
 با گوگل ادز در کسب و کار خود ممتاز باشید
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20آژانس تبلیغاتی ادوردز   

جلَی چؾن هؾتزیاى خَد ظاّز ؽَیذ ٍ در رتثِ ًخغت گَگل هؾتزی جذب ًوائیذ  تا تثلیغات در گَگل ادس ّویؾِ  
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 با تبلیغات گوگل همیشه در صدر باشید

 تا پکیج ّای ٍیضُ طؼن فزٍػ چٌذ تزاتزی را تچؾیذ

.را عفارػ دّیذ 20هجَػِ ادٍردس  تبلیغات در گوگلخدمات  پکیج ّای سهاًی ٍ کلیکیهیتَاًیذ    
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 نگاه خود تلفن به روز یک طول در مردم که است دفعاتی تعداد بار 150

 همیشه که می گویند مردم از درصد Facebook IQ، 73 گسارش به .می کند

 سفرهای درصد 45 حدود که می شود گفته همچنین .دارند دست به موبایل

 و اصولی بازاریابی برای بنابراین، .می شود انجام موبایلی صورت به خرید،

 .باشید داشته گر جستجو های موتور بازاریابی به ای ویژه نگاه باید صحیح
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  عال در .اعت ؽزکت ایي اصلی درآهذ هٌثغ تثلیغات ٍ گَگل اصلی تثلیغاتی عزٍیظ ادس گَگل

ُ  تثلیغات اس گَگل درآهذ ۹6٪ 20۱۱  اعت تَد

www.Adwords20.com 

 هیخَرد کلیک ادس گَگل تثلیغات رٍی تز ّا کلیک درصذ 50 اس تیؼ تذاًیذ اعت جالة

 .هیکٌذ عزچ گَگل در تار 5 اس تیؼ رٍس در ایزاًی فزد ّز

 .هیکٌذ دریافت جغتجَ هیلیَى 3.8 اس تیؼ دقیقِ ّز در گَگل گز جغتجَ هَتَر

 .هیؾَد هحغَب دًیا گز جغتجَ هَتَر تزتزیي ٍ تزیي هحثَب گَگل

 جْاًی ؽذُ ثثت ّای آهار طثق
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 .کلوات تَدى ّذفوٌذ تخاطز گَگل در تثلیغ اس ًتیجِ تیؾتزیي کغة-۱

 ایٌتزًت جْاًی دّکذُ در ؽذى دیذُ ٍ ّا تزًذ تشرگتزیي تا رقاتت-2

 ٍب عطح در عایت ٍب تزافیک افشایؼ ٍ عایت ٍ تزًذ تثلیغ-3

 ّشیٌِ اقل حذ تا ًَیي تثلیغات در ًْادى قذم ٍ هشاحن ٍ کاغذی تثلیغات اس ػثَر-4

 گَگل در تثلیغ اّذاف

 تبلیغات اختصاصی اکانت خرید با انتها در و ببینید را الزم آموزش ای حرفه صورت به گوگل طریق از تبلیغ برای میتوانید شما

 .دهید انجام ای حرفه کامال صورت به را  گوگل در خود کار و کسب
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 .هیکٌٌذ اعتفادُ (Goolge Ads)ادس گَگل اس هؼتثز ّای ؽزکت
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 : هیثاؽذ صَرت چِ تِ ادٍردس گَگل در تثلیغات اًجام هزاحل

 ًظز هَرد پکیج پزداخت ٍ آًالیي حغاب صَرت ایجاد ٍ تثلیغات تؼزفِ  هٌَی ، 20 ادٍردس عایت در ًظز هَرد پکیج اًتخاب -۱

 .ّذف کلوات اًتخاب ٍ ّذفوٌذ کلیذی کوات خصَؿ در هؾاٍرُ جْت 20 ادٍردس تین تا تواط -2

 تیؾتز جشئیات تؼییي ٍ ًوایؼ عاػات ، رٍساًِ تَدجِ ، تثلیغات هتي ،  کلیذی کلوات ًوَدى ًْایی-3

  ّا، اکغتٌؾي ّا، آگْی ، ّا گزٍُ ٍ کوپ ، ًوَدُ ایجاد را اختصاصی اکاًت 20 ادٍردس تین ؽذُ، دادُ عفارػ تِ تَجِ تا-4

 .هیؾَد تؼزف کلوات ٍ ؽذُ درج

 آگْی تاسخَرد اس اطالع جْت هؾتزی، درخَاعت تِ 20 ادٍردس کارؽٌاعاى ای دٍرُ گشارػ ارعال-5

 .ادس گَگل اکاًت تزای هَجَدی افشایؼ جْت جذیذ ؽارص عفارػ ٍ اکاًت ؽارص کاّؼ رعاًی اطالع-6
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 : 20 ادٍردس چزا

 کلیذی کلوات تْتزیي اًتخاب خصَؿ در رایگاى هؾاٍرُ -۱

   کلیذی کلوات اٍلیِ کاًفیگ ٍ صحیح هذیزیت -2

   ّا ّشیٌِ در جَیی صزفِ تزای کلوات هذاٍم عاسی تْیٌِ ، رقثا ّزس ّای کلیک هذیزیت-3

 هؾتزی تاقیواًذُ ؽارص هیشاى رعاًی اطالع ّوچٌیي ٍ قَی پؾتیثاًی عیغتن-4

 آگْی هصزفی تَدجِ ٍ ًوایؼ ، ّا کلیک اختصاصی ای دٍرُ گشارػ-5

 هؾتزی تَعط هذیزیت ٍ اختصاصی اکاًت داؽتي تزای  ای حزفِ آهَسػ-6

 بیشتر اثربخشی جهت Call، Callout، Sitelink مثل گوگل رایگان های افزونه ایجاد-7
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