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از طریق تبلیغات گوگل کمک می کند تا های آنالین به کسب و کارگوگل ادز ابزاری ساده و قدرتمند است که 
دستیابی از این پلتفرم برای ها در سطوح مختلف ها و سازمانشرکت .برقرار کنندبا مشتریان خود ارتباط 

 های تبلیغاتی کارآمدکمپیناما ساخت استفاده می کنند. تر سریع و رشدافزایش درآمد ، به مخاطبین جدید
بر باشد. در این فرسا و زمانتواند کاری طاقتکنندگان باتجربه نیز میحتی برای تبلیغ Google Adsدر 

های به شما کمک کنیم تا کمپیناستراتژی های مورد نیاز کتاب سعی داریم به صورت گام به گام و با کمک 
 دازی کنید. ای راه انتبلیغاتی در سطح حرفه

راه اندازی تبلیغات گوگل برای  یراهنمای کامل ،اندبه افرادی که به تازگی با گوگل ادز آشنا شده کتاب این
ی استراتژی های پیشرفته و بینشهمچنین به کسانی که تجربه تبلیغات در گوگل را دارند،  .کندارایه می

در مورد  تریروشندیدگاه کلی با مطالعه این کتاب به طور دهد. ارائه میتبلیغات برای بهینه سازی  جدید
 آورید.مندی از این مزایا بدست میبرای بهره جامعینقشه راه وکارتان و نیز مزایای گوگل ادز برای کسب

 .است هدفمهمترین مقصد تعیین  و اولین
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تان را اهداف

 کنید تعیین

 5 رفتار کاربران در سایت

 8 جه کمپینو بود اهداف
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 تعیین اهداف
 

سیاری ستند اهدافی تعیین برای تالش در کاربران تبلیغات گوگل از ب سب تراهداف بزرگمکمل  که ه شد هاوکار آنک  از یکی. با
ستتت تی بهآن،  کارکرد چگونگی مورد در دقیق درک بدون .اشتتتددشتتتوار بتواند می پلتفرم ایندرک  که استتت  دالیل آن این

  .ارزیابی کنیم عملکرد را  هچگون داشته باشیم و هدفی چه رود،می انتظار هاکمپین از نتایجی نوع چه داد که تش یص توانمی

ین بتتا ین تربزرگ چتتا   حتتا ،ا ی ع یغتتات در اهتتداف ت ل ب ین گوگتتل ت  وکتتارکستتتتب تبتتدیتتل اهتتداف کتته استتتت  ا

 استراتژی و ی ساختار حساب کاربری، تنظیماتبه انت اب درباره (شدهتمام قیم  کاه  یا احتما ی مشتریان تعداد افزای  )مانند
 مردم پس خواهیدمی جزئیاتی اس  ازآنچه در تکرار آمیز،موفقی  اهداف تعیین کلید که اس  د یل همین به .تواند دشوار باشدمی

 .یتتان انجام دهندساوب در تبلیغات، روی کلیک از
 

 سایت در رفتار کاربران
 

 سؤا  این «؟برقرار کنند ما تعامل سای  که با ب واهیم کاربران از چگونه»

 به دادن پاسخ اما بگیرید، نادیده توانید آن رامی راحتیکه به اس  ساده قدرآن

؛ شماس  Google Ads حساب برای مؤثر اهداف ایجاد برای گام او ین آن

 جذب و فعا  جستجوگران دادن تبلیغات گوگل، هدف قرار عملکرد اگر زیرا حتی

 این وکارکسب یک عنوانبه شما نهایی اما هدف باشد، شما سای وب به هاآن

 .کنید تبدیل نقدبهمشتری دس  به را سای  بازدیدکنندگان که اس 

بیشتری انجام  ینآنال خرید سای  دارید تا بازدیدکنندگان نیاز که باشد معنی این به اس  این ممکن شما، وکارکسب به بسته 

 شما که باشد معنی این به اس  ممکن اطالعات نیاز دارید. این برای بیشتر هایدرخواس  یا تماس هایفرم یارائه به یا دهند،

 ندارد که شما ترین جواب وجودعنوان مهمواقعاً چیزی به دریاف  کنند. ویژه پیشنهاد با هفتگی ایمیل ها دارید تانام آنثب  به نیاز

 شما وکارکسب با کارهاییچه بگیرید که نظر در بردارید و عقب به قدمیک به چه اقداماتی در سای  باید اهمی  بدهید؛ بنابراین

که ادامه معرفی  فرضی وکارهایکه چگونه کسب یندازیدباین مطلب  به نگاهی کار، به شروع به کمک برایهستند.  سازگارتر

 اند.کرده تعریف گوگل یغاتتبل با را خود اهداف کنیم،می

 

 کاربران از چگونه

 من سایت با خواهمب

 تعامل داشته باشند؟
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  و ه کشی سپیدپایپینگ( مشهدک ، ما ک  و هتورج ) 
 

اضطراری  یکش و ه خدمات مت صص که در مشهد اس  ما ک  و ه کشی سپیدپایپینگ ،تورج

های اینترنتی و درج آگهی ثب  اطالعات تماس در دایرکتوری مانندقدیمی  یغاتتبل با او .اس 

 خود وکارکسبمتوجه کاه  مشتریان  اخیراً اما اس ، بوده موفق های محلی نامهدر آگهی

مشهد و شهرهای اطراف  در بیشتر مشتریان به رسیدن برای تا گرف  تصمیمتورج  .شده اس 

جدید  سای  یک او برایتبلیغاتی  آژانس یک .به کار بگیرد را بیشتری دیجیتا یرویکرد 

ساخ  و اطالعات تماس و سوابق و نمونه کارهای  را در سایت  قرار داد. همچنین او پس 

از مشاوره با کارشناسان شرک  پارس ادوردز تصمیم گرف ، از تبلیغات مدیری  شده گوگل 

 .برای افزای  تعداد مشتریان خود استفاده کند.

 جزو اقدامات اصلی ، و ه کشی )مانند تعمیر ترکیدگی  و ه( اضطراری خدمات کهآنجایی از

 او با تلفن طریق از همیشه او اضطراری مشتریان کهآنجایی از و اس  تورج شرک  وکارکسب

 تش یص خود سای  در اقدام ارزشمندترین عنوانبه را تلفنی هایتماس تورج گیرند،می تماس

های پارس ادوردز، شماره تماس تورج را به کمپین تبلیغات کارشناس د یل، همین به .دهدمی

دهد که از کند و او وی  نمای  تبلیغات را به مشتریانی اختصاص میتبلیغاتی او اضافه می

 پردازند.طریق تلفن همراه به جستجوی خدمات سریع  و ه کشی می

 

 

 شیراز -( نبارا در بوتیک بازاریابی )مدیر شیال 
 

 شود،خیلی شلوغ می بوتیک  .اس  شیراز شیک و قدیمی در بوتیک یک بازاریابی مدیر شیال

 درک دارای او به فکر توسعه فروش و افزای  مشتریان به صورت اینترنتی اس . شیال اما

تاکنون از تبلیغات گوگل استفاده نکرده اس  و با  اما اس ، دیجیتا  بازاریابی اصو  از قوی

 .اکان  گوگل ادز آشنایی ندارد

 فروشگاه زیرا ،دارد کمی بسیار فروش اما اس ،سای  فروشگاه اینترنتی وب دارایبوتیک باران 

 فعا ی  افزای  برای شیال .ندارد آنالینی تبلیغات هیچ حاضر حا  در اینترنتی بوتیک باران

 نامیثب  هایایمیل و سای  گانبازدیدکنندرا افزای   خود ارزشمندترین اقدامات ،بوتیک باران

 دهد، افزای  فروشگاه را اصلی صفحه از افراد تعداد بازدید بتواند او اگر .کندمی تعیین خبرنامه

 مشترکین، ایمیل  یس  افزای  .داش  بر خواهد هدف  به رسیدن جه  در بزرگی قدم پس

 در شیالمانند. ارتباط می برند در با سای  بازدیدکنندگان که دکمک خواهد کرد تا مطمئن شو

 موردنظر اقدامات این دو هر بر را خود تمرکز گوگل خود، تبلیغاتی هایکمپین به دادن شکل

 .کرد خواهد حفظ
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 تهران -( آیسو کوهنوردی)ما ک  وازم  آیدین 
 

 در و اس  مستقر تهران در کهکند میرا اداره  کوهنوردیآنالین  وازم  فروشگاه یکآیدین 

با  که داندمی او اما ،بوده اس  ثاب های گذشته طی سا  فروش .دارد فروش کشور راسرس

از سا  گذشته اکان  اختصاصی  او .فروش خود را افزای  دهد تواندمی تبلیغات گوگل کمک

 او وی برای مدیری  تبلیغات گوگل در اختیار دارد. با این حا  تاکنون تبلیغات گوگل به عنوان 

چیزی که به آن نیاز دارد، بروزرسانی و بررسی  تنها متوجه شده اس  که او .اس  نبوده او 

 دادمی ترجیح جدید، یهافرص  جستجوی یجابه آیدین تاکنون روزانه اکان  گوگل ادز اس .

 تبلیغات  فعا  اس .را چک کند تا مطمئن شود که گوگل ادز خود  اکان بار فقط ماهی یک

 بر بیشتر نظارت برایی تبلیغات ، ینههز بهتر بازدهی ایجاد برای قدم او ین داندمیآیدین 

 خود و خرید سبد به هایتمآ افزودن مانند ،دهندمی انجام او  سای  در مشتریان که اقداماتی

 .اس  (Convertion Tracking) تبدیل پرداخ ، تنظیم پیگیری صفحه از بازدید

و همچنین  (ROAS)هزینه تبلیغات  بازگش شدن دو برابر   ،او بزرگ هدف با این وجود،

 توجه با .اس کوهنوردی گاز اجاق و مسافرتی چادر پر فروش مانند محصوالتتمرکز بر روی 

 بازسازیشروع به  برای بهبود عملکرد اکان  گوگل ادز خود  تواندمی آیدین هدف، این به

 .کند خود کاربری حساب

 

 

 سایت تار کاربران دررف: یی که باید پرسیدهاسؤال

 
 کدام هستند؟ من خدمات/  محصوالت ینترمحبوب

 ی انجام دهند؟کارچهها خواهم آنیممن  ،شوندمی من سای وبوارد  کاربران وقتی

 ه تعدادی برسد؟های تلفنی به چخواهم تعداد تماسو می انجامندمی فروش به هاتماس این چه تعداد از دارم؟ تلفنی تماس تعداد چه حاضر حا  در

 ها به چه صورت اس ؟ایمیل و خبرنامه وضعی 

 برای آنکه به سود برسم )رد کردن نقطه سر به سر( چقدر باید بفروشم؟و  من چقدر اس سود حاشیه 

 

www.takbook.com

https://parsadwords.com/


 

 
8 

ParsAdwords.com 

 کمپین بودجه و اهداف
 اهداف تعیین به شروع توانیدمی ی روشنی دارید،دهید ایده انجام خود وکارخواهید در کسبمی که کلی اهداف شما از کههنگامی

 فقط هاآن که باشید داشته یاد به تواند ترسناک باشد،می تصمیمات گرفتن این اگرچه نمایید.تبلیغات گوگل  بودجه تعیین و خاص

 .تکامل یابند زمان در طو  های شماکمپین که شوند تنظیم طوری باید شما بودجه و اهداف .هستند شما شروع نقطه

مبنایی اس  از اینکه انتظار چه معیارهایی  دایجا برای منبع بهترین شما هایداده ی، تاری چهاگر از قبل تبلیغات گوگل شما فعا  اس 

به تازگی تبلیغات گوگل خود را فعا  کرده اید و یا تصمیم به شروع تبلیغات  اگر را بهبود بب شیم؛ و هاآن چطور و را باید داشته باشیم

 استفاده عملکرد گیریاندازه برای جدید مشی خط یک تنظیم برای هاتوانید از آنمی که دارند ابزارهایی وجود ،در گوگل گرفته اید

 .به پیگیری شما نیاز دارند که دارد وجود( KPI) عملکرد کلیدی شاخص چند درهرصورت،. کنید

 

 

 عملکرد اصلی هایشاخص

ی هستند هایدادهمهمترین  هاتبدیل .شما سای وب در کاربر توسط شدهانجام دارترین اقداماتمعنی: (Conversions) هاتبدیل

 شمارش هایگزینه تنظیم و کوچک هایتبدیل ردیابی با را تبدیل به مربوط اطالعات. دهندشما را نشان می کمپین عملکردکه 

 .شودمی فروش به منجر کلیک هر چگونه دقیقی از این موضوع به دس  آورید که اطالعات تا کنید و کنتر  پیگیریتبدیل 

 متنوع صنع ، نوع به تبدیل بسته هاینرخ .کلیک به ازای هر تبدیل درصد میانگین: (Conversion Ratesها )تبدیل نرخ

 آنچه مهم .خوانده باشید، گرفتار نشوید «ایده آ » های تبدیلآنچه ممکن اس  در مورد نرخ در بنابراین کنند،می تغییر و هستند

 آن به مربوط ایجاد تنظیمات دهند، را کاه  ی تبدیلهانرخ اس  ممکن که  اس شما کاربری حساب در مناطقی اس  شناسایی

 .اس  نتایج بر نظارت و مناطق

 بیشتر باشند، ترمرتبط هرچه تبلیغات شما طورکلی،به .کنیدمی پرداخ  تبدیل شما برای هر که مبلغی: (CPA) خرید هر هزینه

)هزینه  CPC از باالتر خود را CPA که نباشید نگران حا ،بااین  .بود خواهد ترپایین شما CPA و شود تبدیل کاربر که دارد احتما 

 .شودبه مشتری نمی تبدیل کند، کلیک شما روی تبلیغ که هرکسی که باشید داشته نظر در ببینید،به ازای هر کلیک( 

 آوردمی دس  به را شما تبدیل زشار متریک این (.ROAS) تبلیغات هزینه در بازدهی مقدار :(ROAS) هزینه تبدیل/  ارزش

 وکارکسب بر افزای  سود تبلیغات هزینه اثرب شی محاسبه برای متریک این از .کندمی تقسیم شما تبلیغات کل بر هزینه را آن و

 اندازه شمارا تبلیغاتی هایکمپین مستقیم بازده ROAS کهدرحا ی .نشود گرفته اشتباه ROI نباید با ROAS هرچند .کنید استفاده

 .کندرا محاسبه می اکان  در( شما زمان مانند) کلی هایهزینه تمام ROI گیرد،می

 شما دس  از نهایی هزینه درنهای  کند، بازی شما بودجه تعیین در مهمی نق  باید CPC کهدرحا ی :(CPC) کلیک هر هزینه

 امتیاز .ختی شما تأثیر داشته باشدی پرداهزینه بر تواندمی که کنیدمی را کنتر  بزرگ فاکتور یک شما حا ،بااین .شودمی خارج

 هاییآگه عملکرد و ارتباط بر کلیک، هر روی یابیهزینه هایداده روی بر صرفاً تمرکز جایبه بنابراین؛ (Quality Score) کیفی 

 کاه  متوجه اس  ممکن قرار دهید، کاربرانهای خود به بهترین وجه برای توجه خود را بر ساخ  کمپین اگر .کنید تمرکز خود

 .شویدیم کلیک برای هر خود هزینه در طبیعی
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 صنع  و فردی وکارکسب به مربوط عوامل بهشدت بهها  KPI این برای شدهیینتع اهداف

 Google از توانیدمی کنید،می ایجاد جدید حساب یک شما اگر .خواهند داش  بستگی شما

Keyword Planer کلمه یک جستجوی حجم بتوانید انتظار خود را از تا کنید استفاده 
 بگوییم بگذارید ،مثا عنوانبه .کنید برآورد کلیک هر هزینه میانگین همچنین و معین کلیدی

 ادهاستف با .دهد قرار هدف را «ساعته 24ک   و ه» ی کلیدیکلمه خواهدمیک   و ه تورج
حد  تواندمی او .اس  متغیر دالر 0.8 تا 0.1 حدود از هاقیم  که شودمی متوجه ،کیوردپلنر از

 20 حداقل خواهیدمی اینکه به توجه با بزند و ت مین دالر به ازای هر کلیک را 0.4وسط 
 هدف برای روز در دالر 8 او یه بودجه یک ،از طریق تبلیغات گوگل بدس  آورید روز در کلیک

 گام ،به تازگی ایجاد شده اس  تورج اکان  که آنجا از .کنید تنظیم کلیدی کلمه آن دادن قرار
 ،روز چند از پس .شوند اجرا کوتاه آزمایشی دوره یک برای او هایکمپین که اس  این بعدی

 ها ایجاد کرد.و اصالحاتی را در بودجه و کمپین ارزیابی را هاکمپین عملکرد توانمی
 

 اکانت گوگل ایگانبررسی ر
 راهکارهای بهبود عملکرد ارایه و کلمات کلیدی عملکرد ارزیابی

شما  ها KPI دارید، اما مطمئن نیستید که آیا بودجه و گوگل تبلیغات اکان  در حا  حاضر اگر
ها را صرف آن ابتدا بر مناطقی تمرکز کنید که بیشترین هزینه ،جایی هستند که باید باشند

شما همچنین خدمات یا  خدمات یا محصوالت ترینباید محبوب مناطق نای  اید.کرده
باشند. برای بهبود این  سرمایه محصوالت با بیشترین اختالف یا بهترین شانس برای بازگش 

 هاآن بهبود برای اقداماتی و را شناسایی کنید های خود KPI ترینهای پرهزینه، ضعیفکمپین

 معمو  معیارهای با را خود هایکمپین های KPI توانیدمی ار،این ک شروع برای  .انجام دهید
 .کنید مقایسه خود صنع 

 (ها نداریدو اطالعی از نرخ و هزینه تبدیل) کنیدمیرا پیگیری  هاکلیک فقط اگر حاضر حا  در
 هدف یک باید شما .ایجاد کنید خود هایکمپیناحتماال نتوانید پیشرف  زیادی در بهبود 

توانید از حا ، میاما درعین .کنید تنظیم را (Conversion Tracking) دیلتب پیگیری

کلمات همان  دقیقاً کهاستفاده کنید  (Search Terms) وجوجس  عباراتمزایای گزارش 

  .کنندجستجو می شما هایآگهی روی کلیک از قبل که کاربران دهدمی را نشان کلیدی

 

هکارهای تخصصی اکانت گوگل ادز خود درصورت تمایل به بررسی و ارایه را

 .با کارشناسان پارس ادوردز تماس بگیریدبه صورت رایگان 

 

 

 یعمل یموردها

 .وکار شما ارزشمندتر هستندکسب یبرا  یدر سا یچه اقدامات نکهیا نییتع •

 کند.کار می (conversion track) لیتبد یریگیکه پ دیحاصل کن نانیاطم •

  چهیوکار، صنع  و تارو سطوح بودجه بر اساس کسب KPI اهداف نییتع •
 .عملکرد حساب شما

 تنظیم: هایی که باید پرسؤؤؤؤیدسؤؤؤؤؤال

 بودجه

 دهم؟می اختصاص خود به کمپین را زمان چقدر 

 حسابم دارم؟ در دقیقی اطالعات آیا 

 کارکنم؟ باید بودجه مقدار چه با 

 CPC چیس ؟ من شدهزده  مینت 

 ام؟کرده هزینه در حا  حاضر چقدر 

 الزم اس ؟ کلیک چند تبدیل یک ایجاد برای 

 کنند؟می کسب درآمد من فعلی هایکمپین آیا 

 سود خا ص و زیان  تا کنم کسب درآمد باید چقدر

 صفر داشته باشم؟
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تان را اکانت
 سازماندهی کنید

 11 انتخاب نوع کمپین

 14 ی و کلمات کلیدیبندبخش

 18 خالصه فصل
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 تان را سازماندهی کنیداکانت
 

را دقیقا ها هدفتان از طراحی کمپیناید، یعنی گوگل ادزتان را برداشتتته اکان کردن خب، تا اینجا شتتما او ین قدم برای ستتودآورتر
ش ص کرده ساند.  تان را طوری تنظیماکانت در گام بعد بایداید. م شما را به این اهداف بر ساختار دقیق کنید که  به  اکان گرچه 

 یکسان اس .  وکارهاکسببه صورت کلی برای همۀ  اکان بستگی دارد، اما فرایند ساخ   وکار( شما)کسبشرایط 
 

 انتخاب نوع کمپین
 تانهدفشتتما باید بستتته به فاوت استت . متها دارد که با دیگر کمپینی و کاربردهای خاصتتها هر نوع کمپین گوگل ادز قابلی 

ل کنند. برای اینکه بدانید هر نوع کمین تکمیرا با هم ترکیب کنید تا یکدیگر را ها کمپین مناستتتب را انت اب کنید و یا کمپین
 کنند.می ادهاستفهایی از چه کمپین آیدینو  شیال، تورجبرگردیم و ببینیم  به مثا  قبلبرای چه هدفی مناسب اس ، اجازه بدهید 

 

 
 

 (Search) کمپین جستجوی گوگل
 تورج
  سپید پایپینگک ، ما ک  و ه

 مشهد
 

از . بیشتتتر و بیشتتتر شتتودگیرند، کشتتی با او تماس )تلفنی( میخواهد تعداد افرادی که برای خدمات فوری  و همی تورج
شماره تلفن او را به ترین فعا ی  برای او در آنجایی که تماس تلفنی مهم س ، باید کمپینی را انت اب کند که  سای  ا

تورج جلوی شتتماره تلفن  ،در حا  جستتتجو هستتتند احتما یای که مشتتتریان یعنی درستت  در  حظه مشتتتری بدهد؛
شان قرار بگیرد.  شم س ، چون امکاناتی تورجپس برای چ ستجو ا  دهدرا در اختیارش قرار می، بهترین کمپین، کمپین ج

سانند. تورجاو را به هدف  میه ک ستجو می ر شبکۀ ج ستفاده از  شماره  تلفن در تبلیغ  نمای  دهد کهتوابا ا  ند یک 
ها و امکانات متنوعی در این کمپین برای عالوه، گزینهبهوقتی کاربران روی آن کلیک کنند، مستقیما به او وصل شوند. 

 دمات او وجود دارد.نمای  خدمات و تشویق کاربران به استفاده از خ
 

www.takbook.com

https://parsadwords.com/


 

 
12 

ParsAdwords.com 

 

 

 (Display) کمپین نمایش گوگل
 شیال

 باران مدیر بازاریابی بوتیک
 شیراز

 
شتر در معرض دید مردم می تازهشیال  س  که برند هر چه بی خواهد برندش را وارد دنیای مجازی کند. هدف او این ا

ضوی  در خبرنامهاز . پس بازدید بگیردقرار  ستند که با هایی فعا ی ترین ایمیلی، کلیدیهای سای  و ع  گیریاندازهه
خواهد با استتتفاده از عکس و تصتتاویر متحرک، نظر می خود را ارزیابی کند. اوهای تواند اثرب شتتی کمپینها، میآن

سی به  ستر ص  د ستفاده کند که به او فر صیم گرفته از کمپین نمای  گوگل ا شتریان با قوه را جلب کند. بنابراین ت م
دوس  دارند وقتشان را در چه ها داند آنمی دارد و بوتیکدرک خوبی از مشتریان شیال دهد. می از م اطبان راانبوهی 
سای  ستفادههای بگذارنند، پس از قابلی هایی وب شتریان  گیریهدفکند که امکان می خاص کمپین نمای  گوگل ا م

 آگهیرا با برند بیشتتتتر درگیر کند، چندین ها ا جلب و آنبرای اینکه توجه بازدیدکنندگان رشتتتیال دهند. می را به او
س . برنامۀ  ساخته ا شی شیال متحرک برای نمای   س  که بعد از ارزیابی اثرب  از کمپین باز هم ، این کمپیناین ا

را به ستتم  عضتتوی  در ها نمای  گوگل استتتفاده کند تا بازدیدکنندگان ستتابق ستتای  را مجددا درگیر برند کند و آن
بوتیک باران  اش )معرفی برنددر مسیر هدف فوریشیال همچنان که )ریمارکتینگ( برنامۀ ایمیلی سای  هدای  کند. خ

و بلندمدت خود برای برند نیز، متناستتتب با تر انداز بزرگرود، در هر قدم به ستتتوی چشتتتممی و جذب م اطب( پی 
 ده کند.گوگل استفاهای تواند از دیگر کمپینمی خود،های استراتژی

 

 جستجو و نمایشکمپین 
  آیدین،

 کوهنوردی(فروشندۀ  وازم و تجهیزات سو )ما ک وبسای  آی
 تهران
ساب گوگل ادوردزش می آیدین سوابق ح ساس  سای  داند که چادر و اجاقبر ا شترین فروش را در  سافرتی بی های م

شروع کند و دارند. او می صو   شدش را از همین دو مح سم  هدف نهایی خود که دوبرابر یجبه تدرخواهد ر کردن به 

ROAS  .کردن ترجستجو و نمای  به صورت همزمان و برجسته هایقصد دارد با ساخ  کمپین آیدیناس  پی  برود
 برنامۀ بلندمدت  را افزای  دهد.  ، بودجه او یۀمحصوالت پرطرفدارش

ستجوی خود به حملهای او در متن آگهی شاره  ج شتری جذب کند و خودش را از کرده رایگان ا س  تا خریداران بی ا
کند و وفاداری مشتتتریان را افزای  به بازاریابی مجدد م اطبین  کمک می ترفیع،رقبای  متمایز کند. این استتتراتژی 

سبد خرید رتبدیل  ردیابیهای متعددی برای دهد. در این کمپین، گزینهمی ا وجود دارد، مثال نمای  تعداد کاربرانی که 
 آیدینها که از طریق آن، کندصتترف می صتتفحۀ یک محصتتو  ی که هر کاربر درزماننمای  یا کنند کاره رها مینیمه
 کند را بهبود دهد. های خریدی که طراحی میکمپین ،به این ترتیب ،ور مشتریان  را رصد کند تواند رفتامی
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 کمپین شبکۀ جستجو
 شوند. نتایج جستجوی گوگل نمای  داده می ال و پایینباتبلیغات متنی بر اساس کلمات کلیدی منت ب شما، در 

 

 کمپین شبکۀ نمایش
 شوند.های اجتماعی در سراسر اینترن  نمای  داده میها و رسانهها، وبسای تبلیغات تصویری و ویدئویی در اپلیکیشن

 

 کمپین خرید
تند، مفید اس . در این کمپین، ایی که در زمینۀ تجارت ا کترونیک فعا  هسهاین نوع کمپین در درون کمپین شبکۀ نمای  گنجانده شده اس  و برای سای 

شرحی از آن صوالت و  صاویر مح ستجو میت صو ی را ج سفانه اشود. کنند، نمای  داده میها برای خریداران آنالینی که مح ستفاده از این کمپین برای متا
 های ایرانی وجود ندارد.سای 

 

 کمپین ویدئویی
د و دایرۀ م اطبین برند را نوازی ستتتاخ  و به این ترتیب آگاهی از برند را افزای  داای و چشتتتمتوان ویدئوهای حرفهپین شتتتبکۀ نمای ، میدر درون کم

 تر کرد.گسترده
 

 کمپین اپلیکیشن

 استفاده کرد. گوگل ادز توان از کمپین اپلیکیشن درو افزای  تعداد نصب آنها می iOSبرای تبلیغات اپلیکیشن های اندرویدی و همچنین 
 

رای انت اب و های گوگل وجود دارد. بنکمپیانواع شتتتماری برای انت اب و استتتتفاده از های بیراه
ستفاده از بهترین کمپین، باید بدانید چ شتریان خود را ب  گونه ا های عملکردی بندی کنید و دادهم

یاورید. در این ببندی کنید تا بهترین نتایج را از حستتاب گوگل ادزتان به دستت  وبستتای  را او وی 

بارۀ ب   ندیب  ، در فادهدر پ (segmentation) ب گل، یراستتتت غاتی گو عنی ترین کمپین تبلی
صحب  می ستجوی گوگل،  ستی از ب  کمپین ج ستجوکنیم. وقتی درک در به  بندی یک کمپین ج

 توانید این مفهوم را در هر کمپین دیگری به کار بگیرید. دس  بیاورید، می
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 هاکلیدواژهو انتخاب  بندیبخش
سب خود را انت اب کردید، س  که اکان توانید می بعد از اینکه کمپین منا سازماندهی کنید. اینجا سازید و  به  بندیب  تان را ب

شما کمک بندیب  آید؛ می کارتان ساختار کمپینمی به  شتهکند روی  شتری دا شید.  تان کنتر  بی ، متغیرهایی مانند هاب  با
ته، موقعی  مکانی و ... هستند که به شما برای  ت ت تاع  روز، روز هفت ت ت س

کمک ها مناسب برای آنهای تاکتیکت اب بنتتتتدی م اطبان و اناو ویتتتت 
باکننمی به هر هدفهایی داده، بندیب   د.  کامال مرتبط  تان که خاص و 

ستند را پیدا صمیماتتان میهای غیرمرتبط تفکیک ادهو از هم و از د ه کنید و ت
اضتتافی را های ود و به این صتتورت، هزینهبر مبنای شتتواهد واقعی خواهند ب

 برید. می دهید و کمپینتان را با قدرت جلومی کاه 
ستجو،  ساختار دقیقدر کمپین ج صلی برای ایجاد یک  صر ا  بندیب  ، عن

 مناسب اس . های کلیدواژه
 

 کلمات کلیدی بندیبخش
شرک  سیاری از  شتباهها ب شتریانببینند ها از روی دادهشوند؛ به جای اینکه می در انت اب کلمات کلیدی دچار ا شتر از م شان بی

ها وکار آنبهترین کلمات هستتتند و به کستتب به زعم خودشتتانکنند که می ، کلماتی را انت ابکنندمی استتتفادهها کلیدواژهکدام 
پذیر فا، پس در انت اب کلمات کلیدی انعطهمواره در حا  تغییر استت رفتار و ستتلیقۀ مشتتتریان  فراموش نکنیدد. نبیشتتتر مربوط

شید شتریانتان تغییربا زیرا این کلمات هم همراه  ،با س  . کنندمی م ستجوهای کلیدواژهفهر  شما باید با کلماتی که کاربرانتان ج
 مطلع شوید، به بهترین شکل هماهنگ باشد. ها ادز از آن گوگل اکان توانید از طریق می کنند ومی

 
ن اگر  کا ید،  ا گل ادز دار باراتگزارش » یکگو  ع

قدرت « (Search Terms) جستتتتجو ید و  بگیر
بررسی کنید. در این را منت ب خودتان های کلیدواژه
س   توانیدمی گزارش ستجوکلمات  ی سطج  شده تو

را مشتتتاهده رند که با تبلیغ شتتتما تعامل دا کاربرانی
کتته چنین گزارشتتتی برای  موافقیتتدکنیتتد. حتمتتا 

چقتتدر واقعی هتتای بر مبنتتای داده گیریتصتتتمیم
 با استتتفاده از این گزارش متوجه .ضتتروری استت 

ه برای کمپین شتتما مفید شتتوید که آیا یک کلممی
 .هس  یا نه

شما های اگر داده سترس  شده در د ستجو  عبارات ج
 کیورد پلنر»دوبتتاره ستتتری بتته ب   نیستتتت ، 

(Keywords Planner) »  بزنیتد و بته دنبتا
مات که مردم بیشتتتتر آن کل ید و مرتبطی  را ها جد
 کنند بگردید. می جستجو

 
 

 

خش لیؤؤد  بنؤؤدی ب ک

ساختار کمپین  کنترل 

 است. 
 

 

 

 ساعته در مشهد 24کشی مت صص  و ه
 ک   باس بپوشیمچطور شبیه یک  و ه

  ک مت صص  و ه
 نیاز دارمک  مت صص  و هدر مشهد به 

 مشهد کشی و هو ت صصی خدمات فوری 
 مشهدهای ک  و هشماره 

 

 جستجو عبارات        
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 پنج نمونه معرفی :بندیبخش هایروش
سازی داده ،به عبارت دیگر ،، یابندیب   ساختار در واقع ها، جدا شما اهدافتان را به  س  که طی آن   تان ترجمهان اکفرایندی ا

 بندیب  چند نوع کمپین زیر برای آشتتنایی با های کند. مثا بندی میب  خود را بستتته به هدف   کمپینکنید. هر کس می
 استفاده کنید.ها به عنوان راهنما از آنتوانید می شده اس  که

 

 بر مبنای عملکرد محصوالت بندیبخش
فروش باالیی کمپین را بر اساس محصوالت یا خدماتی که 

ند  ندیب  دار یدواژه ب تا روی کل ید  مد که هایی کن درآ
 کنند، تمرکز کرده باشید.می بیشتری برای شما ایجاد

 
 

نوع 

 تطابق

نمونۀ  نماد

 کلیدواژه

در جستجوهایی نشان شما تبلیغ 

 شود کهداده می

نمونۀ 

 جستجو

 ها در گوگل ادوردزانواع تطابق کلیدواژه

تطبیق 

 گسترده

حاوی غلط امالیی، کلمات مترادف،  های زنانهکاله ندارد

جستجوهای مرتبط به واژه و دیگر انواع 

 باشند. ارتباط با کلمه

خرید 

های کاله

 بانوان

تطبیق 
گستردۀ 
 شدهتصحیح

 +زنانه +
 +کاله ها

شده )یا مشتقات حاوی عبارات تصحیح

ها( با هر ترتیبی تر، اما نه مترادفنزدیک

 باشند.

هایی کاله

 برای زنان

های خرید کاله

 زنانه

نزدیک به آن  یک عبارت دقیق و مشتقات های زنانه[]کاله ] [ تطبیق دقیق

 عبارت باشند.

 های زنانهکاله

تطبیق با 

 عبارت

و مشتقات شامل این عبارت یک عبارت  "های زنانهکاله"

 نزدیک به آن عبارت باشند.

" " 
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 مربوط به برند کلمات
استتتفاده کنید که به استتم برندتان هایی از کلیدواژه

مربوط هستتتند و به این ترتیب، آگاهی م اطبان از 
را با برندتان درگیر ا هبرندتان را افزای  دهید و آن

 کنید.
 

 

 قصد کاربر
سازید، یعنی کاربر در این  ساس مرحلۀ خرید کاربر ب کمپین را بر ا

 چه کاری را دارد.انجام مرحله قصد 
 
 
 
 

 واژه تک آگهیهای گروه
فقط به یک ید و آن را یک کلیدواژۀ قدرتمند انت اب کن

به این  (Adgroup) آگهیگروه  تا  ید  اختصتتتاص ده
 تیب یک گوشۀ بازار را هدف بگیرید.تر
 

 

 

پرجسؤؤؤؤتجو در های کیلدواژه

هؤؤؤای مؤؤبؤؤابؤؤل کؤؤلؤؤیؤؤدواژه

 جستجوکم
کم لمتتات  جو را از واژهک ت هتتای جستتت

ستجو جدا کنید تا بتوانید بودجه را  به پرج
صیص  صورت متعاد  به هر دو گروه ت 

ستجو و ا بته های دهید و در کلیدواژه پرج
 گران غرق نشوید. 

 
های قابلی شتتتود نتوانید می باعث ازاندازه پرداختن به جزئیاتنکنید. بی  بندیب  اشتتتید بی  از اندازه کمپینتان را مراقب ب»

 «استفاده کنید. خوبیبهدهد می اربزرگی که پی  روی شما قرهای فرص تان را بشناسید و از اکانت
 

 را بازبینی و پاالیش کنیدها کلیدواژه
کلیدی عملکرد های از شتتتاخصبندی کنید. برای این کار ارزش هر کلیدواژه را برآورد و ستتتپس او وی باید  برای این کار، ابتدا

 استفاده کنید:

 کلیدواژه ها گروه آگهی کمپین

 [7/24 ک  و ه] 7/24 ک  و ه ی فوریکش و ه

 7/24 ک  و ه+ 

 «7/24 ک  و ه»
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ستید  CTRکمتر،  CPCهر چه  س . وقتی توان شد، کلیدواژه قدرتمندتر ا شتر و تبدیل باالتر با ستفاده از دادهبی که دارید، هایی با ا
گیری هدفو منفی برای  دم دراز )طوالنی(های توانید از کلیدواژهمی رین عملکرد را دارند شتتناستتایی کنید،که باالتهایی کلیدواژه

 بهتر م اطبین استفاده کنید. 

 
 

بر استتتاس کنید چطور  تعیین، باید بعددر گام . بستتتازیدخاص خودتان های از کلیدواژه ایمجموعه برای یک کمپین موفق، باید
 دهید. می انجامه که این کار را با تعیین نوع انطباق کلیدواژتان نمای  داده شود آگهیوشده جستجهای کلیدواژه

 

 (CPCبه ازای هر کلیک )هزینه 
 

خص هاتبدیل (CTR) کیکل نرخ های شاااا

کاربر شدن درگیر
صرف شده در )زمان 

سای ، تعداد صفحات 
شتتده در هر بار بازدید

 بازدید، نرخ پرش(

 

از چند کلیدواژه )عبارت( تشتتتکیل  زدم دراکلمات کلیدی 

شماشده شید و آنچه کاربر به می اند و کامال م تص آنچه  فرو
 گردد هستند. می دنبا  آن

 

 کف  قرمز کلیدواژه:

 روی زنانۀ قرمزکف  پیاده :دم درازکیلدواژۀ 

 کلماتی هستتتتند که مانع نمای  تبلیغ منفی،های کلیدواژه

مات را می ما برای کاربرانی که آن کل شتتتوند. یعنی تبلیغ شتتت
شوند می شود. این کلمات باعثنمی ستجو کنند، نمای  دادهج

آگهی شما برای جستجوهایی که به شما مربوط نیستند نمای  
نامربوط های داده نشود و به این شکل، بودجۀ شما صرف کلیک

 شود.نمی فایدهو بی

 کف  مجلسی کلیدواژه:

 ]کف  مجلسی زنانه[ کلیدواژۀ منفی:
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بین ای و مدیری  کنید و چه رابطه ویرای  ،را انت ابها انت اب کنید، کلیدواژه رامش ص شد چطور باید کمپین مناسب تا اینجا 
 درستتتی انجام دادید،گوگل ادوردزتان را به اکان داخلی ینکه همۀ تنظیمات از ا بعدحاال،  ستتاختار کمپین با اهدافتان وجود دارد.

 شود.  گیریاندازهقابل ا بته  دقیق شما منجر به رشدی معنادار وهای ریزیتوانیم مشتاقانه منتظر باشیم که برنامهمی
 

 

 کارهایی که باید انجام دهیدفهرست خالصۀ فصل: 
 

 اسب را انت اب کنید.بر اساس هدفتان، نوع کمپین من
 

 استفاده کنید.  Keywords Plannerعبارات جستجوشده را بررسی کنید یا از ها، برای تهیۀ فهرس  کلیدواژه
 

 استفاده کنید.ها از انواع م تلف شیوۀ انطباق کلیدواژه
 

 کنید. بندیب  خواهید بر اساس اهدافتان، کمپینتان را می مش ص کنید چطور
 

 منفی و طوالنی هم استفاده کنید.های از کلیدواژه
 

 
 
 
 
 

 

 شویم با شما صحبت کنیم.خوشحال میدر مورد سازماندهی حسابتان سؤالی دارید؟ 

۰۲۱-۶۶۱۲۹۲۳۴ 
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 هاتبدیل ردیابی
 

چیزی که گوگل ادز را تبدیل  !را متوقف کنیدهایتان همۀ کمپین ا ساعهکنید، می ردیابیدرس  را ها اگر مطمئن نیستید که تبدیل
 نتایج مطلوب شتتتما را به بارتان تبلیغاتیهای آگهیکرده همین استتت ؛ اینکه بتوانید بفهمید آیا  درتمندبه یک ابزار بازاریابی ق

گوگل ادز برای  اکان تنظیم  .کنندنمی از این مزی  گوگل ادز استتتفاده کنندگانغآورند یا نه. متاستتفانه هنوز بستتیاری از تبلیمی
خرید آنالین یا برای هر ، قیم تلفنی، درخواستتت  های در فرم تماس، یا برای تماس نامثب برای ها، چه درستتت  تبدیلردیابی 

 الزمبرای موفقی  کمپینتان  نیس ؛ای باشد، اما چارهای گرچه ممکن اس  کار س   و پیچیدهافزای دیگر، فعا ی  مهم و ارزش
 اس .

 

 «کنم؟ ردیابیچی رو »
ستانشما  سای  انجامهایی همۀ فعا ی به  باید حوا  که در 

شترین ارزش را برای می سبشود و بی شد. ان دارد، توکارک با
هستتتتنتد کته بته عنوان تبتدیتل هتایی فعتا یت هتا این

(Conversition) ید آن یابیرا رصتتتد و ها با ید.  رد کن
مستتتلما نباید خودتان را فقط به یک فعا ی  محدود کنید و 

تری برای شواهد محکمبیشتری جمع کنید، های هر چه داده
مۀ های گیریتصتتتمیم به ه ید داشتتت . پس  نده خواه آی

شتریانتان در هایی ا ی فع س ( م س  دارید )یا الزم ا که دو
کرد، با دق   ردیابیرا ها شتتود آنمی ستتای  انجام دهند و

 فکر کنید. 
کوچکی را که در نهای  های کردن، فعا ی در حین این فکر

هایی شتتوند فراموش نکنید. شتتاخصمی به یک تبدیل ختم
ص شده در هر بازدید، زمان  صفحات بازدید شده در رفمثل 

ضافهسای  صفحۀ تماس و اقالم ا شده به ، تعداد بازدید از 
د(، همگی نشتتونمی ستتبد خرید )حتی وقتی منجر به خرید

هستتتتند که ( micro conversions)هایی تبدیلخرده
کنند، درستت  به اندازۀ می کمپین شتتما ایفانق  مهمی در 

  صتتتحبها تبدیلکامل. در ادامه دربارۀ خردههای تبدیل
تان وبستتتایتتان را با کمپین خواهیم کرد، اما قبل از آن، باید

 هماهنگ کنید تا بهترین نتایج ممکن را کسب کنید. 
 

 وبسایت شما و عملکرد کمپین
 فقطگیرند. اما واقعی  این اس  گوگل ادز می کمها نق  وبسای  در موفقی  کمپین گوگل ادزشان را دس وکارکسببسیاری از 

س  که او را ها بدیلتواند تمی شما سای   شما کلیک کرد، این دیگر وظیفۀ وب را افزای  دهد، چون بعد از اینکه کاربر روی آگهی 
  .تا در نهای  تبدیل اتفاق بیفتد« هل بدهدبه جلو »در قیف بازاریابی 

 شوندمی که معموال ردیابیهایی تبدیل

 

یت عال کاربران در ف یت:های  ید ساااا ، فرم خر

م درخواستتت   ید قی بازد عداد  ماس، ت یل فرم ت ، تکم
 صفحه و ...

 

ماس تماس تلفنی: ما از آگهی هایی ت که مستتتتقی

سای  می دریاف  سی که در  شماره تما کنید، تماس با 
اعالم شتتده، کلیک روی شتتماره تلفنی که در نستت ۀ 

 .ایدموبایل وبسای  قرار داده

 

مشتتتری که های فعا ی  :( Importکردن )ّ  وارد

 به صتتورت آنالین شتتروع و به صتتورت آفالین تمام
شتری روی آگهی کلیک ؛شودمی کند، فرم می مثال م

شما می تماس را پر کند و در نهای  در دفتر کارتان با 
 بندد.می قرارداد
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شار وت و بنتورجما،  کنندۀسه تبلیغبیایید ببنیم  شان را برای  کنند ومی ردیابیرا ها چطور تبدیل ،،  سایت های داده آوریجمعوب
 کنند.می اعتماد آمادهدرس  و قابل

 

 

 

 
 

  و ه کشی سپیدپایپینگ، ما ک تورج
 مشهد

شماره تماس را دوبرابر  ( برای تبلیغات خودCall Extensionاز افزونه تماس ) تورج س  و هزینه کلیک بر روی  ستفاده کرده ا ا

س . )از طریق  سای  در آگهی خود قرار داده ا تماس  شماره همچنین تورج (Bid Adjustmentsهزینه کلیک بر روی  ینک 
تورج . حاال کندگیری میشتتود را پیهایی که از طریق موبایل بر روی آنها میاستت  و کلیک دادهقرار  را در هیدر ستتای  خود خود
تلفنی ارزش های تماسشتتتوند. حاال می ختم )تبدیل( به تماسها و کمپین هاادگروپها، ها، آگهیند بفهمد کدام کلیدواژهتوامی

 ملکرد کلی کمپین هم استفاده کند.برای بهبود عها تواند از این دادهمی اند زیرا اوی پیدا کردهدوچندان

 بارانیابی، بوتیک ، مدیر بازارشیال
 شیراز

شوند. بنابراین گزینۀ ردیابی  شیالهدف  ضو  سای  ع س  که کاربران در خبرنامۀ ایمیلی   newsletter) در خبرنامه نامثب این ا

submission form) گیری تعداد عضوی  هفته درج آگهی در سای  و اندازه را فعا  کرده اس . بعد از تنظیم کد ردیابی و چند
های بود. گرچه این خبر خوبی بود، اما مشتتکل اینجا بود که در  یستت  ایمیلها گیری در تبدیلنامه، او شتتاهد رشتتد چشتتمدر خبر

شترکان جدید دیده س  بعد از فرم  شیالشدند! نمی خبرنامه، م شد که فراموش کرده ا شکر قرار دهد و نامثب متوجه  صفحۀ ت ، یک 
صحیح کرد که هر بار  به این ترتیب به گوگل بگوید که تبدیل ضوی  در خبرنامه را طوری ت س . بنابراین کد ردیابی ع شده ا کامل 

شکر را دید، گوگل آن را به عنوان یک تبدیل در نظر گرفته و ثب  کند.  صفحۀ ت ضوی  را تکمیل کرد و  با  شیالکه کاربری فرم ع
تصمیم ها بدیل مشترکین خبرنامۀ سای  اعتماد کند و بر اساس آنتهای تواند به دادهمی خود را زیر نظر دارد، و حاالهای دق  داده

 گرفته و اقدام کند. 
 

 کوهنوردی آیسو، ما ک فروشگاه  وازم آیدین
 تهران

 درگاه پرداخ  بانک مل کند و قصتتد دارد برای این کار از تر این استت  که فرایند پرداخ  را برای مشتتتریان  ستتاده آیدینهدف 
درآمدش های تی دادهوقرا طوری تنظیم کرده که هر خرید را به عنوان یک تبدیل بشناسد. اما  ب گوگل ادز خودحسااستفاده کند. او 

ساب بانکی اکان را در  سه کردگوگل ادز با ح ساب بانکیمتوجه یک مغایرت بز ،اش مقای شد: موجودی ح شتر از رگ  اش خیلی بی
شود در می انجام درگاه بانک مل متوجه شد تمام خریدهایی که با استفاده از  ینآیدداد! می درآمدی بود که حساب گوگل ادز نشان

را کامل کنند.  شتتوند تا فرایند خرید )تبدیل(مشتتتریان به یک ستتای  ستتوم هدای  می چون دنشتتوگوگل ادزش ردیابی نمی اکان 
یل بد که ت خ  را طوری تنظیم کرد  حل پردا یدین مرا نابراین آ گل ها درب نا یت گو گل آ ندیکز و گو ب  و پیگیری شتتتو  اکنون  ،ادز ث

 . های درآمدی مربوطه در گوگل ادز، گوگل آنا یتیکس و درگاه بانکی یکی هستندداده
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 آنالیتیکسگوگل 

نا یتیکسگوگل  با گوگل ادز  خوبیبه آ
ند و دادهمی کار در هر دو پلتفرم ها ک

گویند می هماهنگ هستتتند و به شتتما
مل  عا تان ت با وبستتتایت کاربران چطور 

توانید از نظرات می آنا یتیکسدارند. در 
گوگل های مشتریان برای بهبود کمپین

به را  ادز استتتتفاده کنید و بهترین تجر
 بسازید.برای م اطبان هدفتان 

 
های هم، مثل داده آنا یتیکسهای داده

بل قا ید دقیق و  با گل ادز،  ماد گو اعت
اگر درستت  ردیابی باید بدانید باشتتند. 

چه مشتتکالتی ممکن استت  به نکنید، 
بیایند و بتوانید عل  آن مشکالت وجود 

 را پیدا کنید. 
 

 

 رایج حل مشکالت
در کدهای  و بروز مشتتتکالتی اشتتتتباه

سایتتان  امری طبیعی ردیابی و عقبۀ وب
شما باید  س . به همین خاطر  شه ا همی

ماده برای رفع مشتتتکالت پی  مده آ آ
های بر اساس داده گیریتصمیمباشید. 

س  شما در ،تبدیل در س .رویارو برگ برندۀ  شبرد کمپین ا شکالت و پی صمیمات بر داده یی با م س  های در حا ی که اگر ت نادر
که برای درک و  معیارهاییآگاهی از و گوگل ادز  آنا یتیکسوارد مسیر غلط خواهید شد. پس در استفادۀ همزمان از استوار باشند، 

شکل باید به آن صادی می توجه کنیدها رفع م شد. به تواند از نظر اقت سیار به نفعتان با شانهب شانههای ن ها زیر دق  کنید. این ن
 :و اشتباه نماینددار شما را اریبهای توانند دادهمی

گذارند. پس می ترین تصمیمات شما در کمپینتان اثربر مهمها تبدیل
کنید، ممکن استت  روی عملکردتان را ردیابی نها آن درستتتیبهاگر 

گذار بدی ب با اثر  تان را  ی  کمپین، وبستتتایت نابراین برای موفق ند. ب
 ،هاعاده برای نظارت بر دادها کمپینتان هماهنگ کنید. یک ابزار فوق

 اس .  سگوگل آنا یتیک
 

 برای ردیابی در گوگل ادز سآنالیتیکهای سنجه
 

 متوسط مدت بازدید
شان سای  ماندهمی ن ش معیاراند. این دهد کاربران چه مدت در  چقدر دهد می انن

 سای  شما برای افراد درستی )بازار هدف( نمای  داده شده اس .

 

 صفحات در هر بازدید
سنجه س . با این  شده ا سای  دیده  صفحاتی که در هر بازدید از  سط تعداد   متو

ید. این می تان را بستتتنج گان ند یدکن بازد ی   ید کیف یارتوان ن از  مع کا گل  ا گو
شی از می زتان وارد گوگل ادسآنا یتیک ساس تعداد بازدیدهای نا شود و فقط بر ا

 شود. می کلیک روی آگهی شما در گوگل ادز محاسبه

 

 درصد بازدیدهای جدید
درصتتد بازدیدهای بار او ، یعنی بازدید کستتانی که قبال از وبستتای  شتتما بازدید 

شتتود و فقط بر می نکرده بودند. این ستتنجه از حستتاب گوگل آنا یتیکز شتتما وارد
 ستاس تعداد بازدیدهای ناشتی از کلیک روی آگهی شتما در گوگل ادز محاستبها

 شود. می
 

 نرخ پرش
شوند، اما بالفاصله بدون هیچ فعا ی  دیگری می تعداد افرادی که وارد سای  شما

به این فکر کنید که چرا  معیار مقدار این در بررستتیشتتوند. می از ستتای  خارج
سعی کنید صفحات فرودتان را بهبود بنابراین و  کنندمی کاربران وبسای  را ترک

 دهید.
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 فعال نیست: تگ خودکار ۱مشکل 
جازه گل ا به گو که  کانی استتت   کار ام هد می تگ خود د

گوگل ادز ایجاد شتتده  که توستتطتبدیل شتتما را های داده
ند و  یابی ک یاردر ارد ن  خت کا نا یتیکس ا گذارد.آ اگر  تان ب

تواند به شتتتما بگوید نمی آنا یتیکستگ خودکار نباشتتتد، 
ید کرده استتت  ما چقدر تبدیل تو  جه آگهی شتتت  و در نتی

های تبدیل همراه با ستتتایر ستتتنجههای توانید از دادهنمی
ستفاده کنید تا عملکردتان را اندازه بگیرید. پس  آنا یتیکس ا

شتتاخص و اید تگ خودکار را فعا  کرده مطمئن شتتوید که
کنید تا حداکثر استفاده را از  آنا یتیکسسایتتان را وارد  های

 این ابزار ببرید. های قابلی 
 

 هاکاهش چشمگیر تبدیل . ۲مشکل 
انجام  درستیبهبی را تواند نشانۀ این باشد که تنظیمات ردیامی کند،می ای کاه  پیدامالحظهبه میزان قابلها وقتی تعداد تبدیل

شاهده نکردید، ها اگر کاه  ناگهانی در تبدیلاید. نداده شاهده کردید یا از ابتدا هیچ تبدیلی م سای  یا م احتما  بدهید که در وب
 .افتاده باشدتان کد ردیابی از کار کمپین

 

 .ازحد باالست. نرخ تبدیل بیش۳مشکل 
س %30تان باالی اکانتاگر نرخ تبدیل در  شکر ا صفحۀ ت شتباهی در ردیابی وجود دارد. مثال به جای ردیابی   ، احتما  بدهید که ا

در  ،هر بازدیدی از ستتای  ،در نتیجهکند.  می هگیریبعد از تکمیل فرم، کدتان روی صتتفحۀ او  ستتای  نصتتب شتتده و آن را ر
ید این استتت  که آیا ردیابی را روی پنجرۀ آن توجه کن نکتۀ دیگری که باید به شتتتود.می تان به عنوان یک تبدیل ثب اکان 

ستاندارد  س اید کردهروزه تنظیم  30ا س  که افراد ی ؟و نرخ تکرار باال شد، این به آن معنا ساگر اینطور با ان چندین بار در یک ک
تبدیل های داده تورم درایجاد کامال ممکن استت ، اما معموال باعث  وکارکستتبدر وضتتعی  اند. این ماه به مشتتتری تبدیل شتتده

 تواند باعث اختال  در عملکرد کلی شود. میدر نهای   شود کهمی
 

 گوگل ادوردز به صورت رایگان اکانتبررسی  
 .برای بررسی اکانت گوگل ادوردز خود همین حاال با کارشناسان پارس ادوردز تماس بگیرید

0 
شد  ،تبدیلردیابی  صلی ر صر ا س  که بدون آن اکان عن س  یا نه. فتوان گنمی گوگل ادز ا شما اثرب   ه ساخ    آیا کمپین 

صد، تحلیل و مدیری  فعاالنه و  اکان  س . اما برای موفقی ، نیاز به ر س تی نی ستفاده از آن کار  س  های یکپارچۀ دادهو ا در
سوها دارید. ردیابی تبدیل سی به  سا شم انداز یک گام ا سبی چ س  )یعنی م اطبین هدف( وکارک س ، اما اگر افراد در تان ا

 گیریهدفهای !؟ پس اجازه بدهید در ب   بعد به ستراغ استتراتژیخورددردتان میوبستای  شتما را پیدا نکنند، ردیابی به چه 
 .کنیموصل تان آ شما را به جستجوگران ایدهها برویم تا با استفاده از آن انم اطب

 
 
 

 گوگل ادزتان شوید. . وارد اکان 1

 کلیک کنید. Settings. در منوی سم  چپ، روی 2

 کلیک کنید. Account settings. در باالی صفحه، روی 3
 کلیک کنید. Auto-tagging. روی ب   4
ه مردم از آدرسی ک». برای فعا  کردن تگ خودکار، گزینۀ 5

 Tag) شوند را تگ کنمی طریق کلیک روی آگهی من وارد آن

the URL that people click through from my ad) » را
 انت اب کنید.

 . تغییرات را ذخیره کنید.6
 

 ؟چطور تگ خودکار را فعا  کنم
 

www.takbook.com

https://parsadwords.com/
https://parsadwords.com/contact-us/


 

 
24 

ParsAdwords.com 

 
 

 خالصۀ فصل: فهرست کارهایی که باید انجام دهید
 

سای  که روی موفقی  هر  سبفعا یتی در  گذارد می تان اثروکارک
 را فهرس  کنید.

 
عا یتی که بدیل می در این فهرستتت ، برای هر ف ید ردیابی ت توان

 تنظیم کنید.
 

ا کنید هماهنگ کنید تمی که ردیابیهایی فعا ی وبستتایتتان را با 
 عملکردتان در تبدیل به باالترین حد خود برسد.

 
 بندیب  تعیین کنید که چطور کمپینتان را بر استتاس اهدافتان 

 کنید.می
 

ن یک  کا نا یتیکسگوگل  ا به  دبستتتازی آ ن و آن را  کا گل  ا گو
 کنید.ادزتان  ینک 

  
 

ساس کردید داده  اکانتتاندر ای اگر اح
شهودتان اعتماد کنید  س ، به  شتباه ا ا

یک و  ید. رفع  کل بگرد با  مشتتت دن
تدا،  یابی از اب ما ی در رد طای احت خ

یار ستتتاده بهبستتت فهتر و  ز اتر صتتتر
گذاشتتتتن کل کمپینی استتت  که کنار

اشتباه اجرا شده های چندین ماه با داده
 اس . 
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 ساخت آگهی
 

ساخ   ،. به همین خاطر، روی آن کلیک کنددیگری ترآگهی جذاب آگهی شما فقط یک شانس دارد که کاربر قبل از کلیک روی
دانید که می حتماد، بسیار مهم اس . شما جلب شو وکارکسبنسب  به ش آگهی جذابی که مشتری با آن ارتباط برقرار کند و نظر

ساخ  یک آگهی صی برای  صل های نقص وجود ندارد. آگهیوعیببی فرمو  خا صالحات بارها طراحیاثرب   حا  و آزمون و ا
بهترین آگهی، باید کمی به عقب برگردیم و ببنیم چطور یک آگهی قبل از پرداختن به شیوۀ ساخ  در طو  زمان هستند.  مستمر

 د.شومی نمای  دادهها کند و باالتر از دیگر آگهیمی در نتایج جستجوی گوگل رتبۀ برتر را کسب
 

 مزایدۀ آگهی
همان فرایندی این مزایده افتد. می در پش  صحنه اتفاق ،ه همزمان با فرایندهای جستجوی گوگلمزایدۀ آگهی فرایندی اس  ک

س  که طی آن  شنهادی )هر تبلیغا ساس قیم  پی شما شود و می بندیرتبه(، کیفی  آگهی و فرم  آگهی Bidکننده بر ا آگهی 

را بر استتاس قیم  ها . گوگل آگهیان داده شتتودو( نشتت)صتتفحۀ نتایج موتور جستتتج SERPکند که در می این شتتانس را پیدا
شده،  شما برای هر کلیدواژه، نرخ کلیک پی  بینی  شنهادی  شدۀ کاربر آگهیارتباط پی ستجو صفحۀ فرود و انبا کلمات ج ، تجربۀ 

صویر زیر فرایند مزایدۀ آمی بندیرتبهدیگر معیارها  شانکند. ت شما چه نق می دهد؛می گهی را ن ای تعیین کننده بینید که آگهی 
 کند. می ایفا

 

 که باید بدانید دربارۀ مزایدۀ آگهی اصطالحاتی
 (adRank) رتبۀ آگهی

سبه می س . این رتبه بر مبنای عوامل م تلفی محا ستجو ا ستجوی موتور ج صفحۀ نتایج ج شما در  شود از جمله قیم  رتبۀ آگهی، ترتیب نمای  آگهی 

  .های آگهیافزونهده، شرایط و زمینۀ جستجو و اثر کیفی  آگهی در زمان مزای(، bidپشنهادی شما )
 

 (Quality Scoreنمرۀ کیفیت )
تر و برای آن پایین قیم  پرداختیها و صتتفحات فرود شتتما. هرچه امتیاز کیفی  آگهی باالتر باشتتد، ها، کلیدواژهنمرۀ کیفی  برآوردی استت  از کیفی  آگهی

 هد بود. محل نمای  آن در صفحۀ نتایج جستجو بهتر خوا
 

 (Ad Quality) کیفیت آگهی
صر ن صفحۀ فرود. کیفی  آگهی، یکی از عنا ستجوی کاربران و تجربۀ  شما با درنظرگرفتن برآورد نرخ کلیک، ارتباط آگهی با ج مرۀ کیفی  کیفی  کلی آگهی 

 ای  امتیاز کیفی  آگهی باالتر اس . های شما ارتباط بیشتری با جستجوهای کاربران داشته باشند، شانس افزاس . بنابراین هرچه آگهی
 

 CPC (Bid)حداکثر قیمت 
تان باالتر خواهد رف ، اما حداکثر قیمتی که حاضرید برای هر کلیک روی یک آگهی بپردازید. معموال هرچه حاضر باشید قیم  بیشتری بپردازید، رتبۀ آگهی

CPC شود. ید نمیاواقعی شما هیچ وق  بیشتر از حداکثر قیمتی که تعیین کرده 
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 CPC Bid حداکثر امتیاز کیفیت محل آگهی رتبۀ آگهی کنندهتبلیغ

 دالر 3 8 1 24 شما

 دالر PPC 20 2 5 4آژانس 

 دالر ABC 15 3 3 5برند 

ACME 12 4 2 6 دالر 

 شوندبندی میها چطور رتبهآگهی

 شود ...می همه چیز با یک جستجو شروع

Google 
 لباسفروشی سبک قدیمی در شیراز 

ا استفاده یک کاربر ب
از کلماتی که یک 

کننده در مزایدۀ تبلیغ
آن شرک  کرده، 

جستجویی در گوگل 
 .دهدمی انجام

 

 در مزایده ...

 نمرۀ کیفی  × CPCرتبۀ آگهی = حداکثر قیم  

ها بر اساس آگهی
ترکیبی از حداکثر 

و  CPCقیم  
ان امتیاز کیفیتش

بندی و در رتبه
صفحۀ نتایج 

جستجو نمای  داده 
 شوند.می

شما برای در این مثا ،  شنهادی  س ، اما گوگل برای نمرۀ کیفی  کمتر از تبلیغ CPCگرچه حداکثر قیم  پی کنندگان رقیب ا
د را با هزینۀ نباشت شتدۀ کاربر مرتبطکه بیشتتر با جستتجوی انجامهایی آگهی ،باال ارزش زیادی قائل است . به همین خاطر

 دهد. می کمتری در مکان باالتر در نتایج نشان

که منجر به  بسازیم باکیفیتیهای آگهی یمتوانمی حاال که متوجه شدید آگهی شما چه اثری روی کمپینتان دارد، بیایید ببینیم چطور

 بیشتر و بیشتر شوند.های تبدیل
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 باکیفیتهای ساخت آگهی
ستتاخ  چنین بدهد.  جواب و به آن بپردازد ستتؤا  به یکیک آگهی باکیفی  که هدف  تبدیل بیینده به مشتتتری استت ، باید 

ایج مطلوب در افزای  نباشتتد و به نتشتتوند یک آگهی موفق می ویک عامل باعث، اما هزارآیدمیای به نظر کار ستتادهای آگهی
س  پیدا نکند. برای باالبردن ترافیک سای  و فروش د سند را از هم جدا کنید و به هر کمی تی که کاربرانسؤاال، ترافیک  دام پر

ستان توانید در آگهیمی که سانیپیامخ بدهید. اگر پا سابها شما در آگهی ر س  شده ح س  و در شد، کاربر د ستجو با  براز ج
 شود.می شما وارد رابطه وکارکسببا دارد و می

 

 )کپی( متن آگهی
 خوب، توجه کنید.  د؟ به این پنج راهکاریچه بگویتان آگهیدر کنید که می به این فکر

 

 تمرکز کنید. برای مشتریمحصول یا خدمت  زیت. روی م۱
 دارد.ها شما چه اثری روی آن وکارکسببه جستجوکنندگان بگویید که کند؟ می محصو  یا خدم  شما چه کمکی به مشتریان

 
 و مستبیم بروید سر اصل مطلب.صریح . ۲

شما بر ضای آگهیمی دانند دنبا  چهمی خورند کهمی مردم به این د یل به آگهی  به ها ی که آنسؤا با تکرار را تان گردند. پس ف
 شان جواب بدهید.سؤا به فقط دنبا  جواب  هستند، هدر ندهید؛ 

 
 .را در متن بیاوریدها واژه. کلید۳

یدواژه تان را در های همیشتتته یکی از کل ید. در  عنوانموردنظر یاور به ویژگی هایعنواناو  ب یا ستتتوم  جذاب های دوم و 
 شوند، اشاره کنید.می تان که باعث فروشمحصو /خدم 

Ad www.baranboutique.com/jewelry 

 کند!می که کمد شما را متحول نظیریآن جواهرات بی یکی از

 همین امروز بخرید | کالسیکتخفیف در همۀ جواهرات  10%
 

A
d 

www.smorescampinggear.com 

های خوراکی و ... . بهترین غذا برای سفر های دانهگوشت خشک، سالمون، آجیل و انواع مغزها، تخته

 هایتان را بخرید. ز خوراکیماجراجویانۀ بعدی شما. همین امرو

 خوشمزه و آمادۀ خوردن |غذای اردوزنی 
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 د.وارد متن کنی CTAیک . ۴

قرار بدهید تا جستتجوگر را به در آگهی  «اقدامفراخوان »کنند. یک دکمۀ  خواهید چه کارها میبه جستتجوگران بگویید که از آن
 خواهید هدای  کند.می که سم  عملی

 
 باشید!« شخصیتبا»داشتنی و . دوست5

صحب تان آگهی ستجوکننده  ستقیما با ج سان م سید که انگار دارید به عنوان یک ان ستمی را طوری بنوی صی  برج ش  ه و کنید. 
 نشان دهید و به کاربر یادآوری کنید که شما یک انسان و دارای ش صی  هستید. خود را جذاب

 
 

A
d 

www.plumberpros.com 

هر روز،  –گردید سال سابقه در خدمت شماست! ما همان کمکی هستیم که دنبالش می 20کش فوری با لوله

 تمام روز. 

 همین حاال تماس بگیرید | 7/24کش فوری لوله

 

A
d 

www.smorescampinggear.com 

 فناوری گرمایش سراسری برای راحتی شما در هر محیطی. همین حاال خرید کنید! 

سه 20% سفارش  | های خوابتخفیف در کی همین امروز 

 دهید

A
d 

www.plumberpros.com 

کنیم تا خدمت مورد نیاز شما را هر زمان که به آن نیاز داشتید، عرضه کنیم. ما بدون خستگی کار می

 امروز با ما تماس بگیرید.

 ساعته 24کشی فوری لوله | کشمتخصص لوله

 

برید، به کار میتان جدای از اهمی  کلماتی که در آگهی
هایی در اختیار شتتما قرار داده که گوگل هم استتتراتژی

 برد.شانس کلیک روی آگهی و تبدیل را باالتر می
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 یافتهمتنی گسترشهای آگهی
از تغییراتی که گوگل به خاطر افزای  اندازۀ صفحه گوگل ادز را بهبود دهد. یکی  پلتفرماس  که هایی گوگل همیشه به دنبا  راه

متنی های نستت ۀ فعلی و جدید آگهیهاستت . عما  کرده، فضتتای بیشتتتر برای آگهیتر، انمای  کاربران و جستتتجوهای دقیق
ستر شما این امکان رادهگ ضتیترها برای آگهی خود دهد که می ، به  سب  به آگهیات طوالنیحیو تو ستاندارد، های تری، ن متنی ا

کمک کنید، بلکه آگهی شما فضای ها نید به آنتوامی حاال نه تنها جای بیشتری دارید که به جستجوگران بگویید چطوربنویسید. 
شغا  صفحۀ نتایج ا شتری هم در  سیار مفیدکند. راه می بی سترش آگدیگری که  ب کردن عملکرد کمپینتان هی و حداکثربرای گ

 ( اس . Ad Extensionsتبلیغات )های افزونهاستفاده از  ،دارید

 
 تبلیغاتهای افزونه

کاربران با آگهی  شدنشدن و درگیرنظیری برای افزای  دیدهبی استراتژی، گستردهمتنی های آگهی تبلیغات هم مانندهای افزونه
شوند. اما می به صورت دستی یا خودکار تنظیمها دهند. افزونهمی عالوه، اطالعات مفیدی در اختیار کاربران قرارشما هستند و به

 کنند.می شما اضافههای به آگهی ،تقریبا بدون ریسک، ارزش چشمگیری هانظر از نوع افزونه، همۀ آنصرف
 

 دستیهای افزونه
 تان، شمارۀ تماستان ینک مستقیم به صفحات خاصی در وبسایت .شوندتنظیم باید به صورت دستی در کمپینتان ها بعضی از افزونه

 دستی هستند.های افزونه که در حا  اجرای آن هستید، از جملهیا یک پروموشن 
 

 خودکارهای نهافزو
 کند، به طور خودکار برای شتتتما افزونه بستتتازد. گرچهمی آوریجمعهایی که از منابع م تلف تواند با استتتتفاده از دادهمی گوگل

ضافه کنید، اما کنتر ی روی اطالعاتی که های موجود، افزونههای توانید از میان افزونهمی مورد نظرتان را انت اب و به کمپینتان ا
کند، اما میتر خوب اس  و کار شما را ساده نگاه او دهد ن واهید داش . این در می از طرف شما به جستجوگران نمای گوگل 

شد  سیر حرک  و ر سبوقتی م س  تا حد ممکن روی حوزهوکارک س ، بهتر ا که عملکرد کمپینتان را تح  هایی تان در خطر ا
 دهند، کنتر  داشته باشید.می تاثیر قرار

 آگهی آگهی متنی گسترده آگهی متنی گستردۀ جدید

 تعداد تیترها 2 3حداکثر 

 طول تیتر کرکتر 30هر کدام  کرکتر 30هر کدام 

 خط توضیحات 1 2حداکثر 

کرکتر 90هر کدام   طول خط توضیحات کرکتر 80 
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هماهنگ تان آگهیهای و گروهها در کمپینها همۀ آن و انت اب کنیدها توانید از بین آنمی متنوعی وجود دارند کههایی زونهاف

به هدف آگهی شتتما مربوط باشتتند، برای ها ؛ تا زمانی که افزونهاستتتفاده کنیدها پس به تعداد الزم از افزونهکنند. می با هم عمل
 مثا  ماهای کنندهچه کمکی به تبلیغها افزونهد و ارزش زیادی ایجاد خواهند کرد. حاال بیایید ببینیم شتتتما ستتتودمند خواهند بو

 شوند.تر کنند تا به اهدافشان نزدیکمی

 
 

 تورج
 سپیدپایپینگما ک 
 مشهد

 ، عالوه بر افزونۀ تماس تلفنی که در کمپین  تورج
  ینک و مکان، سای های فعا  کرده، از افزونه

callout )استفادههای برای ارتقای آگهی )فراخوان 
 کند که کاربران با کمک میافزونۀ مکان کند. می

شوند، شنا  ضعی  موقعی  مکانی تورج آ سانی که در و ستجوهای تا ک ضطراری خدمات او را ج سرع  بفهمند که او می ا کنند به 

به همین د یلی امکان در ایران وجود ندارد و  GMBفهرس  ا بته در حا  حاضر امکان ساخ   نزدیک اس ها چقدر به محل آن
 استفاده از افزونه مکان در تبلیغاتی که مکان آنها در ایران اس ، وجود ندارد. 

کند، تا بتواند اطالعات تورج با کمک افزونه کا  اوت خدمات و ویژگی های مربوط به کسب و کار خود را به آگهی خود اضافه می
 ند نمای  دهد.کنبیشتری را به افرادی که آگهی او را مشاهده می

 

 

Ad www.plumberpros.com 

کنیم تا خدم  مورد نیاز شما را هر زمان که به آن می خستگی کاربی ما
 در دسترسیم. 24/7نیاز داشتید، عرضه کنیم! امروز با ما تماس بگیرید. 

 حاال تماس بگیرید | در مشهد ساعته 24ی فوری کشلوله

 

 الروبی زهکشی. خدمات فوری تعمیرات توآ  . ترکیدگی  و ه.

 606605، کد پستی: 321، پالک طبریکوچۀ  مشهد،
 

Automated Call 
Automated Message 
Automated Sitelink 
Automated Location 
Dynamic Callout 
Previous Visit 
Structured Snippets 
Seller Ratings 

 های خودکارافزونه

Affiliate Location 
App 
Call 
Callout 
Location 
Message 
Price 
Promotion 
Sitelinks 
Structured Snippets 

 دستیهای افزونه

Ad Extensions 
 دستی و خودکارهای برگۀ تقلب افزونه

 مرا گوگل کنید وکارکسب 
س  گوگل ادز پلتفرم  سیاری پلتفرم چونقدرتمندی ا شود و به یم دیگر ادغامهای با ب

کند تا عملکرد می و یکپارچه آوریجمعارزشمند از منابع م تلفی را های این ترتیب داده

ستت . ا Google My Businessها آگهی تبلیغاتی را ارتقا دهد. یکی از این پلتفرم

GMB  هاستت  کهوکارتلفی از کستتبهای م فضتتایی رایگان برای ایجاد فهرستت 
شوند. مثال وقتی های توانند در مکانمی ستجوی جیک م تلفی در گوگل نمای  داده 

بینید، به وکارهای م تلف را روی گوگل مپز میدهید و  یستی از کسبمحلی انجام می

دز اکنند. کاربران گوگل استتتفاده می GMBوکارها از این خاطر استت  که آن کستتب

ند می نه GMBتوان با افزو عاخود را  حل و اطال تا م ند  نگ کن ماه کان ه ت های م
 وکارشان در گوگل ادز نمای  داده شود.کسب
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 شیال
 مدیر بازاریابی 

 بوتیک باران
 شیراز

 شیال تصمیم دارد یک
 کمپین جستجوی موفق

 راه بیندازد تا کمپین نمای 
 اش را تقوی  کندفعلی 

 و فضای بیشتری برای دیده شدن برند به دس  بیاورد.
گوید. ها را میهای آنصریح و واضح اس  و به جستجوگر، اسم بوتیک، نوع محصوالت  و برجسته ترین ویژگی متن آگهی او

 ینک شتتتیال برای اینکه به جستتتتجوکنندگان کمک کند که دقیقا چیزی که دنبا   هستتتتند را پیدا کنند، از افزونۀ ستتتای 

(Sitelinkاستفاده می )بندی ر سایت  هدای  کند که در این صفحات، محصوالت دستهکند تا کاربران را به صفحات خاصی د
های م تلف سای  که زیر تواند بالفاصله نگاهی به  ینککند، میرا جستجو می« بوتیک باران»اند. مثال خانمی که عبارت شده

شیال شتری که  سای  برود. اطالعات بی صفحۀ مورد نظرش در  ستقیما به  شده اند بیاندازد و م  در انتهای آگهی قرار آگهی درج 
ص  تعامل معنادار و داده باعث می شد و به این ترتیب فر شته با ستجوی خود دا ستجوگر تجربۀ مثب  و مفیدتری از ج شوند ج

 کند. هدفمند افزای  پیدا می

 

Ad www.baranboutique.com 

هایی به سبک های کالسیک و قدیمی از سراسر جهان متحو  کنید.  باسکمدتان را با  باس
 فردتان نمای  دهید!های منحصربهتان را با  باسهای زمانی م تلف ب رید. روح حقیقیدوره

 فردهای سبک قدیمی منحصربهلباس | بوتیک باران

 

 پیراهن
تا اوایل  50با سبک دهۀ هایی پیراهن

 ام ب رید21قرن 

 کفش
پاشنه، بوت، دار، بیصدها مد  کف  قدیمی. پاشنه

 و صدها مد  دیگر! صند 

 تخفیف خرید 10%
ت فیف  %10در خبرنامۀ ما عضو شوید و 

 بگیرید!

 حراج آخر فصل
ها و نظیر روی  باسهای بیاز دس  ندهید! ت فیف

 جواهرات منت ب

 آیدین
  وازم کوهنوردی آیسوما ک 
 تهران

 برای پشبرد کمپین  از گزینۀ حمل رایگان آیدین
  افزای  فروشرد برای می کند و قصد دا استفاده

 استفاده کند. با افزونۀ پروموشنوشن پرومی از افزونه
سای  می خریداران سوتوانند فورا از مزی  خرید از وب شوند. آگهی آی صویر های مطلع  او یک ویژگی ظاهری متفاوت دارند )ت

س ( که به خریداران شن خاص او صوالت مذکور دارامی تگ که مربوط به پرومو شن گوید مح ی ت فیف )یا هر نوع پرومو
در نظر دارد به آگهی های  اضافه کند، افزونۀ  آیدینبدون ریسک که های در نظر گرفته شده( هستند. یکی دیگر از افزونه

 های آیدینشود قیم می رسند قیم  بسیار مناسبی دارند و این باعثمی به فروش آیسوقیم  اس .  وازمی که در سای  

صوالت با کمک افزونه خوددر بازار هدف  شد و بنابراین افزودن قیم  مح سیار رقابتی با سیار تواند ایده می  Priceش ب ب
 .باشد های اوخوبی برای کمپین

 

Ad www.aysoocampinggear.com 

ید و  | تخفیف لوازم کوهنوردی 20% همین امروز بخر

 انداز کنیدپس

 

 سفارش ت فیف در کل %20 حراج آخر فصل تابستان.
 شهریور 31تا  1اعتبار: از  - ENDOFSUMMERکد  شما

 تر باشید.همین حاال خرید کنید تا برای کوهپیمایی بعدی آماده
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شتن ی س  از افزونه کنو ستفادۀ در ستراتژی فوری و کوتاه مدت های متن عا ی برای آگهی و ا برای ارتقای عملکرد گوگل دو ا
ن هستتتند. گرچه ستتاخ  آگهی و افزونه او ین گام کلیدی برای موفقی  کمپین استت ، اما رشتتد بلندمدت نیاز به آزمون و کمپی

 اصالح مستمر دارد.
 

 آزمون آگهی
س ه شما کمکهای امتحان کردن ن ستراتژیبفهمید کند می م تلف آگهی به  ستراتژیهای کدام ا در ها تبلیغاتی اثرب   ترین ا

 تان هستند. برای ساخ  نمونۀ آگهی برای کمپینتان، به این ش  راهکار توجه کنید:تریانرابطه با مش
 

دو تا سه نسخۀ مختلف با تغییرات مختصری در شکل پیام 

 طراحی کنید و به صورت گردشی به کار ببرید.
شما هماهنگ ای هگرچه باید شیوۀ ارسا  پیام به م اطب در تمام آگهی

م تلف بدهید تا های باشتتد، اما بهتر استت  تغییرات کوچکی در نستت ه
و رویکردهای متنوعی را امتحان کرده باشتتتید. مثال در یک ها ستتتبک

بی  از ده هزار »آگهی عدد را به حروف بنویستتید و در دیگری به عدد: 
ستگاه جاروبرقی در انبار! در مقابل بی  از  ستگاه جاروب 10000د رقی د

 «در انبار!

 

 شیوۀ ارسال پیام متناسب با دستگاه نمایش آن باشد.
ستگاهیبه  شود توجه کنید.  د شما روی آن دیده  س  آگهی  که قرار ا

ستجو شی تلفن ج سانی که با گو شرایط متفاوتی با می ک کنند معموال در 
ستجو سکتاپ ج صفحۀ د ش   سانی که پ کنند قرار دارند. احتما  می ک

لهنها دارد آن ما، از جم عات شتتت به مهم ترین اطال ی   یاز فوری  موقع
 تان داشته باشند.، شمارۀ تماس و یا ساع  کاری شرک مکانی

 

 مختلف را امتحان کنید. CTAهای دکمه
خواهید یک عمل یکستتتان را می از م اطبهایتان اگر در تمام آکهی

ردم ممکن اس  مرا متنوع کنید. مثال  CTAانجام دهد، پس متن دکمۀ 
مۀ  همین امروز محصتتتوالت »مۀ بهتر از دک« همین حاال ب ر»به دک
که کاربران به  واریددهند. اگر امیدنشتتتان واکن  « را ببینید منت ب ما

ماس تلفنی،  ند )از طریق ت باط برقرار کن ما ارت با شتتت کا  م تلف  اشتتت

ید  ید(، ستتتعی کن مه، خر نا ی  در خبر های م تلفی در  CTAعضتتتو

را  CTAکاربران به هر  پاستتتخ به کار ببرید وم تلف خود های آگهی
 ببینید.

 صفحه فرودهای مختلف را امتحان کنید.
هماهنگ اس ، ممکن تان صفحه فرودی که از نظر شما بیشتر با آگهی

های روی آگهیها اس  از نظر جستجوگر جا ب نباشد. سعی کنید کلیک
شوند. ارتباط آگ صفحه فرودهای م تلف هدای   شما با م تلف، به  هی 

جستجوی کاربران عامل بسیار مهمی در رتبۀ آگهی شماس ، پس حتما 
بر تجربۀ خوبی از صتتفحه فرودهای شتتما راطمینان حاصتتل کنید که کا

شما  سایتی که به آگهی  شد. فراموش نکنید نام دامنۀ آدرس  شته با دا
 یکسان باشد. ادگروپیک های  ینک شده باید در تمام آگهی

 

شنمختلف های روش صا به ها، را برای نمایش پرومو صو خ

 صورت عدد و رقم، امتحان کنید.
نشتتان دهید، تر را برجستتتههایتان ت فیف ،خواهید در متن آگهیمی اگر

خالقی  به خرج دهید. از اشتتتکا  تان ویژۀهای در شتتتیوۀ بیان ت فیف
 %50»م تلف عددی و غیرعددی برای بیان ت فیف استفاده کنید. مثال 

و « نصف قیم ها همۀ کیسه خواب»، «ها در همۀ کیسه خوابت فیف 
 «.هزار تومان 120کیسه خواب فقط »
 

 با عالئم نگارشی بازی کنید!
های خوبی برای درگیر کردن بیشتتتتر  گارشتتتی ابزار ها و عالئم ن ماد ن
سباندن یک عالم  تعجب به انتهای متن  ستند. چ شتریان با آگهی ه م

اضافه کند و این احساس تان ا به آگهیتواند احساس هیجان رمیآگهی 
شتتود. نمادها هم عناصتتر دوستت  می به راحتی به بینندۀ آگهی منتقل

، از نمادهای «درصد»یا « دالر»هستند. به جای نوشتن کلمۀ ای داشتنی
 استفاده کنید و واکن  کاربران را ببینید.ها آن
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ته ها گف باز همبار گل ادز  –گوییم می ایم و   ینتأمکار گو
  اطالعات مفید و مرتبط برای کستتانی استت  که در اینترن

و ها آگهیها، کنند. با این اوصاف، رابطۀ کلیدواژهمی جستجو
شما باید هماهنگ و صفحات فر سابود  شد، حتی ح شده با

ید در یکی از میفقط اگر  تایج جستتتتجو خواه حات ن صتتتف
ید و با نمای  داده شوید. با م اطبانتان شفاف و روراس  باش

ی چه نفعبگویید دقیقا که هستتتتید و ها به آنهایتان آگهی
 دارید.ها برای آن

 
 
 
 
 
 

 
 

خالصؤؤؤؤۀ فصؤؤؤؤل: کارهایی که باید انجام 

 یدده

 
های مطرح شده استفاده کنید تا متنهای از توصیه

سید هایتان باکیفی  برای آگهی ص   تابنوی باال فر
را از دستتت  ها بردن رتبۀ آگهی و افزای  تبدیل

 ندهید.
 

گستتتتردۀ جدید گوگل  آگهی و متنهای از افزونه
 ادز استفاده کنید.

 
 مد  آگهی بسازید. 3تا  2برای هر نوع کمپین، 
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 مخاطبین گیریهدف
 

م اطبینتان  گیریهدفتوانید به ستتراغ می بعد از اینکه شتتا ودۀ اکانتتان را درستت  تنظیم کردید،
کند می بروید و بیشتتتر و بیشتتتر به مشتتتریانتان نزدیک شتتوید. خود این فرایند به شتتما کمک

سید، بدانید آن شنا شتریانتان را بهتر ب شان را در چهها م سای  وقت شان از میهایی وب گذرانند و هدف
م اطبین در گوگل ادز و گوگل  گیریهدفدرستتت  های جستتتتجو چیستتت . با ترکیب تاکتیک

ای از مشتتتریان وفادار تبدیل کنید که ، قادر خواهید بود خریداران کنجکاو را به مجموعهآنا یتیکس
 آورند. می به ارمغان برای شما رشد بلندمدت را

 

 گیریهدف فرضیشپمعیارهای 
تمام انواع  که در معیارهای استانداردی بهتر اس  باشمار اس ، اما در عمل بی م اطبین در کمپین گیریهدفهای راهدر تئوری، 

 :، شروع کنیدوجود داردها کمپین
 

 
 

 (Devices) دستگاه نمایش 
این معیار همانطور که از نام  پیداس  مربوط به دستگاهی اس  که کاربران هدف شما روی آن 

ستجو شد. دادهمی ج سکتاپ، تلفن همراه یا تبل  با س  د  بندی  برا هایتان کنند که ممکن ا
را تان پیشنهادیهای شود و قیم می کنید تا ببینید بیشترین ترافیک سای  از کدام دستگاه ایجاد

 شود. تر ا گستردهیمطابق با آن تصحیح کنید تا تمرکزتان محدود 
 

 (Ad Scheduling) آگهی بندیزمان
ان وکارتکستتتبه بیشتتتتر با کاتی بندی کنید که در روزها و ستتتاعهایتان را طوری او وی نمای  آگهی

 های جویی کنید. آیا فقط در ساعاین شکل در بودجۀ خود صرفه هماهنگ اس ، نمای  داده شوند و به
شتتتنبه تا  کنید که از بندیزمانرا طوری هایتان کنید؟ پس آگهیمی کاری رستتتمی در طو  هفته کار

 پنجشنبه نمای  داده شوند.
 (Locationsی )مکانموقعیت  

را بر اساس شهر، ایا   یا حتی کد پستی هدف بگیرید. ها آن .بینتان را هر جا که هستند پیدا کنیدم اط
روی عملکرد هایتان، با شمو  و عدم شمو  مناطق جغرافیایی خاص برای نمای  یا عدم نمای  آگهی

شید. شته با شتری دا ضر امکان کمپینتان کنتر  بی شید که در حا  حا شته با هدفگیری  ا بته توجه دا
 شهرهای ایران در گوگل ادز وجود ندارد.

 

 (Demographics) شناختیهای جمعیتویژگی
صو  هایتان آگهی سطح درآمد خانوار کاربران، نمای  دهید. اگر مح سی  و  سن، جن ساس  را بر ا

شتریانی با ویژگی شما م تص م ستفادجمعی های یا خدم   س ، با ا ه از این شناختی خاص ا
 اندازه افزای  خواهید داد.بی تان راکمپین گوگل ادز، اثرب شی گزینه در

 

www.takbook.com

https://parsadwords.com/


 

 
37 

ParsAdwords.com 

 مخاطب تعریف
 Audience Building. اما ویژگی گوگل ادز وجود داردهای م اطبین در تمام انواع کمپین گیریهدف فرضپی معیارهای 

توانید از آن برای ایجاد پایگاه م اطبین هدفتان می ،تانخاصتتتی دارد که بستتتته به نوع کمپینهای در گوگل ادز قواعد و گزینه
 بسازید.هایتان شده برای آگهیگیریهدفده کنید. مش صات خاص مشتریانتان را مش ص کنید تا م اطب ااستف
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 نوع مخاطب
 د که هر یک مزایا و کاربردهای خاص خود را دارد:شوساخته میم اطبین حو  سه معیار اصلی پایگاه 

 

 عالئق کاربران
 

 فرضپیشارتباط 
 ئق کلی در اختیارتان قرارشتدۀ م اطبان بر مبنای عالتعریفاز پی های گوگل  یستتی از گروه

نسبتا بزرگی از افراد که ممکن اس  به های توانید از میان آن انت اب کنید. گروهمی دهد کهمی
سا ن زیباییهای آگهی صاحب یک  شند، هدف بگیرید. مثال  شته با تواند از می شما عالقه دا

ستتتالمتی عالقه  افرادی که به زیبایی و گیریهدفبرای  Affinity Audiencesویژگی 
 کنند، استفاده کند. می دارند و همینطور افرادی که زیاد به سا ن زیبایی مراجعه

Affinity Audiences 
 

 ترین طراحان مدبرجسته
 مت صص زیبایی

 

 عالئق و بازاریابی مجدد
 

 ارتباط دلخواه
س   آمادۀ گوگل،  Affinity Audienceمی توانید به جای انت اب از  ی

س  د  سازید. کلیدواژه ی صی را ها  واه خودتان را ب و عباراتی که عالئق خا
که به م اطبین هدف شتتتما مربوط هایی آدرس وبستتتای  ،کنندمی ابراز

ستند، نوع محل ستند و اپکه مورد عالقۀ م اطبینهایی ه که هایی تان ه
 ممکن اس  استفاده کنند را ترکیب کنید.

 

 مدل مو )عالئق( ×

 

 الئق()ع زیبایی ×

 

× Everydaybeauty.com ) آدرس وبسای( 
 

× Haihealthtips.com ) آدرس وبسای( 
 

 (In-marketدر بازار )
که فعاالنه به دنبا  محصتتتوالت یا  یکنند کاربرانمی این م اطبین به شتتتما کمک

خواهند خرید کنند را نشتانه بگیرید. از می هستتند و کنیدی که شتما عرضته میخدمات

س   ستفاده کنید تا افرادی را هدف بگیرید که هر گوگ in-marketم اطبین  ی ل ا
 کنند؛ از  باس ورزشی زنانه تا قایق. می چیزی را در گوگل جستجو

 □ محصوالت و خدمات زیبایی
 □ خدمات اسپا و زیبایی

 □ محصوالت مراقب  از مو
 

 کاربرانهای ریزیجستجوها یا برنامه

 هدف دلخواه
که Custom intentنۀ از گزی ید  مانی استتتتفاده کن با  می ز به دن که  یانی  ید مشتتتتر خواه

ها، توانید از کلیدواژهمی این گزینه، اگردند را هدف بگیرید. بمی محصتتتوالت یا خدمات شتتتما

URLکنند استفاده می مربوط به محصوالت و خدماتی که م اطبین هدفتان جستجوهای ها و اپ
 مورد نظرتان را نشانه بگیرید. کنید تا م اطبین خاص 

 

 رنگ کردن مو ×
 

 آرایشگر تخصصی مو ×

 
 رنگ مو ×

 
 مدل مو ×

 
 شما وکارکسبنحوۀ تعامل کاربران با 

 (Remarketing) بازاریابی مجدد
شما بازدید سای   سانی که از وب ستند. ک شما ه ضر درگیر برند  شما می کاربرانی را هدف بگیرید که در حا  حا کنند، از اپ موبایل 

 دهند. شان را در اختیار شما قرار میکنند و یا راه تماسکنند، ویدئوهایتان را تماشا میاستفاده می
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 خاطبین برای بازاریابی مجددم گیریهدف
ستراتژی  بازاریابی مجدد س . کا گیریهدفیک ا شما سای  با برند  ای گوگل ربران حرفهبرای درگیرکردن مجدد بازدیدکنندگان 

 کنندگان ازکند. اغلب تبلیغمی ای استت  که هر نوع کمپینی را تکمیلصتترفهه ریمارکتینگ ابزار قدرتمند و بهکنند کمی ادز تایید
ستفاده متنها به  ریمارگتینگ س  که یعنوان یک ابزار یادآوری ا ستفاده از ریمارکتینگ زمانی ا شما کنند، اما بهترین راه برای ا

 تان ندیده اس .سای در بازدیدکننده قبال آن را د که یی را به بازدیدکننده عرضه کنفردمنحصربهد مزی  یقادر باش
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (RLSAجستجو )های لیست ریمارکتینگ برای آگهی

. با شتتوددر هر دو پلتفرم یکپارچه  تانم اطبینهای دادهکنید تا   ینکرا به اکان  گوگل ادزتان  آنا یتیکستوانید گوگل می شتتما
صا  این دو سازید و در گوگل به آن آنا یتیکستوانید م اطبین خاص خودتان را در می ،ات شید و در هر ها ب شته با سی دا ستر د

وانید به چهار صورت از تمی اضافه شد، وقتی یک  یس  م اطبین به یک کمپیناستفاده کنید.  RLSAبه عنوان ها کمپینی از آن
 آن استفاده کنید:

 

 فقط افرادی که در  یس  موردنظرتان هستند را هدف بگیرید. .1

 آکهی شما را نبینند.افرادی که در  یس  مورد نظرتان هستند از گوگل ب واهید  .2

 هستند.تر ا باارزشزیرا این افراد برای شم را باال ببرید یس  مورد نظرتان نمای  آگهی به  برایتان قیم  پیشنهادی .3

 یستت  مورد نظرتان را پایین بیاورید زیرا این افراد برای شتتما ارزش کمتری نمای  آگهی برای تان قیم  پیشتتنهادی .4
 دارند.

 
 
 
 
 

 گانبررسی اکانت شما به صورت رای
 های ریمارکتینگ دارید؟ با تیم پارس ادوردزنیاز به راه اندازی کمپین

 تماس بگیرید.

ی  برای  حدود نگ، تعیین م مارکتی در ری
ید. این  مای  آگهی را فراموش نکن عات ن دف

شما این امکان را دهد که تعداد می گزینه به 
تواند برای یک فرد می دفعاتی که یک آگهی

شود را  شما محدودخاص نمای  داده   کنید. 
ند می تان درگیر آگهی و بر ید م اطبین خواه

را اذی  کنید! ها خواهید آننمی شتما شتوند،
پس یک تعداد خوب و مناستتب برای دفعات 

 تعیین کنید.تان نمای  آگهی
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 مخاطبین بندیبخش
ستهم تلف های را در گروهها کنید و کاربران و یا رفتار آن بندیب  تان تان را هم مثل کمپینتوانید م اطبینمی شما  بندید

م تلفی در های توانید پیاممی م اطبین، بندیب  تان بر استتتاس کمپین بندیدستتتتهبا را هدف بگیرید. ها نکنید و جداگانه آ
شر کنید و آگهی ستجو در دادههایتان منت شتری و درآمدها را بدون نیاز به ج سب م شتریان، هزینۀ ک های کمپینهای نرخ بقای م

 ید.م تلف، رصد کن

  
های کند. مثا می خودش استفادهخاص ه شیوۀ گوگل ب گیریهدفهای از قابلی بسته به اهداف مورد نظرش،  ،ایکنندههر تبلیغ

گوگل استتتفاده  گیریهدفاز امکانات بیاموزید که چطور به بهترین شتتکل برای خودتان ها ما را دنبا  کنید و ستتعی کنید از آن
 کنید. 

 

 
 

 تورج
 سپیدپایپینگما ک 
 مشهد

 
شی تلفنروی نمای  آگهی تورجتمرکز  س  که روی گو ستجوهای  برای افرادی ا این از معیار کنند. بنابرمی شان ج

ستگاه نمای  برای  س گیریهدفد ستر شانس د ستفاده یو باال بردن  ، Devicesکند. در تب می به این م اطبین ا
شنهادی سکتاپ و تبل  را به قیم  پی شتری برای باالبردن می کاه  %30اش برای کاربران د دهد تا بتواند بودجۀ بی

ستجوهای موبایلیرتبۀ آگهی س  عملکرد آگهی اش برای نمای  در ج صاص دهد. ا بته از آنجایی که بعید ا های اخت
صد شنهادیردموبایلی  شند، او قیم  پی سکتاپ با سکتاپ اش را طوری تنظیم کرده که آگهیصد بهتر از د ها برای د

شوند. تورج ستفاده هم نمای  داده  ضافه کند و برامی از افزونۀ تماس هم ا شتری به آگهی خود ا ی کند تا ارزش بی
این اس   تورجشدن به مشتری( پس از دیدن آگهی راح  باشد. هدف گرفتن با او )و تبدیلکاربران موبایل هم تماس

  .دهد شهرهای بزرگ دیگر خراسان توسعه درکه در آینده خدمات  را 
 

 زمانی  بندیبخش
برای یک استتتتراتژی پیشتتترفته  ،زمانی بندیب  
س  که از  بندیب   ساس مدت زمانی ا کمپین بر ا

گذرد. بستته به می او ین بازدید کاربر از ستای  شتما
شما دیده،  سای   این اینکه آخرین بار یک کاربر کی 

نمای  آگهی را اصتتتالح کنید یا محدودی  دفعات 
که در تان آگهی با افرادی  طابق  ندی ب  را م ب

 هید. اید تغییر دزمانی هدف گرفته
 

 روزه 7کمپین 

 

 در روزبار  6

 

 روزه 14کمپین 

 

 در روزبار  4

 

 روزه 30کمپین 

 

 در روزبار  2

 

 تعداد نمایش آگهی در جستجوها )ایمپرشن(
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 شیال
 بارانمدیر بازاریابی بوتیک 

 شیراز
 
 

 ایران و افغانستان و عراقدهند کاربران از می وضوح نشانیال، بهشکمپین نمای  های شده از آگهیآوریهای جمعداده
اند. بنابراین او افغانستان و عراق را از جزو کشورهای مستثنی شده برای و تعامل داشته و بیشتر درگیر شدهاهای با آگهی

 . دهدنمای  آگهی قرار می
امۀ ایمیلی سای  اس ، یک آگهی جدید برای کمپین برای رسیدن به هدف  که باال رفتن تعداد عضوی  در خبرن شیال

 customشتتود. او از می نمای  ستتاخته که در آن اعالم کرده به هر کس که در خبرنامه عضتتو شتتود ت فیف داده

affinity audience  )مربوط به های کند تا کاربرانی که از وبسای می در گوگل استفاده)م اطبین با ارتباط د  واه

)م اطبین  custom intent audience. عاله بر این، او یک هدف بگیردکنند را می خرید بوتیک باران مشابهِ مدِ
بگیرد. نشانه گردند را می هم ساخته که خریدارانی که به دنبا  محصوالت مرتبط با محصوالت بوتیکبا هدف د  واه( 

سبک های پیراهن»مرتبط مثل های از کلیدواژه دهندۀ مشتریان او هستند،برای ساخ   یس  م اطبینی که نشان شیال
کنند هم می بازدیدها که مشتتتریان هدف  از آنهایی او از  یستت  آدرس ستتای  عالوه،بهکند. می استتتفاده« قدیمی
 کند.می استفاده

 آیدین
 مدیر فروشگاه تجهیزات کوهنوردی آیسو

 تهران

 

او در اکان   ،رهاستتازی ستتبد خرید استت . برای حل این مستتا ه آنا یتیکز خود شتتاهد نرخ باالیهای در داده آیدین
 آیدینکنند. می کاره رهاسانی اس  که سبد خریدشان را نیمهآنا یتیکزش یک  یس  م اطبین ساخته که شامل همۀ ک

ستفاده س  م اطبین در این کمپین ا ساخته و از این  ی هی کند. او در آگمی یک کمپین ریمارکتینگ هم در گوکل ادز 
ان ستتتبد خرید را تواند رهاکنندگمی دهد و این وعدهمی خود وعده داده به ازای هر خرید یک چراغ قوۀ کوچک هدیه

برنده  –یک استتتتراتژی برنده  آیدیندقیق، کمپین  گیریهای هدفگردند. با این قابلی تحریک کند که برای خرید بر
آیدین مشتتتری جدید به جلب د و هم بهترین فرصتت  را برای کنمی استت  که هم بهترین تجربه را برای کاربر فراهم

 دهد.می
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گل ادز و  نا یتیکسبین دو پلتفرم گو نهآ عددی های ، گزی مت

که گیریهدفبرای  ید  با آنمی دار ید  تان را کمپینها توان
که  یازهایتان بستتتازید. به جای این طابق با ن از او  کامال م

ید م اطبین های می تان رافرض کن ید، از ابزار ناستتت شتتت
دق  اتان را بگوگل استتتتفاده کنید تا مشتتتتریان گیریهدف

سید. برخورداری از داده شنا شماهای ب گویند می واقعی که به 
آیند، یک می خریداران شتتما چه کستتانی هستتتند و از کجا

س . های مزی  بزرگ در کمپین اگر نیاز کاربران گوگل ادز ا
را قانع کنید که فقط به اندازۀ یک ها را بفهمید و بتوانید آن

د فاصتتتله دارند، خواهنمی کلیک روی آگهی شتتتما با آنچه
 که نرخ تبدیل را باالهایی برای ستتتاخ  اگهی تانسنشتتتا

 کند. می برند، افزای  پیدامی
 
 

 

 خالصۀ فصل: کارهایی که باید انجام دهید

گوگل مطابق با نیازهای  گیریهدفاستتتتاندارد های از گزینه 
 تان استفاده کنید.وکارکسب

ی  نگ بستتتاز مارکتی که و از انواع م دکمپین ری  تلف م اطبین 
ه کنید تا م اطبین هدف خود گوگل در اختیارتان گذاشته استفاد

 دق  نشانه بگیرید.را با

برای  کمپین اید ستتاخته آنا یتیکساز  یستت  م اطبینی که در  
 گوگل ادزتان استفاده کنید.

 
 
 
 
 

 

 نکتۀ مفید
بازاریابی مجدد زمانی اس   بردبهترین کار

شنهاد  شما پی سهکه  سو دارید  ایکنندهو
 که کاربران قبال آن را در ستتتای  شتتتما

 اند.ندیده
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پیش به سوی 
های آگهی
 موفق

 44 کمپین جستجو هایآگهی

 47 کمپین نمایش هایآگهی

 51 خالصه فصل
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 هایتان را برای موفبیت تنظیم کنیدآگهی
 

که رشد بلندمدت را به همراه داشته باشد، خ  یک اکان  موفق برای سا
تان باشتتتد. در هر نوع وکارکستتتبباید تنظیمات کمپینتان متناستتتب با 

کمپین، تنظیمات اهرمی استتت  که از طریق آن عوامل م تلف موثر بر 
شما، نحوۀ دیده ستجوی  ستجوگراشیوۀ ج سط ج شما تو و قدرت  نشدن 

ماتشتتتود. می عملکرد کمپین کنتر  به تنظی گل  اگر  ید، گو جه نکن تو
شما فعا  فرضپی تنظیمات  س  برای می را به جای  کند که ممکن ا

پس با دق  در تنظیمات شتتما مناستتب باشتتد یا نباشتتد. کمپین اهداف 
ه . در ادامه بکمپین، کنتر  بیشتتتتری روی کمپینتان به دستتت  بیاورید

 پردازیم.می جستجو و نمای  گوگلهای ترین تنظیمات کمپینمهم
 

 کمپین جستجوهای گهیآ
باید تنظیمات متناستتب با  از کجاتان کنتر  داشتتته باشتتید بستتتگی به این دارد که بدانید اندازه روی پیامدهای کمپینچهاینکه تا

خواهیم از ابتدا یک کمپین جستتجو بستازیم و آن را تنظیم کنیم. می کنیم کهمی در ادامه، فرضاهدافتان را پیدا و انت اب کنید. 
مربوطه را های و گزینه فرضپی  تنظیماتتک تک برای کمپین خودتان را انت اب کنید، ما ها رای اینکه بتوانید بهترین گزینهب

 دهیم. شما باید تصمیم بگیرید که هر گزینه برای هدف شما مناسب هس  یا نه.می شرح
 

 شبکه ها
نۀ  و  Search Partnersاگر هر دو گزی

Display  ،آگهی متنی شتتتمافعا  باشتتتند 
شبکۀ نمای  می ستجوگران در  تواند برای ج

(Display network ) و تتتتمتتتام

سای  ستجوی گوگل )های وب ستجو )Google Search Partnerهمکار ج شبکۀ ج ضو  ( Search network( که ع
 هستند، نمای  داده شود. 

 

 (Search Partnersهمکاران جستجو )
سیار خوبی برا ستجو گزینۀ ب س  کهجدید )تازههای اکان ی همکاران ج تو ید کنند و هایی خواهند دادهمی واردان به گوگل ادز( ا

شتتما های تواند بار زیادی روی آگهیمیدر شتتروع کار  اگر این گزینه را رصتتد نکنید، کمپین خود را بستتازند. اماها بر استتاس آن
صرف کلیک شود. ابی هایتحمیل کند و پو  زیادی  شما  ستفادهارتباط به  عملکرد آن را چک  دائماکنید، می گر از این گزینه ا

 کنید تا از اثرب شی آن مطمئن شوید.

 

 شبکۀ نمایش
جستتتجو اضتتافه کنید، اما ما از تفکیک این دو های گرچه گوگل به شتتما این امکان را داده که تبلیغات نمای  خود را به کمپین

ستفادۀ همزمان و م ستجو( و ا شبکه وازی از هر دو نتیجۀ بهتری گرفتهکمپین )نمای  و ج خاص خود  اهدافدر خدم  ایم. هر 
 گیرد. می خرید خود هدف سفراس  و جستجوگران را در سطوح م تلف 

 فرضپیش حالت

 .فعا  هستند Displayو  Search Partnersهر دو گزینۀ  
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 یمکانموقعیت 
سیاری از  سبمکان عامل مهمی برای ب صا آنوکارک صو س ، خ صورت مکانی هایی ها  گیریهدفکه به 

توانید روی اینکه چه کستتی آگهی شتتما را می جدای از مکان فیزیکی،ینه، با استتتفاده از این گزکنند. می

و  Targetهای با استفاده از گزینهببیند، بسته به ارتباط فرد با مکان مورد نظر شما، کنتر  داشته باشید. 

Exclude    در بLocation گوگل به  کنید. گیریهدفتوانید افراد خاص را بر استتاس مکانتان می
شما اجازه فرضپی صورت  صورت فیزیکی در می به  ساس محلی که احتما  دارد به  دهد به افراد بر ا

شند، یا مکان ستقر با شان دهید. تان آگهیها، مورد عالقۀ آنهای آنجا م ترافیک نامربوط  دتواند باعث ایجامی این گزینه همرا ن
ثا ،  به عنوان م  فرضپی  حا  شتتتود. 

س  تواند برای هتلی کهمی ستون ا و در  در بو
کند، مفید می تل تبلیغآگهی اش برای رزرو ه

کستتی که در ایداهو استت  و به  باشتتد. حاال
با  هتلی در بوستتتتون ند می گردد،می دن توا

آگهی را ببیند و احتما  دارد مشتری این هتل 
که از هایی این موضتتتوع دربارۀ مکانشتتتود. 

س  مکان صادق اید کردهخارج هایتان  ی هم 
 اس . 

 

 زبان
شتریان هدف به زبان صحب های زمانی که م ستفاده از گزینۀ زبان آگهی می م تلف  کنند، ا

برای افرادی که انگلیستتی زبان دومشتتان دهد. می تری نمای م اطبان گستتترده هرا بها آن
شان روی  س  که زبان مرورگر س ، طبیعی ا ا

شتتان تنظیم شتتده باشتتد. برای زبان مادری
شتتما مفید استت  که بر استتاس  وکارکستتب

شما به را در تنظیماتهایی م اطبینتان، زبان شتریان با قوۀ  تان تعیین کنید که م
 کنند. می آن زبان جستجو

 

 مخاطبین
 »متت تتاطتتبتتان  فتترضپتتیتت حتتا تت  

Observation  » دهد می اجازهاستت  که
ما  اجرا و های آگهی به صتتتورت نر ما  شتتت

کند می را فراهمشوند، اما این امکان  بندیرتبه
شنهادیهای که قیم  ساس معیارهای منت بتان را تان پی شاهدۀ عملکردبر ا ان تاینکه فقط از میان م اطبینتغییر دهید.  بعد از م

 تواند مفید باشد. می باز کنید، هر دو گزینه بستگی به شرایطتانکنید یا فضای بیشتری  گیریهدف
 
 
 

 فرضپیش حالت

 ایاالت متحده گیریهدف 

Target ستند یا به آنجا شما ه سط  شده تو : افرادی که در مکان معین 
 بینند. می عالقه دارند، آگهی شما را

Exclude ستند یا به آنجا : افرادی که در شما ه سط  شده تو مکان معین 
 بینند. نمی عالقه دارند، آگهی شما را

 

 فرضپیش حالت

 انگلیسی 
 

 فرضپیش حالت

 
Observation 
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 بودجه
، روش استاندارد به فرضپی ندۀ شیوۀ مصرف پو  شماس . به طور کنتعیین روش نمای  آگهی

گوید بودجۀ شما را در طو  زمان به صورت یکنواخ  صرف کند. فرض بر این اس  که می گوگل
شما خرج شکل از طرف  شما را به بهترین  سب  روزشبانهدر تمام کند و می گوگل پو   هر جا منا

رستتد، اما اگر به دنیا  می تئوری این ایدۀ خوبی به نظردهد. در می باشتتد آگهی شتتما را نشتتان
شیوۀ نمای  های داده ستید تا خودتان  شفاف ه

( Accelerated deliveryرا بهینه کنید، گزینۀ نمای  ستتتریع )تان آگهی
. اما آن روی شودمی مصرفتر بهترین گزینه اس . با این روش بوجۀ شما سریع

س  که این روش ب سکه این ا شانس رادیگر  شما این  تان آگهیکه دهد می ه 
به هر تعداد تر شتترک  کند و هر چه ستتریعها دفعات بیشتتتری در مزایدۀ آگهی

 جستجوگر ممکن نشان داده شود. 
 

 (Bidding) پیشنهاد قیمت در مزایده
کردن متناستتتب مزایده،های هدف استتتتراتژی

اما برای اینکه  با اهداف شتتتماستتت .ها آگهی
ما  باها آگهی تایج مورد نظر شتتت  درستتتتیبهن

هماهنگ باشند باید هر زمان نیاز بود استراتژی 
 ،گوگل به عنوان استتتراتژی مزایده فرضپی خود را تغییر دهید. گذاری قیم 

 هایخواهند گوگل مزایدهنمی مااکنند ا زمی کنندگانی که از کمپین جستتتجو استتتفادههاستت . اما همۀ تبلیغکردن تبدیلحداکثر
 بهینه کند.ها افزای  تبدیلرا برای ها آن
 

 
 

 مزایدۀ خودکارهای استراتژی
ستراتژی سته به پیچیدگی کمپین،مزایدهای گوگل ا سیاری از می ۀ خودکار متعددی دارد که ب سبتوانند برای ب ها مفید وکارک

( ستتاخته شتتده اند و روی فقط یک نتیجه متمرکز leadکه برای ایجاد  ید )هایی برای کمپینها باشتتند. این نوع استتتراتژی
 بسیار خوبی هستند.های هستند، گزینه

 

 مزایدۀ دستیهای استراتژی
ستراتژی س ، باید از ا شما ردیابی درآمدها ستراتژیهای اگر یکی از اهداف  ستفاده کنید. این نوع ا ستی ا شما اجازهها د  به 

کنید که می کارهایی تان کنتر  کامل داشتتته باشتتید. اگر با کمپیندر اکان تان دهند روی شتتیوه و محل مصتترف بودجۀمی
تان خاصتتی از اکان های را در ب  تان پیشتتنهادیهای ر مهم استت  که بتوانید قیم کنند، بستتیامی درآمدی تو یدهای داده

 یا محصوالت ارزش یکسانی برای شما ندارند. ها تغییر دهید زیرا همۀ کلیدواژه
 

 فرضپیش حالت

 روش نمای  استاندارد 
 

 فرضپیش حالت

 
Maximize conversions 
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 آگهی بندیزمان
شما نمای   صی آگهی  ساعات خا س  که روزها و  سب ا شما منا اگر برای هدف 

شود، آگهی تنظیمات د  واهتان را انجام دهید.  بندیزمان ب  توانید از می داده 
روز شبانه ساع  24جستجو این اس  که آگهی شما های همۀ کمپین فرضپی 

مای   7در  کان ن ته ام روز هف
نابراین تغییر  داشتتتته باشتتتند. ب

ستگی دارد که  بندیزمان صالحدید خودتان ب شما آگهی به  سب با هدف  آیا متنا
 باید تغییر کند یا نه.

  

 

 

 نمایش گردشی آگهی
مات گردش آگهیدر  ید نستتت همی تنظی ید مشتتت ص کن م تلف های توان

نمای  داده شتتتوند. گوگل به طور خودکار چند بار  گروپادهایتان در هر آگهی
ای برای هر جستتتجو، آگهیکند که می طوری بهینهرا شتتما های نمای  آگهی

که بیشترین شانس کلیک خوردن یا تبدیل شدن را دارد نمای  داده شود. حا   

س  ( do not optimize) ردنبهینه نکتوانید انتحاب کنید می دیگری که ا
دهد و بدون در نظر گرفتن عملکرد میهایتان یکستتانی به همۀ آگهی که ارزش

دهد. هر دو می نشتتانرا به دفعات برابر ها هر آگهی، آن
ستند. اگر صی مفید ه شما  حا   برای اهداف خا تمرکز 

در کمپینتان روی پی  روی و موفقی  نهایی استتت ، 

شتتتما را های بهترین آگهی( Optimizeحا   بهینه )
خواهید توجهی به می دهد. اما اگرمی شتتتانبیشتتتتر ن

نداشتتته باشتتید و همه را یکستتان هایتان عملکرد آگهی

حا    ید، از  نه عدم ببین  do notستتتتازی )بهی

optimize)  .استفاده کنید 
 

 (Display Ads)  ینمایشهای آگهی

ساخته)ریمارکتینگ( بازاریابی مجدد های کمپین شبکۀ نمای   شانی لیهر نوع کمپینی مفیدند. عشوند برای می که در  رغم همپو
وجود دارند که اختصتتتاص به کمپین نمای  دارند که در ادامه به این هایی تنظیمات کمپین جستتتتجو و نمای  گوگل، گزینه

 کنیم.می تنظیمات اشاره
شما و به نفع گوگل را انت اب کنید، اما اگر تنظیماتتان را طوری قرار ده فرضپی های توانید گزینهمی گرچه سب با  ید که متنا

خواهید نتایج مطلوبتان را کنتر  کنید، او  تنظیمات می شتتود. بنابراین اگرمی اهداف خاصتتتان باشتتد، احتما  موفقیتتان بیشتتتر
 کمپینتان را کنتر  کنید.

 

 فرضپیش حالت

 تمام روز 
 

 فرضپیش حالت

 .که بهترین عملکرد را دارند ارجح هستندهایی آگهی 
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 دستگاه نمایش
 Devices توانید از گزینۀشتتناستتید، مینتان را میته به اینکه چقدر م اطبیبستت

 را فقط برای کسانی که روی یک دستگاه خاص جستجوها استفاده کنید و آگهی
را برای کاربران همۀ ها ، گوگل آگهیفرضپی کنند نمای  دهید. در حا   می

روی یک هایتان هیاما اگر برای شتتتما نمای  آگ دهد.می نمای ها دستتتتگاه
ستگاه مهم ستفاده کنید تا بودجۀ تر د س  از این تنظیمات ا ستگاه دیگری ا از د

 خود را بهتر مصرف کنید. 
 

  (Frequency capping) محدودیت دفعات نمایش
ص شارۀ کوتاهی کردیم، محدودهمانطور که در ف کردن دفعات نمای  به ل قبل ا

شمادهد که تعداد دفمی شما این امکان را تواند برای یک فرد می عاتی که آگهی 
شود را تعیین کنید. در حا   به صوص نمای  داده  ، هیچ محدودیتی فرضپی خ

شما را ببینید وجود ندارد. اما اگر از می در تعداد بارهایی که یک کاربر تواند آگهی 
سر بیفتید  س  به درد شید ممکن ا شته با شما هم چون این گزینه اطالع ندا حتما 

حدی که آگهی شما ، بهشما بمباران شوندهای دوس  ندارید م اطبانتان با آگهی
شان آزارد شود. برای تنظیم این گزینه برای توانید پارامتر می به حا   د  واه،هنده 

صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه  ادگروپ زمان را برای کمپین،  سطح آگهی به  یا 
 .تعیین کنید

 

 در کمپین URLمربوط به های گزینه
مورد  شتت ص ثا ثتوانید اطالعات کد ردگیری از هر ستتیستتتم می در این ب  

نظر خود را وارد کنید. ورود اطالعات ردگیری به نظر شتما بستتگی دارد و گوگل 
حا    نه  فرضپی در  قداری برای این گزی عات ردگیری م با ورود اطال ندارد. 

تان تزریق میتبین  عمیق به کمپین یدری  لب و  و کن اهرم دیگری برای ج
ش ص ثا ث. مثال اگر از یک داریدکردن م اطبان مجاب ستم  برای ردگیری  سی

کنید، می استتتفاده گیرندهایتان صتتورت میتلفنی که از آگهیهای و ثب  تماس
 اینجا جایی اس  که باید کد آن را وارد کنید و پارامترهای مربوطه را تنظیم کنید.

 

 پویاهای آگهی
یدی استتت  که در کمپینهای آگهی نگ پویا به کارهای پویا ابزار مف مارکتی  ری

شما این امکان رامی صوالت تان دهد که به بازدیدکنندگان قبلیمی آید و به  مح
ان تعامل داشتتته اند را نشتتان دهید. بهترین تدر ستتایتها و خدماتی که قبال با آن

فروشتتتگاه نندگانی استتت  که ریمارکتینگ پویا برای تبلیغ کهای کاربرد آگهی
که گوگل از منابع م تلف هایی داده ،توانند با استتتتفاده از آناینترنتی دارند و می

ف  یا خ  آگهیمی در ند را برای ستتتا ی های ک عا  یا بر استتتاس ف های پو
 هایی از قبیل قیم ، تصویر و متن.بازدیدکنندگان وبسای  به کار بگیرند، داده

 

 فرضپیش حالت

 ستگاه هاهمۀ د 

 فرضپیش حالت

 بدون محدودی  

 فرضپیش حالت

 تعیین نشده 

 فرضپیش حالت

 تعیین نشده 
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 مستثنا کردن محتوا
از آنجایی که شتتبکۀ نمای  گستتترده استت ، این احتما  وجود دارد که 

شود که برندتان شما در میان محتوایی نمای  داده  خواهد با نمی آگهی 
ن یدا ک باط پ یا آن ارت با آن د  حذف برخی همراه  کان  تداعی شتتتود. ام

توانید می محتواها از میان همۀ محتواها، گزینۀ احتیاطی خوبی استت  که
برای محافظ  از تصتتویر برند و یکپارچگی آن استتتفاده کنید. عالوه بر 

صرف بودجه برای کلیک صویر برند، این گزینه احتما   های مراقب  از ت
 دهد. می را در کمپین شما کاه  های پرتنامربوط و داده

 

 خودکار گیریهدف
کارانه را فعا  کرده اس  فرض، خودکارسازی محافظهپی گوگل به طور 

در جاهایی نمای  دهد که  را دهد آگهی شتتتمامی که به گوگل اجازه
ستند و برای این کار برای هر  شما ه شبیه م اطبین هدف  بینندگان آن 

سانی  شتری هزینۀ یک شمم شما همکندا دریاف  میاز  توانید این می . 
ید و هم عا  کن نه را کامال غیرف ید به می گزی جازه بده ید به گوگل ا توان

شتریان جدید را هدف بگیرد. اگرتر صورت تهاجمی خواهید کنتر  می م

 no automated»بیشتری روی نتایج کمپینتان داشته باشید، گزینۀ 

targeting »که اکانتتان را هایی ن بر اساس دادهرا فعا  کنید و خودتا
 تنظیم کرده اید، تصمیم بگیرید.ها آن آوریجمعبرای 

 

 فرضپیش حالت

 را در همۀ محتواها نشان بدهها آگهی 
 

 فرضپیش حالت

 کارانهخودکارسازی محافظه 
 

 تورج
 مدیر شرک  سپیدپایپینگ

 مشهد
 

از افرادی خارج از نقاطی اس  که او در نظر داش  هدف  هاکند، اما این تماسمی تلفنی دریاف های های  تماساز آگهی تورج
با توجه به اینکه امکان تعیین موقعی  مکانی برای نمای  آگهی تنها برای افرادی که در مشتتهد هستتتند وجود ندارد. )به  بگیرد.

 های کشور ایران(د یل تحریم
د بر روی آگهی های او کلیک کنند و با او تماس بگیرند، عبارت مشهد را به عنوان او برای اینکه تنها کسانی که در مشهد هستن

های خود اضافه کرد. او همچنین تغییراتی در کلمات کلیدی خود ایجاد کرد به این صورت که کلمات کلیدی را منحصر به آگهی

 ... و " و ه ک  مشهد"،  " و ه کشی مشهد"مشهد کرد. مانند: + و ه +کشی +مشهد ، 
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سئو   شید وقتی گوگل را م شته با صمیمانتظار ندا س  پیدا می مپینتاندر مورد همۀ تنظیمات ک گیریت کنید، به نتایج مطلوبتان د
س   ا بتهنید. ک سیاری ازگوگل ادز قادر ا شما را کنتر  کند تا  ب س  آید، امامورد نظر نتایجابعاد کمپین  عوامل غیرقابل  تان به د

یا  ،شما زیاد نباشدهای دواژهجوها برای کلیتستعداد جمثال  –توانند عملکرد را تح  تاثیر قرار دهند می کنتر  هم وجود دارند که
افی رقیب رقاب  کنید بودجۀ کهای یههدف شتتما کافی نباشتتد، یا درستت  در زمانی که باید با آگهای تعداد جستتتجوها از مکان

کمک به تحقق اهداف شتتما را در  رایمورد نیاز بگوگل همۀ ابزارهای هایتان، کمپیننداشتتته باشتتید. اما فارغ از نقاط ضتتعف 
س  که گزینه انتاختیار سید و آنهایتان قرار داده و این بر عهدۀ خودتان ا شنا سود را برایتان دارند انت اب هایی را ب شترین  که بی
 کنید. 

 

 شیال
 بارانمدیر بازاریابی بوتیک 

 شیراز
 
 

شد، مبنی برپیاممتوجه  شیال شکای  آمیزی  ستند، آگهی های  شاهده میرا  های بوتیک باراناینکه هر زمان آنالین ه کنند به م
شده شد تنظیمات تعداد دفعات نمای  در کمپین ریمارکتینگ شدت کالفه  شکل متوجه  سی دقیق م هیچ محدودیتی  اند. او با برر

ساس نیاز میندارد. بنابراین  سای   های بوتیک بارانآگهیکند هر جا و به هر تعداد که ا گوریتم گوگل اح برای بازدیدکنندگان قبلی 
 د،نشومی نمای  داده

شکل اینجا بود که اما ساس نیاز به  شیالم اطبین هدف  م صداق شیالکردند! پس ها نمیآگهیاین اح   و وجهۀ برند برای بازیابی 
 بار در روز نمای  داده شوند.  5 حداکثر ، تنظیمات را طوری قرار داد که آگهی های بوتیک باران

 

 آیدین
 فروشگاه اینترنتی تجهیزات کوهنوردی آیسو

 تهران

 
سافرتی های چادرها و اجاق شآیدینم رین ت، به خاطر ت فیفی که در نظر گرفته، بی

او ایجاد های او دارند و بیشتتتترین درآمد را از آگهی نرخ تبدیل را در کمپین خرید
و ها گیریهدفد تا راهی برای تغییر رک کرده اند. او تنظمیات اکانت  را بررستتتی

در ها متوجه شتتتد تنظیمات شتتتیوۀ نمای  آگهیآیدین افزای  عملکرد پیدا کند. 
ص در حا   کمپین خرید  ستاندارد قرار دارد. پس ممکن بود فر ی را به ادیزهای ا

کند، از دستتت  بدهد. برای می خاطر اینکه گوگل دفعات نمای  آگهی را تعیین
برای نمای  آگهی اش به جستتتجوگران مرتبط استتتفاده ها اینکه از همۀ فرصتت 

سریع  تغییر داد تا آگهی های ، ( accelerated)کند، روش نمای  را به حا   
 د.نود نمای  داده شواتمام بودجه اش، هر زمان که مناسب بزمان تا 
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 خالصۀ فصل: کارهایی که باید انجام دهید

 
 .دیریبگ هدف را شبکه کی فقط نیکمپ هر در تا دیکن رفعا یغ را شبکه فرضپی  حا  

 
 .دیکن دایپ یدسترس هدف مناطق در انتانیمشتر به که دیده رییتغ یطور را هدفتان یکانمموقعی   ماتیتنظ

 
 راهایتان یآگه و دیکن استفادهها فرص  ۀهم از تا دیده قرار (accelerated) عیسر صورت به را یآگه  ینما ۀویش

 .دیده  ینما بشود که جا هر
 
 

 

 نیاز به کمک در تنظیمات کمپینتان دارید؟ لطفا سؤالتان را با ما در میان بگذارید.

۶۶۱۲۹۲۳۴-۰۲۱ 
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سازی بهینه
 تبلیغات گوگل 

 53 کمپین سطح

 56 سطح گروه آگهی

 57 ژهسطح کلیدوا

 58 خالصه فصل
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 کمپینتان را برای رشد بهینه کنید
 

 فازکه وارد اید اخته اید، آمادهتان ستتۀ محکم و قدرتمند برای اکان اال که یک شتتا ودح
ستمر سازیبهینهبهبود و  سایی حوزه سازیبهینهشوید.  م شنا بهبود در هر های فرایند 

ابعاد گوگل ادز، یک مطابق با آن استت . مثل بستتیاری از تان بودجه تصتتحیحکمپین و 
صربهفرمو   سبو اهداف خاص  اکان  وجود ندارد سازیهینهببرای  فردمنح تان وکارک

یاز به توجه بیشتتتر یا کمتر دارد. ا بته چند نوع تان ناز اکان هایی کند چه حوزهمی تعیین
سببنیادی وجود دارد که هر  سازیبهینه ی در طو  اجرای کمپین های  باید به وکارک

ه ب استت  رویکردی باال به پایین داشتتتخوها ستتازیبهینهتوجه کند. در این نوع ها آن
خاص تا تجزیه و  ادگروپتا تمرکز روی یک ها همۀ کمپین: از ارزیابی عملکرد باشتتتید

 تک کلیدواژه ها. تحلیل تک
 

 سطح کمپینبهینه سازی 
نیاز به توجه ها مپینکدام ک بفهمید را در یک نگاه ببینید و به سرع هایتان توانید کل کمپینمی با تحلیل اکان  در سطح کمپین

شود می پیدا کنید، ببینید بودجۀ شما در چه جاهایی صرفدر سطح کمپین را ها بیشتر و دقیق تری دارند. سعی کنید ا گوهای داده
 را اصالح کنید. هایتان گیریهدفو 

 

 آشنا شویدهایتان با داده
روز را با دق  بررستتی کنید تا  90تا  30های بازههای داده

ثباتی که ممکن است  نشتان دهندۀ خطاهای بی ندهایرو
های عوامل فصلی، پروموشنردیابی یا عوامل خارجی مثل 

باشتتتد را  های فرهنگی موثر بر عملکرد  یداد یا رو خاص 

سایی کنید. اگر  شید، KPIشنا ستی تعیین کرده با های در
ای کار ستتادهها پیدا کردن نقاط ضتتعف و شتتکاف در داده

جه  حرک  توانند نشتتتانگر می هاKPIاستتت  زیرا این 
 کمپین باشند. 

 
 
 
 

 سطح کمپین باید روی آن تمرکز کنید آنچه در

روزانههای بودجه 

تبدیلهای داده 

نمای  های دستگاه گیریهدف 

یمکانموقعی   گیریهدف  

آگهی بندیزمان 

تنظیمات 
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شنایی با  ستون هزینه تمرکز کنید تا ببینیهایتان، مجموعۀ بزرگ دادهبعد از آ  شود. با این کارمی د پو تان کجا و چطور خرجروی 
 اورید.به دس  بیتان بازده بیشتری از بودجه تاواقعی تصمیماتی بگیرید های توانید بر مبنای دادهیم

 

 
 
 
 
 
 
 

 آیدین
 مدیر فروشگاه اینترنتی آیسو

 تهران
 

ردگیری اهداف درآمدی اش  آیدیندغدغۀ 
دها( و )خریها است  و بنابراین روی تبدیل

پو  صتترف شتتده و بازده ستترمایه گذاری 
 کند. می اش )هزینه/ارزش تبدیل( نظارت

 

 
 
 
 
 
 
 

 شیال
 مدیر بازاریابی بوتیک باران

 شیراز
 

شدن م اطبین  شیال فعلی تمرکز روی درگیر 
)عضتتتوی  در ها بنابراین تعداد تبدیل .استتت 

شاخص شدن )ترافیک های خبرنامه( و  درگیر 
ده در سای ، نرخ پرش( سای ، زمان صرف ش

 کند.می را رصد
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تورج
 مدیر شرک  سپیدپایپینگ

 مشهد
 

تو یتتد  ک  و تته تورج برای  گوگتتل ادز  از 
ماس تلفنی بیشتتتتر و افزای  فروش های ت

فاده ند.می استتتت نابراین ک  یتمرکزش رو ،ب
 تلفنی( و بودجه )هزینه،های )تماسها تبدیل

CPC . هزینۀ هر تبدیل( اس ، 
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 مدیریت بودجه
. شتتودنمی منعکسها اما این فرض همیشتته در دادهکند. می کنید اهمی  آن را مشتت صمی که برای هر کمپین تعیینای بودجه

کنید می که فکرای آگهینرستتتد و  بودجهاصتتتال به اید احتما  دارد که کمپینی که باالترین بودجه را به آن اختصتتتاص داده
بفهمید استفاده کنید تا ارزش واقعی هر کمپین را هایتان اس  برای همۀ جستجوها نمای  داده نشود. از دادهترین آگهی اثرب  

 کنید. تصحیح کردن عملکرد رو بودجۀ خود را برای حداکث
 

 برای شروع، از خودتان بپرسید:

 کند؟می کدام کمپین بیشترین بودجه را صرف

 شود؟می آیا بودجۀ روزانۀ من طبق انتظار صرف

 کنند؟می گران من تبدیل باالیی ایجادهای آیا کمپین
 

صرفکدق  کنید  شما کجا  س  یا نه. آیا کمپینی که می ه بودجۀ  سب با اهداف کمپینتان ه صرف آن متنا شیوۀ م شود و آیا 
ترتان را به ضتتعیفهای ۀ کمپیناز بودج مقداریکند؟ می را ایجادها ین تبدیلاید، بیشتتتررین بودجه را برای  در نظر گرفتهکمت

که ای س تی به بودجۀ روزانهد داشته باشید. اگر کمپین شما بهتان اختصاص دهید تا فرص  بیشتری برای ایجاد  یکمپین موفق
شاید بی میاید برای  تعیین کرده سد،  س  یا بودجه بندیب  اندازه ازر س . شده ا شکلاش کم ا تواند از حجم پایین می م

 شما هم باشد. های تجوی کلیدواژهجس
 

 خود را بهبود دهید گیریهدف
نشتتان داده شتتوند که هایی شتتما به دفعات بیشتتتری در مکانهای استتتاندارد گوگل را بهینه کنید تا آگهی گیریهدفهای گزینه

 (Bid Adjustment)از طریق  گیریهدفهر گزینۀ  در ،را بسته به عملکردتان دارند. قیم  پیشنهادیدر آنجا تری هعملکرد ب
 کم یا زیاد کنید. 

 

 
های مورد نظرتان KPIرا نیز با بررستتی  گیریهدفهای ه را بررستتی کردید، عملکرد هر یک از گزینهجور که عملکرد بودهمانط

 ارزیابی کنید.
 
 

 دستگاه نمای  گیریهدف
را طوری تصحیح تان قیم  پیشنهادی
ید که کاربران ته به این که  ،کن بستتت

بیشتتتر از چه دستتتگاهی )دستتکتاپ، 
یل بد ل ( ت یا تب یل  با ند، می مو شتتتو

 شوند.  گیریهدف
 

 مکان گیریهدف
را طوری تصحیح تان قیم  پیشنهادی

ها،  که شتتتهر ید  تانکن یا  هااستتت
بهتری نسب  به  کشورهایی که تبدیل

 شوند. گیریهدفبقیه دارند 
 

 آگهی بندیزمان
را طوری تصحیح تان قیم  پیشنهادی

سب  ساعاتی که متنا کنید که روزها و 
با زمان کاری شتتما هستتتند و تبدیل 

 گیریهدفکنند، می بیشتتتتری ایجاد
 شوند. 
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 از خودتان بپرسید:

 شوند؟نمی ی تلفن همراه تبدیلشوند، اما رومی من روی کامپیوتر بهتر منجر به تبدیلهای آیا آگهی

 شوند؟نمی کنند، اما تبدیل به مشتریمی موبایلی هم کلیکهای آیا مردم روی آگهی

 کنم؟می شود، هزینهنمی کلیک روی آگهی موبایل که تبدیل برایچقدر دارم 

 برد؟می چقدر کمپین مرا به سمت هدفم پیش ،موبایلیهای این میزان هزینه برای آگهی
 

صحیح سؤاالچنین  گیریهدفهای سازی تمام گزینهبرای بهینه سید. برای ت و بهبود عملکرد، باید به  گیریهدفتی از خود بپر
 .ت پاسخ بدهیدسؤاالاین نوع 

 
ش یص انحراف، سازی کمپینهر فرایند بهینهنقطۀ آغاز  سطح کمپین و ت س .از اهداف ها ارزیابی عملکرد کلی در  سته به  ا اما ب

ها اگر از نگاه او  روی دادهستتتازی وجود دارد. م تلفی برای بهینههای دهند، راهمی را نشتتتانهایی چه واقعی ها نکه دادهای
ترین کمپینتان شتتروع کنید و بعد به ترتیب به ستتراغ باید بیشتتتر توجه کنید، با بررستتی گرانای توانید بفهمید به چه نقطهنمی

 بعدی بروید.های کمپین
 

 ادگروپسطح ه سازی بهین
 گروه آگهی مورد نظرتان اعما های و آگهیها انجام دهید به همۀ کلیدواژه ادگروپهر تغییری که در ستتتطح در ستتتطح بعدی، 

شنهادی برای می صحیح قیم  پی س  که با ت سیار مهم ا س ، پس ب شد ا شما هنوز در مراحل او یۀ ر ، هاادگروپشود. اکان  
 ایجاد کنید.  ترافیک خوبی برای خودتان

 

 پیشنهادیهای تصحیح قیمت
( CPCپیشتتنهادی )حداکثر های قیم تنظیم با 

همۀ ارزش یکستتانی برای ، ادگروپدر ستتطح 
یدواژه یک های کل به  ئل ادگروپمربوط   قا

شد اکان  و تو ید دادهمی شتر، های شوید. با ر بی
س هایی کلیدواژه های . تا آن زمان، با تنظیم قیم شوندمی غیرموثر متمایزهای اژهکه عملکرد بهتری دارند از کلیدوتان در فهر

گر رقاب  کنند تا مشتت ص شتتود یدکنید که با یکمی ایجادهایتان ، این امکان را برای کلیدواژه ادگروپپیشتتنهادی در ستتطح 
 اس . تر کدامشان موفق

 

  دالر CPC :0.1حداکثر  فوری ک  و هگروه آگهی: 

 CPCحداکثر  ه آگهیگرو کلیدواژه  □

 دالر 0.1 فوری ک  و ه +مشهد ک  و ه+فوری+ □

 دالر 0.1 فوری ک  و ه "در مشهد فوری ک  و ه" □

 دالر 0.1 فوری ک  و ه [در مشهد فوری ک  و ه] □

 

 باید روی چه چیزی تمرکز کنید ادگروپدر سطح 

 حهای قیم( داکثر پیشنهادیCPC ) 
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شد یک اکان  تازه س برای ر سطح بندی بهترین روش ا ستفاده از  شده، ا سازی  ی مدتی از اجرا. بعد از وارد یا اکانتی که اخیرا باز
شماآوریجمعهای ، دادهادز گوگل درتان کمپین شمامی شده بین  خوبی به  سطح هایتان توانید قیم می دهند و آن وق   را در 

 بعدی )سطح کلیدواژه ها( تصحیح کنید. 
 

 جلوگیری از اتالف بودجه
نامناسب بودن شوند، این نشانۀ آشکار نمی تبدیل به مشترییتان هابینید بودجۀ شما در حا  تمام شدن اس  اما کلیدواژهمی اگر

یدوا تان ژهکل های های ندترین ابزار له از استتت . یکی از ارزشتتتم حداکثر کردن عملکرد، در هر مرح جه و  جلوگیری از اتالف بود

 شما هستند.( Search Terms)ت جستجوشدۀ ا، عبارسازیبهینه
 

 یشترین بهره را ببریدب( Search Terms)از عبارات جستجو 
هایتان غیرقابل تردید در عبارت جستتتتجو نگاه کنید تا ببینید کلیدواژههای با دق  به داده
ستجو شما دارند و آیامی چطور ج شتری برای  ها ارزد برای آنمی شوند، کدام یک هزینۀ بی

به م اطبانتان گوش ده باید  ه  اهدافتان،  ید زیرا هزینه کنید. برای حرک  کمپین در ج
تبدیل  باعث ممکن استتت  در عمل هستتتتند، مناستتتبه از نظر شتتتما کهایی کلیدواژه

(converte )هاییکلیدواژه گذاری خوبی بر رویهمچنین ممکن است  سترمایه و نشتوند 
شوند، نمی خاصی تبدیلهای . اگر کلیدواژهکنن، نکرده باشیدمی بیشترین تبدیل را ایجاد که

ستفاده نکنیاز آن در کمپینتان به کار بروند که نتایج بهتری هایی دواژهدهید کلید و اجازه ها ا
بار عات و پی  بینیمی به  ند. توق تان آور گذارید و اجازه رهای نار ب واقعی های ید دادههدا ک

شما بگویند چه کلیدواژهای مربوط به عبارت شده به  ستجو را انت اب کنید و هدف هایی ج
 بگیرید. 

 
 
 
 

 سطح کلیدواژهبهینه سازی 
سازی در کنید. بهینهمی دق ها در این سطح، شما به عملکرد هر یک از کلیدواژه

و  ها، کاه  اتالف هزینه هالیدواژهاین ستتطح به معنای پاکستتازی فهرستت  ک
تمرکز بر نمای  آگهی برای جستجوهای مربوط به شما و ایجاد  یدهای باکیفی  

 اس .

 
 باید روی چه چیزی تمرکز کنیدها سطح کلیدواژه در

ربطبی عبارت جستجوی 

منفیهای کلیدواژه 

( ناشی ازهای فرص) جدیدهای کلیدواژه 

انواع تطبیق کلیدواژه 
 

بارا  ت جسااتجو را بررساایوقتی ع

 بگردید:ها کنید، به دنبال اینمی

ریطبی جستجوهای 

منفیهای جستجوی کلیدواژه 

جدید هایکلیدواژه 
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 منفی و نوع انطباق کلیدواژه ای هکلیدواژ
ضافه کردن کلمات کلیدی منفی و صحیح نوع انط با ا ستجوهایی که آگتوانید کمی ،باقت  مای  دادهها ن برای آنتان هییفی  ج

را با نوع تطابق « ک  و ه»کلیدواژۀ  تورجمربوط به عبارات جستتتجوی شتتما هستتتند. مثال ها شتتود را باال ببرید که همۀ اینمی
 کنند. می ربط کلیک دریاف بی او از جستجوهای کامالهای ده کرد که آگهیههدف گرفته بود و مشا «گسترده»
 

شکل، او کلمۀ برای  ش  را کال کنار  «ک  و ه»رفع این م اش را تا بودجهگذا
منفی با انطباق دقیق نیز اضتتتافه کرد های صتتترف کلمات بلندتر کند. او واژه

چقدر استتت [( تا جلوی  ک  و هی[ و ]درآمد یک کشتتت و ه)]بهترین  باس 
 های  در این جستجوهای احتما ی در آینده را بگیرد. نمای  آگهی

 
 را مجددا به دستتت هایتان تان بر کمیپن، شتتتما کنتر ستتتازیبهینهدر طو  

ساس دادهمی سم  اهدافتان هدای ها آنهایتان، آورید و بر ا س  یک سازیبهینهکنید. می را به  ستمر ا نیاز دارد در اما  ،فرایند م
شتتتوند، ستتتپس برگردید و کمپین را با دق  بررستتتی کنید تا  آوریجمعکافی های ابتدا مدتی کمپینتان را اجرا کنید تا داده

 بهتر کنید. های را تصحیح کنید یا پو تان را صرف فرص هایتان گیریهدف
 

 

 خالصۀ فصل: کارهایی که باید انجام دهید
 

 کمپین و کمپینی که بیشترین تبدیل را برایتان ایجاد کرده، مش ص کنید.  ترینرهزینهپ
 

در جاهایی که شانس هایتان تصحیح کنید تا آگهی گیریهدفم تلف های را بر اساس گزینهتان پیشنهادیهای قیم 
 د. نشدن بیشتری دارند، نمای  داده شوتبدیل

 
 ی یکسان برای کلمات کلیدی تعیین کنید. پیشنهادهای ، قیم در سطح ادگروپ

 
یدا اضافه کنید، کلمات کلیدی جدید پ مناسبی یمنفهای کلیدواژهبتوانید کنید تا  بررسیخوبی بهرا جستجو های عبارت

 کنید و نوع تطابق کلیدواژه را تصحیح کنید.
 

 حذف کنید.را شوند نمی که منجر به تبدیلهایی کلیدواژه
 

 

 

 یکش و هبهترین  باس 
 چقدر اس  ک  و هدرآمد یک 

 

 عبارات جستجو      
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 گیرینتیجه
 

 الزم برای حاال همۀ ابزارهای رستتد.پایان نمیمدیری  گوگل ادز هیچ وق  به  ، امااین کتاب به پایان رستتید
شد منتهی هایی ساخ  کمپین شتر دربارۀ این پلتفرم یاد بگیریده شوند را در اختیار دارید. هر چمیکه به ر ، بی

تان کشف خواهید کرد. اگر جایی به مشکل برخوردید، وکارکسبتری برای استفاده از آن به نفع دجدیهای راه
 ماندن روی اهدافتان باعثهدفتان از استفاده از گوگل ادز چیس . متمرکز  به عقب برگردید و به خاطر بیاورید

 . تر باشدتان راح وکارکسبنت اب درس  برای و ا گیریتصمیمشود می
حان کردهها کنید همۀ راهمی اما اگر فکر جۀ د  واهتان نرستتتیدهرا امت  اید، کافی استتت  با تیماید و به نتی

سان گوگل ادز شنا شحا  کار شما کمک کنیمشویم می ما تماس بگیرید. خو شما اکانتتان را به  . ما با همراهی 
 دهیم.به شما مشاوره  میای بهبود عملکرد آن کنیم و برمی بررسی

 
 

ریزی کنید که همین امروز با یکی از اید؟ برنامهنرسؤؤؤؤیدهدلخواهتان  به نتایج

 تماس بگیرید و اکانتتان را رایگان بررسی کنید. پارس ادوردزمتخصصین 

 گان دریافت کنید.همین امروز مشاورۀ رای

۰۲۱-۶۶۱۲۹۲۳۴ 
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معرفی آموزش 

ویدئویی گوگل 

 ادوردز)فاریس(
 61 دوره لیندا

 64 کانال یوتیوب ادوردز
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 )دوبله فارسی(دوره ویدئویی آموزش گوگل ادز لیندا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول: معرفی دوره ادوردز

 گیریدآنچه در دوره آموزش گوگل ادوردز فرا می 

 قبل از شروع یادگیری گوگل ادز ب وانید 

 آشنایی با گوگل ادوردز به زبان ساده 

 شوند؟تبلیغات گوگل کجا نمای  داده می 

۱ 
 

 (PPC) یکیکل غاتیتبل :فصل دوم

 نواع تبلیغات گوگل ادوردزا 

 مزایای تبلیغات گوگل ادز 

  سطح ساختار 5معرفیGoogle Ads  

 امتیاز کیفی  در تبلیغات گوگل چیس ؟ 

۲ 

 

  زادورد یازهاینشیفصل سوم: پ

 تعیین هدف کسب و کار برای تبلیغات گوگل 

 در Google Ads چه محصو ی را تبلیغ کنیم؟ 

 برای کدام مشتریان در گوگل تبلیغ کنیم؟ 

 از تبلیغات گوگل چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟ 

۳ 
 

  گوگل غاتیفصل چهارم: شروع تبل

  راهنمای ساخ  اکانGoogle Ads  

 آموزش کار با Google Ads رابط کاربری جدید 

 دوردز اکسپرس چیس ؟گوگل ا 

4 
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 یدیفصل پنجم: انتخاب کلمات کل

 نق  کلمات کلیدی در تبلیغات گوگل چیس ؟ 

 یافتن کلمات کلیدی با کمک طوفان فکری 

 راهنمای گوگل کیورد پلنر جدید 

 ارزیابی حجم جستجوی کلمات کلیدی 

 انواع کلمات کلیدی در تبلیغات گوگل 

5  

 یغاتیتبل نیکمپفصل ششم: ساخت 

 راهنمای انت اب نوع کمپین گوگل ادز 

 وگلراهنمای ساخ  کمپین سرچ گ 

 راهنمای هدفگیری م اطبان در تبلیغات گوگل 

 قیم  هر کلیک را در تبلیغات گوگل چقدر تعیین کنیم؟ 

 راهنمای تنظیم بودجه و پیشنهاد قیم  در گوگل ادز 

 راهنمای اکستنشن تبلیغات گوگل 

 راهنمای زمانبندی تبلیغات در گوگل ادز 

6 

 

 یآگه نیاول جادیفصل هفتم: ا

 راهنمای نوشتن آگهی متنی 

 ایجاد ادگروپ و افزودن کلمات کلیدی در گوگل ادز 

 آموزش ایجاد تبلیغات متنی در گوگل ادز 

 ادز افزودن ادگروپ و تبلیغ جدید در گوگل 

 راهنمای تنظیمات کمپین گوگل ادز 

۷ 
 

 عملکرد ادوردز یفصل هشتم: بررس

 راهنمای گزارش گیری در گوگل ادز 

 راهنمای ایجاد گزارش در ادوردز 

 گزارش سرچ ترم ، موقعی  و کانورشن در گوگل ادز 

  ROIیا بازگش  سرمایه چیس ؟ 

8 
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 از طریق آدرس زیر می توانید به تمامی این آموزش ها دس  یابید.

parsadwords.com/google-adwords-trainings/ 

 

 غاتیتبل شرفتهیپ یریگیفصل نهم: پ

 وگل ادزراهنمای اتصا  گوگل آنا یتیکس به گ 

 راه اندازی Conversion Tracking  در

 گوگل ادز

9  

 یدیکل یهایفصل دهم: استراتژ

 غاتیتبل یساز نهیبه

 آموزش Campaign Experiments در گوگل ادز 

 نکات بهینه سازی تبلیغات گوگل ادز 

 بررسی Quality Score در گوگل ادز 

10 

 

 در شرفتهی: مباحث پازدهمیفصل 

 گوگل غاتیتبل

 راهنمای bid adjustments در گوگل ادز 

 راهنمای Ad Extensions در گوگل ادز 

11  
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 کانال یوتیوب گوگل ادز ویدئوهای

 
 

 
 

 

 گوگل غاتیبودجه تبل یآموزش یوهایدیو

 چگونه بودجه روزانه را در گوگل ادوردز تغییر دهیم؟ 

 استفاده از bid adjustments در گوگل ادوردز 

 راهنمای استفاده از سیستم پیشنهادی 

Maximize Clicks 

۱ 
 

 ادوردز نیکمپ ماتیتنظ ییویدیو یهاآموزش

 شبکه تبلیغات در گوگل چیس ؟ 

 کدام کمپین مناسب کسب و کار شماس ؟ 

  چگونه در گوگل ادوردز مکان مورد نظر خود را هدف

 قرار دهیم؟

  راهنمای تعیین زمان شروع و پایان برای کمپین های

 تبلیغاتی گوگل

 راهنمای استفاده از زمانبندی تبلیغات گوگل ادوردز 

  های گوگل ادوردز و های م تلف کمپینوضعی

 راهنمای تغییر آنها

  چگونه کمپین های گوگل را متوقف، فعا  و یا حذف

 کنیم؟

۲ 

 

  هیبازگشت سرماو  لیتبد یریگیپ یراهنما

 بررسی نتایج تبلیغات گوگل با کمک 

conversion tracking 

 راهنمای کامل versionsTracking con  در

 ادوردز

 پیگیری تماس مشتریان از طریق تبلیغات گوگل 

۳ 

 

  ها و گزارشات گوگل ادوردزدرباره داده یآموزش یها لمیف

 های گوگل ادوردزدرک آمار و گزارش 

 مشاهده گزارش های عملکردی ضروری در محیط گوگل ادوردز 

 های گوگل ادوردز را آنا یز کنیم؟چگونه اطالعات و گزارش 

 3 نکته مهم برای بهبود عملکرد تبلیغات گوگل 

  دقیقه 5راهنمای استفاده از اپلیکیشن گوگل ادوردز در 

 راهنمای استفاده از Report Editor در گوگل ادوردز 
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 از طریق آدرس زیر می توانید به تمامی این آموزش ها دس  یابید.

parsadwords.com/adwords-youtube-channel/ 

 

ها و گزارشات درباره داده یآموزش یها لمیف

 گوگل ادوردز

 ز به گوگل راهنمای  ینک کردن گوگل ادورد

 آنا یتیک
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