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مقدمه
امروزه با توجه به گسترش چشمگیر کاربرد اینترنت و تاثیرات محسوسش در تمامی بخش های زندگی ،حضور در آن
یک امر ضروری برای تمامی افراد ،موسسات ،شرکتها و سازمان ها می باشد.
همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد آن ،تمامی کاربران نیاز دارند برای دستیابی به اطالعات و یا خدمات مورد
نظر خود ،از موتورهای جستجو استفاده نمایند.
بدیهی است گوگل ( )Googleیکی از معروفترین موتورهای جستجو در جهان است که در میان کاربران اینترنتی ایرانی
نیز دارای محبوبیت باالیی می باشد ،به طوری که می توان ادعا کرد تمامی کاربران اینترنت در ایران حداقل روزی
یکبار از این موتور جستجو استفاده می کنند .پس در صورتی که شما حضور و جایگاه مناسبی در این موتور جستجو
داشته باشید می توانید کسب و کار خود را به میلیون ها کاربری که از این موتور برای جستجو استفاده می کنند،
معرفی نمایید.
لذا استفاده از فضای مو تور جستجوگر گوگل جهت معرفی کمپانی ،محصوالت ،خدمات و  ...می تواند از مثمرثمر ترین
روش های تبلیغاتی موجود باشد.
در همین راستا موتور جستجوی گوگل سالهاست که پلتفرمی به نام ( Google Adsیا  )Google Adwordsرا معرفی
نموده تا صاحبان وب سایت ها بتوانند به ازای عبارات موردنظرشان ،وب سایت خود را از طریق این پلتفرم در صفحه
نخست موتور جستجوی گوگل معرفی نمایند.
در حالت کلی سایت های نمایش یافته در نتایج گوگل شامل دو بخش می باشند:
-

سایت هایی که به صورت ارگانیک (ارزش واقعی سایت به ازای عبارت سرچ شده) در صفحات مختلف گوگل نمایش
یافته اند.

 -سایت هایی که با پرداخت هزینه به ازای هر کلیک ( )Google Adsدر نتایج گوگل نمایش داده می شوند.
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 در این روش ،نمایش تبلیغ به صورت رایگان می باشد و فقط در صورت کلیک کاربر بر روی لینک سایت ،هزینه کلیکمشخص شده از اعتبار کلی کسر می گردد.
 هزینه های مذکور به ازای (هر عبارت و دامنه موردنظر) متغیر بوده و از 1سنت ( 0.01دالر) شروع می شود؛ مقداردقیق آن نیز توسط گوگل مشخص می شود و بستگی به کلمات کلیدی که برای تبلیغ سایت خود انتخاب کرده اید،
ترافیک سرچ عبارت ،کیفیت کلمه درسایت و  ...دارد.
 در این سیستم شما می توانید مشخص کنید که به صورت روزانه چه مقدار از اعتبار (چند دالر آن) مصرف گردد کهاین مبلغ بودجه روزانه نیز با توجه به هزینه کلیک های مشخص شده قابل تغییر است.

تفاوت نمایش ارگانیک و کلیکی در صفحه نخست گوگل
 -1در نمایش ارگانیک ،سایت شما به ازای یک یا چند عبارت ،در میان نتایج جستجو قرار می گیرد که معموال این عبارات
به صورت دقیق ،کلمات مورد نظر و هدف شما نبوده و با توجه به محتوای درج شده در سایت و به تشخیص ربات گوگل،
منجر به نمایش سایتتان گردیده اند .همچنین مدیریت این کلمات نیاز به دانش باال و رعایت اصول و قواعد پیچیده ی
سئو دارد ولی با استفاده از  Google Adsشما می توانید به ازای هر عبارتی که تمایل دارید سایت خود را در نتایج
گوگل معرفی نمایید که این موضوع منجر به جذب دقیق کاربران هدف و دریافت مناسبترین بازخورد خواهد شد.
 -2در نمایش به صورت ارگانیک  ،جایگاه سایت شما (د ر صورتی که بر روی سئو آن کار شود) به مرور زمان بهبود یافته و
ممکن است پس از ماه ها تمرکز بر روی این مورد ،سایت به ازای سرچ عبارات همچنان در صفحات بعدی گوگل نمایش
یابد و از آنجایی که کاربران معموال در صفحه نخست و در لینک های ابتدایی این صفحه به نتیجه مطلوب دست یافته
اند ،احتمال مراجعه آنها به صفحات بعدی و در نتیجه ورود به سایت شما بسیار ضعیف میباشد؛ اما در Google Ads
سایت شما بدون صرف زمان قابل توجهی ،در صفحه نخست (و حتی به انتخاب شما در لینک نخست) قرار می گیرد.
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 -3پیرو مورد قبل ،در نمایش ارگانیک برای قرار گرفتن سایت در نتایج صفحه نخست ،صرف ماه ها زمان و همچنین بهینه
سازی مداوم (مانند درج مداوم مطالب) الزامی بوده و در این بین اعمال کوچکترین تغییری در آن نیز مجددا نیازمند
صرف زمان طوالنی جهت شناسایی توسط گوگل خواهد بود اما از طریق  Google Adsوب سایت شما طی چند ساعت
در محل مورد نظر نمایش یافته و هر تغییری پس از چند دقیقه بر روی تبلیغ شما اعمال خواهد شد.
 -4در نمایش ارگانیک ابزار مدیریتی شما برای کنترل نتایج جستجو بسیار محدود بوده و کنترل نحوه نمایش سایت در
نتایج گوگل به محتوای سایت شما وابسته است اما در "تبلیغ در گوگل" شما بطور کامل می توانید نتایج جستجوی خود
را مدیریت نمایید.
 -5در  Google Adsشما می توانید وب سایت خود را در کشور خاص و یا به زبان خاص ،طبق بازه های زمانی مدنظرتان به
نمایش درآورید ولی در نمایش ارگانیک امکان اعمال اینگونه تنظیمات فراهم نمی باشد.
 -6در پلتفرم گوگل ادز می توانید مخاطبین خود را بر اساس رده سنی ،جنسیت ،عالیق و مکان جغرافیایی و دستگاه مورد
استفاده آن ها (کامپیوتر ،تبلت و موبایل) مشخص و محدود کنید اما امکان اعمال این گونه محدودیت ها از طریق سئو
و نمایش ارگانیک وجود ندارد.
 -7در نمایش ارگانیک در صورتی که شما از ابزارهای کمکی استفاده نکنید ،گزارشات کامل و مفصلی از طرف گوگل در
اختیارتان قرار نمی گیرد ولی در "تبلیغ در گوگل" گزارشات مفصلی همراه با جزئیات (از جمله تعداد نمایشات و کلیک
ها ،آمار بازدید با توجه به  ipکشورهای مختلف ،سنجشی از میزان کیفیت سایت شما به ازای هر عبارت به صورت مجزا
و  )...از طرف گوگل در اختیار شما قرار می گیرد.
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تبلیغات گوگل ادز
گوگل ادز ،امکان نمایش تبلیغ با فرمتهای مختلفی را دارا می باشد .محبوب ترین فرمت ،تبلیغ متنی می باشد و بعد از
آن تبلیغات بنری و متحرک از محبوبیت بیشتری برخوردارند .از فرمت های دیگر آگهی های تبلیغاتی گوگل ادز می
توان به تبلیغات ویدیویی ،تبلیغات محلی و تبلیغات اپلیکیشنی که در گوشی های هوشمند نمایش داده می شوند،
اشاره کرد.

تبلیغ بنری گوگل – Google Display Ads
در پلتفرم گوگل ادز می توانید محصوالت و یا خدمات خود را از طریق شبکه بصری گوگل ()Google Display Network
نیز تبلیغ کنید .تبلیغات بنری به شما امکان تبلیغ و دستیابی به مشتریان بالقوه را خارج از صفحه نتایج جستجوی گوگل
از طریق متن ،تصویر و بنرهای ویدئویی می هد.
امکانات متعددی که در تبلیغ بنری گوگل تعبیه شده است به کسب و کارها این امکان را می دهد تا بتوانند مخاطب
خود را به طور کامالً دقیق هدفگیری کرده و به صورت کامالً جزئی تبلیغ خود را تحلیل و آنالیز کنند .امکان انتخاب سن،
جنسیت ،موقعیت جغرافیایی کاربر ،زمان نمایش ،سایت ها و اپلیکیشن های نمایش دهنده ،دستگاه نمایش دهنده
(موبایل ،دسکتاپ ،تبلت) از اصلی ترین مزیت ها و امکانات فوق العاده این سرویس گوگل است.
تبیلغات بنری در سایت ها و اپلیکیشن های پارتنر گوگل ،یوتیوب و جیمیل نمایش داده می شوند.
تبلیغات جیمیل نیز بخشی از تبلیغات بنری بوده و محل نمایش آن نیز در صفحه جیمیل در قسمت باالیی اینباکس
کاربران است.
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تبلیغ ویدئویی گوگل Google video ads -
با فعالسازی کمپین های ویدئویی گوگل ادز می توانید محص والت و خدمات خود را در قالب ویدئو در یوتیوب معرفی
کنید .قطعا در هنگام استفاده از یوتیوب تیزرهایی تبلیغاتی که در ابتدای ویدئو و یا حتی حین پخش ویدئو مدنظرتان
بخش شده اند را مشاهده کرده اید .این تیزرهای تبلیغاتی توسط کمپین های ویدئویی گوگل ادز ایجاد شده اند .با
توجه به محبوبیت یوتیوب در سراسر جهان و از طرفی جذابیت تماشای ویدئو برای کاربران میتوان این نوع تبلیغات
بسیار موثر دانست.
تبلیغات ویدئویی شامل فرمت های متفاوتی از جمله ،Non skippable in-stream ads ،skippable in-stream ads
 Bumper ads ،Discovery adsو  Outstream adsاست.
 : skippable in-stream adsدر این حالت ویدئو تبلیغاتی تا  30ثانیه در ابتدا و میانه و انتهای سایر ویدئو های
یوتیوب به نمایش در آمده و کاربران پس از ثانیه امکان رد کردن و یا به اصطالح  skipکردن ویدئو را دارند.
 : Non skippable in-stream adsدر این حالت ویدئوی تبلیغاتی که حتما باید کمتر از  15ثانیه باشد و کاربران
امکان  skipکردن را در این فرمت ندارند و باید تا انتها ویدئو تبلیغاتی شما را مشاهده کنند.
 : Discovery adsدر این حالت ویدئو شما در قسمت جستجوی یوتیوب و با جستجو عبارت های مرتبط با ویدئوتان در
کنار باقی ویدئو های پیشنهادی یوتیوب به نمایش در میاید.
 : Bumper adsدر این حالت ویدئو های کمتر از  6ثانیه در ابتدا و میانه و انتهای ویدئوهای یوتیوب نمایش داده می
شود.
 : Outstream adsدر این حالت می توانید ویدئو تبلیغاتی خود را در گوشی های هو شمند و در سایت های پارتنر
گوگل و درون اپلیکیشن های موبایل نمایش دهید.
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تبلیغ اپلیکیشنی گوگل Google app ads -
چنانچه اپلیکیشنی داشته و تصمیم به معرفی و تبلیغات آن دارید می توانید از کمپین  google app adsاستفاده کنید.
در این کمپین می توانید تبلیغات اپلیکیشن خود را در سایت ها و اپلیکیشن های پارتنر گوگل و گوگل پلی و اپ استور
نمایش دهید .الزمه این نوع تبلیغات ،تنها ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی است .در این حالت به ازای هر نصب از اعتبار
کلی اکانت کسر می گردد.

تبلیغ متنی گوگل ادز
فرمت متن تبلیغ در تبلیغات متنی گوگل ادز
تبلیغ شما در گوگل شامل سه خط  30کاراکتری (با احتساب  ) Spaceبرای عنوان تبلیغ و دو خط  90کاراکتری برای
توضیحات تبلیغ می باشد.
اجزاء یک تبلیغ متنی گوگل به شرح زیر است :
عنوان تبلیغ –  : Headlineبهترین عناوین تبلیغ  ،عناوینی هستند که مستقیما با کلمات کلیدی تعریف شده همخوانی
دارند .استفاده از عبارات کلیدی در متون تبلیغاتی (به دلیل تشخیص به ارتباط محتوای تبلیغ با کلیدواژه ها) موجب
کاهش هزینه کلیک ها خواهد شد.
توضیحات تبلیغ –  : Descriptionخط توضیحات تبلیغ بهتر است همزمان شامل منافع استفاده از محصوالت یا خدمات
مورد تبلیغ شما و هم انگیزه برای کلیک کاربر بر روی تبلیغ باشد.
نمایش  URLوب سایت شما  : Display URL -آدرس دامنه وب سایت شما در این سطر قرار می گیرد .به عالوه
اینکه با قراردادن دو عبارت به صورت  pathمی توانید نمایش آدرس وبسایت را مدیریت کنید .حتما نیاز
نیست که این آدرس دقیقا مانند آدرس مقصد ( صفحه ای که مشتریان با کلیک بر روی آگهی شما به آن صفحه می
رسند) باشد و میتوانید از عبارات جذاب و مرتبطی برای pathها استفاده کنید.
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آدرس  URLصفحه مقصد  : Destination URL -آدرس دقیق صفحه ای است که کاربر با کلیک بر روی تبلیغ شما
باید به آن وارد شود .این آدرس در تبلیغ شما نمایش داده نمی شود.

محل نمایش تبلیغات گوگل GOOGLE ADS
 .1وب سایت گوگل ()Google Search
 .2شبکه گوگل ()Google Network

وب سایت گوگل Google Search -
وب سایت گوگل شامل صفحه جستجوی گوگل می باشد .این مورد همان صفحات نتیجه جستجوی گوگل است ،که
تبلیغات در پایین یا باالی نتایج جستجو در این صفحه نمایش داده می شود.
محل قرار گیری تبلیغ در گوگل بر اساس هزینه کلیک ( )CPCتعیین می شود .هر چه هزینه کلیک شما باالتر باشد
شما در نتایج باالتری قرار خواهید گرفت.
ممکن است بدلیل کثر ت تعداد تبلیغات آگهی شما در صفحه دوم نمایش داده شود که در آن حالت در صورتی که
بخواهید تبلیغ شما در صفحه اول نمایش یابد ،الزم است هزینه کلیک را افزایش دهید.
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در صورتی که به تصویر فوق توجه نموده باشید دو محل برای نمایش تبلیغ در نتایج گوگل قرار دارد ،یکی باالی نتایج
جستجو و دیگری پایین نتایج .بطور کل با تغییر ماکزیمم هزینه کلیک پیشنهادی ( )CPCمی توان محل آنرا تعیین نمود.
در صورتی که هزینه کلیک شما پایین باشد ،تبلیغ در پایین صفحه نمایش خواهد داشت .با افزایش هزینه کلیک به
اندازه کافی ،می توان تبلیغ را در باالی صفحه نمایش داد.

شبکه گوگل Google Network
شرکت گوگل دارای رابطه همکاری با چند صد هزار سایت در سراسر دنیا می باشد که از آن جمله می توان ""Gmail
را نام برد .در صورتی که شما این ویژگی را انتخاب نمایید تبلیغ شما بر اساس الگوریتم هایی خاص در این شبکه
نمایش داده می شود اما بطور کل با توجه به نادقیق بودن این شبکه و عدم امکان مدیریت دقیق ،استفاده از آن در
ایران چندان توصیه نمی شود .شبکه گوگل بزرگترین شبکه تبلیغاتی آنالین است که به بیش از  86درصد کاربران
اینترنت جهان خدمات ارائه می دهد.

ویژگی ها و مفاهیم پایه ای گوگل ادز
هنگامی که می خواهید برای اولین بار با گوگل ادز کار کنید ،با برخی از واژه ها و اصطالحات تخصصی روبرو خواهید شد
که در ابتدا کمی مبهم و گیج کننده هستند؛ برای اینکه بتوانید با این سیستم تبلیغاتی کار کنید باید با این اصطالحات
آشنا شوید.

پرداخت هزینه به ازای هر کلیک CPC – Cost-Per-Click
گوگل ادز بر اساس مدل  CPCعمل می کند .به عبارتی دیگر ،هنگامی که کاربری بر روی تبلیغات شما کلیک کند ،گوگل
ادز از حساب شما هزینه ای را بابت هر کلیک کسر می نماید .اگر تبلیغات شما هنگام جستجوی یک کلمه به کاربر نمایش
داده شود و کاربر برروی آن کلیک نکند ،گوگل ادز هیچ هزینه ای را از حساب شما کسر نخواهد کرد.
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نمره کیفیت تبلیغ Quality Score -
در سیستم گوگل ادز برای اینکه تبلیغ شما بتواند در نتایج جستجوی یک کلمه کلیدی نمایش داده شود ،باید از
 Quality Scoreکافی برخوردارباشد QS .مقیاسی برای سنجش کیفیت کلمه کلیدی و آگهی تبلیغاتی بوده و در تعیین
کمترین هزینه ای که برای نمایش آگهی باید پرداخت شود (  )Minimum Firstpage Bidنقش اصلی را ایفا می کند.
هرچه میزان  QSبیشتر باشد ،حداقل هزینه برای هر کلمه کلیدی کاهش پیدا می کند و درنتیجه شما هزینه کمتری را
برای تبلیغات پرداخت می کنید .از عواملی که در تعیین  Quality Scoreنقش دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
∗ درصد نسبت کلیک به نمایش تبلیغ  – Click Through Rateیا همان CTR
∗ میزان تناسب و ارتباط متن تبلیغ با کلمه کلیدی اختصاص داده شده به آن
∗ اطالعات مربوط به عملکرد کلمه کلیدی در گذشته
∗ میزان تناسب صفحه مقصد با کلمه کلیدی انتخاب شده در اکانت گوگل ادز
∗ کیفیت صفحه مقصد از نظر اصول اولیه سئوی داخلی سایت
∗ و بسیاری عوامل جزئی دیگر...

حداقل هزینه به ازای هر کلیک Minimum Bid -
حداقل هزین ه ای که شما می توانید برای یک کلمه کلیدی اختصاص دهید تا تبلیغ شما بتواند برای آن کلمه به نمایش
درآید را  Minimum Bidمی گویند .میزان حداقل هزینه برای هر کلمه کلیدی توسط گوگل تعیین می شود و همانگونه
که ذکر شد مقدار آن بستگی به  Quality Scoreتبلیغ دارد .شما می توانید برای هر کلمه کلیدی ،قیمت جداگانه ای
اختصاص دهید ولی اگر مقدار آن از  Minimum Bidکمتر باشد ،نمایش تبلیغ به حالت رندوم درآمده و در اغلب
موارد ،تبلیغات شما با آن کلمه نمایش نخواهد داشت.
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نرخ کلیک CTR - Click Through Rate -
درصد نسبت کلیک بر روی تبلیغ به تعداد دفعات نمایش آن را  CTRگویند و معیاری برای تعیین عملکرد آگهی های
تبلیغاتی در گوگل ادز به حساب می آید .هر چقدر متن تبلیغ شما کیفیت بهتری داشته و با کلمات کلیدی تعریف شده
برای آن ،تناسب و ارتباط بیشتری داشته باشد به همان میزان  CTRتبلیغ شما باال می رود و این نشان دهنده عملکرد
خوب تبلیغ شماست .هر چقدر  CTRباال برود ،میزان  Quality Scoreنیز افزایش یافته و با افزایش  QSحداقل
هزینه ای که برای نمایش آگهی باید پرداخت شود ،در مقایسه با دیگر سایت ها کاهش می یابد و در کل شما هزینه
تبلیغاتی کمتری پرداخت می کنید! پس افزایش  CTRبسیار مهم است .در صورتی که درصد نمایش به کلیک شما کمتر
از  2درصد باشد ،به این معنی است که کلمه شما مناسب نبوده و استفاده از آن کلمه به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
برای مطالعه بیشتر در مورد راه های افزایش  CTRدر گوگل ادز به این لینک زیر مراجعه کنید :

https://www.bertina.ir/blog/improve-google-ads-ctr/

شبکه گوگل GOOGLE NETWORK -
به مجموعه ای از وبسایت ها ،موتورهای جستجو و پلت فرم هایی که نتایج جستجوی گوگل و همچنین تبلیغات گوگل ادز
در داخل آنها به نمایش در می آید Google Network ،گفته می شود .به عبارتی دیگر ،در سیستم

گوگل ادز ،تبلیغ شما عالوه بر اینکه در صفحه اصلی گوگل نمایش داده می شود ،در میلیونها وبسایت دیگر که عضو
 Google Networkهستند نیز نمایش داده خواهد شد .تصمیم اینکه تبلیغ شما در این وبسایت ها هم به نمایش
درآید برعهده شما خواهد بود .شبکه عظیم گوگل به دو قسمت تقسیم می شود:

شبکه جستجوی گوگل Google Search Network -
شامل صفحه اصلی نتایج جستجوی گوگل ،سایت های جستجوگر و هر وبسایتی که نتایج جستجوی گوگل در آن به نمایش
در می آید مانند  Froogleو .EarthLink
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شبکه محتوایی گوگل Google Content Network -
این مجموعه شامل صفحات خبری ،وبالگها و سایت هایی که در شبکه ادسنس گوگل عضو هستند (برای کسب اطالعات
بیشتر در مورد گوگل ادسنس می توانید به وبالگ برتینا مراجعه کنید) و برخی از وبسایت های دیگر نظیر New York
 Timesو  Gmailمی باشد .تبلیغات گوگل ادز می توانند بر روی این صفحات داخلی این سایت ها نمایش داده شوند.

موقعیت جغرافیایی و زبان
یکی از مهمترین ویژگی های تبلیغات گوگل ا دز این است که شما می توانید آگهی خود را فقط در کشور خاص و زبان
خاصی نمایش دهید .مثال اگر بازار هدف شما ،کشور انگلستان است می توانید در تنظیمات اکانت گوگل ادز ،کشور
انگلستان را به عنوان مقصد نمایش تبلیغ خود انتخاب کنید .عالوه بر تعیین کشور و موقعیت جغرافیایی نمایش تبلیغ،
گوگل ادز این امکان را به شما می دهد که تبلیغ خود را در زبان های نوشتاری مختلف نمایش دهید .مثال تبلیغ خود را
تنها برای کاربران عربی زبان نمایش دهید.

 - Placement Targetingهدف گذاری محل نمایش تبلیغ
در گوگل ادز شما می توانید به دو صورت تبلیغ خود را تعریف کنید .یکی اینکه تبلیغ خود را به همراه یک سری کلمات
و واژه های کلیدی فعال کرده و گوگل تبلیغات شما را هنگامی نمایش می دهد که یک کاربر کلمه ای مرتبط با کلمات
کلیدی تعریف شده توسط شما را در  Google Search Networkجستجو کند .به این روش اصطالحا Keyword
 Targetingگفته می شود؛ بسیاری از تبلیغ دهندگان از این روش استفاده می کنند .همچنین در این روش ،تبلیغات
شما در  Content Networkنیز به نمایش در می آید.
در روش دیگر که  Placement Targetingنامیده می شود ،به آگهی دهنده این امکان را می دهد که از بین سایت هایی
که در  Google Networkوجود دارند وبسایت و یا صفحه ای که مورد دلخواه اوست انتخاب کرده و تبلیغ فرد فقط در
سایت مزبور به نمایش در می آید.
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ابزار تحقیق و انتخاب کلمات کلیدی مناسب
گوگل در ابزار کیورد پلنر ( )keyword plannerاطالعات مربوط به تعداد دفعاتی که یک کلمه کلیدی در موتور
جستجویش جستجو شده است را در اختیار کاربران قرار می دهد .برای اینکه بدانید یک کلمه کلیدی خاص در گوگل
و شبکه های جستجوگر که با گوگل قرارداد دارند ،در طول یک ماه گذشته چند بار جستجو شده است ،به این ابزار
تحقیق در مورد کلمات کلیدی گوگل ادز سری بزنید .این ابزار اطالعات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با کلمات کلیدی
به شما خواهد داد .شما با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود که کلمات مرتبط با کلمه کلیدی اصلی مورد نظرتان را
پیدا کنید و آنها را در بهینه سازی صفحاتتان برای موتورهای جستجوگر بکار ببرید.
برای ورود به ابزار کیورد پلنر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner

در وبالگ برتینا اطالعات بیشتری در مورد کیورد پلنر می توانید کسب کنید.
قبال گوگل اطالعات مربوط به تعداد دفعات جستجو شده یک کلمه کلیدی را به کاربران ارائه نمی داد ولی بر اساس
تقاضاهایی که از گوگل شد ،آنها این قابلیت را به ابزار ت حقیق کلمات کلیدی اضافه کردند .بطور مثال اگر شما بخواهید
تعداد دفعاتی که کلمه "درآمد" در گوگل جستجو شده است را پیدا کنید ،کافیست کلمه مورد نظر را در داخل ابزار
مذکور وارد کنید و برروی  Keyword Ideas Getکلیک کنید .گوگل لیستی از کلمات کلیدی مرتبط با کلمه وارد شده به
همراه تعداد دفعاتی که کلمه توسط کاربران جستجو شده است را در اختیار شما قرار می دهد.
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مفهوم  KEYWORD MATCH TYPEدر گوگل ادز
با استفاده از Keyword Match Typeشما می توانید کاربران هدفمندتری را جلب کنید و از این طریق نرخ بازگشت
سرمایه ( )ROIیا همان سود خود را افزایش دهید .به خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان  CTRتبلیغ شما بیشتر
باشد ،شما هزینه کمتری را به ازای هر کلیک پرداخت خواهید کرد .بنابراین ،برای اینکه هزینه ها را کاهش دهید،
بایستی میزان  CTRخود را باال ببرید و یکی از روش های افزایش  CTRاین است که آگهی شما برای کلیدواژه هایی
نمایش داده شود که کامال مرتبط با موضوع آگهی شماست .هر چقدر کلمه کلیدی ای که کاربر جستجو می کند ،به موضوع
آگهی شما نزدیک تر باشد ،آن کاربر تمایل بیشتری برای کلیک کردن بر روی آگهی تبلیغاتی شما خواهد داشت و در
نتیجه  CTRتبلیغ شما افزایش پیدا خواهد کرد که این به نوبه خود باعث کاهش  CPCبرای کلمه (یا کلمات) کلیدی
شده و در نهایت هزینه کل تبلیغاتی شما کاهش پیدا کرده و به همان میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIشما
افزایش چشمگیری خواهد داشت.
در سیستم تبلیغاتی گوگل ادز 5 ،نوع  Match Typeوجود دارد که عبارتند از:
.1
.2
.3
.4
.5

Broad Match
Broad Match modifier
Phrase Match
Exact Match
Negative Match

Broad Match
 Broad Matchوسیع ترین طیف مخاطبین را مورد هدف قرار می دهد .بطور مثال اگر در لیست کلمات کلیدی شما،
کلمه "اینترنت" وجود داشته باشد ،آگه ی شما برای تمامی کلماتی که درون آنها کلمه "اینترنت" وجود دارد نمایش
داده می شود:
∗ آموزش اینترنت
∗ اینترنت پرسرعت
∗ اینترنت چیست
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بنابراین اگر شما برای کلمات کلیدی خود Match Type ،را از نوع  Broadانتخاب کنید ،تبلیغ شما برای طیف وسیعی از
کلمات و عبارات جستجو ،نمایش داده خواهد شد .اگر تصمیم به استفاده از  Broad Matchدارید حتما متن تبلیغ خود
را به گونه ای تنظیم کنید که بتواند توجه کاربران را به خود جلب کرده و آن ها را تشویق به کلیک بر روی آگهی شما
کند تا  CTRکاهش چشمگیری پیدا نکند.
در  Broad Matchهمچنین احتمال این وجود دارد که تبلیغ شما برای کلمات مترداف یا هم معنی نیز نمایش داده شود.
بطور مثال اگر شما در لیست کلمات کلیدی تان ،کلمه " "Homeرا داشته باشید و  Match Typeبرای این کلمه از نوع
 Broadانتخاب شده باشد ،تبلیغ شما برای کلمات کلیدی مترادف و مرتبط با کلمه  Homeنیز نمایش داده می شود.
کلماتی نظیر  Houseو . Apartment
لذا ،هنگام استفاده از  Broad Matchحتما باید با احتیاط عمل کنید تا  CTRتبلیغ شما افت قابل مالحظه ای پیدا نکند.
هنگامی که شما کلمات کلیدی جدیدی را اضافه می کنید Broad Match ،بطور پیشفرض برای این کلمات انتخاب می
شود .اگر کلیدواژه شما از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد و  Match Typeاز نوع  Broadانتخاب شود ،آگهی شما
برای ترکیبات مختلفی که این چند کلمه می توانند از لحاظ ترتیب داشته باشند ،نمایش داده می شود .بطور مثال ،اگر
شما عبارت "خرید آنالین کتاب" را در لیست کلمات کلیدی خود داشته باشید ،آگهی شما برای عبارت "خرید کتاب
آنالین" نیز نمایش داده خواهد شد .بنابراین ترتیب قرار گرفتن کلمات کلیدی در حالت  Broad Matchمهم نیست.

Broad Match modifier
در این  Match typeحالت تطبیق ،نسبت به  Broad Matchکنترل بیشتری در نمایش آگهی خود با جستجوهای عبارت
ها دارید .در حقیقت با تنظیم کلیدواژه خود به صورت  Broad Match modifierبه گوگل این اجازه را داده اید که در
صورت جستجوی هر عبارتی بیش از کلیدواژه های شما و در صورت دو یا چند بخشی بودن آن ،افزودن عبارت در بین
کلیدواژه به صور تی که ترتیب آن حفظ گردد تبلیغ شما را نمایش دهد .به عنوان مثال چنانچه کلیدواژه شما "خرید
کتاب" باشد ،برای تنظیم آن به صورت  Broad Match modifierباید کلیدواژه خود را به صورت "+خرید +کتاب"
ثبت کنید .در این حالت تبلیغ شما با جستجوی عبارت هایی همچون "خرید آنالین کتاب"" ،آموزش خرید کتاب" نمایش
داده خواهد شد.
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Phrase Match
در نوع  Phrase Matchترتیب قرار گرفتن کلمات کلیدی در داخل عبارات جستجو اهمیت پیدا می کند .بطور مثال اگر
شما عبارت "اینترنت  "ADSLرا در لیست واژه های کلیدی داشته باشید و  Match Typeرا از نوع  Phraseانتخاب
کرده باشید ،آگهی شما فقط برای عباراتی که حاوی کلمات "اینترنت" و " "ADSLمی باشند نمایش داده می شود.
∗ اینترنت  ADSLرایگان (کلمات دیگر می توانند به انتهای عبارت کلیدی اضافه شوند)
∗ خرید اینترنت ( ADSLکلمات کلیدی می توانند به ابتدای عبارت کلیدی اضافه شوند)
∗ خرید اینترنت  ADSLتهران (کلمات کلیدی می توانند به ابتدا و انتهای عبارت کلیدی اضافه شوند)
* ADSLاینترنت (ترتیب قرار گرفتن کلمات عوض شده است)
توجه داشته باشید که دو کلمه "اینترنت" و " "ADSLباید در کنار هم جستجو شوند .لذا ،آگهی شما برای عبارات زیر
نمایش داده نخواهد شد:
∗ اینترنت رایگان ( ADSLکلمه رایگان بین کلمات اینترنت و  ADSLفاصله انداخته است)
∗ اینترنت پرسرعت ( کلمه  ADSLوجود ندارد)
در  Phrase Matchباید همه کلمات توسط کاربر جستجو شوند تا آگهی شما نمایش داده شود .در عبارت "اینترنت
پرسرعت" از آنجائیکه کلمه " "ADSLوجود ندارد ،آگهی شما نمایش داده نخواهد شد.
لذا استفاده از  Phrase Matchمخاطبین شما را محدودتر کرده و کاربران هدفمندتری را ایجاد خواهد کرد که این به
نوبه خود  CTRآگهی شما را افزایش خواهد داد.
برای اینکه  Phrase Matchرا برای عبارات کلیدی خود فعال کنید ،باید آنها را در داخل  Quotation Markیا عالمت
نقل قول (“ “) قرار دهید.

Exact Match
در نوع  Exactتبلیغ شما فقط زمانی نمایش داده می شود ،که کاربر دقیقا همان کلمه ای که شما در لیست کلمات کلیدی
خود دارید را جستجو کند .بطور مثال ،اگر کلمه "اینترنت  "ADSLبه صورت  Exact Matchتعریف شده باشد ،آگهی
تنها برای کلمه "اینترنت  "ADSLنمایش داده می شود و اگر در ابتدا و یا انتها و یا در بین عبارت "اینترنت "ADSL
کلمه (یا کلمات) دیگری وجود داشته باشد  ،آگهی شما نمایش داده نمی شود:
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∗ خرید اینترنت ( ADSLآگهی نمایش داده نمی شود .علت :وجود کلمه اضافی در ابتدا)
∗ اینترنت  ADSLتهران (آگهی نمایش داده نمی شود .علت :وجود کلمه اضافی در انتها)
∗ اینترنت رایگان ( ADSLآگهی نمایش داده نمی شود .علت :وجود کلمه اضافی در بین کلمات)
 Exact Matchنسبت به انواع دیگر  Match Typeها ،ترافیک دقیق و هدفمندتری ( )Targeted Visitorsایجاد می
کند و میزان  CTRآ گهی شما در این حالت به بیشترین مقدار می تواند برسد (در صورتی که متن تبلیغ شما متناسب
با کلمات کلیدی انتخابی باشد)
برای اینکه  Exact Matchرا برای عبارات کلیدی خود فعال کنید ،باید آنها را در داخل عالمت کروشه ([ ]) قرار دهید.

Negative Match
اگر کلمه ای بصورت  Negativeتعریف شده باشد ،آگهی شما برای عبارات حاوی کلمه  Negativeنمایش داده نخواهد
شد.
شما می توانید لیستی از کلمات کلیدی ای که نامتناسب با موضوع کاری و تبلیغ شما بوده را تهیه کرده و آن ها را به
صورت  Negative Matchتعریف کنید .در این حالت اگر عبارتی که کاربر جستجو می کند ،حاوی یکی از کلمات کلیدی
 Negativeباشد ،آگهی تبلیغاتی شما برای او به نمایش در نخواهد آمد.
بطور مثال اگر شما از کلمه "اینترنت  "ADSLبصورت  Broadاستفاده کرده باشید و کلمه "رایگان" را بصورت
 Negativeبکار برده باشید ،آگهی شما برای عباراتی که حاوی کلمات "اینترنت" و " "ADSLمی باشند و کلمه "رایگان"
در داخل آنها نیست ،نمایش داده خواهد شد:
∗ اینترنت  ADSLتهران (آگهی نمایش داده می شود)
∗ اینترنت پرسرعت ( ADSLآگهی نمایش داده می شود)
∗ اینترنت  ADSLرایگان ( آگهی نمایش داده نمی شود)
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تایید تبلیغات توسط گوگل
گوگل در دو مرحله هر تبلیغ را بررسی و تایید می نماید.

تایید متن تبلیغ
در این مرحله گوگل با مراجعه به وب سایت کاربر و همچنین متن تبلیغ کاربر اقدام به تایید متن تبلیغ می نماید در
صورتی که مشکلی در این مرحله پیش نیاید زمان آن بین  15دقیقه تا  1ساعت به طول خواهد انجامید اما در صورتی
که گوگل به هر دلیل نتواند به صفحه سایت کاربر دسترسی پیدا کند این فرآیند بسیار طوالنی تر خواهد شد و ممکن
است تا  1هفته به طول بیانجامد.
استفاده از بعضی کلمات مانند :مسکن ،سکس و تعدادی دیگر از کلمات در متن تبلیغ ممنوع می باشد.
نکته :در موارد استثنایی (کمتر از  2درصد موارد) گوگل کال متن تبلیغ و یا آدرس سایت کاربر را تایید نمی نماید.

تایید کلمات کلیدی
در این مرحله گوگل کلمات کلیدی کاربر را با محتوای ص فحه کاربر تطبیق می دهد .این فرآیند حداقل یک ساعت به
طول خواهد انجامید و در صورتی که عبارت کلیدی کاربر بسیار طوالنی بوده و یا دامنه جستجوی آن در گوگل بسیار کم
باشد ،گوگل آن را تایید نخواهد کرد و خطای  low search volumeمی دهد.

مرتبط بودن کلمات:
کلمات کلیدی ب اید بیانگر فعالیت و خدمات ارائه شده از سوی شما باشد .لذا انتخاب بهترین کلمات برای تبلیغ ،از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .پیشنهاد می شود از استفاده از کلمات کلیدی عام و نامرتبط بپرهیزید .بهتر است
کلمات شما حداقل یکبار در متن صفحه به صورت  textآمده باشد و حتما یکبار هم در بخش  meta keywordقید شده
باشد .در غیر اینصورت ،گوگل ،نمره کیفیت کلمات شما را پایین اعالم خواهد کرد که در نهایت موجب کاهش نمره
کیفیت و افزایش هزینه کلیک خواهد شد.
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علل رایج عدم نمایش تبلیغ در گوگل
در کل چندین علت رایج برای عدم نمایش تبلیغ در گوگل وجود دارد:
پایین بودن نمره کیفیت تبلیغ  :نمره کیفیت تبلیغ با سه پارامتر ( Ad Relevancyارتباط کلمات کلیدی با متن تبلیغ و
زمینه کاری سایت) و ( Landing Pageاین پارامتر به بررسی مفید بودن لینک سایت شما برای کاربران و نیز ارتباط
سایت با کلمات کلیدی شما می پردازد) و ( CTRنسبت کلیک به نمایش) ارتباط مستقیم دارد.
عدم تایید کلید واژه  : Disapproved Keyword -در صورتی که گوگل به هر دلیل ،کلید واژه شما را رد نماید.
عدم تایید متن تبلیغ  : Disapproved Ad -در صورتی که سیستم تایید خودکار گوگل به هر دلیل متن تبلیغ شما را
تایید نکند.
کم بودن هزینه کلیک پیشنهادی به گوگل  : Below First page Bid CPC -هنگامی که هزینه کلیک شما از حداقل
تعیین شده توسط گوگل کمتر باشد (حداقل تعیین شده توسط گوگل به پارامترهای زیادی بستگی دارد که در بخش
های دیگر این راهنما توضیح داده شده است)
پایان یافتن اعتبار تبلیغ  : Budget Exhausted -هنگامی که کل بودجه تبلیغ شما پایان یافته باشد.
عدم بارگذاری آدرس سایت  : Destination not working -هنگامی که گوگل به هر طریقی نتواند به آدرس سایت
دسترسی پیدا نماید (مثال در هنگام دسترسی به سایت هاست و یا سایت کاربر قطع شده باشد)
پایان یافتن بودجه روزانه  : Daily Budget Exceeded -در صورتی که بودجه روزانه شما پایان یافته باشد ،تبلیغ تا
ابتدای روز بعد به ساعت گوگل متوقف خواهد شد.
عدم انتخاب زبان مورد نظر :هنگامی که کاربر زبان مورد نظر خود را قبال انتخاب ننموده باشد.
عدم انتخاب زمان خاص :هنگامی که کاربر برای تبلیغ خود زمان پخش خاصی را در نظر گرفته باشد .در این حالت در
زمان های دیگر نمایش داده نخواهد شد.
عدم انتخاب مکان خاص :هنگامی که کاربر مکان مورد نظر خود را انتخاب نکرده باشد.
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نکات مهم تبلیغ در گوگل
 .1در صورتی که بیننده روی تبلیغ شما کلیک نکند از موجودی و اعتبار حساب گوگل ادز شما هیچ مبلغی کسر
نخواهد شد ،تنها در صورت کلیک کردن و وارد شدن به سایت شما از موجودی شما کسر خواهد شد .
 URL .2آدرس یک صفحه غیر از صفحه اصلی هم می تواند به عنوان مقصد کلیک شما تعیین شود.
 .3هر عبارت کلیدی می تواند شامل چند کلمه باشد مثال عبارت "خودکار بیک" یک عبارت محسوب می شود نه
دوعبارت.
 .4برای نتیجه گیری بهتر از تبلیغ تان سعی کنید متن تبلیغ کوتاه و گویایی را انتخاب کنید زیرا معموال کاربران
توضیحات طوالنی را مطالعه نمی کنند ،بعالوه اینکه یک عنوان تبلیغ کوتاه بهتر جلب توجه می کند.
 .5اگر در سایت خود بیش از یک موضوع برای تبلیغ دارید حتما تبلیغ را گروه بندی کنید و از متن تبلیغ های
مختلف که هر کدام مخصوص یکی از سرویس های شما می باشد استفاده کنید؛ بدین وسیله برای هر
محصولتان (و طبعاً عبارات کلیدی آن) مت ون اختصاصی دارید که می تواند بهتر از یک متن کلی توجه مشتری
را جلب کند .برای استفاده از چند متن تبلیغاتی جداگانه و گروه بندی تبلیغ ،در موقع ثبت سفارش در سایت
برتینا گزینه ی مربوطه را عالمت بزنید اگر ثبت اینترنتی شما به پایان رسیده می توانید با تقاضای ارتقا ،این
سرویس را فعال کنید.
 .6عبارات کلیدی خود را دو یا سه کلمه ای انتخاب کنید ،عبارات تک کلمه ای ممکن است توسط کسانی که برای
مواردی غیر از موضوعات شما در حال جستجو هست ند سرچ شود و عبارات طوالنی ممکن است اصال سرچ
نشوند .در حالت کلی عباراتی که با کمترین تعداد ک لمه بتوانند محصول یا سرویس شما را مشخص کنند،
عبارات مناسبی اند.
 .7از به کار بردن کلمات خیلی عمومی در عبارات کلیدی خود در حد امکان بپرهیزید زیرا باعث طوالنی شدن
بدون بازده عبارت می شوند؛ کلماتی مانند "کاال  ،خدمات  ،خرید  ،فروش  ،ارائه و "...که در اکثر عناوین وجود
دارند می توانند با هدایت کاربران غیر مرتبط به تبلیغ شما ،اثر بخشی آن را کم کنند.
 .8در حاالت تطبیق  Broad Matchو  Broad Match modifierاگر عبارت کلیدی شما جزئی از عبارت سرچ شده
کاربر باشد ولی تطابق عینی نداشته باشد باز هم گوگل تبلیغ شما را به وی نشان خواهد داد .مثال اگر عبارت
کلیدی شما "خودکار بیک" باشد و کاربر "خودکار آبی بیک" را سرچ کند تبلیغ شما را می بیند.
 .9محل قرار گیری تبلیغ در صفحه بر اساس هزینه کلیک تعیین می شود.
 .10تبلیغات بر اساس کلمات کلیدی است  .لذا با تعیین عبارات مناسب از نشان دادن تبلیغ شما به افراد نامرتبط
و هدررفت بودجه و اعتبارتان پیشگیری کنید و تبلیغ تان را فقط برای مشتری های بالقوه تان نمایش دهید .
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 .11حتی االمکان از فعال کردن تبلیغ برای عبارات کلیدی خیلی طوالنی خودداری کنید.
 .12هزینه کلیک  :هر بار که کاربری کلمات کلیدی شما را سرچ کند و تبلیغ شما را کلیک کند ،حداکثر به اندازه
ای که شما تحت عنوان هزینه کلیک تعیین می کنید از حساب شما کسر خواهد شد .حداقل این هزینه در بازه
 5 -1سنت می باشد .مقدار دقیق این هزینه به ارزیابی گوگل از مرتبط بودن کلمات کلیدی شما به محتوای
سایت شما بستگی دارد .شما می توانید برای برخی مقاصد هزینه کلیک بیش از  5سنت را تعیین کنید.
 .13هر چه نمره کیفیت کلیدواژه های تبلیغ شما بیشتر باشد ،گوگل مقدار هزینه کلیک کمتری را برای شما در
نظر می گیرد .در صورتی که هزینه کلیک سفارشی شما بیش از  5سنت باشد نمره کیفیت شما باعث اولویت
نمایش تبلیغتان نسبت به تبلیغ رقبا با همان هزینه کلیک می شود .به طور مثال اگر هزینه کلیک شما 20
سنت باشد و رقیب تجاری شما هم هزینه کلیک  20سنت را برای همان کلیدواژه تنظیم کرده باشد ،در
صورتی که نمره کیفیت شما بیشتر از وی باشد تبلیغ شما در اکثر مواقع باالتر از تبلیغ وی نمایش داده می
شود .
 .14محدود کردن بودجه روزانه  :شما می توانید با تعیین کردن این آیتم در سفارش خود بودجه روزانه مصرفی
خود در تبلیغات گوگل را محدود کنید  .مثال اگر  50دالر بودجه در حساب خود دارید با تعیین بودجه روزانه
 5دالر مطمئن خواهید بود که تبلیغات شما "حداقل" تا  10روز فعال خواهد بود ( بدیهی است که بیش از
 10روز هم در صورت وجود اعتبار ،تبلیغ شما فعال خواهد بود) .تنظیم این آیتم این محدودیت را ایجاد می
کند که در صورتی که بودجه روزانه شما به اتمام برسد تا انتهای آن روز تبلیغ شما نمایش داده نمی شود و
از روز آتی مجدداً شروع به نمایش خواهد کرد .گفتنی است عدم تناسب بودجه روزانه با هزینه کلیک ها
موجب عدم نمایش منظم تبلیغ خواهد شد ،لذا در صورت تعدد عبارات و باال بودن هزینه کلیک آنها ،الزم
است با افزایش مقدار بودجه روزانه ،نمایش منظم آن را مدیریت نمایید.
 .15رتبه شما در گوگل :در تبلیغات گوگل ،چیدمان صفحه نتایج جستجو ،به صورت کامال قطعی و  % 100مشخص
نمی باشد و اگر شما یک عبارت را بارها جستجو کنید موقعیت تبلیغات در مرتبه های مختلف کمی متفاوت
خواهد بود .اما موقعیت کلی قرار گیری تبلیغ شما به وسیله  2آیتم هزینه کلیک و نمره کیفیت تعیین می
شود ،به این صورت که تبلیغاتی که هزینه کلیک بیشتری دارند در جایگاه باالتری و تبلیغات با هزینه کلیک
کمتر پایین تر نمایش می یابند .در تبلیغات با هزینه کلیک برابر ،تبلیغ با نمره کیفیت بیشتر موقعیت باالتر را
کسب خواهد کرد .البته توجه داشته باشید که اگر در موضوع تبلیغ شما رقابت وجود ندارد و شما تنها تبلیغ
کننده آن صنف هستید (یا رقبای کمی دارید) هزینه کلیک کمتر پیشنهاد می شود زیرا از صرف بودجه اضافی
جلوگیری می کند.
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 .16به صورت معمول حتما باید کلمات فارسی و یا ترکیب فارسی استفاده نمایید و از استفاده از کلمات خالص
انگلیسی خودداری نمایید .زیرا هنگامی که کاربر مثال کلمه اتومبیل را جستجو می نماید به دنبال یک وب
سایت فارسی زبان و یا ایرانی می گردد که در مورد اتومبیل مطلب ارائه نموده و یا فروشنده اتومبیل است
اما هنگامی که کاربر فارسی زبان و یا ایرانی به جای کلمه فارسی ،کلمه  automobileرا جستجو می نماید پس
حتما به دنبال یک سایت غیر فارسی زبان و یا خارجی بوده است که این کلمه را به انگلیسی جستجو نموده،
پس انتظار باز شدن سایت شما که یک سایت فارسی زبان و یا ایرانی می باشد را ندارد ،بنابراین این کاربر
یک کاربر خوب و یا مشتری بالقوه برای شما نخواهد بود و الزم نیست بر روی آن سرمایه گذاری نمایید پس
بهتر است همیشه کلمات شما فارسی یا ترکیبی از فارسی مانند مثال باال باشد ،زیرا هنگامی که فردی این
کلمه و یا عبارت را جستجو می نماید به دنبال یک سایت فارسی زبان یا ایرانی می گردد پس این کاربر جستجو
کننده می تواند یک کاربر خوب یا مشتری بالقوه شما باشد.
 .17بهترین محل تبلیغ شما محلی است که رقبا و همکاران شما قرار دارند و نه جایی که رقبا و همکارانتان حضور
ندارند ،زیرا در آنجا مشتری نیز احساس نیاز به محصول و یا خدمات و یا وب سایت شما نمی کند پس یک
مشتری بالقوه و یا کاربر خوب برای شما نمی باشد.
 .18بیشتر سرمایه گذاری خود را بر روی کاربرانی انجام دهید که قبال نسبت به محصول و یا خدمات شما احساس
نیاز نموده اند و در حال حاضر آن را در اینترنت جستجو کرده اند .جهت ایجاد احساس نیاز به محصول و یا
خدمات استفاده از تبلیغات در گوگل ،پیشنهاد اول نمی باشد؛ برای این سیاست از روش های دیگر تبلیغاتی
مانند بیلبورد ،روزنامه و غیره استفاده نمایید.
 .19در صورتی که محلی (کلمه و یا عبارتی) با ارزش باشد رقبا و همکاران شما هم به آنجا خواهند آمد(چه در
جستجوی رایگان و چه در تبل یغ در گوگل) و در صورتی که در محلی که هم اکنون هستید رقیبی وجود ندارد
به احتمال زیاد (و نه همیشه) آن محل (کلمه و عبارت) محل با ارزشی نمی باشد.
 .20در تبلیغات در گوگل به رقبای خود سالم کنید و به آنها خوشامد بگویید و هرگز با رقبای خود درگیر نشوید
زیرا رقبا در دراز مدت به نفع شما خواهند بود.
 .21از مهمترین پارامترهای موفقیت یک تبلیغ در گوگل ،باال بودن  quality scoreو  CTRشما خواهد بود زیرا با
افزایش آنها هزینه شما به طرز چشمگیری کاهش می یابد .اما انجام این کار تا حدودی تخصصی می باشد و
کمتر فرد و یا شرکتی در ایران توانایی انجام آن را دارد.
 .22گوگل امکان افزایش  quality scoreتا  6و  7را با اندکی تالش و تخصص شما به شما خواهد داد اما افزایش
این پارامتر به  10کاری بس سخت و تخصصی می باشد.
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شرکت برتینا به عنوان تنها نماینده رسمی گوگل در ایران ،این افتخار را دارد که در طول  16سال فعالیت خود کمیپین
های تبلیغ در گوگل بسیاری از کسب و کارهای ایرانی و خارجی را با بهترین بازخورد ممکن مدیریت کند .در صورت
تمایل به دریافت مشاوره و یا طرح هر گونه سوال در مورد تبلیغات گوگل می توانید با کارشناسان با تجربه برتینا در
ارتباط باشید)021-61064( .

همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد هزینه  ،پلن ها و قوانین سرویس تبلیغات در گوگل برتینا می توانید
به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.bertina.ir/adwords

در نهایت این نکته را در نظر داشته باشید که وبالگ برتینا مرجع کاملی برای فراگیری و مطالعه آخرین مطالب آموزشی
در مورد گوگل ادز ،سئو ،دیجیتال مارکتینگ ،هاستینگ ،مدیریت سرور و دامنه می باشد که می توانید از این اطالعات
استفاده کنید و بهترین عملکرد را در زمینه های مختلف برای سایت خود به همراه داشته باشید.

منابع:
Adwords Help Center
pcfa.ir
bertina.ir
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