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                                                                                                        چرا تبليغات در گوگل

زندگي حضور در آن يك امر ضروري براي تمامي  يامروزه با توجه به گسترش چشمگير اينترنت و حضور آن در تمامي بخش ها
اما با توجه به گستردگي بسيار زياد آن تمامي كاربران نياز دارند براي دستيابي به . افراد ، موسسات ، شركتها و سازمان ها مي باشد

پر طرفدارترين  "Google"همانطور كه مي دانيد گوگل. موتورهاي جستجو استفاده نمايند ازخود  نظر اطالعات و يا خدمات مورد 
جستجو است كه در ميان كاربران اينترنتي ايراني نيز داراي محبوبيت بااليي مي باشد و بصورت  و معروفترين اين موتورهاي

 .حدودي مي توان گفت كه تمامي كاربران اينترنت در ايران حداقل روزي يكبار از اين موتور جستجو استفاده مي نمايند

شما حضور مناسبي در اين موتور جستجو داشته باشيد مي توانيد خود را به ميليون ها كاربري كه از اين موتور پس در صورتي كه 
  نامكه ابزاري به  سالهاستدر همين راستا موتور جستجوي گوگل  .براي جستجو استفاده مي نمايند معرفي نماييد

Google Adwords در موتور  ابزارتوانند وب سايت خود را از طريق اين ا معرفي نموده است تا صاحبان وب سايت ها بر
شما هم مي توانيد سايت يا خدمات خود را به اين روش به ميليونها كاربر اينترنتي در ايران و يا . جستجوي گوگل معرفي نمايند

  .تمامي كشورهاي جهان معرفي نماييد

  موتور جستجوي گوگل شامل دو بخش مي باشد

  جستجوي رايگان .1

 Google Adwords   جستجوي غير رايگان يا همان. 2
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بصورت رايگان مي باشد و شما فقط در صورت كليك بر روي  Adwords Ads در اين نوع تبليغ، نمايش آگهي شما در بخش
 يعني گوگل تبليغ شما را در سمت راست نمايش مي دهد و تا زماني كه مخاطب( تبليغ توسط مخاطبين پول پرداخت مي كنيد 

بر روي تبليغ شما كليك نكرده است از اعتبارتان كم نمي شود ولي اگر مخاطب به آگهي شما عالقمند شد و بر روي آن كليك 
سنت به باال مي باشد و مبلغ آن بستگي به نوع كلمات كليدي كه  1كه به ازاي هر بار بازديد از ) كرد، اعتبارتان كاهش مي يابد 

در انتخاب كلمات كليدي براي نتيجه بهتر شما را ياري  برتيناكه در اين زمينه . كرده ايد داردبراي تبليغ سايت خود انتخاب 
حداقل روزي يك (در اين سيستم شما مي توانيد مشخص كنيد كه در هر روز حاضريد چه مبلغي براي تبليغ بدهيد . خواهد كرد

شود تا هزينه اضافي پرداخت  تا روز بعد آگهي شما متوقف مي و اگر تعداد بازديدها از سايت شما بيشتر از اين مبلغ شد) دالر
   .دنكني

  

  جستجوي رايگان و غير رايگان گوگلتفاوت 

كه معموال اين  مي گيريددر جستوجوي رايگان شما به ازاي يك يا حداكثر چند عبارت جستجو در ميان نتايج قرار  .1
كلمات كلمات مورد تمايل شما نمي باشند و لي در تبليغ در گوگل شما مي توانيد به ازاي هر عبارتي كه تمايل داريد در 

 جستجو قرار بگيريد

در جستجوي رايگان ممكن است سايت شما در نتايج پايين مثال در صفحات دوم به بعد قرار بگيرد و چون كاربر در   .2
د رسيد در نتيجه وب سايت شما ديده نخواهد شد اما در تبليغ در گوگل هل به احتمال زياد به نتيجه خواهمان صفحه او

 .سايت شما مي تواند در اولين نتيجه قرار بگيرد

مجددا به نيز ماه ها زمان الزم است و كوچكترين تغيير در آن براي قرار گرفتن سايت شما در نتايج در جستجوي رايگان   .3
اما در تبليغ در گوگل وب سايت شما طي چند ساعت در محل مورد نظر شما قرار خواهد  خواهد داشتمان نياز ماه ها ز

 .گرفت و هر تغيير طي چند دقيقه اعمال خواهد شد

در جستجوي رايگان شما هيچ ابزار مديريتي بر روي نتايج يك جستجو نداريد اما در تبليغ در گوگل شما بطور كامل مي   .4
 .تايج جستجوي خود را مديريت نماييدتوانيد ن

در تبليغ در گوگل شما مي توانيد وب سايت خود را در كشور خاص و يا زبان خاص به نمايش در آوريد ولي در   .5
 .جستجوي رايگان اينگونه نمي باشد

ارشات ي از طرف گوگل در اختيار شما قرار نمي گيرد و لي در تبليغ در گوگل گزشدر جستجوي رايگان هيچ گزار .6
 مفصلي از طرف گوگل در اختيار شما قرار مي گيرد
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  مزاياي تبليغ در گوگل در مقايسه با انواع روش هاي تبليغاتي ديگر

با ادوردز مي توانيد براحتي و به سرعت تبليغات كاال، خدمات و يا اطالعات . سيستم تبليغاتي گوگل است "Adwords"  ادوردز
تبليغات ساخته شده . تمامي افرادي كه به دنبال محصول و يا خدمات شما مي گردند، نمايش دهيدخود را ايجاد كرده و آنرا به 

به عبارت ديگر،  .توسط خودتان را مي توانيد در صفحات نمايش جستجوي گوگل و يا شبكه بزرگ تبليغاتي گوگل نمايش دهيد
 كه در جستجوي آن هستندگوگل ادوردز ابزاري است براي نمايش تبليغات شما فقط براي افرادي 

 كننده يكي از كلمات كليدي شما را جستجو مي كند در صفحات نمايش جستجوي گوگل، تبليغات گوگلي زماني كه جستجو 

(Google Adwords)  با اين روش تبليغات شما فقط براي كساني نشان داده مي شود  .شما متمايز از رقبا نمايش داده مي شود
  .يا خدمات شما مي باشند كه بدنبال محصوالت و

را در قسمت جستجوي گوگل وارد كند گوگل نتايج متعددي كه مرتبط با نرم افزار “ نرم افزار حسابداري”مثال اگر كاربري عبارت 
باالتر از (گوگل عالوه بر اين نتايج در قسمت باالي صفحه .حسابداري است را در صفحه نتايج جستجو به كاربر نمايش مي دهد

  .بليغات ادوردز را نمايش مي دهدت) و متمايز جستجوي معمولي در نوار زردرنگنتايج 

. مي توانيد براي هر گروه از محصوالت خود، متنهاي تبليغاتي متنوع و گروهاي مختلفي از واژه هاي كليدي مرتبط را انتخاب كنيد
كه بر روي آگهي شما مي شود و تمامي اين فاكتورها زمان نمايش،منطقه جغرافيايي نمايش و بودجه روزانه،پرداخت براي هركليكي 

  .قابل تعيين و ويرايش هستند
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يكجا و بدون در نظر  ، شماروش هاي مشابه ديگر تمام، روزنامه ، تلوزيون و  بيل بورد در روش هاي معمول تبليغ مثال .1
فقط به ازاي كاربراني كه به شما  Google Adwords داشتن ميزان سود مجبور به پرداخت هزينه مي باشد اما در

  دنبال محصول و يا خدمات شما مي گردند هزينه پرداخت مي نماييد
سنت به ازاي هر كاربر مرتبط مي باشد در صورتي كه در روش هاي  1هزينه تبليغ در گوگل بسيار جزئي و در حد  .2

  نماييدمعمول شما بايد ميليون ها تومان هزينه نماييد تا بتوانيد تعداد مشتري جذب 
رود كاربر شما ومايش آن كامال رايگان بوده و تنها به ازاي كليك و ن در تبليغ در گوگل مدت نمايش تبليغ و تعداد .3

 نمود خواهيدپرداخت 

به ازاي كاربر مرتبط  تنهانجام تعداد زيادي كليك بر روي تبليغ وجود ندارد و شما الب و قدر سيستم گوگل عمال امكان ت .4
امتياز اين نوع تبليغ اين است كه شما مستقيما با كساني مهمترين  :و مناسب هزينه پرداخت مي نماييد به عبارتي
   .شما باشند و يا كاربر مخاطب خواهيد بود كه واقعا ميتوانند مشتري

  .وجود دارد در اين روش تبليغاتي امكان تعيين كشور محل نمايش تبليغ و يا زبان كاربر .5
بازگشت سرمايه، در تبليغ در گوگل سياست اصلي بازگشت سرمايه و سود مي باشد به اين منوال كه هنگامي سيلست  .6

  .تومان هزينه نموديد حتما بايد بيش از اين مقداري سود داشته باشيد 100.000مبليغ  مثال كه شما
ي جهان مي باشد و در ايران نيز طي يك سال گذشته سيستم تبليغ در گوگل در حال حاضر بزرگترين سيستم تبليغات .7

  .بسيار گسترش يافته است
 درصد كاربران اينترنت در ايران و جهان از موتور جستجوي گوگل استفاده مي نمايند 80بيش از  .8

   



  رانی
 ی گوگل

 

 

تنها شرکت اير
رای گواهی رسمی

 ن
 براي 

نه سازي 
 سمي

 )شود

 ن
 گان

 يگان
 
 رايگان: 

ت سرمايه 
تا  5را بين 

د
دار

تبليغات مشتريا
از پايان اعتبار 
 

 هاي عملي بهين
رك تخصصي رس

 ي سايت
ايگان ارائه مي ش

 رايگان: 
رايگان): ساعت 
رايگ :(كشور -ر 

را: ن و هر حالت
رايگان): يا دالر 

:ل توسط گوگل
 رايگان: نه ها
 رايگان: يك

 تا ميزان بازگشت
يگر اين ميزان ر

  

ده ايد

زانه بر تك تك ت
طالع رساني قبل
از توقف تبليغ
 تمامي تكنيك
ليل داشتن مدر
گان بهينه سازي

ر SEOمشاوره 
 رايگان: ب

:ف هزينه روزانه
-روز (ن پخش

شهر(طقه پخش 
رات در هر زمان

درهم ي( خاب ارز
ش دقيق و تحليل
ريت كامل هزين
ق هزينه هر كلي

كاهش مي يابد
ي شركتهاي ديگ

ت شد

www

نظارت روز •
سيستم اطال •

جلوگيري ا
استفاده از •

تبليغ به دل
مشاوره رايگ •

خدمات م(
هزينه نصب •
تعيين سقف •
تنظيم زمان •
تنظيم منط •
انجام تغيير •
امكان انتخا •
ارائه گزارش •
امكان مدير •
تعيين دقيق •

حداقل ممكن ك
 باشد كه بسياري

 دعوت

w.bertin

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 كليك شما به ح
سنت مي 5تا 
  .رند

 هم

na.ir

 رايگان :تجو
كشور با لينك

 رايگان: ب
 و انگليسي

 هانه
 برتينا لت

 زينه كليك

رسهاي متعدد

ي ، واريز

نا ميزان هزينه
1حاضر بين ل

 كاهش آنرا ندار

شما

 واژه هاي جست
سمي گوگل در ك

 گل
كليد واژه مناسب
محيط فارسي و
ه ، هفتگي ، ماه
وگل بدون دخال

  فقط در ايران
 مي مرورگرها

حداقل هزصصي
 پخش آگهي

ن تبليغاتي و ادر
  جديد

پرداخت اينترنتي
 دازي ، چك

 ي و دقيق

  هزينه كليك

ه و مهارت برتين
ن ميزان در حال
 نمايند و امكان

  

ن كلمات و كليد
دارنده گواهي رس
ي در سايت گوگل
مشاوره انتخاب ك

در مهمزمان ت 
ت گزارش روزانه
ت مستقيم از گو
 نمايش تبليغ ف
ش آگهي در تمام

ك علمي و تخصص
درصد پ 100ن 

 قرار دادن متون
 نياز به سفارش
پ: روش پرداخت

انتقال خودپرد ، 
گزارشات تحليلي

صي حداقل هز

 توجه به تجربه
 افزايش يابد اين

ظيم مينشما ت

 

مزاياي برتينا

تعيين •
تنها د •

رسمي
ارائه م •
تبليغات •
دريافت •

بصورت
امكان •
نمايش •
تكنيك •

تضمين
امكان •

بدون
انواع ر •

بانكي
ارائه گ •

تكنيك اختصاص

در اين تكنين با
شما و سود شما

سنت براي ش 60

 

ت

د
ش
0



 

 

شما هم دعوت شده ايد

www.bertina.ir

  تنها شرکت ايرانی
 دارای گواهی رسمی گوگل

  
  (Return Of Investment)  برتينا سياست بازگشت هزينه تبليغ در گوگل

 100گر شما با سياست بازگشت سرمايه انجام مي پذيرد به اين معني كه در صورتي كه مثال ا برتينا بطور كل انجام تبليغ در گوگل
در گوگل سرمايه گزاري نموديد حتما بايد حداقل صد هزار تومان سود از اين راه كسب نماييد تا هزينه  يغهزار تومان براي تبل

 200حتما ميزان بازگشت سرمايه در تبليغ در گوگل بايد از  تبليغ خود را مجدد بدست آوريد ولي اين موضوع حداقل مي باشد و
برتينا موظف مي باشد تمامي تالش خود را انجام دهيد  نتيجهدر . درصد بيشتر باشد تا شما بتوانيد تبليغات خود را گسترش دهيد

و سود برتينا نيز مي يابد افزايش  لدر گوگ تا ميزان بازگشت سرمايه شما افزايش يابد زيرا از اين طريق ميزان سرمايه گزاري شما
  .بيشتر خواهد شد

ت دوم مي باشد و اولويت اول ميزان فروش و يدر اولو شبيه اين در سرويس هاي برتينا تعدا كليك و يا هزينه كليك و مسائل ديگر
و در صورتي كه اين ميزان از  نه و يا سود شما مي باشد كه به برتينا اعالم مي داريد تبليغ شما بازده مورد نظر شما را داشته است

شما ، وب سايت شما و مسائل ديگر  غت كليدي شما، متن تبليماكل يانتظار شما و حداقل استاندارد كمتر باشد برتينا با بازنگر
  .اين روش تبليغاتي را افزايش دهيداز سعي خواهد نمود تا ميزان سود حاصل شده شما 

دالر در سال هاي گذشته تبليغ خود در  5شركت برتينا با بودجه روزانه . رتينا مي باشدبه عنوان يك نمونه موفق خود شركت ب
در روز مي باشد و بصورت پيوسته درحال افزايش است پس اگر دالر   100گوگل را آغاز نمود و در حال حاضر اين مبلغ بيش از 

  تا اين ميزان افزايش نمي داد اين تبليغ براي برتينا بازده مالي نداشت هرگز ميزان سرمايه خود را 

شما را به عنوان يكي از مشتريان خوب خود جذب نمايد كه اين مايه افتخار و مباهات از اين روش برتينا به احتمال زياد توانست 
  براي برتينا مي باشد

  .توجه شما را به داستان نمادين زير جلب مي نماييم

 اين داريد قصد و ايد كرده ايجاد خود براي اينترنتي فروشگاه يك. باشيد مي تزييني عروسك نوع يك فروشنده و كننده توليد شما
 .برسانيد بفروش آنجا در را ها عروسك

 مانند هايي هزينه شما فروشگاه زيرا باشد مي شما اينترنتي فروشگاه پايين هزينه هستيد خوشحال آن از شما كه موردي اولين
 .برق و فروشنده،ماليات،آب ماهانه،حقوق كرايه

 مي كاربراني دنبال به شما و ندارند خريد قصد شما مراجعان يا و باشند مي كم شما سايت مراجعان دارد، وجود مشكل يك اما خب
 و است آمده بوجود آنها در شما محصول به تمايل و نياز احساس قبال كه صورت اين به شوند مي محسوب بلقوه مشتريان كه گرديد

 كه ايد نكرده پيدا خوبي راه هنوز متاسفانه اما كنند مي خريداري را آن زياد احتمال به كنند پيدا را شما محصول كه صورتي در
 .نماييد عرضه گردد مي آن دنبال به كه مشتري به را خود محصول
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 نيست منصفانه چندان نمايند خريداري آنرا حتما گردند مي شما محصول دنبال به كه مراجعاني همه باشيد داشته انتظار كه اين(
 ولي ديگر موارد بسياري و باشد زياد يا و كم آنها براي شما قيمت يا و نباشد مطابق آنها صليقه با شما محصول است ممكن چون
 )نمايند خريد به اقدام شما فروشگاه به مراجعان از بيشتري درصد كه است اين مهم

 و نمايد مي استفاده تبليغاتي روش اين از خودش كه گويد مي و دهد مي پيشنهاد شما به را گوگل در تبليغ شما دوستان از يكي
 است گرفتن نتيجه درحال

 نماييد اقدام هزينه تومان 130.000 با شروع براي گيريد مي تصميم شما

 مي ارائه آنها به را خود تبليغ و گيريد مي تماس است شده تاييد نيز گوگل طرف از كه تجربه با و متخصص شركت يك با پس
 .دهيد

 پايان به شما بودجه مدتي از پس. نماييد مي خود محصول فروش به شروع شما و كند مي نمايش به شروع موفقيت با شما تبليغ
 زيان و سود ميزان مختصر محاسبه يك با خود تبليغ تمديد از قبل اما نماييد تبليغ به اقدام مجددا خواهيد مي شما و رسد مي
 نماييد مي برآورد را خود

 

 تومان 5000: مشتري به عروسك فروش قيمت

 تومان 3500: عروسك توليد هزينه

 تومان 500: جاري هاي هزينه تمامي مجموع

 تومان 1000: عروسك هر فروش ازاي به متوسط سود

 عدد 200: تبليغ دوره در رفته فروش عروسك تعداد مجموع

 تومان 1.000.000=  تومان 5000 در ضرب 200: شده كسب درآمد مجموع

 تومان 200.000=  تومان 1000 در ضرب 200:  فروش ناخالص سود

 تومان 130.000: گوگل در تبليغ هزينه

 تومان 70.000= تومان130.000 منهاي تومان 200.000: شما خالص سود

 درصد 153=  200.000/130.000: تبليغ) ROI(سرمايه بازگشت
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 است بوده درصد 153 آن سرمايه بازگشت زيرا است بوده موفق شما تبليغ كه شود مي معمول محاسبات اين با

 .ايد برده سود تومان هزار 200.000 و ايد كرده فروش تومان 1.000.000 تومان 130.000 با شما كه يعني

 همان مجددا اينكه فرض با زيرا نماييد مي گوگل در تبليغ به اقدام مجددا خود تومان 200.000 با راحت خيال با حاال شما خب
 .بود خواهد تومان 300.000 حدود شما سود بار اين پس كنيد كب سود را صود در 153

 

 يابد؟ افزايش شما سود درصد تا كند تالش بايد چرا گوگل در تبليغ تجربه با و معتبر شركت كه يدآ مي شپي سوال اين حاال

 و ايد كرده هزينه تومن هزار 200 تومن هزار 130 جاي به خود تبليغ دوم مرحله در شما باشيد كرده دقت اگر كه است اين جواب
 110 بحال تا باشد برداشته كارمزد عنوان به را شما پرداختي مبليغ درصد 30 اگر زيرا بود خواهد خوشحال بسيار نيز معتبر شركت

 كند مي را خود تالش تمامي معتبر شركت پس. باشد مي خوبي بسيار عدد كه است كرده كسب سود شما تبليغ دو از تومان هزار
 شركت سود افزايش يعني شما هزينه افزايش و شما تبيلغ هزينه افزايش يعني شما سود و موفقيت زيرا شود موفق شما تبليغ تا

  .معتبر

  

  چرا تبليغ در گوگل توسط برتينا

 گوگل از رسمي گواهي داراي ايراني شركت تنها برتينا

. باشد مي گوگل  در تبليغ خدمات ارائه در گوگل معتبر و رسمي گواهي داراي كه باشد مي ايراني شركت تنها برتينا
 اين داراي جهان سراسر در شركت معدوي تعداد و شود مي ارائه گوگل شركت توسط مستقيم بصورت گواهي اين

  .باشد مي گروه اين جزو ايراني شركت تنها برتينا كه باشند مي گواهي

 

 روي بر و نموده مراجعه www.bertina.biz آدرس به برتينا المللي بين سايت وب به موضوع اين از اطمينان جهت(
 از توانيد مي شما همچنين. شويد متصل گوگل سايت به تا نماييد كليك سايت راست سمت باال در گوگل تاييد ارم

 .شود داده نمايش شما براي شركت اطالعات تا نماييد جستجو را)  bertina(  شركت نام گوگل سايت در زير آدرس

https://adwords.google.com/professionals/search 
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 در قانوني غير بصورت را گواهي آرم يا و نمايند معرفي گواهي اين داراي را خود افرادي يا و فرد است ممكن: توجه
 صفحه و نام كه صورتي در و نماييد جستجو را آنها نام باال آدرس در موضوع اين از اطمينان براي دهند قرار خود سايت

 همچنين. باشند نمي گواهي اين داراي آنها كه باشيد داشته دقت ننموديد مشاهده را آنها گواهي به مربوط اختصاصي
 زيرا ديگري شركت يا و فرد نام نه و نماييد جستجو باال آدرس در را انگليسي به شركت نام اصل كه باشيد داشته دقت

 .نمايند استفاده گواهي اين داراي شركت يا و فرد نام از ها شركت از بعضي است ممكن

 مناسب قيمت

 در پيشرو هاي شركت تمامي همانند  برتينا سياست كل بطور و باشد مي كاربر كثيري تعداد داراي حاضر حال در برتينا
 همچنين باشد مي رقبا از مناسبتر بسيار برتينا هاي قيمت دليل همين به باشد مي بيشتر فروش  و كمتر سود جهان
 داراي برتينا دليل همين به گردد خدمات كيفيت كاهش باعث كه باشد نمي كم اي اندازه به برتينا هاي قيمت

 .باشد مي كيفيت به نسبت قيمت مناسبترين

  ) بهتر خدمات=  بيشتر مشتري=  كمتر سود:  برتينا شعار(

 

 كليك هزينه حداقل تكنيك

 خواهد سنت 5 تا 1كليك هزينه حداقل كه ترتيب اين به باشد مي كليك هزينه حداقل تكنيك واقعي دهنده ارائه برتينا
 .شد نخواهد بيشتر سنت 5 از كليك هزينه معمول بطور هرگز و بود

 Resell بصورت نه و مستقيم بصورت خدمات ارائه

  و نماينده كه معنا اين به نمايد مي ارائه را خود هاي سرويس مستقيم بصورت ديگر شركتهاي از بسياري برخالف برتينا
 باشد نمي خارجي شركتهاي Reseller يا

 تحريم از نگراني عدم

 طي تاكنون همچنين باشد نمي ها تحريم نگران عنوان هيچ به نتيجه در بوده المللي بين شركت يك برتينا شركت
  است نداده رخ برتينا براي مورد اين هرگز برتينا فعاليت سال چندين
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 رسميت و اعتبار ، سابقه

) 1383 ارديبهشت تاسيس، تاريخ(فعاليت سابقه سال چندين داراي و بوده المللي بين و داخلي رسمي شركت يك برتينا
 مي اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت جمله از مختلف مراجع از نامه تقدير و نامه گواهي انواع داراي همچنين. باشد مي

 .باشد

 آن در را برتينا ثبت شماره و نموده مراجعه رسمي روزنامه سايت به كافيست فقط برتينا بودن رسمي از اطمينان جهت(
 )شود داده نمايش شما به آن قانوني اطالعات و شركت ثبت تاريخ تا نماييد جستجو

 انگليسي و فارسي محيط در همزمان تبليغات

 غير برتينا گوگل در تبليغات خدمات در فارسي زبان انتخاب امكان كشور عليه گرفته صورت هاي تحريم به توجه با
 دارد وجود انگليسي و فارسي محيط در همزمان تبليغات امكان برتينا تحريم عدم به توجه با اما است شده فعال

 رايگان SEO مشاوره

 به رايگان غير و تجاري حالت از 1388 سال ابتداي از برتينا) جستجو موتور سازي بهينه( SEO مشاوره خدمات
 شود مي ارائه رايگان كامال بطورت سرويس اين حاضر حال در و نمود تغيير رايگان سرويس
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  در تبليغات در گوگل خدمات رايگان برتينا

 SEO مشاوره

 تبليغ نصب

 روزانه هزينه سقف تعيين

 )ساعت - روز( پخش زمان تنظيم

 )كشور - شهر( پخش منطقه تنظيم

 حالت هر و زمان هر در تغييرات انجام

 )دالر يا درهم( ارز انتخاب امكان

 گوگل توسط تحليل و دقيق گزارش ارائه

 ها هزينه كامل مديريت امكان

 كليك هر هزينه دقيق تعيين

 مناسب واژه كليد انتخاب مشاوره ارائه

  ) Adwords Minimum CPC(  ممكن كليك هزينه حداقل تكنيك

 اطالع رساني قبل از پايان اعتبار براي جلوگيري از توقف تبليغ

 نظارت روزانه بر تك تك تبليغات مشتريان

  گوگل استفاده از تمامي تكنيك هاي عملي بهينه سازي تبليغ به دليل داشتن مدرك تخصصي رسمي
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 Google Adwords مستقيم اكانت ارائه

 گوگل اختصاصي اكانت يك كاربر هر به خدمات اين در كه تفاوت اين با باشد مي گوگل در تبليغات خدمات همان خدمات اين 
 اين. نمايند بررسي و مديريت و تغييرات و نموده دسترسي خود اكانت به مستقيم بصورت توانند مي كاربران و شد خواهد ارائه

 مستقيم بصورت خودشان كه دارند نياز و باشند مي باالتري نسبت به بودجه داراي كه باشد مي مناسب مشترياني جهت خدمات
 يا و ديگران خود، براي  تبليغ زيادي تعداد انجام قصد كه افرادي براي خدمات اين همچنين نمايندو اعمال را نظر مورد تغييرات
 باشد مي مناسب دارند را خود مشتريان

  .نماييد حاصل تماس 66571944 - 021 شماره با  بيشتر اطالعات كسب جهت

  

 گوگل برتينا در تبليغات نمايندگي

 به مستقيم دسترسي باال روش خالف بر حالت اين در. نمايند اقدام برتينا نمايندگي عنوان به توانند مي افراد تمامي خدمات اين در
 نموده استفاده برتينا تخفيفات از نياز مورد اعتبار تهيه با توانند مي نمايندگان اما گيرد نمي قرار نمايندگان اختيار در گوگل اكانت

 شد خواهد داده نماينده به تخفيف شده تعيين جدول اساس بر حالت اين در. دهند ارائه خود مشتريان به را خدمات اين بتوانند تا
  نمايد استفاده خدمات ارائه جهت خود اعتبار تمامي از تواند مي نماينده و

 تماس 66571944 - 021 شماره با  به بخش نمايندگي هاي وب سايت برتينا مراجعه نماييد و يا بيشتر اطالعات كسب جهت
  و نماييد حاصل

 سخني با همكاران

 گذشته سال يك طي گوگل در تبليغات سيستم فراوان بازده و زمينه اين در عمومي اقبال و وب خدمات افزون روز رشد به توجه با
 اما باشد مي زمينه اين در خوب بازاري ايجاد بخش نويد موضوع اين. است يافته افزايش توجهي قابل مقدار به بازار اين حجم

 زمينه اين در فعال شركتهاي از بسياري عزيزمان كشور عليه المللي بين هاي تحريم افزايش گذشته سال چند طي متاسفانه
 .است كرده مواجه عديده مشكالت با اند شده همكاري وارد گوگل با مستقيم بطور كه را) گوگل در تبليغات(

 حل را مشكل اين گوگل رسمي گواهي كسب و كشور از خارج قانوني دفاتر از استفاده با است توانسته برتينا شركت خوشبختانه
 برتينا سابقه. نباشيد تحريمي موارد انواع يا و خود هاي حساب شدن بسته نگران ديگر كه شود مي داده شما به نويد اين و نمايد
 برتينا حسابهاي معدوي موارد در گذشته سال چند طول در باشيد داشته توجه. باشد مي موضوع اين نشانگر نيز گذشه سال 3 طي
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 تا و اند شده فعال مجددا روز چند مدت طي آنها تمامي حقوقي موارد رعايت و آنها خارجي هويت به توجه با كه اند شده بسته نيز
 .است نشده بسته كامل بطور نيز اكانت يك حتي امروز به

 تمامي با همكاري گسترش و ايران در بازار اين توسعه جديد سال در برتينا سياست گذشته، سال در چشمگير رشد اين به باتوجه
 را متعددي ها سرويس عرصه اين فعاالن از حمايت جهت برتينا راستا همين در. باشد مي تبليغات و اينترنت ، وب عرصه فعاالن
 .گرديد مند بهره زمينه اين در برتينا حمايتي خدمات از توانيد مي شما و نمايد مي ارائه

 ثبات روش اين با تا نماييد استفاده برتينا خدمات از و نشده همكاري وارد گوگل با مستقيم بصورت شود مي توصيه اكيدا پس
 در را خود فعاليت گذاري سرمايه باالي ثبات به توجه با و گرديد مند بهره برتينا حمايتي خدمات از بتوانيد و گردد حفظ شما كاري
  .دهيد گسترش بازار اين
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  تعدادي از مشتريان سرويسهاي برتينا
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