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در ایــن مقالــه شــما بــا فرهنــگ لغت گــوگل ادوردز آشــنا خواهید شــد و بــا اصطالحات 
مقدماتــی و اصطالحــات عمومــی و همچنیــن اصطالحــات هزینه و اصطالحــات مرتبط 

بــا آگهــی در گــوگل ادوردز آشــنا خواهید شــد.

همان طــور کــه هــر علمــی اصطالحــات و زبــان مخصــوص بــه خــودش را دارد گــوگل 
ــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. ممکــن اســت در  ــی در گــوگل نی ادوردز و بازاریاب
ــا حــدی دلهــره آور باشــد؛ امــا مطمئــن  ــرای شــما ت ابتــدا اصطالحــات ایــن حــوزه ب
هســتیم بــا دانســتن اصطالحــات مربــوط بــه ایــن حــوزه حــس بهتــری بــه آن پیــدا 

خواهیــد کــرد.
ممکــن اســت شــما هــم صاحــب یــک کســب و کار اینترنتــی باشــید. قطعــًا هــدف 
شــما دیــده شــدن و رســاندن پیــام بــه مخاطبیــن اســت. فضــای آنالیــن جایی اســت 
کــه مخاطبیــن بیــش از گذشــته در حــال ســپری کــردن زمــان خــود هســتند. ایــن 

موضــوع اهمیــت تبلیغــات و دیــده شــدن در ایــن فضــا را ســبب می شــود.
در ایــن مقالــه فرهنــگ لغــات کوچکــی شــامل 25 اصطــالح کاربــردی کــه بــرای شــروع 
کار بــا گــوگل ادوردز و تبلیغــات در گــوگل بــه آن نیــاز داریــد بــه شــما معرفــی می کنیــم. 
می توانیــد بــا دانســتن ایــن اصطالحــات نــرخ تبدیــل کمپین هــای تبلیغــات کلیکــی 

خــود را افزایــش دهید.

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو
 

اصطالحات مقدماتی در گوگل ادوردز
1. کمپین:

ــکیل  ــی تش ــای تبلیغات ــدادی گروه ه ــوگل ادوردز از تع ــی در گ ــن تبلیغات ــک کمپی ی
شــده اســت. کمپیــن در حالــت کلــی آن چیــزی اســت کــه شــما در ابتــدای کار ایجــاد 
می کنیــد و بــه شــما در مدیریــت تبلیغــات کلیکــی مختلــف کمــک می کنــد. می تــوان 
ــدازی و  ــوگل راه ان ــاب گ ــک حس ــان از ی ــورت هم زم ــی را به ص ــای مختلف کمپین ه

مدیریــت نمــود.
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2. گروه تبلیغاتی:
گــروه تبلیغاتــی مجموعــه ای از کلیدواژه هــا، بودجه هــا و روش هــای هدف گیــری 
بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــخص در یــک کمپیــن اســت. بــرای مثــال، اگــر یــک 
ــی  ــوان گروه هــای تبلیغات ــدازی شــده اســت، می ت ــرای حــراج کفــش راه ان ــن ب کمپی
بــا عنــوان حــراج آنالیــن، کفــش زنانــه و کفــش مردانــه بــرای ایــن مقصــود ایجــاد 

ــت. ــی داش ــروه تبلیغات ــک گ ــی در ی ــای مختلف ــوان آگهی ه ــن می ت ــود. همچنی نم
3. نوع کمپین:

جایــی کــه می خواهیــد تبلیغــات شــما در گــوگل دیــده شــود نــوع کمپیــن را تعییــن 
ــوع کمپیــن ایجــاد نمــود: ــوان ســه ن ــد. در گــوگل می ت می کن

• فقط شبکه جست وجو )به عبارتی فقط در موتور جست وجو گوگل(
• فقــط شــبکه نمایشــی )آگهــی شــما در شــبکه نمایشــی گــوگل شــامل وب ســایت ها، 
ــام  ــا ن ــه ب ــن مجموع ــد. ای ــش درمی آی ــه نمای ــره ب ــر و غی ــوب، بالگ ــا، یوتی ویدیوه

ــز شــناخته می شــود.( ادســنس نی
ــبکه  ــوع ش ــر دو ن ــی از ه ــی )ترکیب ــبکه نمایش ــراه ش ــه هم ــت وجو ب ــبکه جس • ش

نمایشــی( و  جســت وجو 
اگــر بخواهیــد بــرای تبلیغــات گروهــی کاال به صــورت فهرســت فــروش در گــوگل اقــدام 

کنیــد می توانیــد کمپیــن را از نــوع »خریــد« انتخــاب کنیــد.
 

 
4. کلیدواژه:

یکــی از عناصــر مهــم تبلیغــات گــوگل کلیدواژه هــا هســتند. کلیــدواژه کلمــه یــا عبارتــی 
ــه  ــد ک ــن می کنن ــات تعیی ــن کلم ــد. ای ــاب می کنی ــات انتخ ــرای تبلیغ ــه ب ــت ک اس
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آگهــی شــما کــی و کجــا بــه نمایــش درآیــد. در زمــان تعییــن کلیــدواژه بایــد خــود را 
به جــای مشــتری قــرار دهیــد. فکــر کنیــد چــه کلماتــی را بــرای پیــدا کــردن محصــول 
ــد. گرچــه می توانیــد هــر تعــداد کلمــه کلیــدی  ــا خدمــات شــما جســت وجو می کن ی

انتخــاب کنیــد امــا پیشــنهاد می کنیــم ایــن تعــداد از 20 بیشــتر نشــود.
5. امتیاز کیفی: 

معیــار امتیازدهــی گــوگل بــه آگهی هــا امتیــاز کیفــی نــام دارد. ایــن امتیــاز بــر اســاس 
میــزان تناســب تیتــر آگهــی، توضیحــات، کلیدواژه هــا و صفحــه فــرود شــما تعییــن 
ــا  ــر و هزینه ه ــی بهت ــت آگه ــد موقعی ــر باش ــی باالت ــاز کیف ــه امتی ــر چ ــود. ه می ش

ــد. ــد ش ــر خواه کم ت
6. نمایش:

نمایــش واحــدی اســت بــرای شــمارش تعــداد دفعاتــی کــه یــک آگهــی نشــان داده 
شــده اســت؛ به عبارت دیگــر هــر بــار کــه یــک آگهــی بــه بازدیدکننــده ای نشــان داده 

شــود یــک نمایــش رخ داده اســت.
7. رتبه آگهی:

رتبــه آگهــی تعییــن می کنــد کــه آگهــی در کــدام محــل از صفحــه بــه نمایــش درآیــد. 
رتبــه آگهــی بــه امتیــاز کیفــی و انــدازه پیشــنهاد قیمــت بســتگی دارد.

8. آگهی موبایل:
تبلیغاتــی هســتند کــه کاربــران هنــگام جســت وجو در دســتگاه های موبایــل مشــاهده 
ــتگاه های  ــرای دس ــکل WAP ب ــا پروت ــل ب ــات موبای ــوگل ادوردز از تبلیغ ــد. گ می کنن

ــاوری روز پشــتیبانی می کنــد. موبایــل بــا آخریــن فّن
9. افزونه آگهی:

اطالعــات بیشــتر دربــاره کســب و کار شــما نظیــر آدرس مکانــی، شــماره تلفــن و حتــی 
کوپــن تخفیــف بــرای وب ســایت شــما یــا دیگــر وب ســایت ها را شــامل می شــود. 

ایــن اطالعــات در کادری آبــی رنــگ زیــر توضیــح آگهــی شــما می آینــد.
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اصطالحات عمومی در گوگل ادوردز

:)CTA( 10. دکمه فراخوان
ــر انجــام دهــد. فراخوان هــای  ــی اســت کــه می خواهیــد کارب فراخــوان در واقــع عمل
خــوب کوتــاه هســتند. بــرای مثــال کلماتــی نظیــر بخریــد، دریافــت کنیــد، یــا همیــن 

حــاال انجــام دهیــد و غیــره.
:)CTR( 11. نرخ کلیک خوری

یکــی از معیارهــای مهــم در تنظیمــات حســاب گــوگل ادوردز نــرخ کلیک خــوری آگهــی 
اســت. ایــن معیــار نســبت تعــداد کلیک هــای روی یــک آگهــی را بــه کل اشــخاصی 

ــد. ــری می کن ــد اندازه گی ــی را دیده ان ــه آن آگه ک
12. صفحه فرود:

صفحــه ای از وب ســایت شــما اســت کــه ترافیــک از طریــق کلیــک روی آگهــی بــه آن 
ــت می شــود. صفحــه هدای

13. بهینه سازی:
بهینه ســازی در گــوگل ادوردز هماننــد هــر جــای دیگــری از بازاریابــی دیجیتــال بــه کار 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرات در آگه ــاد تغیی ــازی، ایج ــر بهینه س ــی رود؛ به عبارت دیگ م

نتایــج بهتــر در جهــت اهــداف تعییــن شــده اســت.
14. تست جداسازی: 

تســت جداســازی شــامل تســت A/B و تســت چنــد متغیــری اســت. ایــن کار روشــی 
بــرای آزمایــش بازاریابــی بــا کنتــرل پارامترهــا اســت. هــدف از انجــام تســت انتخــاب 
ــرخ  ــر، ن ــوری باالت ــرخ کلیک خ ــل ن ــرای مث ــت )ب ــج اس ــود نتای ــا بهب ــر ی ــیوه بهت ش

تبدیــل بهتــر یــا حتــی رتبــه آگهــی بهتــر(.
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اصطالحات مرتبط با هزینه در گوگل ادوردز

15. استراتژی پیشنهاد قیمت:
ــن  ــی را تعیی ــده آگه ــط بازدیدکنن ــده توس ــل انجام ش ــه ازای عم ــت ب ــوه پرداخ نح

می کنــد.
16. بودجه روزانه:

مقــدار هزینــه ای کــه تمایــل داشــته باشــید در هــر روز بــه ازای هــر آگهــی بپردازیــد 
بودجــه روزانــه شــما اســت. هزینــه روزانــه شــما بــر اســاس میانگیــن هزینــه روزانــه 
در طــول یــک مــاه محاســبه می شــود. درنتیجــه چنانچــه ایــن مقــدار روزانــه تغییــر 

کــرد نگــران نشــوید.
:)CPC( 17. هزینه به ازای کلیک

ــه ازای کلیــک اســت؛  ــه ب ــوع پیشــنهاد قیمــت در گــوگل ادوردز هزین متداول تریــن ن
ــرد روی  ــک ف ــًا ی ــه حتم ــد ک ــت می کنی ــه پرداخ ــما هزین ــی ش ــر زمان به عبارت دیگ
آگهــی شــما کلیــک کنــد. بیشــینه هزینــه بــه ازای کلیــک در فرآینــد پیشــنهاد قیمــت 
ــرای یــک کلیــک  ــه ب ــی اســت ک ــزان پول ــر می تعییــن می شــود. ایــن مقــدار حداکث

ــد. ــت می کنی ــی پرداخ روی آگه
:)PPC( 18. پرداخت به ازای کلیک

پرداخت به ازای کلیک همان هزینه به ازای کلیک است.
:)CPM( 19. پرداخت به ازای هزار بار نمایش

ــات  ــش تبلیغ ــات نمای ــداد دفع ــه ازای تع ــه در آن ب ــی اســت ک روش پیشــنهاد قیمت
ــود. ــت می ش ــه پرداخ هزین
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20. آستانه صورت حساب: 
ــکار  ــات بده ــای تبلیغ ــرای هزینه ه ــما ب ــخصی، ش ــد مش ــارج از ح ــور مخ ــا عب ب
ــاه  ــک م ــول ی ــخصی در ط ــر ش ــود. اگ ــروع می ش ــد از 50 دالر ش ــن ح ــوید. ای می ش
بــه ایــن آســتانه برســد، برایــش صورت حســاب صــادر شــده و آســتانه بعــدی 100 دالر 

ــد. ــدا می کن ــن ترتیــب ادامــه پی ــه همی ــد ب ــن رون ــود. ای خواهــد ب
 

اصطالحات مرتبط با ایجاد آگهی

21. تیتر:
تیتر آگهی شما همان عنوان طرح تبلیغاتی شما است.

22. آدرس مقصد:
آدرس مقصــد یــک آگهــی، صفحــه فــرود آن اســت. وقتــی کاربــر روی آگهــی کلیــک 
ــک  ــت ی ــن اس ــد ممک ــایت مقص ــود. وب س ــت می ش ــه هدای ــن صفح ــه ای ــد ب کن
صفحــه خــاص باشــد. می تــوان صفحــه مقصــد متفــاوت بــرای آگهی هــای مختلــف 
در یــک گــروه تبلیغاتــی تعییــن نمــود. مخاطبیــن آدرس مقصــد را در آگهــی نمی بینند.

23. آدرس نمایشی:
آدرســی اســت کــه در طــرح تبلیغاتــی شــما بــه نمایــش درمی آیــد. ایــن آدرس بایــد 
ــی  ــر معرف ــد شــما بهت ــب برن ــن ترتی ــا حــد امــکان ســاده و مشــخص باشــد. بدی ت

ــری خواهــد داشــت. ــل بهت ــرخ تبدی می شــود، اعتمــاد مــی آورد و ن
24. آگهی کناره:

 )SERP( تبلیغــی اســت کــه در ســمت راســت یــک صفحــه نتایــج موتــور جســت وجو
نمایــش داده می شــود.

6

https://modireweb.com


اصطالحات گوگل ادوردز که برای تبلیغات در آن باید بدانید

www.modireweb.com

25. آگهی تاپ:
ــت وجو  ــی جس ــج طبیع ــاالی نتای ــتطیلی ب ــره مس ــک پنج ــه در ی ــت ک ــی اس آگه

داده می شــود. نمایــش 
 

ــاپ  ــورت ت ــم به ص ــاره و ه ــورت کن ــم به ص ــاد ه ــال زی ــما به احتم ــی ش ــه: آگه نکت
بــه نمایــش درخواهــد آمــد پــس مطمئــن شــوید بــرای هــر دو حالــت بهینــه شــده 

باشــد.

بیشــتر بخوانیــد: آمــوزش گــوگل ترنــدز؛ چطــور از ایــن ابــزار برای رشــد کســب وکارمان  
ــتفاده کنیم؟ اس

 
نتیجه گیری

گــوگل ادوردز یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد بازاریابــی آنالیــن اســت. تبلیغــات در گوگل از 
بهتریــن راه هــای جــذب ترافیــک و درنتیجــه فــروش بیشــتر اســت. آنچــه برای شــروع 
ــوزه  ــن ح ــات ای ــات و اصطالح ــم لغ ــد فه ــاج داری ــه آن احتی ــوگل ادوردز ب ــا گ کار ب

اســت.
مــا معتقدیــم اســتفاده از یــک اســتراتژی بازاریابــی بــدون آن کــه بدانیــد چــه می کنیــد 
کامــالً بی فایــده اســت. مســئله اساســی آمــوزش آن اســت. امیدواریــم ایــن مقالــه در 

ایــن زمینــه بــه شــما کمــک کــرده باشــد.
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