بهینه اهمیت ابتدا است لازم فرود، صفحه کردن بهینه برای روش 11 بیان از قبل

 .شود هداد افزایش گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز باید یابد، کاهش ادوردز( گوگل) گوگل تبلیغات در کلیک هر هزینه اینکه

 بلعکس و یابد کاهش تواند می درصد 51 تا باشد، 5 از بالاتر ای نمره تبلیغ کیفیت امتیاز که صورتی در اکانت مصرفی هزینه

 باید غتبلی کیفیت تبلیغات، هزینه کاهش برای بنابراین. شود می برابر چندین 2 امتیاز با مثال طور به هایی اکانت مصرفی هزینه

 .است فرود صفحه کردن بهینه کیفیت، امتیاز افزایش های راه از یکی. شود داده افزایش

 

  فرود صفحه سازی بهینه 3-4-2

https://topadvert.net/ppc/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/


 

 

 

121 

 

 باشد کوتاه و ساده شده، استفاده های فرم: اول مورد 3-4-2-1

 ترتیب این به. شود داده قرار خرید، یا و خرید درخواست خدمات، درخواست تماس، های فرم از یکی باید فرود صفحه در

 یا و دخری تماس، های راه. کند می ثبت را خود درخواست زمان سریعترین در بگیرد، سفارش ثبت به تصمیم کاربر که هنگامی

 ترسدس در و کنید طراحی لازم اطلاعات حداقل با شفاف قالب یک .شوند طراحی ممکن شکل ترین ساده به باید سفارش ثبت

 .دهید قرار کاربران

 باشد داشته وجود فرود صفحه در نمایان صورت به تبلیغاتی های وعده: دوم مورد 3-4-2-2

 در راگ. باشد نیز فرود صفحه در واضح بصورت باید دارد، وجود تبلیغ متن در که ای وعده هر فرود صفحه شدن بهینه برای

 .باشد داشته وجود باید نیز فرود صفحه در شده، استفاده رایگان ارسال عبارت از تبلیغ

 باشد داشته جذابیت کاربر برای فرود صفحه: سوم مورد 3-4-2-3

 مانز کاربر هرچه. بماند فرود صفحه در را بیشتری زمان تا کند جذب را کاربر که شود طراحی شکلی به باید فرود صفحه

 ات کنید طراحی جذاب و ای حرفه را خود فرود صفحه. یافت خواهد افزایش صفحه کیفی امتیاز بماند صفحه یک در بیشتری

 ایه عکس از استفاده همچنین. کنید استفاده خود طراحی در رنگ چندین از حتما. کنید ترغیب صفحه در ماندن به را کاربر

 .دارد کاربر جذب در سزایی به نقش زیبا

 کنید روز به فرود صفحه در را خود محصولات و اطلاعات: چهارم مورد 3-4-2-4

 :مناسب فرود صفحه یک ساخت مراحل. کنید روز به کاملا را خود خدمات و کالا قیمت و اطلاعات

 باشد یم فعالیت حوزه با متناسب صفحه، موضوع تعیین مناسب صفحه یک ساختن برای قدم اولین: موضوع تعیین .

 .بود خواهد کفش صفحه اصلی موضوع کفش، فروشگاه برای اینترنتی صفحه یک طراحی برای مثال عنوان به

 کفش فروشگاه در مثال عنوان به. باشد می هدف تعیین مناسب، صفحه یک ساخت در قدم دومین:هدف تعیین 

 .بود خواهد کفش فروش هدف؛ فرضی،

 شود خصمش باید صفحه مختلف های قسمت. باشد می صفحه ساختار تعیین بعدی، قدم:صفحه کلی ساختار تعیین .

 . … و ما با تماس سفارش، لیست محصولات، لیست: مثال عنوان به

 ودش تکمیل باید شد مشخص قبل قسمت در که ساختاری بعدی قدم در: صفحه مختلف اجزای نوشتن و ساخت .

 .باشد داشته ظاهری زیبایی و کارایی و شود پر مناسب تصاویر و متن با باید شده مشخص های قسمت

 روز به باید شود می ایجاد محصولات در تغییری که زمانی خاص بطور و دائما صفحه اطلاعات: مداوم روزرسانی به 

 .شد خواهد حفظ صفحه با مشتری تبادل و اعتماد حس ترتیب این به. شوند
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 شده جستجو های عبارت با فرود صفحه سازی هماهنگ :پنجم مورد 3-4-2-5

 شاهدهم با کاربر. است فرود صفحه و شده جستجو عبارتهای بین ارتباط برقراری فرود صفحه کردن بهینه بخش ترین مهم

 وجود اصلی هدف سه جستجو هر در. است شده وارد درستی مقصد به شود می متوجه فرود صفحه در کرده جستجو که عبارتی

 :دارد

 اطلاعات کسب 

 خرید و اطلاعات کسب 

 خرید 

 جستجوی با کاربر که زمانی مثال بطور. شود طراحی کلیدی کلمات و جستجو هدف به توجه با باید فرود صفحه طراحی

 .شود مواجه آن قیمت و کفش انواع درباره صفحاتی با باید شود می سایت وارد کفش خرید کلمه

 جذاب متن یک داشتن: ششم مورد 3-4-2-6

 قتد فرود صفحه برای متن انتخاب در حتما بنابراین. است ضروری امری فرود صفحه بودن بهینه در جذاب متن یک داشتن

 :است اساسی رکن سه دارای مناسب نوشته یک. شود

 چه ؟است آمده شما سراغ به مشکلی چه حل برای کاربر که دریابید باید: دریابید را کننده بازدید مشکلات: اول رکن

 است؟ کرده عصبی را او مشکلی چه دارد؟ شما به نیازی چه است؟ کرده ناراحت را او چیزی

 برای ار مشکل ایجاد دلیل و دهید توضیح او برای را مشکلات. بدهید حق کاربر به: کنید تحریک را مشکلات: دوم رکن

 .دهید شرح او

 توانید می چگونه که بگویید او به. دهید ارائه مشکل رفع برای را خود حل راه: دهید ارائه را خود حل راه: سوم رکن

 .کنید برطرف را مشکل

 میک نهایت در کنید ذکر را خود فرد به منحصر های ویژگی. باشد فهم قابل و صریح کاملا باید متن باشید داشته دقت

 .آورید دست به را کاربر اعتماد تا کنید خود نوشته چاشنی را احساس

 .صفحه در سئویی نکات رعایت: هفتم مورد 3-4-2-7

 جایگاه و کرده رشد زمان طول در صفحه نکات این به توجه با. کرد توجه نیز سئویی نکات به باید صفحه یک ساخت هنگام

 .کرد خواهد پیدا جستجو موتورهای در خوبی

 .باشد داشته تمرکز خاصی موضوع روی صفحه هر: هشتم مورد 3-4-2-8
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 بطمرت و متفاوت فرود صفحات داشتن. شود طراحی باید جداگانه فرود صفحه یک شود می ارائه که خدماتی و کالا هر برای

 .کند می جلب را مخاطب اعتماد و داده نظم سایت به هدف، با

 .باشد مناسب سرعت دارای صفحه: نهم مورد 3-4-2-9

 واهدخ ترک را صفحه نشود، باز سرعت به کاربر نظر مورد صفحه که صورتی در. شود لود سریع باید کاربر نظر مورد صفحه

 :صفحه لود سرعت بردن بالا جهت لازم اقدامات. داد خواهد کاهش را آن کیفی امتیاز صفحه از کاربر سریع خروج. کرد

 صفحه های عکس حجم کردن کم 

 کدهای کاهش CSS 

 کدهای کاهش HTML 

 زمان کاهش مسیر در و کرده مشاهده را خود سایت وب سرعت توانید می GTMetrix همچون هایی سایت وب از استفاده با

 .بردارید قدم سایت سرعت افزایش و لود

 .باشد داشته Responsive قابلیت صفحه :دهم مورد 3-4-2-11

 وب نمایش. داد خواهد نیز کنند می استفاده موبایل از که کاربرانی به را واضح و کامل نمایش امکان Responsive قابلیت

 . است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از گوگل برای موبایل در شما سایت

  

https://gtmetrix.com/
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  ادز گوگل سازی بهینه 

 در یکاتومات تنظیمات. شود انجام اتوماتیک بصورت اقدامات از برخی تا داد انجام تنظیماتی توان می ادز گوگل سیستم در

 که زمانی ادز گوگل اکانت سازی بهینه صورت این به. نمود تعریف توان می مختلف شرایط در عمل نوع 2 برای را ادز گوگل

 انجام جداگانه بصورت اجزا تک تک هم و اجزا کل برای توان می را اقدامات این از یک هر. شود می پذیر امکان هستید خواب

 :از عبارتند ادز گوگل سازی بهینه اجرا قابل اقدام 2. آگهی( گروه یک کلمات )مانند. داد

 کردن فعال 

 کردن متوقف 

 ایمیل ارسال 

 (ها کمپین )مخصوص روزانه بودجه تغییر 

 (ها آگهی گروه )مخصوص آگهی گروه فرض پیش قیمت تغییر 

 (کلیدی کلمات )مخصوص کلیدی کلمات قیمت تغییر 

 (کلیدی کلمات )مخصوص کلیدی کلمات فرود صفحه تغییر 

 .باشند متفاوت توانند می فرد هر نیاز به توجه با که نمود تعریف بالا اقدامات برای توان می مختلفی شروط

  اتوماتیک صورت به سازی بهینه آموزش 3-5-1

 می ما هنمون عنوان به. دارد اتوماتیک سازی بهینه به نیاز که شد قسمتی وارد باید ابتدا ادز گوگل سازی بهینه شروع برای

 شد کمتر 6 از ای کلمه کیفیت امتیاز وقتی که کنیم تعریف و دهیم انجام را ادز گوگل سازی بهینه کلیدی، کلمات برای خواهیم

 دلار 1.2 اینجا در ما پیشفرض )هزینه. شود داده افزایش کلمه برای شده گرفته نظر در ی هزینه میزان باشد(، می 11 از )امتیاز

 .(باشد می

 سازی بهینه مراحل

 قسمت از کلیدی، کلمات صفحه به ورود از بعد more ی گزینه باید Create an automated rule نمود انتخاب را. 

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/
https://topadvert.net/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86/
https://topadvert.net/keyword-status/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
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 .کرد انتخاب را Change keywords bids ی گزینه باید ما، فرض به توجه با که کرد انتخاب را اقدامات از یکی باید حال 

 

 .کرد انتخاب را دیگری های گزینه توان می هدف به توجه با که اند شده انتخاب زیر شکل به ها گزینه نیاز براساس 
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 فیتکی امتیاز اگر که ایم کرده تعیین اینجا در مثال بطور. کنیم می تعیین را خود شرط و کرده کلیک condition برروی 

 را تکرار روند هم frequency قسمت در. کرد اضافه توان می نیز دیگری های شرط دارید، که هدفی اساس بر. شد 6 از تر پایین

 که کرد ینتعی باید همجنین. شود چک شده، تعریف قانون طبق اتوماتیک صورت به اکانت یکبار وقت چند که نمود تعریف باید

 در. ودش رسانی اطلاع ایمیل با تغییر صورت در که ایم کرده تعریف زیر شکل در مثال عنوان به. کنید دریافت ایمیل موقع چه

 .نمود تعریف اتوماتیک تنظیمات برای نام یک باید آخر قسمت
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 بازه و بعد زرو برای شود، متوقف پارامتر یک براساس تبلیغی یا کلمه که کنید می تعریف که زمانی کنید توجه: مهم نکته 

 کرد، دریافت کلیک 111 که ای کلمه شده تعریف وقتی مثال عنوان به. شود تعریف هم عکس قوانین باید دیگر دلخواه های

 در که دلخواهی بازه اند)در کرده دریافت کلیک 111 از کمتر که کلماتی که شود تعریف باید هم دیگر قانون یک شود، متوقف

frequency شوند فعال است( شده تعریف. 
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  کنیم؟ چه ادز گوگل در ضعیف کلمات با 

 یتمدیر و ادوردز گوگل اکانت مدیریت به نوبت گوگل، آگهی نوشتن و کمپین ساخت ،ادوردز گوگل اکانت ساخت از بعد

 متیازا افزایش اثر بر کاهش این. داد کاهش را تبلیغ هزینه توان می کلیدی، کلمات صحیح مدیریت با. رسد می کلیدی کلمه

 فعالیت روز چند زا بعد. شود می کمتر تبلیغ هزینه باشد، بالاتر گوگل تبلیغ کیفیت امتیاز چه هر. است گوگل تبلیغ در کیفیت

 .کرد بهینه را دارند پایینی امتیاز که کلماتی و کرد چک را کلمات کیفیت امتیاز باید اکانت،

  کلیدی کلمات کیفیت امتیاز مشاهده 3-6-1

 تاینجاس اصلی سوال. است معروف کیفیت امتیاز اسم به ادز گوگل در کند، می مشخص را کلیدی کلمه قدرت که عددی

 این دزا گوگل فعالیت شروع از روز چند از بعد که بگوییم باید اول مرحله در. کرد مشاهده را امتیاز این توان می کی و چگونه که

 .است شده داده توضیح ادامه در نیز عدد این مشاهده راه دارد، آمار به نیاز شدن، مشخص برای زیرا شد خواهد آپلود عدد

 بخش وارد Keywords شوید ادز گوگل پنل از. 

 برروی بالا نوار از Columns سپس و کرده کلیک Modify columns کنید انتخاب را. 

  

 گزینه. کرد انتخاب نمایش برای را نظر مورد های داده توان می قسمت این در quality score در و کرده انتخاب را 

 .کرد کلیک Apply گزینه برروی آخر

https://topadvert.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/adwords-account-management/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
https://topadvert.net/
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 دیریتم عدد این به توجه با و دید توان می آن مقابل در را کلیدی کلمه هر به مربوط کیفیت امتیاز اینکار، این از بعد 

 .داد انجام را کلیدی کلمه
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  کلیدی کلمه مدیریت برای پیشنهادهایی 3-6-2

 یم موارد این انجام با. شود می داده توضیح ادامه در که داد انجام اقدام چندین توان می ضعیف کلیدی کلمه مدیریت برای

 .شد سرسخت های رقیب با رقابت وارد و نمود تقویت را ضعیف کلیدی کلمات توان

 ضعیف کلیدی کلمات هزینه افزایش 3-6-2-1

 کنید سعی ادوردز اکانت فعالیت ابتدای در. داد افزایش گام به گام صورت به را کلیدی کلمات هزینه توان می اقدام اولین در

 لماتک وقتی و داد افزایش را ضعیف کلیدی کلمات هزینه بتوان تفکیک به تا نمایید استفاده  cpc Manualکمپین استراتژی از

 .کنید استفاده Max cpc کمپین استراتژی از رسیدند، سطح یک به

 کلیدی کلمه نوع کردن عوض 3-6-2-2

 تغییر باید را کلیدی کلمه نوع مواقع این در. باشد نادرست است، شده انتخاب که کلیدی کلمه نوع است ممکن اوقات گاهی

 کلمات عملکرد مقاله حتما که کنیم می پیشنهاد کرد استفاده کلمه سه از بیش نباید Keyword هر برای معمول بطور. داد

 .شوید آشنا نمایش نحوه و کلیدی کلمات انواع با تا نمایید مطالعه را کلیدی

 پایین جستجو آمار دارای و نامربوط کلمات حذف 3-6-2-3

 عنوان حتت پنل )در است پایینی سرچ آمار دارای که کلماتی همچنین و باشد می تبلیغات با کمی ارتباط دارای که کلماتی

Low search valume تاپ کارشناسان با مشاوره و موجود های راه با اگر و کنید اصلاح توانستید اگر را است( شده مشخص 

 .کنید حذف کلیدی کلمات لیست از باید نداشت ارتقا قابلیت ادورت

 هم با کلیدی کلمات تداخل عدم به توجه 3-6-2-4

 کلمه قتیو مثال عنوان به. باشد داشته تداخل نمایش نظر از دیگر کلمه با ای کلمه هیچ نباید کلیدی کلمات نوع به توجه با

 کلمه اول، لمهک تعریف با زیرا. است اشتباه ”ادز گوگل در تبلیغ“ کلمه تعریف است، شده تعریف فریز صورت به ”گوگل در تبلیغ“

 کاهش بر علاوه تداخل. کنند رقابت خودشان با اکانت داخل کلمات نباید کل در. داشت خواهد وجود هدف دایره در نیز دوم

 .شد خواهد نیز هزینه افزایش موجب کیفیت، امتیاز

  

https://topadvert.net/bid-strategy/
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   فرود صفحه طراحی 

 ی مطالعه با است امید. دهیم ارائه شما برای را اطلاعاتی (Landing Page) فرود صفحه با رابطه در داریم قصد مقاله این در

 .نمایید کسب را اطلاعاتی صفحه این اهمیت و فرود صفحه طراحی برای مهم پارامترهای ، فرود صفحه طراحی نحوه مقاله این

   چیست؟ فرود صفحه 3-7-1

 رایب که کنید تصور را شخصی. دهد می شکل موضوع به نسبت را فرد ذهنیت شود، می دیده اول نگاه در که چه آن همیشه

 طرف ذهنیت تا دارد مهلت ثانیه 8 تنها فرد گویند می روانشناسان. ندارید او از را اطلاعاتی هیچ و دارید دیدار او با بار اولین

 خود نا صورت به افراد اکثر اما است پسند نا امری ظاهر روی از قضاوت که درست. دهد شکل خواهد می که طور آن را مقابلش

 .دهند می انجام را کار این آگاه

 برای رکارب که هنگامی به. آید می شمار به سایت وب یک ظاهر و پوشش نحوی به نیز فرود ی صفحه همان یا پیج لندینگ

 رد جامع ذهنیت و کلی دید یک صفحه این. است آمده سایت فرود ی صفحه به او واقع در زند، می سر شما سایت به بار اولین

 سبتن مثبتی احساس بیننده در باشد، دار برخور تری بالا بصری های جذابیت از صفحه این چه هر. دهد می او به سایت تمام باره

 و یلایم آدرس کاربر، شماره: قبیل از اطلاعاتی که شوند می طراحی منظور این به معمولا فرود صفحات. گیرد می شکل شما به

 .کنند آوری جمع را کاربر با نیاز مورد ارتباطی های راه دیگر

 است؟ سایت اول صفحه همان پیج لندینگ آیا 3-7-1-1

 همان را سایت اول ی صفحه افراد گاها. دارد سایت اول ی صفحه با هایی تفاوت پیج لندینگ همان یا فرود ی صفحه

 دمات،خ بندی دسته محصولات، معرفی: جمله از متنوعی های بخش اولشان ی صفحه در ها سایت اکثر. خوانند می پیج لندینگ

 جلب و جذب هدفشان که هستند صفحاتی فرود صفحه اما. دهند می ارائه. … و کارشان و کسب ی حوزه مهم اخبار تبلیغات،

 . ودش می نوشته ”باشید همراه ما“ مضمون با ای کننده غیبتر ای جمله صفحات این در معمولا. است سایت وب به مخاطب توجه

   فرود صفحات انواع 3-7-2

3-7-2-1  click- through 

. زنند می سایت وب صفحات اندازی راه و طراحی به دست متعددی اهداف بخشیدن تحقق دنبال به ها سایت وب طراحان

 اه آن روی بر کلیک برای هایی دکمه دادن قرار با طراح فرود صفحه در. است مخاطب با نزدیک ارتباط ایجاد اهداف این از یکی

 هدکم این اصولی و درست طراحی با توانند می طراحان. کند می سایت در فعالیت ی ادامه و ارتباط برقراری به وادار را مخاطب

 است؛ موثر بسیار ROI همان یا و تبدیل نرخ بردن بالا در فرود صفحه. کنند هدایت محصولات فروش صفحات به را مخاطب ها

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
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 ارتباط قراری بر منظور به که فرودی صفحات به. نمایند تبدیل مشتری به را ساده کاربر یک درست راهنمایی با اند قادر که چرا

 .گویند می click- through اند شده طراحی مشتری با

 کاربر از اطلاعات آوری جمع 3-7-2-2

 اییه فرم صفحات این در. اند شده طراحی کاربر از اطلاعات آوری جمع منظور به که هستند ها پیج لندینگ از دیگر نوعی

 بازاریابی برای اطلاعات این. شود می دریافت کاربر از ایمیل آدرس و خانوادگی نام نام،: چون هم اطلاعاتی آن در که دارد وجود

 به بخشیدن تحقق منظور به ها لندینگ از نوع این. شوند می محسوب lead نوعی به و هستند آمد کار بسیار پیامکی و ایمیلی

 ونیکیالکتر کتاب دریافت سایت، در کاربری حساب ایجاد نامه، خبر در نام ثبت سمینار، یک در نام ثبت: چون هم متنوعی اهداف

 .کنند می آوری جمع را اربرانک اطلاعات. … و رایگان

 کالا مستقیم فروش 3-7-2-3

 ممستقی طور به صفحات این. اند شده طراحی کالا مستقیم فروش منظور به که دارند وجود فرود صفحات از دیگر نوعی

 فقط. یدشو وارد سایت به حتما که نیست لازم فرود صفحه از نوع این به ورود برای. کنند می وارد کالا خرید ی صفحه به را کاربر

 .شوید وارد صفحه این به مستقیما و کنید کلیک خرید صفحه به ورود لینک روی بر است کافی

 دخواهی راحتی به اجتماعی های شبکه در آن دادن قرار با یا و کننده تبلیغ های پیج در خود ورود صفحات دادن قرار با شما

 .شوید نزدیک خود بازاریابی اهداف به و کنید هدایت صفحات آن به را کاربر توانست

 

   فرود صفحه طراحی 3-7-3

https://topadvert.net/email-marketing/
https://topadvert.net/email-marketing/
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 رد است لازم که نکاتی از برخی توضیح به ادامه در. کرد رعایت را اصولی بایست می جذاب فرود صفحه یک طراحی برای

 :از اند عبارت موارد این. پرداخت خواهیم شود رعایت فرود صفحات طراحی

 جذاب تیتر نوشتن 3-7-3-1

 فحهص این در شده نوشته های تیتر زیر و ها تیتر است اهمیت با بسیار فرود صفحات در مخاطب جذب در که مواردی از یکی

 موجود های دکمه روی بر کردن کلیک به ترغیب را مخاطب که باشند شده نوشته ای گونه به باید عناوین و ها تیتر. باشد می

 بر دخو میل با او تا انگیزاند بر را او کنجکاوی و کند ایجاد سوال مخاطب ذهن در که است این خوب تیتر یک ویژگی. بنماید

 ینکل دادن قرار با کنید، می خرید به ترغیب را ها آن خود مخاطبان به ایمیل یک ارسال با که زمانی. کند کلیک ها کلید روی

 دهید می قرار خود ایمیل در هایی تیتر. نمایید هدایت خود سایت به را کاربر توانید می راحتی به ایمیل انتهای در فرود صفحه

 .باشند خوردار بر بالایی کنندگی ترغیب و جذابیت از بایست می نیز

 مناسب گرافیکی طراحی 3-7-3-2

 همین از .باشد نداشته ذهنیتی شما سایت وب و کار کلیت از و ببیند را شما سایت فرود ی صفحه فقط کاربر است ممکن

 از هاستفاد. باشید داشته مطلوبی خروجی تا کنید صرف بسیاری وقت و دقت فرود صفحات اندازی راه و طراحی در است لازم رو

 فرود حاتصف که کنید توجه. داشت خواهد مثبتی تاثیر بسیار فرود صفحات طراحی در بنفش رنگ مثل کننده ترغیب های رنگ

 در ها دکمه دادن قرار با. دهد انجام کاری چه است قرار که نداند و شود گم در سر مخاطب که باشد جزییات دارای قدر آن نباید

 .نشود گم در سر او تا کنید هدایت درستی به را کاربر خود مناسب جای

 هر. شود می توصیه بسیار کوتاه و جذاب های ویدئو و گرافیک موشن از استفاده پیج لندینگ همان یا فرود ی صفحه در

 .اید کرده عمل تر موفق کنید ایجاد صمیمیت احساس او در و سازید همراه خود با را مخاطب بتوانید بیشتر چه

 ها شمارنده از استفاده 3-7-3-3

 بتث رویداد در و اند پیوسته ها آن به تازگی به که افرادی نام ها آن در نام ثبت هنگام به که اید دیده را هایی سایت حتما

 نام ی مشاهده با مخاطب که چرا. است منطق و دلیل دارای روانشناسی لحاظ از اتفاق این. شود می داده نمایش اند، کرده نام

 فرد طرفی از. باشد می افراد آن کنار در اسمش شدن دیده و خود نام کردن وارد به ترغیب اند کرده نام ثبت تازگی به که افرادی

 بتث آن در زیادی های آدم که است اعتماد قابل سایت این حتما که کند می استدلال اسامی بالای و بلند لیست ی مشاهده با

 .اند کرده نام

 کامنت تعداد سایت، از کننده بازدید افراد تعداد از آماری هستندکه پیج لندینگ در موجود های شمارنده از دیگر نوعی

 ندنباش صحیح و دقیق شده ارائه ارقام و آمار این است ممکن چند هر. گذارند می نمایش به را. … و ها لایک تعداد دریافتی، های

 .دارند مخاطب ذهنیت دهی شکل بر مثبتی تاثیر روانی لحاظ از اما
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 مخاطب در ذهنی چالش ایجاد 3-7-3-4

 ازیب از منظور. کند بازی یک وارد را مخاطب بتواند که است این موثر و مناسب فرود صفحه یک های ویژگی از دیگر یکی

 را وا چالش این به پاسخ برای و کرده مطرح مخاطب برای چالش یک توانند می فرود صفحات در طراحان. نیست سرگرمی لزوما

 قرار هم کنار مبهم و مفهوم نا خط چندین فقط که اید کرده مشاهده شهر سطح در را بزرگی های بنر حتما. سازند همراه خود با

 می دست برند نام به انجام سر ها آن کردن دنبال با مخاطب و شوند می طراحی برند نام ذکر بدون اغلب ها بنر این. اند گرفته

 .ردک خود کار و کسب کردن دنبال به ترغیب را مخاطب واقع در و کرد پیاده نیز ها پیج لندینگ در شود می را طرح این. یابد


