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  دهیم انجام ریمارکتینگ ادز گوگل در چگونه 1-1

 وب نگریمارکتی تبلیغات. شود شما خرید باعث است ممکن نهایت در که است ای هوشمندانه تبلیغات ریمارکتینگ

 دماتخ یا و محصول سراغ به نهایتا دیگر های وبسایت در سایت یک مداوم تبلیغ دیدن با شما که میشود باعث سایت

 امکان نای از ادز گوگل در میتوان چگونه و چیست ریمارکتینگ بدانیم تا باشید ما مراهه. دهید سفارش و رفته نظر مورد

 .کرد استفاده ویژه

  ادز گوگل با سایت وب ریمارکتینگ 1-1-1

 خرید رایب را مچی ساعت یک و اید شده سایتی وارد کنید فرض چیست؟ ریمارکتینگ بدانیم باید ابتدا شروع برای

 دبع. دارید خرید به تمایل همچنان اما اید شده منصرف خرید از لحظه این در آن قیمت به هتوج با اما اید کرده انتخاب

 که مچی ساعت سایت، کناری قسمت در هستید، جستجو به مشغول دیگری های سایت در که حالی در روز چند از

 .شود یم داده نمایش شما به تخفیف با و دیگری قیمت با که دید خواهید را بودید کرده انتخاب

 رد را خود علاقه مورد ساعت است ممکن حتی و شود تکرار مختلف سایتهای در و بار چندین است ممکن مساله این

 وثرم بسیار محصولات فروش در و گویند می ریمارکتینگ فروش روش این به. کنید مشاهده تخفیف درصد 25 با سایتی

 .کند می برابر چندین را فروش قدرت که ستا اینترنتی بازاریابی در قوی عنصری ریمارکتینگ. است

 یستمس در. باشد می گوگل تبلیغات سیستم در آن ی استفاده سایت، وب ریمارکتینگ عالی های ویژگی از یکی

 علاوه را ودخ گوگل تبلیغات تا میکند فراهم را امکان این ریمارکتینگ یا مجدد بازاریابی (ادوردز گوگل)گوگل تبلیغات

 تینگریمارک انجام مراحل مقاله این در. اند کرده بازدید قبلا شما سایت از که دهید قرار افرادی دید معرض در مشتریان بر

 :شود می انجام مرحله دو در ریمارکتینگ. شود دادهمی آموزش ادز گوگل جدید پنل در تصویری بصورت سایت وب

 ساخت لیست جامعه هدف .1

 برای ریمارکنیگ displayساخت کمپین  .2

  هدف جامعه لیست ساخت انجام مراحل 1-1-2

. نیدک معرفی ادز گوگل پنل در را شود انجام آنها روی مجدد بازاریابی خواهید می که افرادی لیست باید گام اولین در

 طتوس افراد این شناسایی برای. اند نشده ما با تماس ی صفحه وارد ولی اند شده سایت وارد که افرادی مثال وانعن به

 .شوند شناسایی افراد این تا دهد قرار سایت در را کد یک باید ادز، گوگل

 قرار محل و کد ادز گوگل نظر، مورد افراد ویژگی معرفی از بعد. دهد می قرار شما اختیار در گوگل خود را کد این

 .است شده داده توضیح ادامه در مراحل این تمامی. کند می مشخص شما برای را سایت در آنها گرفتن

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 ادز گوگل پنل در هدف جامعه ساخت 1-1-2-1

 .شوید ادوردز گوگل اکانت وارد ابتدا

 .کنید کلیک Audience manager گزینه روی ،Shared library ستون از و TOOLS منوی از

 

 دیدج سایت وب ریمارکتینگ تعریف برای. کنید مشاهده توانید می را ریمارکتینگ لیست شده ظاهر ی صفحه در

 را هاآن از هرکدام ادامه در. شوید می مواجه ریمارکتینگ از نوع پنج با اینجا در. کنید کلیک + رنگ آبی آیکون برروی

 .کنیم می تعریف

 

 : Website visitors  تمامی بازدیدکنندگان سایت را مورد هدف قرار دهید، باید از زمانیکه می خواهید

 این گزینه ی ریمارکتینگ وب سایت استفاده کنید.

 : Mobile app users  زمانیکه می خواهید افرادی که از اپلیکیشن شما استفاده می کنند را مورد هدف

 قرار دهید، باید از این گزینه ی ریمارکتینگ وب سایت استفاده کنید.



 

 

5 

 

 : Customer emails زمانیکه می خواهید افرادی را که ایمیل آنها را دارید، مورد هدف قرار دهید باید از

 این گزینه استفاده کنید.

 :YouTube users .این گزینه برای مورد هدف قرار دادن کاربران یوتیوب استفاده می شود 

 : Custom combination  می خواهید ترکیبی از حالت های بالا را زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که

 استفاده کنید.

استفاده نمایید. زیرا با  Website visitorsبا استناد بر تجربه، تاپ ادورت پیشنهاد می کند که از حالت اول یعنی 

ر نتیجه دتوجه به شرایط کسب و کارها در ایران بهترین گزینه، این گزینه بوده و بیشترین نتیجه را حاصل خواهد کرد. 

 را انتخاب کنید. Website visitorsگزینه 

 

 ادز گوگل در سایت وب ریمارکتینگ در هدف به نسبت کلی دید یک بالا های بخش معرفی از قبل دهید اجازه

 :باشد داشته تواند می کلی حالت دو شما سایت. دهیم ارائه شما خدمت

 اینترنتی فروشگاه .1

 خدماتی سایت .2

 ارشسف یا و خرید ولی اند شده شما سایت وارد کسانیکه سایتِ وب ریمارکتینگ با تا اردد سعی ادورت تاپ گروه

 سایت حالت در. شود بیشتر فروش برای شما شانس تا کند هدایت شما سایت وب سوی به دوباره را اند نداده انجام

 صفحه مشاهده مشتری، کردن خرید )ملاک. اند نکرده خرید اما دیده را محصولات که هستند افرادی هدف فروشگاهی

 ).باشد می او توسط شد انجام موفقیت با را خرید
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 انجام را خدمات سفارش ولی اند شده سایت وارد که هستند افرادی هدف است، خدماتی سایت که دوم حالت در

 رآخ حالت (.اشدب می شما سایت ما با ارتباط و ما با تماس ی صفحه از مشتری بازدید خدمات سفارش )ملاک. اند نداده

 .اند کرده دیدن شما سایت از که است افرادی تمام دادن قرار هدف هم

 تماس صفحه به ورود به الزامی خدمات سفارش برای و دارد وجود صفحات کل در تماس شماره که حالتی در: توجه

 نیز را ندا شده شما مشتری که افرادی اند، نشده مشتری که کسانیکه بر علاوه سایت وب ریمارکتینگ ،ندارد وجود ما با

 .دهد می قرار هدف مورد

 .پردازیم می بالا تصویر در مختلف های بخش معرفی به حال

 : Audience nameکنید انتخاب خود سایت وب ریمارکتینگ برای مناسب نام بخش این در. 

 : List membersکنید انتخاب را دهید قرار هدف مورد دارید قصد که مخاطبانی باید. 

 

 

 Visitors of a page :کرده دیدن شما سایت دلخواه صفحه یک از که هستند افرادی مخاطبان دسته این 

 .اند

 Visitors of a page who did not visit another page :وارد اما اند شده سایت وارد که افرادی 

 که افرادی اصطلاح به. ندا نشده ما( با تماس یا شد انجام موفقیت با خرید: )مانند شما دلخواه صفحات

 .اند نکرده تکمیل را خود سفارش و خرید

 Visitors of a page who also visited another page :دیگر صفحات و فرود صفحه وارد که افرادی 

 .اند دیده را شما متنوع خدمات یا و محصولات کسانیکه مانند. اند شده شما سایت

 Visitors of a page who also visited during specific dates :دهد می قرار هدف مورد را افرادی 

 انجام خاص های زمان در که ویژه های فروش مانند. اند کرده دیدن شما سایت از دلخواه ی بازه یک در که

 .شود می

 Visitors of a page with a specific tag  :اند نموده استفاده تگ ریمارکتینگ از قبلا که افرادی. 
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 اگر. باشد می ما انتخابی ی گزینه Visitors of a page .دهیم می قرار هدف مورد را اول گروه مخاطبان مثال برای

 .کنید وارد باید را خود نظر مورد صفحات لینک کنید انتخاب را دیگر های گزینه

 : Initial list sizeجمع لیست این در را اند کرده دیدن شما سایت از گدشته روز 35 طی که افرادی ادز گوگل 

 .باشید کرده اضافه سایت به سایت وب ریمارکتینگِ که است صورتی در البته. کند می آوری

 : Membership durationحداکثر. دارید نگه لیست در را خود مخاطبان خواهید می که است زمانی مقدار 

 .باشد می روز 545 یا ماه 11 مقدار این

 : Descriptionکنید وارد را خود دلخواه توضیحات یدتوان می بخش این در. 

 سایت وب ریمارکتینگ تگ معرفی 1-1-2-2

 معرفی ودخ سایت در را سایت وب ریمارکتینگ تگ باید دادید، انجام را سایت وب ریمارکتینگ تنظیمات آنکه از بعد

 اتاطلاع بتواند ادز گوگل اینکه برای است بدیهی. باشد می سایت مخاطبان از داده آوری جمع برای مرحله این. کنید

 .دهیم می شرح را لازم مراحل ادامه در. باشد داشته دسترسی سایت به باید کند آوری جمع را شما مخاطبان

 که هنگامی. نمایید کلیک Audience sources ی گزینه برروی Audience manager قسمت از باید شروع برای

 املک طور به را آنها زیر تصویر در که شد خواهید روبرو دارد وجود ادز گوگل در که هایی تگ از تعدادی با کنید کلیک

 .بینید می

 

 SET UP روی AdWords tag قسمت در پس باشد، می ادز گوگل در سایت وب ریمارکتینگ به مربوط مقاله این

TAG شویم می ریمارکتینگ تگ تنطیمات قسمت وارد و کنیم می کلیک. 
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 جمع برای دوم قسمت و استاندارد اطلاعات آوری جمع برای اول قسمت. کنید می ملاحظه را مختلف قسمت دو

 آن روی نتیجه در باشد می پاسخگو کاملا مختلف کارهای و کسب برای اول قسمت. است ویژه و خاص اطلاعات آوری

 .کنیم می کلیک

 

 .باشد می متمرکز صورت به مختلف مرورگرهای در اطلاعات آوری جمع برای user id ی گزینه

 تگ. است شده داده نمایش کامل طور به سایت در آن دادن قرار ی نحوه و ریمارکتینگ تگ بعد مرحله در

 .دهید قرار head تگ داخل در باید که است شده تشکیل Event snippet و Global site tag کد دو از ریمارکتینگ

Global site tag آوریجمع خواهیدمی بازدیدکنندگان از که رهاییپارامت و گیرد قرار سایت های برگه تمامی در باید 

 .گرفت خواهد قرار Event Snippet در کنید

 

 به مربوط اطلاعات Audience sources قسمت از توانید می روز چند از بعد. کنید کلیک continue برروی آخر در

 و باشد یدمف مشتری افزایش برای تواند می ریمارکتینگ از استفاده. نمایید بررسی و ملاحظه را سایت وب ریمارکتینگ

 .نمایید استفاده آن از که کنیم می پیشنهاد
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  ریمارکنیگ برای display کمپین ساخت 1-1-3

 دفه جامعه. بسازیم را سایت وب ریمارکتینگ همان یا مجدد بازاریابی برای تبلیغاتی کمپین باید مرحله این در

 نشده ادز گوگل اکانت شارژ ی صفحه وارد اما اند شده ادورت تاپ سایت وارد که افرادی ما مثال عنوان به و است آماده

 لیست. دهیم قرار هدف مورد خواهیم می را اند شده سایت وارد ادز گوگل طریق از که افرادی تمامی همچنین و اند

 .کنید می مشاهده زیر تصویر در را شده ساخته اهداف

 

 ولا قسمت در. نمایید کلیک جدید کمپین ساخت آیکون رویبر و بروید ها کمپین ی صفحه به شروع برای 

 .کنید انتخاب را Display ی گزینه بعد قسمت در سپس و کنید انتخاب را تبلیغات از خود هدف
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 ی گزینه انتخاب از بعد Standard display campaign کرده وارد را خود سایت آدرس باید بعدی قسمت در 

 .اید شده کمپین تنظیمات وارد حال. کنید کلیک رنگ آبی دکمه روی آخر در و

 قسمت در Campaign name، کنید وارد را خود کمپین نام. 

 قسمت در Locations، اگر. کنید انتخاب را کشورها تمامی ی گزینه ما کشور برای محدودیت وجود دلیل به( 

 .(کنید انتخاب را آنها توانید می دارید، را کشورها سایر در تبلیغ قصد

 قسمت در Languages :کنید وارد را نظر مورد های زبان. 

 قسمت در Bidding :از توانید می. کنید وارد را بپردازید اقدام یا و تبدیل هر برای میخواهید که ای هزینه 

 .بگیرید کمک زیر شکل

 

 قسمت در Budget کنید وارد را نظر مورد روزانه بودجه. 

 قسمت در Ad group name کنید وارد را هیآگ گروه نام. 

 قسمت در Audiences و ویرایش باید آخر در. کنید انتخاب دلخواه به را گزینه یک فعلا هدف جامعه همان یا 

 .کنیم تعیین را نظر مورد های هدف جامعه
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 قسمت در Targeting expansion شما برای را بیشتری هدف جامعه که دهید اجازه گوگل به توانید می نیز 

 .دکن انتخاب

 قسمت در اگر bidding قسمت در. باشید کرده انتخاب را دستی ی گزینه Ad group bid ی هزینه باید 

 .کنید وارد را پرداخت برای پیشفرض

 قسمت در نهایت در Create your ads و فیلم و عکس نیازمند که بسازید را خود بنری تبلیغ باید نیز 

 .کنید مشاهده را تبلیغ نمایش پیش توانید می نمایش صفحه راست سمت در. باشد می توضیحات

 روی حال create campaign نمایید کلیک. 

 بالا نوار زا اینکار برای. کنیم تعیین را سایت وب ریمارکتینگ برای خود هدف جامعه باید و نرسیده پایان به کار هنوز

 .بروید Audience manager قسمت به و انتخاب را Tools ی گزینه

 .کنید کلیک بالا نوار از Add to روی و انتخاب را اهداف یا هدف جامعه
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 ی گزینه آخر در و وارد را جدید کمپین آدرس Targeting بروی کلیک با. کنید انتخاب را ADD AUDIENCES 

 .شد خواهد تمام کار
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  پلنر کیورد آموزش 1-2

  Google keyword planner پلنر کیورد 1-2-1

 کیورد پلنر می باشد. با استفاده از)تبلیغات در گوگل (گوگل ادز مات کلیدی مناسب دریکی از ابزار های شناسایی کل

 یابیزاربا برای آنها از و کنید شناسایی را خود گوگل تبلیغ در مناسب کلیدی کلمات توانید می پلنر کیورد آموزش

ساخت  ن درمهم ترین رک کلمه کلیدی مناسب برای تبلیغیک  انتخاب که داشت توجه باید. کنید استفاده خود اینترنتی

 می باشد که باید با دقت انتخاب شود. اکانت گوگل ادوردز

 پلنر کیورد آموزش 1-2-1-1

 .کنید مطالعه را تصویری صورت به پلنر کیورد آموزش توانید می مقاله این ی ادامه در

 لیکک (آچار) تنطیمات آیکون روی بر زیر تصویر مانند و شوید خود دز(ادور )گوگل ادز گوگل اکانت وارد ابتدا .1

 .کنید کلیک بالا و چپ سمت ی گوشه در keyword planner عبارت برروی حال. کنید

 

 ی حوزه در پربازدید کلمات تمامی توانید می چپ سمپ گزینه انتخاب با. شماست روی پیش در انتخاب دو .2

 لماتک کلیکی پرداخت هزینه و سرچ میزان توانید می راست سمت گزینه با و یدکن شناسایی را خودتان کاری

 .بیابید را خود نظر مورد

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
https://topadvert.net/select-the-appropriate-keyword-for-the-adwords/
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%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/ppc/
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 شده باز ی صفحه در. کنید کلیک Find keywords گزینه روی بر. کنیم می آغاز چپ سمت گزینه با ابتدا .3

 .کنید وارد را خودتان کاری ی حوزه به مربوط کلمه چند

 

 آن با اکانت محلی وقت که است کشوری زبان و زمان براساس دهد می نشان شما به ادز گوگل که آماری .4

 .بدهد ما به را صحیح اطلاعات تا داد تغییر را آن باید پس است، شده تنطیم

 

 نمی متحری دلایل به. کنید حذف تا است شده انتخاب که کشوری و کنید ککلی کشور کنار ویرایش روی بر .5

 .کرد انتخاب را ایران کشور توان

https://topadvert.net/
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 .کرده وارد را persian زبان و کنید کلیک زبان کنار ویرایش روی بر .6

 

 .کنید مشاهده را خود، نظر مد زبان و موقعیت به توجه با را آمار میتوانید حال .7

 

 دهد می نمایش را ماه یک در کلمه متوسط جستجو آمار ستون این: 1گزینه. 

 شود می داده نمایش ستون این در کلمه در رقابت میزان: 2گزینه. (Low=کم)،(High=)گزینه و زیاد 

 متوسط
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 دهد می نشان را نمایش بیشترین: 3گزینه. 

 صفحه بالای های لینک در ها قیمت پایین حد: 4گزینه 

 صفحه بالای های لینک در ها قیمت بالای حد: 5گزینه 

 رو روبه زیر تصویر با شوید که وارد. دهیم توضیح را Get search valume and forcast میخواهیم حال .1

 .کنید وارد را نظر مورد کلمات دقیق آمار آوردن بدست برای. شد خواهید

 

  

 .نمود انتخاب را زبان و کشور باید و است قبل حالت مانند نیز نتیجه صفحه بالای سطر .9

 

 کلمات نمایش و قیمت بینی پیش (1

 .شود می استفاده منفی کلیدی کلمات برای (2

 .دهد می نشان را گذشته آمار (3

 .شده وارد کلمات با کمپین ساخت (4

 اطلاعات کدن دانلود (5

 اطلاعات برای زمانی بازه تعیین (6

 آمار دتوانی می آنها ییرتغ با که باشد می کمپین روزانه بودجه و کلیک هزینه براساس آمار نتایج، صفحه در  .15

 .کنید ملاحظه را جدید
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 .کنید فادهاست خود اینترنتی کار و کسب وضعیت بهبود برای آن از میتوانید و اید فراگرفته را پلنر کیورد اکنون هم
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  استراتژی های پرداخت گوگل ادز 1-3

 می ادز گوگل پرداخت های استراتژی را آنها که دارد وجود هزینه پرداخت یبرا روش چندین ادز گوگل سیستم در

 گاهیآ با تا کنیم معرفی عزیزان شما به را ادز گوگل پرداخت های استراتژی تمامی تا داریم سعی ما مقاله این در. نامند

 دزا گوگل در پرداخت های استراتژی معرفی به ادامه در. دهید کاهش را ها هزینه و مدیریت را خود اکانت بتوانید بیشتر

 .پردازیم می

  ادز گوگل پرداخت های استراتژی انواع 1-3-1

1-3-1-1 Manual CPC 

 است، دستی تنطیمات معنی به استراتژی این. باشد می Manual CPC ادز، گوگل پرداخت استراتژی پرکاردبردترین

 وارد هک مقداری هر که داشت توجه باید. کنید می وارد گوگل تبلیغ در را کلیک هر هزینه دستی صورت به شما یعنی

: کنم نروش کاملا را موضوع مثال یک با بدید اجازه. کرد خواهد کسر شما حساب از قبلی نفر از بیشتر کمی گوگل کنید

 تبلیغات روی بر را سنت 55 قیمت شما الح است، داده قرار خود تبلیغ روی بر را سنت 5 رقم شما رقیب کنید فرض

 هر برای شما حساب از گوگل نتیجه در دارید، وجود رقیبتان و شما فقط هم شما کاری ی حوزه در. دهید می قرار خود

 .اید داده پیشنهاد شما که سنتی 55 نه کرد خواهد کسر سنت 7 یا 6 حدود در رقمی کلیک

1-3-1-2 Maximize clicks 

 هب استراتژی این عملکرد نحوه. دارد زیادی طرفداران که هست ادز گوگل پرداخت ستراتژیا دومین کلیک ماکزیمم

 می وارد را کنید پرداخت خواهید می کلیک هر برای که ای هزینه بیشترین و روزانه بودجه شما که است صورت این

 کلیک نبیشتری که دهد می قرار ای گونه به را شما تبلیغ جایگاه کلیک هر ی هزینه و بودجه به توجه با گوگل و کنید

 .کنید دریافت را

1-3-1-3 Target CPA 

 رخ سایت در خاص عمل یک موقع هر که کنید می تعیین شما استراتژی این در. خاص عمل انجام ازای به پرداخت

 و باشد می بالا عمل هر ی هزینه حالت این در. شود کسر هزینه شما حساب از محصول( سفارش یا پرداخت )مانند داد

 .نیست صرفا به عموما

1-3-1-4 Target ROAS 

. نیدک دریافت را تانهدف سرمایه بازگشت نرخ بودجه، به توجه با که کنید تنظیم طوری را کمپین توانیدمی شما

 رفمص را بودجه (محصول سود یا) محصول هر قیمت دهم یک تا که دهید اجازه گوگل به ٪15 تنظیم با توانیدمی مثلا

 .برسد فروش هب محصول یک تا کند

https://topadvert.net/
https://topadvert.net/google-ad/
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1-3-1-5 Maximize conversions 

 .شود می محاسبه تبدیل نرخ بیشترین براساس استراتژی این

1-3-1-6 Target impression share 

 که یدباش داشته دقت. اول صفحه در یا و باشید اول لینک در دائم خواهید می که کنید می ینتعی استراتژی این در

 ادزی بررسی و دقت با را استراتژی این پس دهد افزایش زیادی طور به را شما های هزینه تواند می اول لینک در حضور

 .کنید انتخاب

1-3-1-7 Target outranking share 

 راتژیاست این از وضعیت این در بگیرید، را او جای خواهید می شما و باشد می اول نکلی در دائما شما رقیب که زمانی

 .بگیرید را او جایگاه درصد چند میخواهید که نمود تعیین و کرد استفاده باید

Enhanced CPC 

 از استفاده ادورت تاپ .کند می تعیین را هزینه شما، کمپین تبدیل و بازگشت نرخ اساس بر گوگل استراتژی این در

 .کند نمی پیشنهاد را استراتژی این

  مالی استراتژی تغییر و تعیین نحوه آموزش 1-3-2

 خدمات نوع مبنای بر Bidding قسمت در کمپین، ساخت زمان در باید ها استراتژی این از هرکدام تعیین برای

 .کنید انتخاب را خود پرداخت استراتژی

 

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/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
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 گزینه وارد سپس شود، باز کمپین تا کنید کلیک خود نظر مورد کمپین روی شده انتخاب مالی استراتژی تغییر برای

setting قسمت از و شوید می مواجه زیر تصویر با. شوید چپ سمت نوار در Bidding گزینه کنار فلش روی شده وارد 

 .دهید تغییر (Change bid startegy) را مالی استراتژی و کنید کلیک
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  نحوه اتصال گوگل آنالیتیکس به گوگل ادز 1-4

 را خود سایت سئو توانید می آن با که است سایت های ورودی بررسی و تحلیل ابزارهای از یکی آنالیتیکس گوگل

 در. است (گلگو در تبلیغات) ادز گوگل آمار بررسی آنالیتیکس، گوگل ابزارهای از یکی. بخشید بهبود آنرا و کرده بررسی

 رارق بررسی مورد را آنها سپس و کند می دریافت ادز گوگل از را شما سایت های ورودی آنالیتیکس گوگل قسمت این

 گوگل اتصال که است نیاز منظور این به رسیدن برای. داد خواهد قرار شما اختیار در را آن نتایج نهایت در و دهد می

 .بپذیرد انجام ادز گوگل به آنالیتیکس

  ادز گوگل به آنالیتیکس گوگل اتصال 1-4-1

 های پنل .باشید داشته ادز گوگل اختصاصی اکانت باید شما که است این باشید داشته توجه باید که مهمی ی نکته

 در ها رسیدست اغلب که باشید داشته توجه آن بر علاوه همچنین. ندارند را آنالیتیکس گوگل به اتصال قابلیت فارسی

 دسترسی خود ادز گوگل اکانت به بایستی که کنید توجه صورت این در. است standard صورت به معمولا ادوردز گوگل

admin را شما رسیدست تا بفرمایید خود گوگل تبلیغات قرارداد طرف شرکت به کافیست منظور این برای. باشید داشته 

 .نمایند تبدیل admin حالت به standard حالت از

 ادز گوگل به آنالیتیکس گوگل اتصال مراحل 1-4-1-1

 .شوید (Google Analytics) آنالیتیکس گوگل اکانت وارد .1

 Google Ads Linking روی بر ادامه در. کنید کلیک admin روی بر صفحه ایینپ و چپ سمت نوار در .2

 .کنید کلیک

https://topadvert.net/
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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 هک ادزی گوگل های اکانت توانید می شما مرحله این در. نمایید کلیک دکمه ان بروری جدید صفحه در .3

 .کنید مشاهده را است متصل شما ایمیل به

 

 نظر مورد اکانت انتخاب .4

 مورد اکانت باید که باشد می مشاهده قابل قسمت این در دارید admin دسنرسی ها آن به که هایی اکانت تمامی

 .بزنید را continue دکمه انتخاب از پس. کنید انتخاب آنها میان از را خود نظر

 ونست در را ها اکانت توانید می و است شده وصل ادز گوگل اکانت به شما آنالیتیکس گوگل مراحل اتمام از بعد

Account، کنید حذف یا و تغییر. 

  ادوردز اطلاعات اشتراک سازی فعال 1-4-2
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 اشتراک به را شده آوری جمع اطلاعات و رفته خود ادوردز گوگل اکانت به بایستی شما مرحله ترین مهم و آخرین در

 .کنید کلیک Linked accounts روی بر ادامه در و کرده کلیک Tools & Settings روی بر ابتدا منظور این برای. بگذارید

 

 برای. نیدک انتخاب بایستی را شود متصل آن به شما ادز گوگل اکانت دارید قصد که محیطی باید شما قسمت این در

 .کنید کلیک Google Analytics قسمت از DETAILS گزینه روی بر منظور این
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 پنل داخل در و شما ایمیل روی رب که میکنید مشاهده را هایی اکانت که شد خواهید محیطی وارد شما ادامه در

 .کنید انتخاب را مربوطه اکانت زیر، تصویر همانند ، Edit گزینه روی بر. دارد وجود آنالیتیکس گوگل

 

 از شما اطلاعات تا نمایید فعال را Import site metrics و Link گزینه دو هر حتما گزینه این روی بر کلیک از پس

 .کند پیدا انتقال آنالیتیکس گلگو اکانت به ادز گوگل اکانت
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  چیست؟ ادز گوگل در جستجو متناسب تبلیغ 1-5

 امکان یک وجستج متناسب تبلیغ. شد خواهید آشنا تبلیغ این ساخت نحوه و جستجو متناسب تبلیغ با مقاله این در

 دمور تبلیغ است دهدا انجام سرچ آن در کاربر که دستگاهی و جستجو متن به توجه با که است ادوردز گوگل طرف از

 .آورد می در نمایش به را شما نظر

  جستجو متناسب تبلیغ با آشنایی 1-5-1

 گلگو جدید قابلیت با را شما خواهیم می امروز ولی ایم داده آموزش شما خدمت را گوگل تبلیغ ساخت ی نحوه قبلا

 شتریبی مشتری ها، هزینه کاهش بر علاوه و باشید داشته بهتری عملکرد تا کند می کمک شما به که کنیم آشنا ادز

 یک جستجو متناسب تبلیغ. باشد می Responsive search ads یا جستجو متناسب تبلیغ قابلیت این اسم. کنید جذب

 توضیحات نتری مناسب و عنوان ترین مناسب گوگل تبلیغ، توضیحات و انعنو چندین معرفی با که باشد می تبلیغ نوع

 وا به مخاطب نیاز به مربوط عبارات ترین مرتبط یعنی. دهد می نمایش مخاطب به شده جستجو عبارت به توجه با را

 کاهش را شما های هزینه همچنین و شد خواهد نمایش به کلیک میزان بالارفتن سبب امر این. شود می داده نمایش

 .داد خواهد

 جستجو متناسب تبلیغ های مزیت 1-5-1-1

 عنوان بالای تعداد معرفی 

 توضیحات متن بالای تعداد معرفی 

 دارند متنوع خدمات که کارهایی کسب برای استفاده قابل 

 بالا تبلیغات ی دامنه 

 بالا کیفیت امتیاز 

 گوگل تبلیغات های هزینه کاهش 

 تبلیغات بازدهی افزایش 

 و… 

  Responsive search ads ساخت آموزش 1-5-2

 تبلیغ این از یمتن تبلیغ بر علاوه که کنید دقت. شوید نظر مورد کمپین وارد باید جستجو متناسب تبلیغ ساخت برای

 .کنید حفظ را تبلیغ آن بود، بهتر که تبلیغی هر عملکرد زمان مرور به و کنید استفاده توانید می هم

https://topadvert.net/google-ads/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
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 تصویر مانند مرحله این در. کنید انتخاب را + رنگ آی آیکون و کنید کلیک Ads & extentions برروی شروع برای

 تا کنید کلیک Responsive search ads ی گزینه برروی باید اینجا در. کنید انتخاب را خود نظر مورد تبلیغ نوع باید بالا

 .ساخت را جستجو متناسب تبلیغ بتوان

 

 گروه و کمپین که شود می خواسته شما از مرحله این در باشید، نکرده انتخاب را خاصی آگهی گروه یا و کمپین اگر

 را ودخ نظر مورد مسیر مرحله این در. کنید انتخاب را شود اضافه آن به جستجو متناسب تبلیغ دارید قصد که آگهی

 (.شد نخواهد ادهد نمایش شما برای پنجره این باشید، شده خود نظر مورد آگهی گروه وارد قبل از )اگر. کنید انتخاب
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 پایین قسمت در و کنید وارد را خود مورد های عنوان باید نوشته New headline که هایی محل در صفحه این در

 .کنید پیدا را نظر مورد توضیحات متن تر

 تبلیغ ساخت مورد در نکته 1-5-2-1

 باشد مرتبط اکامل باید آگهی گروه هر در موجود کلمات کردیم ذکر ادز گوگل ساختار در که همانطور. 

 باشد تبلیغ به مرتبط کاملا و جذاب متن. 

 نکنید استفاده عمومی نکات از. 

 کنید ذکر را رقبا با خود تمایز وجه. 

 بپرهیزید تکراری مسائل از. 
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  بسازید کاربر میل باب تبلیغ متن گوگل، دینامیکی تبلیغ با 1-6

 به یتوانیدم تبلیغ نوع این از استفاده با. ایم داختهپر گوگل دینامیکی تبلیغ ساخت نحوه و معرفی به مقاله این در

 هدف شتریم دنبال به و کنید بهینه را خود تبلیغات ترتیب این به. میباشد آن دنبال به که دهید نشان را چیزی کاربر

 .بگردید خود

  چیست؟ گوگل دینامیکی تبلیغ 1-6-1

 عادی تحال همان استاندارد حالت. کند می کار گوگل دینامیکی تبلیغ و استاندارد ورتص دو به گوگل تبلیغات

 التح این از اینترنتی کارهای و کسب بیشتر که شد( صحبت مفصلا آن درباره چیست ادوردز گوگل مقاله )در است

 .است شده داده توضیح ادز گوگل آموزش در آن ساخت نحوه و کنند می ادهاستف

 صفحه آن محتویات به توجه با گوگل و شود می معرفی گوگل به را فرود صفحات آدرس گوگل دینامیکی تبلیغ در

 ضیحتو تصویری بصورت گوگل دینامیکی تبلیغ ساخت نحوه ادامه در. کند می هدایت سایت سمت به را مخاطبان ها،

 .شود می داده

 کلیدی کلمات اب گوگل دینامیکی تبلیغات تفاوت هم آن باشید داشته توجه نکته یک به دینامیکی تبلیغات بحث در

 صفحه تنها و شود نمی وارد جستجو برای کلیدی ی کلمه گوگل، دینامیکی تبلیغ در. ادز گوگل تبلیغ متن در یکدینام

 تبلیغ اب مرتبط کالای و خدمات که کاربری به تبلیغات و شده وارد تبلیغ در ارائه مورد کالاهای و خدمات مبنای بر فرود

 صورتب را خود کلیدواژه ترین اصلی دینامیکی؛ کلیدی کلمه با یغتبل در اما. شود می داده نمایش کند، می جستجو را

 لمهک جای به کلمات آن کند می جستجو را تبلیغ با مرتبط کلمات کاربر که انیزم و آورده تبلیغ متن در دینامیک

 تمادعا جلب موجب تبلیغ متن در کاربر شده وارد کلمه نمایش. شوند می داده نمایش شده تعریف دینامیکی کلیدی

 .شد خواهد او بیشتر

  ادز گوگل ی مزایده در رقابت نحوه 1-6-2

 اتوماتیک بصورت گوگل. نیست کلیدی کلمات تعریف به نیاز دیگر کنید می معرفی را خود فرود صفحات هنگامیکه

 یحوضت مثال یک ذکر با بدهید اجازه است؟؟ صورت چه به رقابت اما دهد می نمایش مرتبط جستجوهای به را شما تبلیغ

 :دهیم

 از یکی. یما کرده استفاده دینامیکی گوگل تبلیغ گازی کولر برای و داریم خانگی لوازم فروشگاه یک ما کنید فرض

 پیروز ما همکار گازی کولر کلمه رقابت در صورت این در. است کرده وارد Exact صورت به را گازی کولر کلمه همکاران

 Broad و Phrase کلمات با فقط و شود نمی رقابت وارد Exact match کلمات با دینامیکی گوگل تبلیغ زیرا بود خواهد

. نیست مناسب دینامیکی گوگل تبلیغ باشد، Exact بصورت کار و کسب به مربوط کلمات که هنگامی پس. کند می رقابت

https://topadvert.net/
http://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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/
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 ها روشگاهف ثلم شود می شامل را متنوعی کلمات که است مناسب کارهایی و کسب برای دینامیکی گوگل تبلیغ کل در

 .شود می جستجو مختلف اشکال به آنها به مربوط کلیدی کلمات که کارهایی و کسب و

 

  هستند کنترل قابل گوگل دینامیک تبلیغ در که مواردی 1-6-3

 روزانه بودجه میزان 

 مقدار Bid 

 فرود صفحات 

 منفی کلیدی کلمات معرفی 

 ندارید نظر مد که اهدافی معرفی 

 نمایش و کلیک براساس گیری گزارش 

 کمپین در و است استفاده قابل Search Network های کمپین در فقط دینامیک تبلیغ باشید؛ داشته توجه

 .نیست استفاده قابل Display Network و Shopping های

  گوگل دینامیک تبلیغ ساخت آموزش 1-6-4

. کنند فعالیت توانند می نهمزما و ساخت توان می را Dynamic و Standard آگهی گروه حالت دو هر کمپین یک در

 رو روبه زیر تصویر با. کنید کلیک چپ سمت بالا )+( رنگ آبی آیکون برروی و شوید نظر مورد کمپین وارد شروع برای

 .شد خواهید
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 .کنید انتخاب را Dynamic ی گزینه قسمت این از .1

 .کنید وارد را آگهی گروه نام .2

 .کنید وارد را کنید پرداخت خواهید می کلیک هر برای که ای هزینه مقدار .3

 .کنید انتخاب را خود تبلیغاتی گروه توانید می قسمت این از .4

 :است تبلیغ متن نوشتن بعدی مرحله
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 نهات شما و کند می انتخاب فرود صفحات و شده جستجو عبارت به توجه با گوگل را عنوان که باشید داشته توجه

 تا کنید انتخاب را Done گزینه ادامه برای. بنویسید جامع و جذاب اتیتوضیح کنید سعی. کنید کامل را توضیحات باید

 .برسد اتمام به ساخت عملیات

  دینامیکی تبلیغ برای منفی کلیدی کلمه معرفی 1-6-5

 می Negative keywords قسمت در. باشد می استاندارد حالت مانند نیز حالت این در منفی کلیدی کلمه معرفی

 .کنید افهاض گوگل دینامیک تبلیغ به را شود داده نمایش تبلیغتان آنها جستجوی با خواهید نمی که را کلماتی توانید
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  در گوگل ادز PERFORMANCE PLANNERمعرفی  1-7

 این. داریم رو پیش در را Performance Planner نام به جدیدی بخش معرفی ادوردز، های آموزش از بخش این در

 هنحو ادامه در. میدهد برآوردی آینده در ما دریافتی های کلیک تعداد و هزینه میزان زا ما به ادز گوگل در کاربردی ابزار

 .دهیم می آموزش را Performance Planner ابزار با کار

  Performance Planner عملکرد بررسی ابزار 1-7-1

 در. دارد وجود متنوعی ابزارهای ،تبلیغ مناسب کلیدی کلمات انتخاب و ادز( گوگل) گوگل در تبلیغات بررسی برای

 کیورد وگلگ ابزار آنها مهمترین که دارد وجود غاتیتبلی کمپین عملکرد بهبود برای ابزار چندین نیز ادز گوگل اصلی پنل

 برای را ادز گوگل جدید ابزار خواهیم می مقاله این در. ایم داده ارائه را آن کامل تصویری آموزش قبلا. باشد می پلنر

 Performance ابزار، این نام. باشد می آینده در مصرفی هزینه و دریافتی کلیک بینی پیش برای ابزار این. دهیم شرح شما

Planner با. است Performance Planner کلیک میزان چه آینده در مختلف های هزینه ازای به که دریابید توانید می 

 شما های کلیک میزان چه بدهید، افزایش را خود بودجه وقتی بدانید خواهید می مثال عنوان به. کرد خواهید دریافت

  .داشت خواهد افزایش

  Performance Planner ابزار آموزش 1-7-2

 کافی مارآ گوگل تا باشد، گذشته شما اکانت کار به شروع زمان از مدتی باید دقیق آمار ارائه برای باشید داشته توجه

 دریافتی های کلیک بینی پیش برای Performance Planner ابزار گفتیم که همانطور. باشد داشته تحلیل و ارائه برای

 Performance ی گزینه Tools قسمت از. شوید خود اکانت وارد کار، شروع برای. تاس مختلف های هزینه ازای به

Planner شوید ابزار با کار فضای وارد تا کنید انتخاب را. 

 

https://topadvert.net/
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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 مپینک و کنید کلیک + رنگ آبی آیکون برروی کار این برای. بسازید جدید پلن یک باید شده ظاهر ی صفحه در

 .کنید انتخاب ها کلیک بینی پیش برای را خود نظر مورد

 

 و هزینه متوسط کلیک، تعداد توانید می. کنید انتخاب بینی پیش این از را خود هدف و زمانی بازه باید اینکار از بعد

 تعداد ” حالت ما نمونه عنوان به. نمایید کلیک CREAT PLAN برروی یتنها در و. کنید انتخاب بینی پیش برای را …

 .ایم کرده انتخاب نیبی پیش برای را ”کلیک

 

 .گرفت خواهد قرار اختیارتان در قسمت دو

1-7-2-1 PLAN FORCAST 

 ابانتخ بینی پیش برای را کلیک )اگر کلیک میزان که شد خواهد داده نمایش شما برای نموداری قسمت این در

 .دهد می نمایش شده، مصرف هزینه به نسبت را باشید( کرده
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1-7-2-2 COMPARE 

 هزینه و کلیک میزان کلی، مصرف ی زمینه در کمپین آینده و حال گذشته، عملکرد ینب ای مقایسه قسمت این در

 .گیرد می قرار شما اختیار در کلیک هر ی
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  گذشته با ادز گوگل عملکرد مقایسه 1-8

 ی ازهب این کنید، انتخاب که ای بازه هر یعنی. دهیم توضیج را ادز گوگل عملکرد مقایسه راه میخواهیم مقاله این در

 روز مارآ با امروز آمار کنید، انتخاب را امروز وقتی مثال عنوان به. شود می مقایسه آن قبلی متناظر زمانی ی بازه با زمانی

 شود می مقایسه آن از قبلی متوالی روزی سه آمار با آمار کنید، انتخاب را متوالی روز سه وقتی و شود می مقایسه قبل

 .تهگذش ی هفته با هفته این مانند یا

 مثال وانعن به. شود می مقایسه آن قبلی متناظر زمانی ی بازه با زمانی ی بازه این کنید، انتخاب که ای بازه هر یعنی

 اب آمار کنید، انتخاب را متوالی روز سه وقتی و شود می مقایسه قبل روز آمار با امروز آمار کنید، انتخاب را امروز وقتی

 .گذشته ی هفته با هفته این مانند یا شود می مقایسه آن از قبلی متوالی روزی سه آمار

  گذشته با ادز گوگل تبلیغ امروز عملکرد مقایسه 1-8-1

 دهش انجام ادز گوگل اکانت برروی که اقداماتی تاثیر توان می چگونه که است آمده پیش شما برای سوال این حتما

 هر مارآ بتوانید آن تا کرده معرفی جدید ابزار یک ادز گوگل گذشته، با ادز گوگل عملکرد مقایسه برای کرد، مشاهده را

 گهیآ کلمات، از هریک رشد و افت میزان و نمایید مقایسه اکانت فعالیت از ای بازه هر با را اکانت فعالیت زمان از ای بازه

 هفته رد کلیک میزان که ببینید لمثا طور به. کنید مقایسه پارامتری هر در را ادز گوگل ساختار تمامی و ها کمپین ها،

 .است کرده تفاوتی چه آنها ی هزینه همچنین و داشته تغییری چه گذشته ی هفته به نسبت جاری ی

  ادز گوگل عملکرد مقایسه جدید ابزار 1-8-2

 رزی تصویر در که همانطور. است شده اضافه آمار نمایش تاریخ تنظیم قسمت در ادز گوگل عملکرد مقایسه ابزار

 :کنید انتخاب توانید می مقایسه برای گزینه دو compare ی گزینه فعالسازی از بعد کنید می همشاهد

https://topadvert.net/
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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 زمانی ی بازه این کنید، انتخاب که ای بازه هر یعنی :(Previous period)مقایسه با آمار متناظر قبلی .1

 با زامرو آمار کنید، انتخاب را امروز وقتی مثال عنوان به. شود می مقایسه آن قبلی متناظر زمانی ی بازه با

 قبلی متوالی روزی سه آمار با آمار کنید، انتخاب را متوالی روز سه وقتی و شود می مقایسه قبل روز آمار

 .گذشته ی هفته با هفته این مانند یا شود می مقایسه آن از
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 انتخاب هم با مقایسه برای دلخواه بازه دو توانید می قسمت این در :(Custom) دلخواه زمانی بازه با مقایسه .2

 .کنید

 ادز گوگل عملکرد مقایسه نتایج ی مشاهده نحوه 1-8-2-1

 یسهمقا انتخابی زمانی بازه با را ادز گوگل ساختار از هریک از پارامتر هر توانید می دلخواه زمانی بازه انتخاب از بعد

 به کافیست.  …و کلمات هم آگهی، هم آگهی، گروه هم و کنید مقایسه گذشته با را کمپین میتونید هم یعنی. کنید

 با Feb 26 و 25 روزهای های داده زیر تصویر در مثال عنوان به. کنید نگاه ادز گوگل ساختار از یک هر مقابل ستونهای

 و تهس بینهایت ها کلیک تعداد در تغییرات که شده ذکر اول کمپین مقابل. است شده مقایسه Feb 24 و 23 روزهای

 سط در دوم کمپین مقابل در ولی. است بوده متوقف Feb 24 و 23 روزهای در کمپین این که است لدلی این به هم آن

 .است یافته افزایش درصد 11.69 ها کلیک میزان که بینید می دوم
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  ریمارکتینگ 1-9

 تا باشید اههمر ما با ادامه در. است آن به مربوط موضاعات و ریمارکتینگ مفهوم شرح مقاله این ی ارائه از ما هدف

 .آورید بدست مجدد یابی بازار همان یا ریمارکتینگ ی زمینه در را خود سوالات پاسخ

  چیست؟ ریمارکتینگ 1-9-1

Remarketing استفاده آن از مشتری نظر جذب جهت که است هایی استراتژی از یکی مجدد بازاریابی همان یا 

. ستا نکرده جلب را او نظر شما محصولات از یک هیچ اام است شده وارد شما سایت به کاربر یک کنید فرض. کنند می

 ودب خواهید قادر ریمارکتینگ های استراتژی با شما. کرد خواهد ترک را سایت لحظه چند گذشت از پس کاربری چنین

 . بیاورید خود اپلیکیشن یا و سایت به را او و بگیرید ارتباط کاربر با جدید راهی از و مجدد طور به

 ها مدت که مخاطبان از دسته آن که چرا. باشد می عقلانی و درست بسیار کار ریمارکتینگ استراتژی از استفاده

 رفتنگ نظر در با توان می پس. اند بوده مند علاقه شما فعالیت ی حوزه به نحوی به اند، کرده مراجعه شما سایت به پیش

 .کرد طراحی سایت به او مجدد ورود برای ای انگیزه تخفیفات برخی

 

 دخواهی بهتر خود هدف ی جامعه شناسایی با شما که چرا. است آور سود زیادی حد تا ریمارکتینگ روش از استفاده

 این هک گفت توان می پس. شوید بیشتر فروش به منجر او نیاز رفع با و کرده عرضه کاربر به را خود محصولات توانست

 .دارد بالایی اقتصادی توجیه روش

 مشتری جذب رد تبلیغات اهمیت 1-9-1-1

 هساد. دارند مختلف انواع ها تبلیغات. شود می انجام تبلیغات طریق از مشتری جذب راه ترین مهم گفت توان می

. ودش می فروش به منجر که است هایی راه ترین موثر از یکی خود روش این. است دهان به دهان تبلیغات آن نوع ترین



 

 

39 

 

 ها تسای وب فضای در تبلیغات های روش ترین متداول زا یکی. است متفاوت مقداری مجازی دنیای در تبلیغات سبک

 لازم کاتین رعایت روش این بودن بخش نتیجه و کارایی افزایش برای. باشد می ریمارکتینگ از استفاده ها اپلیکیشن و

 مایشن که شود می گفته. است تبلیغات نمایش زمانی های بازه به توجه روش این از استفاده در مهم نکات از یکی. است

 .شود ها تبلیغات تمام کردن مسدود به مجبور را مخاطب که باشد زیاد قدری به نباید تبلیغات

  google ads در ریمارکتینگ انواع 1-9-2

 بازاریابی زا توانید می است، سایت در نام ثبت افزایش یا و کاربر بازدید نرخ بردن بالا ریمارکتینگ از شما هدف اگر

 برگردانده شما به تبلیغات های هزینه از زیادی حد تا که شود می موجب امر این. نمایید استفاده googleadsدر مجدد

 نکنید یتلق هزینه کنید می صرف تبلیغات بابت که مبلغی :گوید می که دارد وجود زمینه این در معروفی ی جمله. شود

 .بدانید گذاری سرمایه نوعی را مبلغ این بلکه

  

 

 :از اند عبارت موارد این. کرد خواهیم عنوان را ادز گوگل در ریمارکتینگ انواع از مورد چندین ادامه در

 استاندارد ریمارکتینگ روش از استفاده 1-9-2-1

https://cobiro.com/google-search?gclid=EAIaIQobChMIj4XejLeW5QIVCLDtCh3SoQ5dEAAYASAAEgIDcPD_BwE
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 می شنمای به اند کرده بررسی را شما سایت قبلا که مخاطبانی برای را شما سایت وب تبلیغات گوگل روش این در

 افزایش موجب خود امر همین و زند می سر صفحه به شما سایت تبلیغات ی مشاهده با آگاه خود نا افراد این. گذارد

 .شود می محصول فروش افزایش تبع به و سایت بازدید

 shared ی گزینه روی کردن کلیک با سپس. شوید ادز گوگل اکانت وارد بایست می گوگل امکان این از استفاده برای

library انتخاب و audience ی گزینه روی سپس. نمایید انتخاب را خود ینگریمارکت مخاطبان لیست set up 

Remarketing اربرک یک ماندن زمان مدت بایست می مرحله این در. نمایید تایید را خود نظر مورد لیست و کرده کلیک 

 .است یرتغی قابل راحتی به شده تعیین زمان این که است ذکر به لازم. نمایید تعیین را خود مجدد بازاریابی لیست در

  ها افزار نرم برای ریمارکتینگ 1-9-2-2

 می رد نمایش به اند کرده استفاده شما موبایلی اپلیکیشن از که افرادی برای را شما تبلیغات گوگل روش این در

 یهای آن یا و آشناست گوششان به شما تجاری عنوان که کاربرانی شود می باعث قبلی روش همانند هم روش این. آورد

 .بزنند شما سایت وب به سری اند مند علاقه شما لیتفعا ی حوزه به که

 با پسس. شوید خود ادز گوگل اکانت وارد ابتدا بایست می ها اپلیکیشن کاربران برای مجدد یابی بازار انجام برای

 تبلیغات ارسال جهت را خود مخاطب لیست توانید می audience انتخاب و shared library ی گزینه روی بر کردن کلیک

 را view advert tracking گزینه است لازم سپس. کنید کلیک set up ی گزینه روی بر بایست می شما حال. کنید وارد

 .شد خواهد فراهم مخاطبان برای تبلیغات ی مشاهده امکان آمده، در نمایش به آیدی کردن کپی با و کرده انتخاب

 

 ویدئو نمایش اساس بر ریمارکتینگ 1-9-2-3

 ی حوزه با مرتبط های ویدئو ی مشاهده حال در که افرادی برای را شما ویدئویی های لیغاتتب گوگل روش این در

 اربرانک برای آپارات یا و یوتیوب در گوگل تبلیغاتی های ویدئو اغلب. آورد می در نمایش به هستند شما کار و کسب

 هاینک تا ببینند ویدئو دارند علاقه بیشتر فرادا از درصد 56 که دهد می نشان ارقام و آمار. شود می داده نمایش مند علاقه

https://topadvert.net/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://topadvert.net/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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 وانت می پس. کند می جلب را بیشتری مخاطب گرافی موشن های ویدئو که است شده گفته. ندبخوان متنی محتوای

 جلب ودخ به را هدف جامعه اکثریت نظر توانست خواهید نمایید استفاده ویدئویی های تبلیغات از اگر که گرفت نتیجه

 .کنید

 ایمیل توسط ارکتینگریم 1-9-2-4

 برای .باشید داشته اختیار در خود مخاطبان های ایمیل از لیستی قبل از بایست می مجدد بازاریابی از روش این در

 وارد سایت وب در شده مشخص قسمت در را آدرسش بخواهید او خود از است بهتر مخاطب ایمیل آدرس آوری جمع

 یم فیک ها آدرس این اکثر که چرا. نکنید استفاده رسند می فروش به که آماده های لیست از شود می توصیه. کند

 .است کم بسیار باشند نزیک شما هدف ی جامعه به افراد این اینکه احتمال و باشند

 ره که زمان هر سپس و نموده آپلود ادز گوگل در شده مشخص قسمت در بایست می را خود مخاطبان ایمیل لیست

 یلایم آدرس به تبلیغات کنند، سرچ جو و جست موتور در را موضوعی یا و شوند خود جیمیل بحسا وارد کاربران از یک

 .شود می ارسال او

 

 shared ی گزینه روی بر سپس. شوید خود ادز گوگل اکانت وارد بایست می ابتدا ایمیلی مجدد بازاریابی انجام برای

library ی هگزین روی بر بایست می کار این برای. کنید انتخاب را خود مخاطبان که رسیده آن زمان حال. کنید کلیک 

remarketing list ادز گوگل در را ایمیل فایل بایست می کار این انجام از پس. کنید کلیک ایمیل مخاطبان به مربوط 
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 تا دهید انجام را مراحل تمام حوصله و صبر با. انجامد طول به ساعت چند حدود است ممکن پروسه این. نمایید آپلود

 .شود ارسال کاربران برای تبلیغاتی های ایمیل

  اجتماعی های شبکه در مجدد بازاریابی 1-9-2-5

 آشپزی مثلا خاص ی حوزه یک در پیج یک کردن فالو از پس که است افتاده اتفاق شما برای حال به تا حتما

 و. وردآ در نمایش به شما برای ها پیشنهاد قسمت در را آشپزی یعنی نظر مورد ی حوزه به نزدیک های پیج اینستاگرام

 ینگریمارکت نوعی نیز تبلیغات نوع این. آید در نمایش به تان برای آشپزی های ویدئو explore قسمت در است ممکن یا

 به را خود پیج جامع و خوب مطالب ارائه با بایست می فقط. داشت کنترلی آن روی توان نمی اما. آید می حساب به

 بسیار خاطبم با تعامل و پست انتشار های زمانی بازه محتوا، تولید ی زمینه در باید کار این برای. سانیدبشنا اینستاگرام

 .باشید کرده عمل موفق
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  2 فصل

 حل مشکلات رایج گوگل ادز
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  (MALICIOUS OR UNWANTED SOFTWARE) ادوردز گوگل تبلیغ رد 2-1

 Malicious or Unwanted مشکل دلیل به را تبلیغ گوگل هک باشد داده رخ هم شما برای ناگوار اتفاق این شاید 

Software ار تبلیغ گوگل نشود، برطرف سایت های ویروس که زمانی تا دهد می رخ اتفاق این وقتی. باشد نموده رد 

 رد باید که هست کارهایی مهمترین از یکی Malicious or Unwanted Software مشکل رفع بنابراین. کرد نخواهد تایید

 .شود انجام زمان کوتاهترین

  Malicious or Unwanted Software مشکل رفع 2-1-1

 لایلید از یکی !!!.اید شده مواجه جدی و خطرناک مشکلی با که بگویم باید هستید مقاله این مطالعه حال در شما اگر

 لاحاصط در که شماست سایت ساختار در موجود مشکلات نداند تبلیغات انجام به مجاز را شما ادز گوگل است ممکن که

 نمایان (Ads) شما تبلیغ تایید هنگام در معمولا مورد این. شود می شناخته Malicious or Unwanted Software ارور با

 !است شده Disapprove شما تبلیغات اصطلاح در. گردد می ظاهر تبلیغ رد دلیل قسمت در و شده

 ینصورتا غیر در. کنید مشکل رفع به اقدام تبلیغتان، شدن اپروو دیس صورت در توانید می بخش این مطالعه با شما

 .باشید ارتباط در گوگل رسمی پارتنر عنوان به ما کارشناسان با توانید می

 چیست؟ افزار بد یا مخرب محتوی 2-1-1-1

 تلفن دستگاه رایانه، به رساندن آسیب برای خاص وربط که است موبایل یا کامپیوتری افزاری نرم هر مخرب افزار بد“

 می نشان را مخربی رفتار بدافزارها. گیرد می قرار استفاده مورد آن کاربران یا و است اجرا حال در که افزاری نرم همراه،

 ”.باشد ها ویروس مانند مضر افزارهای نرم نصب و کاربر رضایت بدون افزار نرم نصب شامل تواند می که دهند

. شد ادهد توضیح بالا در که باشد افزاری نرم یا بدافزار حاوی واقعاً شما فرود صفحه که است بعید بسیار حقیقت، در

 هایسازمان از اطلاعات این است! خودکار کاملاً بدافزار یا مخرب محتوای کشف برای گوگل پیچیده روند شود، می گفته

 ضوابط این اساس بر را شما سایت سپس شده، آوری جمع کنند، می ردیابی را بدافزار و مخرب محتوای که معتبری

 .کند می اسکن

 یک رد دیگری فرد یا و شما استفاده مورد های پلاگین یا شما که است کدی دارای شما سایت وب تر ساده بیانی به

 .است داده قرار شما سایت وب از متعددی صفحات یا صفحه

https://topadvert.net/
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 Google Ads تبلیغات تأیید عدم احتمالی علل 2-1-1-2

 فرود صفحه بودن ایمن صورت در (https)، URL از نباید فرود صفحه خروجی های http کنند استفاده. 

 که هاستی روی بر تصاویر Google Ads اند شده ذخیره کند، نمی تأیید. 

 فرود صفحه بودن ریدایرکت. 

 وردپرس های افزونه از یکی (Plugin) خود های افزونه یا ها پلاگین )حتما. شود می تلقی مخرب گوگل توسط 

 (کنید تهیه معتبر منابع از را

 سفارشی های اسکریپت (Custom script) توسط شده ارجاع خارجی محتوای به فرود، صفحه به شده اضافه 

 .دهند می ارجاع گوگل

 روعش زمانی طفق افزار نرم بارگیری: اید گنجانده فرود صفحه در را خودکار( )دانلود خودکار های بارگیری شما 

 )دانلود .بدهد را بارگیری اجازه رضایت با و واضح برچسب با بارگیری دکمه روی بر کلیک با کاربر که شود می

 (کاربر برای خودکار

 افزار )نرم. دهد می سوق حساس اطلاعات ارائه سمت به را کننده بازدید که اید کرده وارد را هایی زمینه شما 

 (.کند جمع مناسب رمزگذاری بدون را بانکی جزئیات مانند حساس اطلاعات نباید کدی هیچ یا

 ناساییش بدون ”پخش“ یا ”دانلود“ کلمات حاوی فقط که تبلیغی: مثال عنوان به انتظار، مورد مطالب غلط ارائه 

 .است شده تبلیغ آن برای که است افزاری نرم

 شود می دانلود به منجر که ”پخش“ دکمه. 

 برای دهد می ارائه را محتوا کند می وانمود و کند می تقلید ناشر سایت وب احساس و ظاهر از که تبلیغی( 

 .شود می مرتبط غیر افزار نرم یک به منجر عوض در اما فیلم( مثال

 مخرب های لینک دارای های سایت به شما سایت طرف از دهی لینک 

 معتبر غیر و ناشناس های افزونه از استفاده 

 مستر وب گوگل رد موجود ایرادات بررسی 2-1-1-3

 اید، نکرده استفاده جستجو کنسول از قبلاً اگر. کنید بررسی Google جستجوی کنسول در را خود سایت وضعیت

URL دتأیی تا است لازم. کنید کلیک ”ویژگی یک افزودن“ روی آن، وضعیت دیدن برای و کرده وارد را خود سایت وب 

 سولکن اگر. کنید مطالعه را تولز مستر وب آموزش مقاله توانید می شما منظور بدین. هستید سایت مالک که کنید

 Google Ads توسط که باشد امنیتی مشکلات دارای تواند می همچنان شما سایت نکرد، گزارش را مشکلی هیچ جستجو
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 Stop مانند ابزارهایی از و کنید مشورت خود وب میزبانی دهنده ارائه یا سایت وب مدیر با. است شده داده تشخیص

Badware کنید استفاده بیشتر تحقیق برای. 

 سایت وب های فایل بررسی 2-1-1-4

 های فایل تمامی کنیم می پیشنهاد شما سایت وب داخل به مخرب کدهای تزریق عدم از اطمینان کسب جهت به

 دنیک بررسی ویروسی کدهای های کننده چک داخل یک به یک را آنها داخل کد و کنید بررسی را خودتان سایت وب

 ، pcrisk.com ، sucuri.net نظیر هایی سایت وب از توانید می همچنین. کنید کسب اطمینان آنها بودن سالم از تا

virustotal.com کنید استفاده. 
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  گوگل تبلیغ تایید یا و تایید عدم 2-2

 شده تایید یغاتتبل ات شده صرف مدتی تا است لازم و نمیکند پیدا نمایش بلافاصله ادز گوگل پنل در شده ثبت تبلیغ

 .خیر یا و است شده تایید آیا تبلیغ یک که میکنیم بررسی مقاله این در. باشند داشته نمایش آن از پس و

  ادوردز گوگل تبلیغ تایید مراحل 2-2-1

 جلوگیری جهت گوگل. شود تایید گوگل توسط تبلیغ باید ،گوگل تبلیغات در تبلیغ نوشتن و آگهی گروه ساخت بعد

 .کرد خواهد بررسی را آن تبلیغ، نمایش برای مقصد کشور و خود قوانینِ  نقض از

  گوگل تبلیغ تایید برای لازم زمان 2-2-2

 .شود ینم داده نمایش تبلیغ مدت این در. کشید خواهد طول کاری روز یک تا دقیقه چند بین گوگل، تبلیغ تایید

  گوگل تبلیغ تایید نمایش محل 2-2-3

 وارد بلیغت تایید نتیجه مشاهده برای. دهد رخ تواند می تبلیغ برای حالت چند گوگل، توسط تبلیغ بررسی از بعد

 زیر تصویر ندمان سپس. بشوید اید کرده تعریف آن در را تبلیغ که آگهی گروه و کمپین وارد. شوید گوگل تبلیغات اکانت

 می باشید status ستون عبارت روی که زمانی. کنید توجه status ونست داخل عبارات به و کنید کلیک ads روی بر

 .کنید مشاهده را گوگل تبلیغ نمایش وضعیت توانید

 

  گوگل تبلیغ تایید در ممکن های حالت 2-2-4

https://topadvert.net/
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 :دارد را وضعیتها این از یکی شما آگهی بررسی، از قبل

 : Eligible صفحات جستجوی  آگهی هنوز در حال بررسی است در عین حال، می تواند درGoogle  نمایش

 .Display Networkداده شود، اما نه در 

 : Under review.آگهی هنوز در حال بررسی است و تا زمانی که تایید نشود، نمایش داده نخواهد شد 

 :پس از بررسی، آگهی در صورت داشتن یکی از این وضعیت ها اجرا شود 

 : Approved آگهی مطابق با خط مشی هایAdWords  است، بنابراین می توان آن را به تمام مخاطبان

 نشان داد.

 : Approved (limite) می تواند اجرا شود، اما محدودیت هایی برای نمایش وجود دارد. مانند  آگهی

 . …استفاده از علامت تجاری یا محتوای مربوط به قمار و 

 : Serving  آگهی ویدیویی برای نمایش درYouTube تایید شده است. 

 :بعد از بررسی، افزونه تبلیغات گوگل اجرا می شوند اگر یکی از این وضعیتها را داشته باشند 

 : Approved  افزونه های تبلیغاتی گوگل با خط مشی هایAdWords  منطبق است، بنابراین نمایش داده

 می شود.

 :Approved (limite)  می تواند اجرا شود، اما محدودیت هایی برای نمایش وجود  گوگل افزونه های تبلیغ

 دارد.

 : Approved (non-family)  این افزونه به عنوان خانواده نا ایمن شناخته شده و نمایش آن دارای

 محدودیت است.

 :Approved (adult)بالغ نمایش داده می  نمایش این افزونه با محدودیت همراه بوده و صرفا برای افراد

 شود.

 :پس از بررسی، آگهی نمایش داده نمی شود، اگر یکی از این وضعیت ها را داشته باشد 

 :Disapproved تبلیغ نمی تواند اجرا شود زیرا محتوای آن یا مقصد آن، خط مشی :AdWords  را نقض

 می کند.

 : Not serving (video ads) دیو و غیره( آگهی ویدیویی تایید نشده تمام فرمت ها )عنوان، توضیحات، وی

 است.

 : With issues (video ads)  تأیید شده )محدود “یا ” تأیید نشده“یک یا چند فرمت ویدیوی تبلیغاتی

 است.” شده(

  آگهی ممکن است شامل مواردی باشد که به تایید آگهی مربوط نیست. مانند توقف(Paused) پایان ،

(Ended)  و در انتظار(Pending). 

  

https://topadvert.net/ad-extensions/
https://topadvert.net/ad-extensions/
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  ندارد نمایش من گوگل تبلیغ چرا 2-3

 تبلیغات هک است آمده پیش بسیار. ندارد نمایش ادز گوگل در شما تبلیغ چرا که کنیم بررسی میخواهیم مقاله این در

 نیمی در ماا شده اعلام درستی به گوگل توسط گاها موضوع این. است نداشته نمایش مختلفی دلایل به بنا گوگل در شما

 تا شده لح درستی به باید که است بزرگی مشکل گوگل در تبلیغات نمایش عدم. نمیشود ذکر مشخصی دلیل عمواق از

 .نشود شما اکانت به آسیب موجب

  !!ندارد؟ نمایش من گوگل تبلیغ چرا 2-3-1

 فیمختل دلایل. نشود داده نمایش گوگل جستجوی نتایج در اید، ساخته ادوردز لگوگ در که تبلیغی است ممکن

 وگلگ در تبلیغ نمایش عدم دلایل بررسی به مقاله این در. دارد وجود ادوردز گوگل در تبلیغات نمایش عدم برای

 .پرداخت خواهیم

 بلیغت نمایش تست خصصیت راه.است گوگل در دستی جستجوی تبلیغ، داشتن نمایش تست برای روش بهترین

 . یافت را تبلیغ نمایش عدم دلیل توان می ادز گوگل پنل در. است ادز گوگل پنل از استفاده

 کل بودجه اتمام یا و روزانه بودجه اتمام 2-3-1-1

 لیغتب نمایش روزانه؛ بودجه شدن تمام صورت در. است کمپین روزانه بودجه شدن تمام تبلیغ، نمایش عدم دلایل از

 .داد افزایش را روزانه بودجه باید تبلیغ مجدد نمایش برای. رسد می پایان به تیکاتوما بطور

 تمام. تاس ایمیل طریق از اکانت شارژ اتمام اعلام. است اکانت کل اعتبار شدن تمام تبلیغ، نمایش عدم دلایل دیگر از

 .شود می اعلام نیز ددار وجود ادوردز اکانت بالایی قسمت در که رنگی قرمز نوار در اکانت شارژ شدن

 علامت) tools ابزار وارد منظور این برای. کرد چک را اکانت اعتبار میزان صورتحساب بخش در توان می همچنین

 های گزینه. کنید انتخاب را billing & peyments گزینه و شوید ادوردز( رابط بالای و راست سمت گوشه در آچار

 .است نشده تمام شما اکانت شارژ شوید مطمئن. کنید بررسی کامل را صورتحساب

 .کنید چک را اکانت روزانه مصرف سقف و کل شارژ قدم اولین در کنیم می پیشنهاد

 گوگل در تبلیغات نمایش عدم در حساب صورت وضعیت 2-3-1-2

 ارتک طریق از ها پرداخت که زمانی. باشد می حساب به مربوط اطلاعات تائید عدم تبلیغ نمایش عدم دلایل دیگر از

 را ها پرداخت به مربوط مشخصات. درآید suspend تعلیق حالت به ها کمپین تمام است ممکن نشود پذیرفته اعتباری

 نمود مشاهده Biling صفحه در Transaction یعنی ها تراکنش تاریخچه قسمت از توان می

https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 مرورگر و سیستم در تبلیغ نمایش عدم 2-3-1-3

 بار ندینچ را ای کلمه اگر. شماست برای تبلیغ نداشتن نمایش ،گوگل در تبلیغات نمایش عدم برای دیگر دلیل

 پی آی لگوگ. شود می مسدود شما برای تبلیغ نمایش نکنید، کلیک نتایج از هیچکدام روی و کنید جستجو گوگل در

 یشنما ماش برای دیگر تبلیغ روی نکردن کلیک صورت در و کرده شناسایی را گرفته انجام جستجو آن با که سیستمی

 .شد نخواهد داده

 .کنید جستجو را کلمات بار چندین خود تبلیغ کردن چک برای که دهد می رخ زمانی موضوع این

 .باشد می Ad Preview ابزار از استفاده حل راه بهترین نظر مورد تبلیغ جستجو برای بنابراین

 اکانت مجدد بازبینی 2-3-1-4

 قوانین اب تبلیغ که صورتی در بازبینی از بعد. داشت خواهدن نمایش است؛ بازبینی حال در تبلیغ که زمانی طول در

 .شد خواهد متوقف آن نمایش باشد، داشته مغایرت گوگل

 این در .کند نمی ذکر نمایش عدم برای خاصی دلیل هم گوگل و باشد نداشته نمایش تبلیغ است ممکن اوقات گاهی

 .شد خواهد مشخص بازبینی نتیجه ساعت چند از بعد معمولا. است ثانویه بررسی حال در اکانت حالت

 کلیدی کلمات یا تبلیغاتی متن تایید عدم 2-3-1-5

 و قوانین اب تبلیغ متن مغایرت موضوع این برای احتمالی دلیل. نشود تأیید ادوردز توسط است ممکن تبلیغات متن

 .شود حذف یا اصلاح تبلیغ است بهتر صورت این در. است ادوردز تبلیغاتی های سیاست

 را کلمات status ستون باید مورد این در. نشوند تأیید گوگل سوی از نیز کلیدی کلمات است ممکن آگهی، بر علاوه

 .کرد حذف یا اصلاح لزوم صورت در و بررسی را آنها رد دلیل توان می کلمات وضعیت کردن چک با. کرد چک

 قرار تبلیغ ”Status“ ستون روی را ماوس نگرنشا و شده Ads تب وارد ادوردز اکانت در: بالا موارد بررسی بر علاوه

 این رد تبلیغ نمایش عدم دلیل. کرد خواهید مشاهده تبلیغ وضعیت با رابطه در تری دقیق اطلاعات شکل این به. دهید
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 طلاعاتا گزینه روی بر نداشت نمایش تبلیغ هم باز مشکل کردن برطرف با که صورتی در. شود می داده نمایش قسمت

 .کنید ککلی بیشتر

 

 تبلیغ ضعیتو اوقات گاهی. کنید بررسی تبلیغ رد یا تایید لحاظ از را آن وضعیت تبلیغ، ساخت تکمیل از بعد: کتهن

 حالت در گوگل در

 " Approved " هم نمایش و شده تأیید تبلیغ حالت این در. است شده محدود بصورت پذیرش این اما دارد قرار 

 گوگل قوانین از یکی تبلیغ ساخت مراحل در که دهد می رخ زمانی اتفاق این. ها التح همه در نه اما شود؛ می داده

 .باشد نشده رعایت

 شده متوقف های کمپین 2-3-1-6

 خواهد توقفم تبلیغ دوره، یافتن پایان با باشد، شده تنظیم پایان و شروع تاریخ کمپین برای اولیه تنظیمات در اگر

 .شد

 کلیک قیمت بودن پایین 2-3-1-7

 کاملا یا و ناقص نمایش باعث تواند می قیمت بودن پایین. است نمایش عدم دلایل از یکی کلیک یمتق بودن پایین

. بود واهدخ ضعیف تبلیغ نمایش باشد؛ کمتری قیمت رقبا، با مقایسه در کلیک هر هزینه که صورتی در. شود نمایش عدم

 .شود می بیان قسمت این در باشد نداشته نمایش تبلیغ که دلیلی هر به کلی طور به



 

 

53 

 

 

 

 تبلیغ با کلیدی کلمه ارتباط عدم 2-3-1-8

 بصورت غتبلی عبارتی به. است تبلیغ و کلیدی کلمه بین ارتباط وجود عدم دلیل به تبلیغ نمایش عدم مواردی در

. باشد می یکلید کلمات با مرتبط تبلیغ ایجاد اینکار حل راه. ندارد کلیدی کلمه با مستقیمی ارتباط و شده ایجاد کلی

 .باشد داشته وجود نیز تبلیغ متن در اصلی کلیدی کلمه است هترب

 مجاز غیر جغرافیایی محدوده 2-3-1-9

 تبلیغ المث بطور. داشت نخواهد نمایش تبلیغ باشد، قانونی غیر نمایش مورد محل در شده انجام تبلیغ که صورتی در

 شورک در تبلیغ بودن قانونی غیر صورت در. داشت نخواهد نمایش تبلیغ و بوده ممنوع ایران در الکلی های نوشیدنی

 .داشت خواهد وجود گوگل تبلیغ شدن ساسپند امکان مقصد،

 .شود می مشخص صورت این به باشد داشته نمایش و نداشته مشکلی که تبلیغی 

https://topadvert.net/ad-suspended/
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  3 فصل

 مسائل مالی گوگل ادز
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  ادوردز گوگل در کلیک هر ازای به پرداخت 3-1

 با. تشماس فروش میزان افزایش نتیجه در و کار و کسب رشد افزایش با رابطه در نظیر بی امکان یک ادوردز گوگل

 شنمای به آنها برای را خود خدمات یا و محصول و کنید انتخاب را خود هدف مشتریان دقیقا هدفمند تبلیغات یک انجام

 خواهیم مهم این به فصل این در معناست؟! چه به دارد وجود ادوردز گوگل در کلیک ازای به پرداخت اینکه. بگذارید

 .پرداخت

  چیست؟ کلیکی پرداخت 3-1-1

 ورود ازای هب که است اینترنتی تبلیغات از نوع یک (گوگل تبلیغات) کلیکی پرداخت یا و کلیک هر ازای به پرداخت

 ازای هب تنها که باشد می است صورت این به کلیکی پرداخت کلی طور به. شد خواهد کسر هزینه سایت، به کاربر هر

 گلگو یعنی باشند، هدفمند که شد خواهند جذب کار و کسب سمت به کاربرانی. شود می پرداخت هزینه مشتری ورود

 .نمود خواهد جذب اینترنتی کاربر عنوان به را بالقوه مشتریان تنها ادز

 فقط. است شده تعریف را ”لباسشویی ماشین خرید“ کلیدی کلمه خانگی لوازم فروشگاه یک برای مثال عنوان به

 لمهک رابطه این. باشند کرده جستجو گوگل در را ”لباسشویی ماشین خرید“ کلمه که شد خواهند سایت وارد کسانی

 .باشد می مرتبط ادز، گوگل در شده تعریف کلیدی کلمه نوع به نیز جستجو مورد عبارت و کلیدی

 کلیدی اتکلم روی بر گوگل جستجوی نتایج صفحه بالای های لینک در حضور و تبلیغ موقعیت ارتقاء برای توان می

 باشد، هترب سایت کیفیت همچنین و تبلیغ کیفیت امتیاز چه هر که است توضیح به لازم. نمود گذاری سرمایه مناسب

 ارتعب مخفف PPC کلمه. شوند می کار و کسب جذب بیشتری کاربران نتیجه در و یافت خواهد کاهش تبلیغات هزینه

(pey per click) در اربرک یک که زمانی عبارتی به. آید می حساب به آنلاین تبلیغات از پشتیبانی نوع یک و باشد می 

 رگ جو و جست موتور صفحه در توضیحات اندکی همراه به مختلف های سایت کند می جستجو را کلیدی کلمه مرورگر

 .دش خواهد کسر ادز گوگل حساب از هزینه هنگام آن نماید یککل تبلیغ روی بر فرد زمانیکه. شوند می داده نمایش

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/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
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 گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ انجام برای نکاتی 3-1-2

 مفید تواندمی 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 بسیار و

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

 گوگل ندمان هاییپلتفرم. برسد نظر به کار ابتدای در است ممکن که است چیزی از ترسخت گوگل تبلیغات برای عالی

 چهی متأسفانه،. دهندمی ارائه تبلیغ به آنها کردن مندعلاقه و کنندگانتجوجس توجه جلب برای محدودی فضای ادز

 خوب نکته چند اما. کردند(می استفاده آن از همه داشت، وجود )اگر ندارد وجود نقصبی تبلیغ یک نوشتن برای فرمولی

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

 :یما نموده بیان نمود، استفاده ها آن از گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ نوشتن برای توانمی که نکته 15 اینجا در

 مخاطبان نیاز شناختن 3-1-2-1

. باشند نجکاوک وکارهاکسب به نسبت اینکه بخاطر نه روند می گوگل تبلیغات سراغ به نیازشان رفع دلیل به مشتریان

 رفع ار آنها مشکل چگونه موجود تبلیغ که شود داده نشان آنها به که است این مخاطبان، وجهت جلب برای روش بهترین

 .کرد خواهد

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/
https://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
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 کرف این به: مثال عنوان به داد قرار مشتری جای به را خود: که است این کاربران نیاز تشخیص برای مناسب راه یک

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

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

 صمیمانه و مودبانه متن 3-1-2-2

 صحبت. ودنم استفاده باید تبلیغ در «شما به مربوط» و «شما» کلمات از گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ داشتن برای

 و است باشخصیت موجود وکارکسب که کنندمی احساس آنها و دهدمی بودن مهم حس آنها به مخاطبانتان با مستقیم

 .باشد داشته خود مشتریان با دوستانه رابطه یک خواهدمی

 خود نفع به احساسی های مجرک از استفاده 3-1-2-3

 همچنین. بدهد یناناطم و اعتماد حس او به و دهد قرار تاثیر تحت را مخاطب احساسات که شود استفاده عباراتی از

 .شود می مخاطب در بدبینی موجب چون نشود استفاده وجه هیچ به شعاری و خیالی های عبارات از

 کنید استفاده اعداد از گوگل کلیکی تبلیغات متن در 3-1-2-4

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

 محصول قیمت کردن اضافه اعداد، از استفاده هایروش از یکی. دهندمی افزایش را CTR و کنندمی جلب را افراد جهتو

 شتریانیم تعداد مانند بدهید، ارائه کمی آمار خود کار و کسب درباره توانیدمی همچنین. است تخفیف یک تبلیغ یا و خود

 تماداع بیشتر واقعی اعداد به افراد زیرا کنید استفاده واقعی اعداد از عداد،ا کردن گرد جایبه. ایدکرده کمک آنها به که

 .کنندمی

 بردارید میان از را اعتراضات 3-1-2-5

 چندین ود،خ 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

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

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

 کنید استفاده خود فضای همه زا 3-1-2-6
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 اطلاعات همه دادن با. دهدمی ارائه کاراکتری 15 توضیح و کاراکتری 35 عنوان درج امکان شما به ادوردزوگلگ

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

 .کنید اضافه تبلیغ متن به را هستید مایل که جزئیاتی

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

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

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

 .آیدمی

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

 این شما، بلیغت مایشن بار هر در که نمیکند تضمین گوگل زیرا نکنید؛ تکیه تبلیغ هایافزونه به تنها خود پیام ارائه برای

 .شوند داده نشان نیز موارد

 کنید تأکید کند،می متمایز دیگران از را شما که مواردی روی بر 3-1-2-7

 شما. شتدا خواهید گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ و کرده ترجذاب را خود تبلیغ رقبا، به نسبت خود کردن متمایز با

 تلاش تفاوتم تبلیغی ارائه با بنابراین. ندارید مخاطبان به خود دمنحصربفر فروش پیشنهاد دادن نشان برای زیادی فضای

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

 :از عبارتند بپرسید خودتان از توانیدمی که مفیدی سؤالات برخی

 کند؟می عمل فاوتمت 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 

 کنید کار محلی گوگل تبلیغات در 3-1-2-8

 أکیدت تبلیغتان در خود محل روی. کنندمی اعتماد ملی و زرگب هایشرکت از بیشتر محلی وکارهایکسب به افراد

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

 اوتیمتف رافیاییجغ هایحوزه در تا کنید ایجاد گوگل اکانت در متفاوتی هایکمپین دارید، محل چندین اگر. دهید ارائه

 این،بر علاوه. نیاوران( در کارواش )مثلاً کنید استفاده کمپین هر برای مکان بر مبتنی عبارات از همچنین. کنند عمل

 فادهاست خود تبلیغ در محلی هایتلفن شماره از هستند، رقمی پنج و چهار عمدتا که ویژه تلفن خط از استفاده جایبه

 .کنید
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 کنید استفاده خلاقانه و ویق های فراخوانی از 3-1-2-9

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

. نیدک استفاده کند،می جذب گوگل در را جستجوگران که عباراتی از اقدام، برای مخاطبان فراخوانی منظور به ایکلیشه

 ودخ فراخوانی عبارات. کنید استفاده اقدام برای فراخوانی در آن از بنابراین خواهند،می چه طبانتانمخا که دانیدمی شما

 .«شوید عضو» یا و «بسازید» ،«کنید ذخیره» ،«کنید دریافت»: مانند ببرید کار به قوی فعل یک با را

 کنید تست را خود ادوردز تبلیغات گاهی از هر 3-1-2-11

. باشید تهداش خود تبلیغات در پیشرفت داشتن برای توانیدمی که است هاییروش نتریمطمئن از یکی منظم آزمایش

 گوگل لیکیک تبلیغات استراتژی توانیدمی بهتر و بینیدمی را بیشتری الگوهای کنید، آوریجمع بیشتری اطلاعات هرچه

. کند کمک اشم به تبلیغات هنگام در تواند می کنیدمی فکر که چیزی از کمتر خیلی شما بینش. ببخشید بهبود را خود

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

 :کردن آزمایش برای ایده چند

 متفاوت جغرافیایی های موقعیت در ها تماس دادن قرار 

 متفاوت فراخوانی چندین مقایسه 

 گوگل یغتبل 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 3-1-3

 یک باشد، انشد یک اینکه از بیش گوگل در مؤثر کلیکی تبلیغ داشتن نتیجه در و تبلیغ برای مناسب متن نوشتن

 رایب عالی متن یک دنبال به که هنگامی اوقاتگاهی دارند، را کلمات با بازی استعداد که هایی اریابباز حتی. است هنر

 ترراحت و ترسریع را خود کلیکی تبلیغ توانیدمی شما آزمایش، و تمرین صبر، با. خورندمی بستبن به گردندمی تبلیغ

 برای کاربردی نکات این از. کنید جویی صرفه خود ادوردز گوگل اکانت شارژ در و گرفته واقعی نتایج آنها از. بنویسید

 کار این با. نیدک استفاده خود بعدی تبلیغات برای بخشالهام متن عنوان به گوگل کلیکی تبلیغات در مؤثر تبلیغات انجام

 .شد خواهید زدهشگفت ،مخاطبانتان خوب و مثبت واکنش از

  

http://topadvert.net/adwords-account-charge/


 

 

62 

 

 گوگل در تبلیغات متن سازی بهینه 3-2

  تبلیغات متن سازی بهینه و ادز گوگل تبلیغ نوشتن 3-2-1

 نوشتن با هک باشد می تبلیغات متن سازی بهینه و ادز گوگل تبلیغ نوشتن ادز، گوگل اکانت ساخت مرحله ترین مهم

 نوشتن هب نوبت ادز گوگل آگهی گروه ساخت از بعد .کنید دریافت تبلیغات از خوبی بازدهی توانید می خوب تبلیغ یک

 .شد خواهید رو روبه زیر تصویر با نخست. باشد می ادز گوگل تبلیغ

 

 .کنید کلیک NEW AD روی بر کافیست ادز گوگل تبلیغ نوشتن برای

 تعداد به جهتو 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، کلمات

 

https://ads.google.com/
https://topadvert.net/keyword-status/
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 خواهید مواجه زیر تصویر با آخر در .گردد تکمیل اکانت ساخت تعملیا تا کنید کلیک SAVE روی بر باید ادامه در

 فرض پیش طور به که باشد می هایی قیمت اساس بر بینی پیش این. است کرده شما های هزینه از پیشبینی که شد

 .اید نموده وارد

  

  ادز گوگل دینامیک کلمات با سازی هینهب 3-2-2

 دارای غتبلی اینکه برای صورت این در. باشد می زیاد بسیار فرود صفحه یک برای کلیدی کلمات تعداد اوقات اهیگ

 این. باشند لیدیک کلمات تمامی شامل ها تبلیغ تا کنید معرفی گوگل تبلیغ زیادی تعداد باید باشد بالایی کیفیت امتیاز

 برای یگرد کلمه تبلیغ کلمه یک جستجو هنگام به یعنی باشد، نیز اشتباه دارای است ممکن بودن بر زمان بر علاوه کار

 .شود داده نمایش کاربر

 امیکدین کلمات از استفاده گوگل در تبلیغات بیشتر سازی بهینه و نیاز مورد زمان کاهش برای ادورت تاپ حل راه

 ،تبلیغ تنم در دینامیک کلمات دادن قرار با. دبدانی را دینامیک کلمات کار ی نحوه باید ابتدا در. باشد می تبلیغ متن در

 بارتع کاربر یعنی دهد، می قرار تبلیغ متن در را است گرفته قرار جستجو مورد که عبارتی اتوماتیک صورت به گوگل

 به اربرک در نیز اطمینان حس یک تبلیغ کیفی امتیاز افزایش بر علاوه دید، خواهد تبلیغ متن در را خود جستجوی مورد

 .داد خواهیم توضیح بیشتر را ینامیکد کلمات مثال یک با ادامه در. آمد خواهد جودو

  گوگل تبلیغ در دینامیک کلمات تعریف نحوه 3-2-2-1

 با سپس .کنید متن یا عنوان وارد را دینامیک کلمات به مربوط کد باید تبلیغ در دینامیک کلمات از استفاده برای

 کنند می جستجو را شما بلیغت به مربوط عبارات کاربر که هنگامی. بنویسید را خود نظر مورد عبارت آن برروی کلیک

 یک ما مثال عنوان به. شد خواهد داده نمایش اید کرده وارد که عبارتی جای به آنها عبارات در موجود کلیدی کلمات

 ادوردز، گوگل ادز، گوگل گوگل، تبلیغات گوگل، در تبلیغات کلمه چند و ایم ساخته ادز گوگل ی حوزه در برای تبلیغ

 می نامیکدی کلمات شامل که ایم ساخته تبلیغ یک ما حال. ایم نموده معرفی آن برای را گوگل غتبلی و گوگل در تبلیغ

 .باشد
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 تبلیغ یبرا که مختلفی کلیدی کلمات جستجو هنگام به. باشد می دینامیک کلمات شامل تبلیغ یک بالا عبارت

 .شوند می داده نمایش متن در شده تعریف دینامیکی عبارت جای به عبارت آن است، شده داده نمایش

  گوگل تبلیغ برای مناسب متن یک نوشتن آموزش 3-2-3

 می بکار یغاتتبل برای که هایی متن و رود می شمار به تبلیغات اینترنتی های روش بهترین از یکی تبلیغات کلیکی

 عملکرد هب شود استفاده نشده سازی بهینه های متن از تبلیغات در اگر عبارتی به. هستند برخوردار بالایی اهمیت از روند

 .شد خواهد شما هزینه رفتن بین از باعث نهایت در و نموده وارد شدیدی ضربه شما تبلیغ کیفیت و

 را شما سایت وب تبلیغ و میکنند جستجو را شما گوگل تبلیغات با مرتبط کلیدی کلمه کنندگان جستجو که زمانی

 محتوای اگر. کند می جلب خود به را ها آن نظر شما آگهی متن اول نگاه در کنند، می مشاهده گوگل نخست صفحه در

 وارد شتریم اینصورت غیر در. کرد خواهد لیکک شما تبلیغ روی بر مشتری باشد برخوردار خوبی کیفیت از شما تبلیغات

 .شوند نمی شما سایت وب

 های متن باید کنند خریداری شما محصولات از که مشتریانی جذب حتی یا و دریافتی کلیک میزان افزایش برای

 و تبلیغ متس هب تبلیغ چند بین از کننده جستجو که باشد ای گونه به باید تبلیغات متن حتی. شوند سازی بهینه تبلیغ

 .بود خواهد بالاتر اید داده انجام که تبلیغاتی ازای به دریافتی سود میزان صورت این در. شود جذب شما سایت وب

3-2-3-1 Ad relevance 

(Ad relevance)، کلمه ایآ که کند می مشخص و کند می بررسی را تبلیغ گوگل با کلیدی کلمات ارتباط وضعیت 

 می نشان را ماش تبلیغات با واژه کلید بین مطابقت آگهی، ارتباط کلی بطور نه؟ یا هست مرتبط تبلیغات با کلیدی

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/
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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 نمایش او برای آگهی و کند جستجو را شما گوگل تبلیغات به مربوط کلیدی کلمه شخصی اگر مثال، عنوان به. دهد

 .باشد می شده سرچ کلیدی کلمه با مرتبط شما آگهی که باشد می این بیانگر این شود، داده

 تبلیغ با کلیدی کلمه ارتباط مشاهده روش 3-2-3-2

 کمپین صفحه در (keyword) کلیدی کلمات برگه به خود، کلیدی کلمات برای آگهی ارتباط وضعیت دیدن برای

 .دارد قرار کلیدی کلمه یک کنار در که گفتار حباب نماد روی و بروید خود (campaign) های

 تبلیغات با کلیدی کلمه ارتباط مختلف های حالت 3-2-3-3

 پایین ای متوسط متوسط، حد از بالاتر حالت شامل که باشد داشته تواند می را حالت سه آگهی با کلیدی کلمه ارتباط

 .باشد می متوسط حد از تر

 سایر اب یسهمقا 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 کلیدی کلمات

 به. یستن تبلیغ با ارتباط در کافی اندازه به کلیدی کلمه که است معنی این به متوسط حد از تر پایین وضعیت

 با مرتبط غتبلی ایجاد اینکار حل راه. ندارد کلیدی کلمه با مستقیمی ارتباط و شده ایجاد کلی بصورت تبلیغ عبارتی

 .باشد می کلیدی کلمات

 تبلیغات با کلیدی کلمه ارتباط از آگاهی مزیت 3-2-3-4

 ماش تبلیغات برای کافی اندازه به است ممکن که کلیدی کلمات شناسایی به کمک برای توان می اخطار این از

 داشته یآگه با کمی ارتباط و کیفیت با بالای امتیاز دارای کلیدی کلمه است ممکن. نمود استفاده نباشد، مناسب

 .کند می بررسی را مختلفی فاکتورهای ،کیفیت امتیاز تعیین هنگام در ادوردز زیرا بالعکس(، )یا باشد

 تبلیغ متن سازی بهینه مثبت اثرات 3-2-3-5

 .شود می 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 تریمش به دریافتی کلیک تبدیل

 تبلیغ متن سازی بهینه به مربوط نکات رعایت 3-2-3-6

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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 .شود اشاره تبلیغ متن در باید شود می ارائه شما شرکت توسط که یتمحصولا

 .باشد تبلیغ متن با ارتباط در باید کلیکی تبلیغات فرود صفحه

 .شود اشاره تبلیغ متن در باید کلیدی کلمه

 متن در باید (… و کشور نقاط تمام به ارسال رایگان، حمل مانند ) شود می ارائه شما شرکت توسط که خدماتی

 .شود اشاره تبلیغ

 ارهاش 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

 

 غیتبلی نوشتن. است توضیحات خط یک و آدرس یک تیتر، یک شامل ها نمونه این میکنید، مشاهده که همانطور

 .است لیکیک تبلیغات کمپین یک موفقیت فاکتورهای مهمترین از کند جلب خود به را کاربر توجه اول نگاه در بتواند که

 مثال، رایب. کنند بهینه را خود تبلیغات متن بتوانند تا داده قرار دهندگان تبلیغ اختیار در را یزیاد بسیار ابزار گوگل

 کی در را … و تماس اطلاعات و شرکت محل بیشتر، های لینک تعداد تا کنید استفاده Ad Extensions از میتوانید شما

 .دهید نمایش کاربر به تبلیغ
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  بازار در دلار نرخ با ای حواله دلار نرخ تفاوت دلایل 3-3

  چیست؟ ارزی حواله یا ای حواله دلار 3-3-1

 هایثمره از یکی order) (Payment ارزی حواله یا میگیرد، قرار استفاده مورد تبلیغات در گوگل برای که ای حواله دلار

 گدیگری با جهان نقاط اقصی در راحتی به ارزی حواله ارسال با ندمیتوان افراد به آن موجب به که است؛ مدرن بانکداری

 ایتقاض بنابر هابانک یا مالی مؤسسات است؛ پرداخت دستور یک واقع در ارزی حواله. باشند داشته ارزی تبادلات

. نندکمی استفاده آن از مقصد بانک در شرکت( یا فرد حساب )به ارز ارسال جهت بانکی، حساب دارندگان یا مشتری

 ثبت شرکت یا شخص ارزی حساب در و شده صادر مقصد بانک به ثابت بانک یک طریق از همواره ارزی های حواله

 .شودمی پرداخت ارزی حواله کارمزد عنوان به نیز مبلغی میان این در شد؛ خواهند

 :شود می تقسیم ارز انتقال زمان و نحوه لحاظ از D/D و T/T نوع دو به ارزی حواله

T/T - 1عبارت مخفف (Telegraphic Transfer) شرکت یا شخص وجه در سریع صورت به ارز انتقال روش این در 

 .شود می انجام سویفت شبکه طریق از ذینفع

 D/D - 2عبارت مخفف (Demand Draf) آینده در مشخصی تاریخ در ارزی حواله/برات یک پرداخت روش این در 

 .پذیرد می را آینده در ذینفع به را ارز از مشخصی مقدار تحویل ،متعهد واقع در. گردد می انجام

 نظر ردمو ارز انتقال برای فرآیندی انجام مستلزم امر این. میشود واریز المللی بین بانکی حساب یک در ،حواله دلار

 .است )اسکانس( نقدی دلار قیمت از بیشتر ایحواله دلار قیمت اینرو از. است مربوطه حساب به

  بازار در دلار نرخ با ای حواله دلار نرخ تفاوت لایلد 3-3-2

 .است بالاتر نرخ ای حواله دلار برای و است اسکناس همان یا نقدی دلار به مربوط بازار نرخ

 از وجه انتقال مانند درست. شود می انجام بالاتری های هزینه و سختی با خارجی های حساب به حواله ارسال .1

 .گردد می کسر کارمزد بانک، طرف از که کشور داخل های سابح در کارت به کارت نوع

 مبلغ آن از حواله دریافت کارمزد عنوان به ای هزینه بانک خارجی، حساب به ای حواله دلار مبلغ ورود زمان در .2

 .کند می کسر

 .کند می وارد حساب در و کرده خرید روز نرخ با را ورودی حواله مقصد، بانک .3

  مهم یارز های حواله انواع 3-3-3

 پال پی حواله 3-3-3-1

https://topadvert.net/
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 میلیون 175 اکنونهم و شده اندازی راه آمریکا کشور در 1991 سال در که است الکترونیک تجارت نوعی پال پی

 می یامح امن بستری با و ای لحظه صورت به اینترنت، طریق از را ارزی انتقالات و نقل بستر پال پی سامانه. دارد عضو

 دلار 1555 سقف تا توانیدمی روش این در. آیدمی حساببه سنتی هایروش برای مناسبی جایگزین حواله، نوع این. کند

 زا استفاده ها،تحریم دلیل به متاسفانه. کنید خرید کشور از خارج اینترنتی های فروشگاه یا و خارجی هایسایت از

 یخارج هایفروشگاه برای تنها توانمی هدرگا این از و نبوده استفاده قابل داخلی انتقالات و نقل برای PayPal سرویس

 .کرد استفاده

 یونیون وسترن 3-3-3-2

 شرکت. آیدمی حساب به ارز المللیبین انتقالات و نقل هایسرویس ترینمحبوب و ترینبزرگ از یکی یونیون وسترن

 دنیا سراسر در شعبه 115 اکنونهم و کرده آغاز آمریکا کشور در را خود تجاری فعالیت 1156 سال در یونیون وسترن

 عبش از یک هر به را خود نظر مورد مبلغ ممکن زمان کمترین در توانیدمی شما یونیون وسترن روش از استفاده با. دارد

 .کنید ارسال دنیا سراسر در یونیون وسترن

 ولپ تبدیل از بعد روش این در. است یونیون وسترن حواله ارسال هایمزیت از مقصد، در بانکی حساببه نیاز عدم

 گیرنده کد، این ارسال با که گیردمی تعلق شما به رقمی 15 کد یک کارمزد، پرداخت و مقصد کشور محلی ارز به خود

 شما و شودنمی انجام مستقیم صورت به کار این ها،تحریم علت به ایران در. نماید دریافت را مذکور مبلغ تواندمی وجه

 .شوید مندبهره سرویس این از ها، صرافی از معدودی تعداد به مراجعه با توانیدمی تنها

 گرام مانی 3-3-3-3

 صشخ پول، ارسال محض به روش این در. است المللیبین صورت به پول انتقالات و نقل برای روش یک گراممانی

 کردعمل. کند برداشت را واریزشده مبلغ دنیا سراسر در گراممانی شعب از یک هر به مراجعه با تواندمی کننده دریافت

 یونیون وسترن به نسبت کمتری کارمزد روش این که تفاوت این با است یونیون وسترن سیستم به شبیه بسیار گراممانی

 .دارد

 مانی وب 3-3-3-4

 خود روسی منشا با شرکت این. آیدمی شمار به المللیبین آنلاین تجارت سیستم یک پال پی مانند هم مانی وب

 و اردند بانکی هیچ در حساب افتتاح به نیاز کاربر مانی، وب سیستم در. دارد دنیا سراسر در کاربر میلیون 32 امروز

 انیم وب سرویس. کند رهگیری را خود واریزهای کلیه مالی، هایتراکنش انجام و پول انتقالات و نقل بر علاوه تواندمی

 و قلن راحتی به بتوانند آن طریق از کاربران تا کرده مفراه مانی وب پاسپورت و دیجیتال پول کیف خود کاربران برای

 .دهند انجام را خود المللیبین مالی انتقالات

 ای حواله دلار کارمزد 3-3-3-5



 

 

69 

 

 کدام هر که دارد وجود خارج به کشور داخل از ارز انتقال برای متعددی هایروش کردیم اشاره ترپیش که طورهمان

 که تمایزهایی تمامی کنار در پرداختی هایروش این. هستند متفاوت پرداخت وهنح و زمان مدت نظر از هاروش این از

 .دارند نیز متفاوتی کارمزد میزان دارند، یکدیگر با

 ریافتد کشور و ارز نوع مبلغ، میزان به بستگی ارزی حواله کارمزد مبلغ سوئیفت، روش به ارزی حواله در مثال طور به

 و یونیون وسترن حواله ارسال روش در همچنین. باشد دلار 65 تا 25 بین است ممکن گاهی مبلغ این. دارد آن کننده

 .بود خواهد متغیر دلار 165 تا 45 بین شده، منتقل مبلغ مقدار به توجه با ارزی حواله کارمزد مبلغ گراممانی

 گوگل در تبلیغات و حواله دلار 3-3-3-6

 می ارژش اعتباری صورت به ادوردز گوگل حساب که چرا کرد؛ استفاده ای حواله دلار از بایست می گوگل تبلیغات در

 .دباش می ای حواله دلار نرخ ادز، گوگل در استفاده مورد نرخ نتیجه در )اسکناس(!!! نقدی دلار از استفاده با نه و شود

 بلیغت قدرت بر دلار( قیمت )نوسان دلار قیمت کاهش یا افزایش معتقدیم ما: که این دارد وجود که جالبی و مهم نکته

 .کنید مطالعه را گوگل تبلیغات بر دلار تاثیر مقاله حتما شود می توصیه بیشتر مطالعه برای. دارد کمرنگی تأثیر مشتریان

  چیست؟ کارت یفتگ 3-3-4

 لذا. است هدیه مخصوص پیداست، نامش از که همانطور و است مجازی اعتباری کارت نوعی واقع در کارت گیفت

 موارد از نهاآ امثال و فروشگاه کارتخوان از خرید اینترنتی، خرید. باشد نمی دیگر شخص به انتقال ای و گرفتن پس قابل

 .است کارت گیفت از استفاده

 داد؟ انجام را ادوردز گوگل اکانت شارژ توان می کارت گیفت با آیا 3-3-4-1

 اگر .نیست شارژ اکانت ادوردز برای استفاده قابل شود می محسوب مجازی کارتی کارت، گیفت که این به توجه با

 تبلیغ صورت آن در. دارد وجود اکانت شدن )معلق( ساسپند امکان شود، نجاما مجازی کارت این با ساخت اکانت ادوردز

 برای نتیجه در. باشد نمی برگشت قابل و شده مسدود شده پرداخت هزینه کل نهایت در. شود می ممکن غیر مجدد،

 .کنید استفاده اکانت شارژ برای واقعی کارت از که است مهم گوگل
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  ادوردز گوگل کد پروموشن 3-4

 ادرودز های اکانت از برخی و جدید های اکانت به گوگل که است اعتباری شارژ (promotion code) کد موشنپرو

 :دهد می ارائه صورت دو به را شارژ این گوگل .دهد می هدیه

 می دریافت پروموشن تعدادی ماه هر در گوگل رسمی های پارتنرهای از طریق پارتنرهای رسمی خود. .1

 .دهند می هدیه خود کاربران به گوگل طرف از و کنند

 رساله در تصادفی صورت به معمولا گوگل با ارسال جیمیل به طور تصادفی برای بعضی از کاربران. .2

 می اعطا کوپن صورت به ای جایزه باشند، اکانت اختصاصی گوگل ادوردز دارای که افرادی از تعدادی به

 .باشد می دلار 255 تا 55 از معمولا که کند

 .کنید دریافت پروموشن گوگل از دلار 125 سقف تا اول ماه مصرف مبنای بر ادورت تاپ از دلاری 255 اکانت خرید با

 صرفم به توجه با گوگل حاضر حال در. گرفت می نظر در پروموشن ثابتی میزان انتاک هر برای گوگل این، از پیش

 سقف تا هدیه این. دهد می هدیه صورت به اعتباری شارژ نظر مورد اکانت به میزان، همان به دوم ماه در اکانت، اول ماه

 .بیاموزید را کد پروموشن کردن فعال روش باید آن دریافت برای و است دلار 125

  کد پروموشن از استفاده حوهن 3-4-1

 می تبلیغات در گوگل )گوگل ادوردز( اکانت همان در فقط را (promotion code) هدیه شارژ این ادوردز کاربران

 یستن لازم و ندارد وجود مصرفی تاریخ و مصرف زمان هیچگونه پروموشن، دریافت از بعد همچنین. کنند استفاده توانند

 .باشید هدیه اعتبار رفتن بین از نگران

  اختصاصی کد پروموشن از استفاده 3-4-2

 ریافتد نپروموش هچنین. نمایید استفاده کد این از توانید می زیر مراحل انجام با دارید اختصاصی پروموشن کد اگر

 .است رویت قابل قسمت این در نیز گوگل رسمی پارتنرهای طرف از شده

 شوید ادوردز گوگل اکانت وارد. 

 کنید کلیک  روی بر. 

 گزینه روی بر سپس Billing & payments کنید انتخاب را آن و رفته. 

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://topadvert.net/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/
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 گزینه روی بر داشبورد چپ سمت منوی از Settings کنید کلیک. 

 گزینه روی بر و کرده رولاسک پایین سمت به Manage promotional codes کنید کلیک. 

 

 حال Promotional code+ کنید انتخاب را. 

 کنید وارد را خود کد پروموشن کد. 

 روی بر نهایت در Save کنید کلیک. 
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 دامنه، کی برای اریکب از بیشتر استفاده صورت در کرد، استفاده گوگل هدیه شارژ از باید یکبار فقط دامنه هر برای

 .شود ساسپند شما اکانت است ممکن

  ادورت تاپ سوی از هدیه دریافت شرایط 3-4-3

 روموشنپ از توان می یکبار تنها اکانت و دامنه هر برای که باشید داشت توجه نکته این به پروموشن از استفاده برای

 .کرد استفاده
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 انکارشناس به حتما ادوردز اکانت ساخت برای ما با تماس هنگام اید، کرده استفاده پروموشن از قبلا که صورتی در

 فعال به اقدام دوم بار برای که اکانتی گوگل قوانین بنابر کنید، می مشاهده زیر تصویر در چنانچه. دهید اطلاع ما

 .شود می ساسپند گوگل طرف از بکند، کد پروموشن سازی

 

  

https://support.google.com/adspolicy/answer/2375414?hl=en
https://support.google.com/adspolicy/answer/2375414?hl=en
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  گوگل تبلیغ شدن ساسپند مشکل حل 3-5

 ساسپند مواقع در. شود (suspended) ساسپند اکانت که است ممکن باشد قوانین تبلیغات گوگل با مغایر تبلیغ اگر

 وشر ادامه در. برگردانید حساب به را شده بلوکه شارژ میزان یا بازگرداند را اکانت توان می گاهی تبلیغ گوگل شدن

 نوار یک یرز تصویر مانند اکانت، شدن ساسپند هنگام .دهیم می شرح را گوگل تبلیغ شدن ساسپند مشکل کردن برطرف

 .شود می داده نمایش صفحه بالای در رنگ قرمز

 

  گوگل تبلیغ شدن ساسپند حل 3-5-1

 ینا با. کرد حل مقاله این در شده توصیف مراحل از استفاده با توان می ادوردزرا گوگل حساب تعلیق انواع از برخی

 مطالعه را ادوردز گوگل قوانین حتما کار، به شروع از قبل. دارد وجود حساب یک بازگردانی برای خاصی اقدامات حال،

 .داد انجام ار مختلفی اقدامات باید گوگل، تبلیغ شدن ساسپند حل برای کاربری، حساب تعلیق دلیل به بسته. کنید

 .است شده آورده گوگل تبلیغ شدن ساسپند حل برای ها راه ترین رایج زیر در

 :ادوردز گوگل اکانت اصلاح برای لازم اقدامات

 گوگل قوانین نقض دلیل به شدن ساسپند 3-5-1-1

 :دهید انجام را مراحل این باشد، AdWords قوانین نقض دلیل به گوگل، لیغتب شدن ساسپند اگر

 دکنی حذف را نشده تأیید آگهی. کنید رفع را خود حساب در غیرمجاز افزودنی های برنامه و تبلیغ گونه هر. 

https://topadvert.net/adwords-policies/
https://topadvert.net/adwords-policies/
https://topadvert.net/google-ad/
https://topadvert.net/google-ad/
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 وضیحت اید، داده انجام حسابتان در قوانین نقض اصلاح برای که تغییراتی و کنید ارسال نظر تجدید درخواست 

 .کرد خواهد فعال را حساب مجددا قانونی شرایط در فقط گوگل. دهید

 که دهستی مطمئن اگر. شود دائمی تعلیق به منجر است ممکن قوانین نقض از برخی که باشید داشته توجه 

 مواقع نای در. شد نخواهد باز شما اکانت زیرا نکنید تلاش شدن ساسپند رفع برای گرفته صورت قوانین نقض

 .بروید ریفاند درخواست همان یا بازپرداخت سراغ به مستقیم

 کنید پر را فرم و کنید کلیک زیر لینک روی بر شده، معلق اشتباه به شما حساب که دارید اعتقاد اگر. 

 مالی مسائل اساس بر شدن ساسپند 3-5-1-2

 :کنید دنبال را مراحل این است، شده تعلیق مالی، مسائل بخاطر شما حساب اگر

 کنید پرداخت را حسابتان در صورتحساب اصلی صفحه در را خود هیبد مبلغ. 

 اید کرده پرداخت که دهید اطلاع گوگل به. 

 را زادورد گوگل در آخر پرداخت سه باید المللی(، بین معتبر )حساب کنید می پرداخت بانکی حساب به اگر 

 .کنید ارسال گوگل برای

 مشکوک دسترسی براساس شدن ساسپند 3-5-1-3

 ینا به شما حساب اگر. کرد خواهد تعلیق را اکانت کند، شناسایی را حساب یک به غیرمجاز سترسید گوگل اگر

 دوباره را حساب کنترل تا کند می کمک شما به گوگل و دهید گزارش را مسئله این است، درآمده تعلیق حالت به دلیل

 .آورید دست به

  Malicious or Unwanted Software دلیل به تبلیغ رد مشکل حل 3-5-2

 را Software) Unwanted or (Malicious ادوردز گوگل تبلیغ رد مقاله حتما کنیم می توصیه مشکل این حل برای

 .است شده بیان مشکل این کردن برطرف حل راه مقاله این در. کنید مطالعه

  بازپرداخت درخواست و شده ساسپند حساب کی لغو نحوه 3-5-3

 یا ریفاند هب اقدام باید برگرداند، را آن توان نمی دیگر و شود می ساسپند قوانین نقض دلیل به اکانت یک که زمانی

 آن هب میتوان همچنان شده ساسپند اکانت یک که زمانی باشید داشته توجه. داد را اکانت داخل شارژ برگشت تقاضای

 .ندارد وجود تبلیغ اجرای امکان اما نمود بررسی را تبلیغاتی های کمپین و شد وارد

 توجه. گردد می باز است شده پرداخت آن از که حسابی همان به مبلغ ریفاند، درخواست از بعد روز ده تا هفت حدود

 .شدبا می ادز گوگل اکانت در استفاده برای صرفا و شد نخواهد واریز بانکی حساب به پروموشن مبلغ باشید داشته

https://topadvert.net/ads-malicious-or-unwanted-software/
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 واهدنخ داده عودت حساب به وجه باشد، شده ساسپند حساب مالی مسائل دلیل به اگر باشید داشته توجه همچنین

 اکانت بانکی، مدارک ی ارائه با شدن ساسپند زمان در تا نمایید استفاده واقعی های حساب از حساب شارژ برای. شد

 با اینصورت در شود، ساسپند مالی مسائل دلیل به اکانت یک اشتباه به است ممکن هم اوقات گاهی. شود بازگردانده

 یرز شکل مانند تنظیمات منوی از )ریفاند( بازپرداخت درخواست برای. شد خواهد رفع مشکل مجدد بازبینی تقاضای

 .کنیم می اقدام

 

 می. شود فعال غیر اکانت تا کرد ککلی CANCEL MY ACCOUNT گزینه برروی باید زیر، تصویر مانند کار این از بعد

 Billing summary بروی کافیست بازپرداخت و ریفاند وضعیت از اطلاع برای. کرد فعال محل همین از را اکانت مجدد توان

 ملاحظه را ریفاند دقیق مبلغ ریفاند از بعد یا و کنید ملاحظه را شد خواهد ریفاند مبلغ که روزی تاریخ و کنید کلیک

 .کنید
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  ادز گوگل اکانت شده انجام شارژ میزان 3-6

 رو اکانتم من X من؟ اکانت شده شارژ چقدر ببینم باید کجا از ، کردم شارژ لیر( ، )درهم دلار 

 میشه؟ داده نمایش قسمت کدوم در من اکانت مالی های تراکنش 

 مونده؟ باقی من اکانت در شارژ چقدر 

 شده؟ کسر من حساب از مقدار چه روزانه 

 حد تا را خود اکانت مالی وضعیت این دانستن با که است ذکر به لازم. داد خواهیم پاسخ بخش این در سوالات نای به

 .باشید داشته نظر زیر توانید می زیادی

  ادوردز جدید داشبورد در شده انجام شارژ میزان 3-6-1

 ای است شده انجام شارژ شده، پرداخت مبلغ مقدار به ساخت اکانت گوگل ادوردز از بعد بپرسید خود از است ممکن

لیغات تب اصلی پنل به که چرا کنید ملاحظه را ادوردز گوگل اکانت شارژ میزان توانید می ادورت، تاپ های اکانت در خیر؟

 نوانع هیچ به فارسی های پنل خلاف بر و شود می ارائه گوگل خود توسط پنل این اطلاعات. دارید دسترسی در گوگل

 سترسیِ د مدیریت اکانت برای ،خرید اکانت گوگل ادز از پس و نخست گام در. باشد نمی دیگری فرد توسط دستکاری قابل

 .شوید اکانت وارد و کنید تایید را شده ارسال

 ادوردز گوگل اکانت شارژ میزان مشاهده نحوه 3-6-1-1

 .است شده داده آموزش ادوردز یدجد داشبورد در مانده باقی شارژ میزان مشاهده مراحل قسمت این در

 .شوید ادوردز اکانت وارد .1

 .کنید کلیک آچار آیکون روی بر .2

3. Biling & paymentکنید انتخاب را. 

 

 .کنید مشاهده توانید می را شده انجام شارژ میزان قسمت این در .4

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/
https://topadvert.net/
https://topadvert.net/buy-google-account/
https://topadvert.net/buy-google-account/
https://topadvert.net/fast-manage/
https://topadvert.net/fast-manage/
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 است؟ واقعی شده داده نمایش مانده باقی شارژ میزان آیا 3-6-1-2

 گوگل ایه داده شدن آپدیت که است دلیل این به مساله این. باشد واقعی میزان از یشترب باقیمانده شارژ است ممکن

 .است زمانبر کمی

 ادز گوگل های تراکنش ی مشاهده 3-6-1-3

 از میزان چه تبلیغات ابتدای از که کنید محاسبه و بدانید را اکانتتان مصرف و شارژ ی تاریخچه بخواهید است ممکن

 قسمت از سپس و شوید اکانت وارد کافیست ادز گوگل های تراکنش لیست ی مشاهده ایبر. است شده استفاده شارژتان

Tools ی گزینه Billing & Payments گزارش و مانده باقی شارژ میزان که است ای صفحه همان این. کنید انتخاب را 

 زینهگ چپ سمت نوار از زیر رتصوی مانند ها تراکنش لیست دیدن برای. دهد می نشان شما به را شده انجام شارژ آخرین

 .کنید انتخاب را دوم ی

 

 در که هایی هزینه همچنین. کرد ملاحظه را شده انجام های تراکنش تمامی لیست توان می شده باز ی صفحه در

 ایانپ به حسابتان اعتبار که صورتی در. کنید ملاحظه توانید می را شده کسر روز طول در نمایش های ساعت آخرین

 .دهید افزایش را خود اعتبار ادز گوگل اکانت شارژ صفحه از توانید می رسیده

  

https://topadvert.net/adwords-account-charge/
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  !دلار؟ و درهم لیر، با گوگل در تبلیغات 3-7

 ؟ لیر یا و درهم ، دلار بهتره؟ کنم شارژ ای پولی واحد چه با رو خودم ادز گوگل اکانت! 

 داشت!؟ خواهد من برای کمتری هزینه لیر( ، درهم ، )دلار رزا کدوم 

 داره؟ بیشتری نمایش من تبلیغ لیر( ، درهم ، )دلار ارز کدوم با! 

 .داد خواهیم پاسخ بخش این در سوالات این به

 و کشور از خارج در شرکت ثبت با ادورت تاپ مجموعه که است این شود مطرح قسمت این ار باید که مهمه نکته

 این. کند می پرداخت گوگل به مجاز واحدهای بصورت و دریافت ریالی بصورت شما از را مبلغ المللی، بین حساب ثبت

 .شود می انجام نیستند، تحریم که کشورهایی در حقیقی های حساب توسط پرداخت

  کرد؟ استفاده گوگل تبلیغات برای ریال جز به واحدهایی از باید چرا 3-7-1

 الری پولی واحد با و داخلی های حساب طریق از توان نمی است تحریم تحت ایران؛ ما کشور کیبان نظام که آنجا از

 و نراای از خارج بانکی حساب از باید ادوردز تبلیغات از استفاده و اکانت شارژ برای بنابراین کرد؛ شارژ را ادوردز اکانت

 .کرد استفاده ایران ریال از غیر پولی واحد همچنین

 و کار زآغا برای گوناگونی های مشاوره با خدماتتان یا کالا برای گوگل تبلیغات از استفاده برای هم شما است ممکن

 ماش است ممکن کدام هر که هایی مشاوره باشید؛ شده مواجه تبلیغ برای ارزی و پولی پایه انتخاب زمینه در خاص بطور

 دارند؟ هم با تفاوتی چه پولی واحدهای که باشد آمده پیش شما برای سوال این و باشند برده سمتی به را

 که دارد فرقی چه اما. باشد می درهم و لیر پوند، یورو، دلار، ،ادوردز لگوگ پرداخت برای پولی واحدهای ترین معروف

 کنیم؟؟ انتخاب را پولی واحد کدام

 .پرداخت خواهیم ادز گوگل در پولی واحدهای تفاوت توضیح به ادامه در است؟ بهتر است، دلار از ارزانتر که لیر آیا

 (دلار و درهم ، لیر با گوگل در )تبلیغات ادز گوگل در پولی واحدهای فاوتت 3-7-1-1

 .است تر مناسب تبلیغ برای پولی واحد این لیر؛ بودن ارزانتر به توجه با باشید کرده فکر مساله این به است ممکن

 !!!!واقعا؟؟ ندارند!!!! باهم تفاوتی هیچ (ادوردز گوگل)گوگل تبلیغات در ارزی واحدهای بدانید؛ باید اما

 .کنیم می اثبات شما برای را موضوع این ندارند، هم با تفاوتی هیچ واقعا بله

 زرگب مزایده یک در رقبا سایر و شما یعنی است، ای مزایده سیستم یک ادز گوگل سیستم دانید می که همانطور

 مزایده رد. گرفت خواهد قرار گوگل از بهتری جایگاه در باشد، داشته بهتری سایت و بیشتر پول هرکس و گیرید می رارق

https://topadvert.net/adwords-account-charge/
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 بلیغت کیفیت امتیاز و پول با ادز گوگل در شاخص این. کند بیان را مختلف افراد میان فرق تا باشد باید شاخص یک

 هرچه و ندارد پرداختی مبلغ میزان به ربطی و شماست سایت و تبلیغ به مربوط که کیفیت امتیاز. شود می مشخص

 . دکنی پرداخت باید که است مبلغی اصلی بحث یابد، می کاهش نهایی هزینه باشد بیشتر اشم کیفیت امتیاز

  ؟!(لیر با گوگل در )تبلیغات گوگل تبلیغات بر دلار تاثیر 3-7-2

 ادامه ار گوگل در تبلیغات آیا باشید پرسیده خود از که شده بارها و هستیم ارز قیمت شدید نوسانات شاهد روزها این

 صورت به لگوگ تبلیغات سیستم دانید می که طور همان باشد؟ می جدی گوگل تبلیغات بر دلار تاثیر یاآ نه؟ یا بدهیم

 رقیبانتان و شما مزایده به توجه با کنید می پرداخت مشتری هر آوردن دست به برای که قیمتی و است ای مزایده

 .شود می مشخص

 تنهای در تا دهید کاهش را کلیک هر ی هزینه باید انتانرقیب و شما ای حواله دلار نرخ افزایش با که است بدیهی

 روشف برای کنید فرض: دهیم توضیح بیشتر مثال یک ذکر با بدهید اجازه. کند پیدا کاهش گوگل تبلیغات هزینه

 در پس باشد می تومان 5555 نیز دلار نرخ و کنید می هزینه تومان 555 سایتحداکثر به کاربر هر ورود محصولتانبرای

 .دهید می قرار سنت 15 با برابر را کلیک هر قیمت تیجهن

 می که ای هزینه تومان 555 به توجه با اینجا در است، رسیده تومان هزار 15 به فرضاً دلار قیمت دلار، نرخ تغییر با

 ینههز بر تاثیری دلار قیمت شدن برابر دو حقیقت در. دهید می قرار سنت 5 را کلیک هر قیمت کنید، صرف خواهید

 گوگل اتتبلیغ بر دلار نوسانات تاثیر و کند می پیدا کاهش ها هزینه دلار، قیمت افزایش با زیرا. داشت نخواهد تبلیغات

 عادلت تا است نیاز نوسان هر برای دوهفته تا یک بین و برد می زمان کمی معمولا کاهشی روند این. است ناچیز تقریبا

 برای. نیمک تشریح را گوگل تبلیغات بر دلار تاثیر تا داشتیم سعی مقاله این در. شود ایجاد گوگل تبلیغات قیمت در

 .باشید تماس در ما با بیشتر مشاوره

 ادز گوگل در پولی واحدهای تفاوت برای مثالی 3-7-2-1

 25 پراید قیمت هم دلار به آیا است!! تومان میلیون 25 آن قیمت و بخرید پراید یک خواهید می شما کنید فرض

 !!!!!است؟؟؟؟ ردلا میلیون

 برای یعنی. است دلار هزار 2 پراید همان پول تومانی هزار 15 دلار فرض با. است متفاوت پولی واحدهای ارزش خیر

 .دلار 2،555 یا کنید پرداخت تومان 25،555،555 توانید می وسیله یک خرید

 گاهجای یک آوردن بدست برای وقتی کنید، خریداری را آن باید شما و است وسیله همان مانند هم گوگل های جایگاه

 وانیدت نمی دیگر کنید انتخاب را لیر مثال عنوان به و کنید عوض را خود پولی واحد اگر کنید پرداخت دلار یک باید

 .کنید پرداخت بیشتری لیر باید و بیاورید دست به لیر یک با را لیر با گوگل در تبلیغات جایگاه

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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 واحد وقتی. تومان هزار 15 شود می ایران پول به که است دلار 1 گوگل ولا صفحه اول لینک قیمت کنید فرض

 عنوان به. کنید پرداخت را تومان هزار 15 همان معادل مبلغی باید و کرد نخواهند تغییر شما رقبای کنید عوض را پولی

 جایگاهی آوردن بدست رایب است، تومان هزار 2 معادل فرضا لیر هر و اید کرده انتخاب را لیر واحد کنید فرض مثال

 .تومان هزار 15 با است برابر لیر 5. کنید پرداخت لیر پنج باید مشابه

 گویند می که افرادی فریب پس. کنیم بیان خوبی به را ادز گوگل در پولی واحدهای تفاوت باشیم توانسته امیدوارم

 .ندارد هم با تفاوتی هیچ زیرا نخورید را ،”است بهتر کنید شارژ ارزانتر پولی واحدهای با“

 منظور هب تبلیغ شدن متوقف و شدن ساسپند امکان و نیست گوگل برای دلار از ارزشمندتر پولی واحد هیچ همچنین

 .است صفر مرجع ارز از استفاده

 یاحتمال های تحریم با است ممکن و است بسیاری نوسانات دارای متحده ایالات و ترکیه روابط موارد، این بر علاوه

 از پس .کند پیدا نامعلومی وضعیت و درآمده تعلیق حالت به هم لیر با شده شارژ ادوردز های اکانت وضعیت ترکیه، یهعل

 .نمایید استفاده ادز گوگل اکانت شارژ برای آمریکا دلار از است بهتر ضمانت لحاظ
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  بودجه از بیشتر ادز گوگل اکانت شارژ مصرف 3-8

 نتعیی شما که ای بودجه از بیشتر شما ادز گوگل اکانت شارژ چرا که پرداخت خواهیم موضوع این به مقاله این در

 نحوی به را خود کمپین و بودجه مدیریت که هستند این دنبال به کاربران تمامی شک بدون. است شده مصرف اید کرده

 .پرداخت خواهیم نیز موضوع این به مقاله این در. باشد داشته پی در آنها برای را هزینه کمترین که دهند انجام

  است؟ شده مصرف بودجه از بیشتر ادز گوگل اکانت شارژ چرا 3-8-1

 رجمهت صرفا را آن گوگل رسمی پارتنر عنوان به ادورت تاپ و شده نوشته گوگل شرکت توسط مقاله این: مهم نکته

 .است کرده

 رمایهس بازگشت به است بیشتر ها آن در جستجو میزان که روزهایی در گوگل تبلیغ نمایش با ادز گوگل 

 .کرد خواهد کمک شما

 می ودجهب از بیشتر شارژتان مصرف که است طبیعی شود، می داده نمایش بیشتر شما تبلیغات که زمانی 

 دیل،تب برای اگر. یابد افزایش روزانه بودجه دوبرابر تا است ممکن شما روزانه هزینه کل صورت این در. شود

 با .برسد تان روزانه بودجه برابر دو از بیش به است ممکن شما روزانه های هزینه کنید، می پرداخت هزینه

 بودجه میزان و ندارد ماه یک طول در شما های کمپین کل درهزینه تاثیری بودجه، افزایش این حال، این

 .کرد نخواهد تغییری
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 کنند؟ مصرف شارژ بودجه میزان از بیشتر است ممکن ها کمپین چرا 3-8-1-1

 مصرف روزانه صورت به که اید داده قرار کمپین بودجه عنوان به بودجه یک خود تبلیغاتی کمپین هر برای شما

 ینکمپ بودجه از بیشتر روز یک هزینه که کردید مشاهده اگر. باشد( متفاوت است ممکن ها کمپین )بودجه شد خواهد

 در یدیکل کلمه جستجوی میزان معنی به )ترافیک پرترافیک روزهای در شما تبلیغ که است معنی آن به این شد، شما

 هب جستجو ترافیک .داشت خواهد نمایش مترک ترافیک کم روزهای در طرفی از و است داشته نمایش بیشتر روز( یک

 .یابد می نوسان تعطیلات یا و مختلف فصول ،هفته آخر روزهای یا و هفته اول روز: مانند مختلفی دلایل

 .کند می تعدیل را روزانه بودجه از شتربی شارژ مصرف میزان دیگر، روزهای در ادوردز اکانت شارژ کمتر مصرف

 میزان و شد خواهد ضرب 35.4 در دهید، قرار روزانه بودجه عنوان به شما که رقمی هر: است صورت این به کلی طور به )

 اید، داده قرار دلار 15 مبلغ را خود روزانه هزینه مقدار شما اگر مثال طور به. باشد می عدد این ماه در شما شارژ مصرف

 (.دکر خواهید مصرف دلار 354=35.4*15 مبلغ ماه در ولی کنید مصرف دلار 25 روزی است ممکن

 کنیم؟ شارژ چگونه کنند می مصرف روزانه بودجه از بیشتر ها پینکم که زمانی 3-8-1-2

 اشم کمپین خاص، های موقعیت یا و هفته خاص روزهای در ،کلیدی کلمات جستجوی و ترافیک میزان به توجه با

 بیشتر شارژ مصرف که موضوع این به توجه با. کند می مصرف شارژ شده تعیین بودجه از بیشتر بار دو تا حداکثر ماه در

 صورت به شما حساب به مبلغ این شود، هزینه دوبرابر از بیش مقداری اگر دهد، رخ تواند می ردوبا صرفا بودجه از

credit overdelivery گردد بازمی . 

 گوگل حساب به دلار 3 باشد، خاص روز یک در دلار 23 شارژ مصرف و دهید قرار دلار 15 را هزینه اگر مثال طور به

 هک است اینترنتی تبلیغات های روش دیگر به نسبت ادوردز گوگل های مزیت از یکی این و گشت؛ بازخواهد شما ادز

 صرف 15*35.4=354 برابر ای هزینه ماه در دهید قرار دلار 15 را خود روزانه بودجه اگر. است شده آن برتری موجب

 .گشت بازخواهد شما گوگل حساب به گردد، کسر ادوردز گوگل اکانت از این از بیش مبلغی اگر و کرد خواهید

 ادز گوگل تبلیغات شارژ ماهانه مصرف در بودجه تغییرات تاثیر 3-8-1-3

 مانده باقی روزهای در درنتیجه. شد خواهد تعیین آن ساسبرا ماهانه مصرف دهید، تغییر را روزانه بودجه میزان اگر

 دلار 114 بیستم روز تا و اید داده قرار دلار 15 اگر مثال طور به. شد خواهد مصرف شارژ مجاز، میزان به توجه با ماه از

 شما ماهانه حدودیتم دادید، تغییر دلار 1 به را مقدار این شما حال بوده، اردل 354 قبلی ماهانه مبلغ: اید کرده مصرف

 :با است برابر کرد خواهید مصرف ماه ادامه در که شارژی میزان. شد خواهد دلار 243.2 صورت این در

243.2-184=59.2 
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  گوگل تبلیغات در رقبا هزینه میزان 3-9

 یا گوگل رد تبلیغات) گوگل تبلیغات برای رقبا که باشد گرفته شکل شما ذهن در سوال این بار چندین است ممکن

 کنند؟ می هزینه میزان چه ادز( گوگل

 اند؟ گفته قرار شما از بالاتر ای هزینه چه با

 زا بالاتر شما تبلیغ، نمایش زمان از درصد چند یا و کرد پرداخت گوگل به باید را ای هزینه چه اول لینک برای

 اید؟ شده داده نمایش رقبایتان

 اند؟ گرفته جای ادوردز گوگل اول لینک در ای هزینه چه با ارقب

 رسید؟ رقبا از بالاتر جایگاهی به توان می گوگل تبلیغات در ای هزینه چه صرف با یا

 وانیدبت تا کنید شناسایی چگونه را رقبا هزینه به مربوط اطلاعات که دهیم آموزش شما به خواهیم می بخش این در

 .کنید جذب گوگل در تبلیغات از را مشتری بیشترین و کنید سازی بهینه را خود کانتا بیشتری اطلاعات با

3-9-1 AUCTION INSIGHTS ادز گوگل در  

 کمپین وارد اینکار برای. کرد استفاده AUCTION INSIGHTS از باید گوگل تبلیغات در رقبا هزینه میزان شناسایی برای

 اطلاعات توان می قسمت این در. کنید کلیک AUCTION INSIGHTS گزینه روی صفحه بالای نوار از. شوید نظر مورد

 .کرد مشاهده را گوگل در تبلیغ های هزینه به مربوط

 یآگه گروه یک برای را مقایسه این توانید می مثال طور به. باشد می موجود ادز گوگل اجزای تمامی در بخش این)

 .(دهید انجام ها کمپین کل برای را همقایس خاص، کمپین به ورود بدون یا و دهید انجام خاص
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 داشته توجه. پرداخت خواهیم آنها تک تک معرفی به ادامه در کنید، می ملاحظه ستون هشت شده باز صفحه در

 گوگل در بلیغت هزینه بتواند تبلیغات آمار براساس گوگل تا باشد گذشته شما تبلیغات ازشروع روزی چند باید که باشید

 .کنید ملاحظه را رقبا با مقایسه از نمونه یک توانید می زیر تصویر در. کند ارائه شما به را رقبا

 و اردند وجود دقیق آمار روز یک برای زیرا. دهید تغییر صفحه بالای در را زمانی ی بازه حتما که باشید داشته توجه

 .شد نخواهد ارائه ای نتیجه

 

 : Display URL domainنندک می استفاده گوگل تبلیغات از که خود رقبای ستلی توانید می قسمت این در 

 .کنید ملاحظه را

 : impression shareایشنم امکان که دفعاتی تعداد به است داشته نمایش که کلماتی تعداد نسبت عدد این 

 .دهد می نمایش را است داشته وجود

 : Avg. positionدهد می نمایش را ستا گرفته قرار آن در تبلیغ که جایگاهی میانگین عدد این. 

 : Overlap rateهای تسای تبلیغ کنار در همزمان صورت به شما تبلیغ که است دفعاتی تعداد بیانگر عدد این 

 کنار در شما تبلیغ نمایش درصد 55 یعنی باشد، 55 عدد این اگر مثال بطور. است شده داده نمایش رقبا

 .است بوده رقبا نمایش

 : Position above rateمزایده در یکسان، شرایط در شما رقیب که است دفعاتی تعداد نمایانگر عدد این 

 .است شده داده نمایش بالاتری جایگاه در و است شده پیروز

 :Top of page rateدهد می نمایش را مزایده در شما شدن پیروز میزان بالایی عدد خلاف بر عدد این. 

 : Abs. Top of page rateدهد می نمایش را گوگل تبلیغ اول رتبه در نمایش میزان داده این. 

 : Outranking shareدر .است شده داده نمایش شما گوگل تبلیغ مرتبه چند بفهمید توانید می عدد این با 

 .است نداشته نمایش شما رقیب که صورتی
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  دهد می هدر را بودجه که ادز گوگل اشتباه شانزده 3-11

 را شود می آنها بودجه رفتن هدر باعث و داده انجام ادز گوگل تنظیمات در افراد که رایجی اشتباهات بخش این رد

 در ساله نچندی تجربه نتیجه در و ادورت تاپ پشتیبانی کارشناسان توسط اشتباهات از لیست این. کرد خواهیم بررسی

 .است شده ایجاد مشتری با تعامل

  ادز گوگل در رایج اشتباهات 3-11-1

 (ادز گوگل رد تبلیغات سیستم بودن ای مزایده دلیل )به است ناچیز و کم گوگل تبلیغات بر دلار تاثیر اینکه وجود با

 در. دهد هدر را شما بودجه و داده شرکت نامربوط های مزایده در را شما است ممکن ادز گوگل تنظیمات در اشتباه اما

 .پردازیم می آنها رفع روش و ادز گوگل در رایج اشتباهات به لهمقا این

 شما، ی القوهب مشتریان برای فقط تبلیغ تا کنید مشخص را تبلیغتان نمایش دقیق محل مناسب، تنظیمات اعمال با

 به کهیکسان و مردان حضور پس بفروشیم، زنانه زمستانی کلاه خواهیم می ما کنیم فرض مثال بطور. شود داده نمایش

 نخواهد مندسود نیز گرمسیر شهرهای در تبلیغ نمایش همچنین. است اشتباه سایت در هستند تابستانه های لباس دنبال

 .دهیم نمایش هستند، زمستانی کلاه دنبال به که هایی خانم به باید فقط را تبلیغ خواهیم می ما پس. بود

 ناسکارش عنوان به جواب در کردم؟؟!! ضرر چرا پس دادم، انجام اینکارو که من: بیاید پیش سوال شما برای اینجا شاید

 تاپ عهمجمو در تجربه برحسب فقط و نشده ذکر آموزشی هیچ در که دارد وجود نکاتی بگوییم باید گوگل در تبلیغات

 .داد خواهیم قرار شما اختیار در را نکات این ادامه در. است آمده دست به ادورت

 

 

 ها قیمت اعشار به دننکر توجه: اول مورد 3-11-1-1

https://topadvert.net/
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. دکنن نمی توجه اعشار به کلیک، هر ی هزینه و بودجه تعیین هنگام در مشتریان که ایم دیده بارها و بارها شاید

 نمی ماش به را آن از بیشتر و برابر ده افزایش اجازه خودکار طور به ادز گوگل. کرد استفاده نقطه از باید حتما اعشار برای

 لیکک یک هزینه دارید نظر مد اگر مثال طور به. کنید ثبت را خود نظر مورد قیمت تایید، بار دو از پس باید بلکه. دهد

 ”5.1“ عدد باید کنید وارد را سنت 15 عدد دارید نظر مد اگر و کنید وارد را ”5.51“ عدد باید حتما دهید قرار سنت 1 را

 کنید وارد را

 لیغتب برای نامناسب استراتژی انتخاب: دوم مورد 3-11-1-2

 تراتژیاس. است تبلیغ در نامناسب پرداخت های استراتژی انتخاب دهد، می رخ بسیار که ادز گوگل اشتباهات از یکی

 عنیی ها آن ترین مناسب ما پیشنهاد. دارد وجود تبلیغات هزینه محاسبه نهایت در و تبلیغات انجام برای متفاوتی های

 می وارد شما خود را کلیدی کلمات تمامی قیمت Manual یا و دستی استراتژی حالت در. است Manual یا دستی حالت

 .شوید آشنا ادوردز گوگل مختلف های استراتژی با توانید می زیر مقاله در. کنید

 تبلیغاتی های افزونه از استفاده عدم: سوم مورد 3-11-1-3

 داد، کاهش ار گوگل تبلیغات زینهه نتیجه در و داد افزایش را تبلیغ کیفیت امتیاز توان می آن با که هایی راه از یکی

 جذب رد تواند می مناسب ادز گوگل تبلیغاتی های افزونه از استفاده. است ادز گوگل تبلیغاتی های افزونه از استفاده

 طرف زا کاربری تجربیات بیان اساس بر هک است ذکر به لازم. کند کمک شما به تبلیغاتی های هزینه کاهش و مشتری

 نیز بلیغت به مشتریان اعتماد میزان تبلیغ، به ورودی میزان افزایش بر علاوه تبلیغاتی، های افزونه دادن قرار با گوگل،

 کلیک توانید می کمتر هزینه با و شده کاسته ها هزینه میزان از ،CTR نرخ افزایش با نتیجه در. کند می پیدا افزایش

 .نمایید دریافت بیشتری

 گوگل تبلیغ در تماس افزونه از استفاده عدم: چهارم مورد 3-11-1-4

. است تماس افزونه از نکردن استفاده دهد، می رخ عموما خدماتی مشاغل برای خصوص به که اشتباهاتی از یکی

 صورت هب تلفن، شماره روی بر کلیک با و تبلیغ دیدن از بعد بلافاصله که دهد می مشتری به را امکان این تماس افزونه

 .نمایید هاستفاد ادز گوگل تبلیغاتی افزونه این از حتما که کند می پیشنهاد ادورت تاپ. بگیرد تماس شما با مستقیم

 دینامیک کلیدی کلمات از استفاده عدم: پنجم مورد 3-11-1-5

 کلمه یک روش این در. کرد استفاده دینامیک کلیدی کلمات از است بهتر گوگل یغتبل کیفیت امتیاز بهبود برای

 غییرت شما، کلیدی کلمات و کاربر جستجوی عبارت به توجه با که دهید می قرار تبلیغ متن یا عنوان در دینامیک

 عتمادا با و دیده بلیغت در است کرده جستجو که را عبارتی همان دقیقا کاربر تا شود می باعث موضوع این. کند می

 .کند کلیک تبلیغ روی بر بیشتری

https://topadvert.net/ad-extensions/
https://topadvert.net/qs-google-ads/
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 گوگل آمارهای به توجه عدم: ششم مورد 3-11-1-6

 گلگو تنظیمات در اشتباهات از یکی. دارند را ادز گوگل اصلی کانتا به کامل دسترسی ادورت تاپ مشتریان همه

 را اکانت ضعف و قوت نقاط و کنید توجه آمار به روزانه. باشید تفاوت بی گوگل، آمار به نسبت که است این ادز

 از … و یمنف کلیدی کلمات کلیدی، کلمات تنظیم قبیل از مواردی. کنید رفع بلافاصله را آنها و کنید شناسایی

 تاطلاعا کاملا هرکاری از قبل نتیجه در دارد، بالایی تخصص و تجربه به نیاز مهارت این. باشد می موارد این جمله

 .کنید کسب

 تبلیغ متن های قسمت تمام از استفاده عدم: هفتم مورد 3-11-1-7

 دشو نمی داده شنمای دوم متن و سوم عنوان اوقات گاهی. است توضیحات متن دو و عنوان سه شامل تبلیغ متن هر

. است ادز لگوگ در رایج اشتباهات از دیگر یکی کار این. هستند تفاوت بی جایگاه دو این به نسبت افراد برخی نتیجه در

 اول متن و دوم و اول عنوان قسمت در را بیشتر اهمیت دارای نکات و کنید پر کاملا را تبلیغ های قسمت تمام حتما

 ینههز کاهش در هم و مشتری جذب در هم تا بنویسید تبلیغ در را خود قوت نقاط یتمام کنید سعی. کنید جایگذاری

 .شوید موفق کیفیت( امتیاز افزایش اثر )در

 مهم بسیار نکته

 هر ازای هب تبلیغ هزینه آن نتیجه در و داده افزایش را تبلیغ نمره گوگل کلمات تعداد افزایش با باشید؛ داشته توجه

 .کرد خواهد داپی کاهش دریافتی کلیک

 CTR نرخ به توجه عدم: هشتم مورد 3-11-1-8

 تعداد به کلیک نسبت معنی به نرخ این. است CTR نرخ شود توجه آن به باید که پارامترهایی ترین مهم از یکی

. اند شده آن وارد و کرده کلیک آن برروی اند دیده را شما تبلیغ که افرادی درصد چند یعنی دیگر بیانی به. است نمایش

 برای. یافت دخواه کاهش تبلیغ هزینه میزان نتیجه در و بوده بالاتر تبلیغ کیفیت امتیاز باشد بیشتر نسبت این ههرچ

 و اشکال و نمادها از توانید می همچنین. کنید استفاده خود تبلیغات برای جذاب های متن از حتما CTR نرخ افزایش

 .کنید عمل بهتر اطبمخ جذب در تا کنید استفاده تبلیغ متن در نیز اعداد

 گوگل تبلیغ زمانبندی عدم: نهم مورد 3-11-1-9

 آن از تماح که است گوگل تبلیغ برای زمانبندی از استفاده امکان ادوردز، گوگل تبلیغات العاده فوق امکانات از یکی

 زمانبندی با. تسا تبلیغ زمانبندی از نکردن استفاده ادز گوگل تنظیمات در اشتباه بزرگترین گفت توان می. کنید استفاده

 داده نمایش کاری ساعات در تنها مثال طور به روز طول از خاصی ساعات در فقط تبلیغ که کرد عمل طوری توان می

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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 صرفیم هزینه تا شود می باعث موضوع این. نشود داده نمایش تبلیغ نیستید رسانی خدمات به قادر که ساعاتی و شود

 .باشید داشتهن حاصلی بی کلیک و شده ذخیره ساعات این

 موبایل کاربران به توجه عدم: دهم مورد 3-11-1-11

 مناسب یزن موبایل کاربران برای شما سایت که کنید دقت باید خود سایت طراحی در گوگل، در تبلیغات انجام از پیش

 از کارها و کسب مشتریان درصد 65 الی 55 حدود در گوگل توسط شده منتشر آمار اساس بر. باشد استفاده قابل و

. یابد می افزایش نیز درصد 95 تا کارها و کسب برخی در رقم این. کنند می استفاده مقصد سایت مشاهده جهت بایلمو

 .داد فزایشا را موبایل کاربرات برای نمایش سهم توان می ادز گوگل سیستم در. بگیرید جدی را موبایل کاربران بنابراین

 :مهم نکته یک

 تقسیم یوترکامپ سیستم و تبلت موبایل، میان میزان چه به شما تبلیغ نمایش سهم که کنید مشخص توانید می شما

 .کنید استفاده خود کاری شرایط به بسته قابلیت این از حتما میکنیم پیشنهاد. گردد

 نامناسب فرود صفحه انتخاب: یازدهم مورد 3-11-1-11

 تبلیغ رایب مثال عنوان به. است تبلیغ هدف که کنید انتخاب را فرودی صفحه همان دقیقا تبلیغتان برای کنید سعی

 درست را راه که کند احساس شد صفحه وارد مشتری وقتی تا دهید قرار را یخچال تعمیر صفحه دقیقا یخچال، تعمیر

 معمولا و شماست کار و کسب به وابسته کاملا فرود صفحه انتخاب. است کرده پیدا را خود یخچال تعمیر متخصص و آمده

 زا یک هر برای که کنید سعی حتما دارید متفاوتی خدمات که صورتی در. باشد نمی مناسب اول صفحه از استفاده

 .کنید طراحی ای جداگانه فرود صفحه خود خدمات

 نامناسب کلیدی کلمات انتخاب: دوازدهم مورد 3-11-1-12

 لماتیک .دهد می هدر را تبلیغ بودجه و است ادز گوگل وحشتناک اشتباهات از یکی نامناسب کلیدی کلمات انتخاب

 کلماتی و یدبگذار کنار را کار و کسب به نزدیک کلمات از استفاده. شماست کار و کسب به مربوط که کنید انتخاب باید را

 گوگل لنر،پ کیورد گوگل همچون ابزاری از حتما کلیدی کلمات یافتن برای. کنید انتخاب را کار و کسب با مرتبط کاملا

 .کنید استفاده ینترنتا در موجود ابزارهای سایر و ترند

 مختلف های آگهی گروه از نکردن استفاده: سیزدهم مورد 3-11-1-13

 گروه ره برای کنید سعی. است گوگل تبلیغات در بزرگ اشتباهات از یکی متعدد های آگهی گروه از نکردن استفاده

 رتعمی خانگی، لوازم کار تعمیر یک برای مثال عنوان به. باشید داشته جدا آگهی گروه یک خود محصولات و خدمات از

 .شوند ساخته هم از جدا باید که هستند متفاوت اگهی گروه دو لباسشویی ماشین تعمیر و یخچال
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 کلیدی کلمات برای bmm خاصیت از نکردن استفاده: چهاردهم مورد 3-11-1-14

 نای از ترکیبی هر خواهید می و کنید معرفی کلیدی کلمه عنوان به را عبارت یک میخواهید شما که هست زمانی

. ”وییلباسش ماشین تعمیر“ مثال عنوان به. باشد نداشته نمایش نزدیک عبارات اینکه هم و باشد داشته نمایش عبارت

 .باشد عبارت داخل کلمه سه این حتما آنکه شرط به شود داده نمایش کلمه سه این از ترکیبی هر که میخواهید

 ” لباسشویی ماشین تعمیر قیمت“ یا ”لباسشویی ماشین تعمیر هزینه“ مثال طور به

 +لباسشویی +ماشین تعمیر+

 منفی کلیدی کلمات از نکردن استفاده: پانزدهم مورد 3-11-1-15

 ورود از نفیم کلمات. است منفی کلیدی کلمات از نکردن استفاده ادز گوگل تبلیغات در اشتباهات بزرگترین از یکی

 فقط و یدهست تهران در یخچال تعمیرکار شما کنید ضفر مثال عنوان به. کند می جلوگیری سایت به غیرمرتبط کرابران

 تعمیر“ کسی اگر که کنید وارد منفی کلیدی کلمه عنوان به باید را شهرها تمامی اسامی پس دهید، می سرویس تهران در

 تواند می نیز نامربوط مسائل و برندها همچنین. نشود داده نمایش او برای شما تبلیغ کرد، جستجو را ”اصفهان در یخچال

 .شود معرفی منفی کلیدی کلمه عنوان به

 کردن استفاده کلیدی کلمات برای Broad از فقط: شانزدهم مورد 3-11-1-16

 زیرا .نکنید استفاده نوع این از که است بهتر و کند می جذب را کلیدی کلمه به نزدیک کلمات تمامی broad نوع

 انتخاب فراوان دقت با باید و شماست کار و کسب به مربوط کاملا کلیدی کلمه انتخاب. دهد می هدر را زیادی هزینه

 .شود
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  ادز گوگل در )هرز( اضافه کلیک از جلوگیری 3-11

 دچن انجام با توانید می سادگی به که ادز گوگل در است مواردی ترین آزاردهنده از یکی ادز گوگل اضافه کلیک

 .کنید جلوگیری آن از ساده تنظیمات مرحله

 کنیم؟ جلوگیری ادز گوگل اضافی و هرز های کلیک چگونه 

 آدرس IP کنیم؟ پیدا کجا از را کاربران های 

 آدرس IP کنیم؟ تنظیم پنل داخل در چگونه را شده مشخص های 

 .داد خواهیم پاسخ سوالات این به بخش این در

  ادز گوگل در اضافه کلیک با آشنایی 3-11-1

 یمناسب بازخورد شما تبلیغت اما رسیده اتمام به یعسر شما بودجه که اید شده مواجه مسئله این با بارها احتمالا

 زرو کل در بودجه این قبل روزهای در که حالی در شده، مصرف ساعت یک در روزانه بودجه کل مثال برای. است نداشته

 .است شده انجام اضافه کلیکِ شما تبلیغات روی مواقع این در بدانید است بهتر. شد می مصرف

 شده موجب و کرده کلیک شما گوگل تبلیغ روی متوالی طور به و سرهم پشت رباتی یا و شخص یعنی موضوع این

 یاآ بپرسید خود از و کند دلسرد تبلیغات انجام از را شما کمی شاید موضوع این. برسد اتمام به شما روزانه بودجه

 خیر؟؟؟ یا دارد وجود ادز لگوگ در اضافه کلیک از جلوگیری برای راهی

 کند می ارزهمب ها کلیک اینگونه با گوگل که استدلال این دلایل تا بدهید اجازه نخست ولی دارد، وجود بله گفت باید

 .کرد خواهیم بیان را ادز گوگل تبلیغات هرز های کلیک از جلوگیری نحوه دقیق صورت به ادامه در. کنیم بیان را

 اضافه کلیک با گوگل مبارزه دلایل 3-11-1-1

 های کلیک .کند جلب را مشتریان اعتماد باید خود جایگاه حفظ برای و است دنیا تبلیغاتی شرکت بزرگترین گوگل

 شده نصرفم تبلیغات ادامه از مشتری مدت بلند در ولی باشد داشته گوگل برای بیشتری پول مدت کوتاه در شاید اضافه

 موضوع این که دهد می دست از کم کم را خود مشتریان تمامی گوگل صورت دراین. رفت خواهد گوگل از کلی به و

 .باشد می تجارت قوانین برخلاف کاملا

 مشتری جهبود رویه، بی مصرف از جلوگیری و گوگل تبلیغات در اضافه کلیک شناسایی با کند می سعی گوگل پس

 این ایران در گوگل رسمی پارتنر عنوان هب ادورت تاپ. نماید تر مستحکم را خود تجارت روز هر و کرده حفظ را خود

 افیاض هزینه صرف هرگونه از و کند می عمل منصفانه و شفاف کاملا گوگل که کند می بیان اطمینان با را موضوع

 .نداشت چشمگیری پیشرفت چنین گوگل تاینصور غیر در که چرا. کند می جلوگیری شما اکانت در

https://topadvert.net/
https://www.google.com/partners/agency?id=5169618103


 

 

93 

 

  شوند می انجام چگونه هرز های کلیک 3-11-2

 بیان را هرز کلیک از گوگل جلوگیری های راه سپس داده، شرح را اضافه و هرز کلیک مصادیق از مورد چهار ابتدا

 .کرد خواهیم

 رقبا و همکاران توسط اضافی های کلیک 3-11-2-1

 نظورم به و مشتری جذب و تبلیغات امر در شما از گرفتن سبقت برای اخلاق بی همکاران و رقبا از برخی است ممکن

 استفاده با چه دستی صورت به )چه کنند شما تبلیغ روی اضافه های کلیک به اقدام شما تبلیغاتی کمپین تضعیف

 .برسد اتمام به شما ادز گوگل اکانت شارژ کار این نتیجه در که ربات( از

 مشتریان توسط تکراری های کلیک 3-11-2-2

 ندینچ مشتری است ممکن. شود می انجام تبلیغات برروی تکراری صورت به گاها مشتریان توسط که هایی کلیک

 .کند کلیک شما تبلیغ روی بر هربار و کند جستو را خود نظر مورد خدمات یا و کالا بار

 اه ربات از استفاده 3-11-2-3

 در. شد خواهد بودجه رفتن هدر باعث که شود می انجام تبلیغات برروی زیادی های کلیک ها ربات از استفاده با

 باشد، وگلگ اولیه جایگاه در روز طول تمام در تبلیغتان و باشید داشته بالا هزینه با و گسترده تبلیغات شما که صورتی

 حجم در ماش تبلیغ روی بر اند، شده طراحی فعالیت نوع این برای دقیقا که هایی ربات از استفاده با رقبایتان است ممکن

 .کنند کلیک ای گسترده

 تبلیغات دهنده ارائه های شرکت سوی از تقلب 3-11-2-4

 گوگل .شوند می شفافیت عدم موجب شده نویسی کد فارسیِ های پنل ارائه با گوگل تبلیغات های شرکت از برخی

 فارسی پنل است محال پس دهد نمی را ادز گوگل پنل به ورود اجازه ایرانی های پی آی به و است کرده تحریم را ایران

 هر جامان احتمال کدنویسی در و است شده نوشته داخلی کدنویسان توسط ها پنل این. باشد گوگل شرکت به مربوط

 .دارد وجود تقلبی

 شتریبی های کلیک یا و دهد نمایش یشترب کاربر برای را شده مصرف هزینه که کرد طراحی توان می مثال عنوان به

 در ار ادز گوگل اصلی پنل ادورت تاپ شرکت. نیستند اطمینان مورد فارسی های پنل دلیل این به. دهد نمایش را

 هیچ بدون را ها داده و آمار و هستند ارتباط در گوگل خود با مستقیم مشتریان و دهد می قرار مشتریان اختیار

 .کنند می دریافت ای واسطه

https://topadvert.net/adwords-account-charge/
https://topadvert.net/
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 هرز های کلیک مشاهده 3-11-2-5

 نکنیم؟ ضرر ما که کند می کار چه گوگل

 یعنی. دهد نمی نمایش را تبلیغات او برای دیگر و کرده شناسایی را کند، جستجو زیاد که را رباتی یا کاربر گوگل اولا

 ولا صفحه بالای در شما برای تبلیغی اول مرحله در نیدک جستجو را موضوع یک سرهم پشت بار چندین شما اگر

 .شود نمی داده نمایش شما برای گوگلی تبلیغ هیچ کلی بطور دوم مرحله در و شد نخواهد داده نمایش گوگل

 کند، شناسایی اضافی کلیک را فرد گوگل آن از بعد ولی شود سایت وارد کاربر و شود داده نمایش تبلیغ اگر .1

 invalid عنوان به ها کلیک این. گشت بازخواهد حساب به روز سه الی دو از بعد شده کسر مبلغِ صورت این در

clicks شوند می شناسایی. 

 ناختهش اضافی و هرز اگر و کند می بررسی منظم، های بازه در را دریافتی های کلیک گوگل روز طول در  .2

 .شد خواهد آپدیت invalid clicks لیست شوند

 دخواه باز دوباره اضافی مبلغ و شده شناسایی نیز شوند، سایت وارد دوباره روز طی در که مشتریانی حتی .3

 .شود می حساب کلیک یک شود، سایت وارد روز طول در که تعدادی هر به کاربر هر. گشت

 تدرخواس ارسال با توانید می نشد واریز شما حساب به مبلغی روز ندچ از بعد و هستید مشکوک ها داده به اگر .4

 .دهد پاسخ و کرده بررسی را شما اکانت که بخواهید گوگل از

 ی گزینه columns قسمت از سپس کنید انتخاب را خود نظر مورد کمپین توانید می invalid clicks بررسی برای

modify columns کنید انتخاب را: 

 

 .شود مشخص ها داده ستون لیست تا کنید انتخاب را performance هگزین حال

https://topadvert.net/first-page-of-google/
https://topadvert.net/first-page-of-google/
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 گرا کنید دقت. کنید انتخاب را شود داده نمایش شما برای خواهید می که هایی داده توانید می شده باز پنجره در

 دریافت اضافه کلیک هنوز چون نباشد، موجود invalid clicks گزینه است ممکن است شده اندازی راه تازه شما اکانت

 .اید نکرده

 

 را نآ به مربوط اضافه کلیک تعداد توانید می ادز گوگل ساختار هر یا و کلمات یا ها کمپین مقابل ستون در حال

 .کنید مشاهده

  مزاحم های IP کردن مشخص آموزش 3-11-3

 ورودی های پی آی باید شروع برای اینصورت در. باشید نداشته کامل اطمینان گوگل به و باشید حساس شاید

 تیکسآنالی گوگل و ادز گوگل. کنید حذف را است شده صفحه یک وارد حد از بیش که ای پی آی و کرده پیدا را سایتتان

 .نیدک استفاده موجود ابزارهای از باید بنابراین دهند، نمی نمایش را سایت های ورودی پی آی امنیتی مسائل دلیل به

 سایت ورودی پی آی شناسایی ابزارهای 3-11-3-1

http://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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 :سایت ورودی پی آی بررسی ابزارهای از برخی

 matomo.org 

 clicky.com 

 Awststs.org 

 atatcounter.com 

 وبگذر 

 :پنل مدیریت سایت )قسمت (cpanel  یک افزونه به نامawsasts.org .وجود دارد 

 افزونه های موجود در وردپرس 

 کنید داپی هم را رقبا پی آی توانید می اند؛ شده سایت وارد مشکوک و بالا تعداد در که هایی پی آی شناسایی از بعد 

 ایشان که تیدبفرس رقیبتان به ایمیل یک که است صورت این به کار این. کنید جلوگیری تبلیغتان روی آنها کلیک از تا

 . ببینید توانید می را رقیبتان پی آی ایمیل هدر قسمت در پاسخ از بعد دهد، پاسخ

 نوشته وردپرس با که هایی سایت در ورودی های یپ آی آوردن دست به برای معمول های روش از یکی ادامه در

 .کرد خواهیم معرفی را است شده

 وردپرس در هرز کلیک های IP کردن مشخص 3-11-3-2

 add یا ”افزودن“ روی سپس و برده ها افزونه روی را موس نشانگر. شوید خود سایت وردپرس پیشخوان وارد ابتدا

new کنید کلیک. 

 

 اکنون هم دکمه“ روی زیر، تصویر طبق سپس. کنید جستجو را WP Statistics عبارت افزونه جستجوی قسمت در

 .شود نصب افزونه تا کنید کلیک ”کن نصب
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 .کنید کلیک ”نمایید فعال“ روی سپس شود نصب افزونه تا کنید صبر

 

 شده الفع ماش سایت برای وردپرس آمار افزونه حالت این در. کنید ذخیره تغییر بدون را افزونه پیشفرض تنظیمات

 کلیک بازدیدکنندگان برترین روی سپس و برده وردپرس آمار روی را موس نشانگر کاربران، پی آی دیدن برای کافیست و

 .دکنی مشاهده اند، داشته روز هر در را بازدید بیشترین کسانیکه آمار ترتیب به توانید می قسمت این در. کنید
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  ادز گوگل پنل داخل در IP کردن مسدود  3-11-4

 صفحه پایین در آن از بعد. کنید انتخاب را setting گزینه چپ سمت نوار از و شوید نظر مورد کمپین وارد شروع برای

 را گزینه آخرین حال. شود داده نمایش شما برای تنظیمات تمامی تا کنید کلیک Additional settings گزینه برروی

 .کنید انتخاب تصویر مطابق

 

 .کنید کلیک Save برروی نهایت در و کنید وارد را نظر مورد های پی آی شده باز پنجره در اکنون
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 نظیر بی راهکار یک 3-11-4-1

 لاکب را باشد می آنجا از ها ربات این عمدتا که هایی کشور پی آی توایند می ویرانگر های ربات از یافتن نجات برای

 مرکزی کایآمری کشورهای و بنگلادش پاکستان، ند،ه کشورهای و شوید لوکیشن تنظیمات قسمت وارد اینکار برای. کنید

 .باشد می Demographic قسمت در نیست معلوم آنها سن و جنسیت کسانیکه کردن محدود دیگر عمل. کنید حذف را

 

 

 


