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تبلیغــات کلیکــی روشــی نویــن و بســیار کاربردی بــرای توســعه و پیشــرفت تجارت های 
ــه معرفــی، توصیــف و بررســی  ــا ب ــه قصــد داریــم ت آنالیــن اســت. مــا در ایــن مقال
ایــن نــوع بازاریابــی بپردازیــم و راه و روش هــای کســب درآمــد از طریــق آن را توضیــح 

. هیم د

ــوان گفــت 	  ــه می ت ــن دارای بخش هــای مختلفــی اســت ک ــی آنالی ــای بازاریاب دنی
ــا  ــن بخش ه ــی از ای ــد. یک ــا ندارن ــتی از آن ه ــناخت درس ــا ش ــت تجارت ه اکثری
نوعــی بازاریابــی بــا عنــوان بازاریابــی تبلیغــات کلیکی یــا Pay Per Click می باشــد 

کــه در صنعــت بازاریابــی دیجیتالــی آن را PPC می نامنــد.
 

بازاریابی با تبلیغات کلیکی )PPC( چیست؟
بــا یــک تعریــف ســاده می تــوان گفــت کــه بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی یــا پرداخــت 
بــه ازای کلیــک راهــی بــرای اســتفاده از موتورهــای جســتجو به منظــور کســب بازدیــد 
ــای  ــن مثال ه ــت. از بارزتری ــات اس ــورت تبلیغ ــران به ص ــای کارب ــق کلیک ه از طری
ــج  ــات نتای ــوگل در صفح ــری گ ــات اسپانس ــی، تبلیغ ــات کلیک ــرای تبلیغ ــود ب موج
 Google موتــور جســتجوی گــوگل اســت. ایــن سیســتم گســترده ی تبلیغاتــی گــوگل
ــات  ــا تبلیغ ــی از آن ه ــه برخ ــت ک ــش اس ــن بخ ــام دارد و دارای چندی AdWords ن
کلماتــی در موتورهــای جســتجو، تبلیغــات کلیکــی در ســایت های اشــتراک ویدئویــی 

ــند. ــی می باش ــن های موبایل ــن در اپلیکیش ــوب و همچنی ــل یوتی مث
نحــوه عملکــرد ایــن نــوع تبلیغــات بســیار هوشــمندانه اســت. درواقــع تبلیغــات کلیکی 
امــروزی بــر مبنــای تبلیغــات کلمــات کلیــدی پایه گــذاری شــده اند. بــه همیــن دلیــل 
ایــن تبلیغــات هوشــمندانه خوانــده می شــوند کــه می تــوان آن هــا را بــا ســرعت زیــاد 
ــا کلمــات کلیــدی انتخابــی ســفارش داد. شــما  ــاال و درســت مطابــق ب ــا دقــت ب و ب
بــه ازای تعــداد کلیک هایــی کــه خواهــان دریافــت هســتید، مبلغــی متناســب بــا آن 
را پرداخــت کــرده و ســفارش خــود را تکمیــل می کنیــد. مثــالً اگــر شــما تبلیــغ خــود را 
بــرای 1000 کلیــک ســفارش داده باشــید، بــه مقــدار 1000 کلیــک از آی پی هــای مجــزا 
ــاب،  ــه حدنص ــا ب ــداد کلیک ه ــیدن تع ــض رس ــه مح ــد و ب ــت می کنی ــک دریاف کلی
ــدی  ــا کلمــه کلی ــغ موردنظــر شــما را ب ــغ شــما حــذف خواهــد شــد. گــوگل تبلی تبلی
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مخصــوص بــه کســب و کار شــما تطابــق داده و در نتایــج صفحاتــی کــه کاربــران اقــدام 
بــه جســتجو بــرای کلمــات مشــابه کرده انــد بــه نمایــش درمــی آورد.

بــرای مثــال شــما خواهــان ســفارش دادن تبلیغــی بــرای محصــول خودتــان هســتید. 
ــمند  ــورت هوش ــوگل به ص ــت. گ ــه اس ــاعت مردان ــما س ــر ش ــول موردنظ ــالً محص مث
و خــودکار کلمــه ســاعت مردانــه را بــا تبلیــغ اصلــی شــما لینــک می کنــد و هرجــا در 
ســطح موتــور جســتجوی گــوگل شــخصی کلمــه ســاعت مردانــه و یــا کلمــات مشــابه 
را جســتجو کنــد، ســایت شــما به عنــوان تبلیــغ نمایــش داده می شــود. ایــن مبحــث 
ــی  ــه بررس ــه ب ــا در ادام ــت. م ــی اس ــات کلیک ــا تبلیغ ــی ب ــش بازاریاب ــن بخ مهم تری
بیشــتر ایــن موضــوع پرداختــه و دالیــل حائــز اهمیــت بــودن ایــن بازاریابــی را ذکــر 

خواهیــم کــرد.

 

چرا بازاریابی با تبلیغات کلیکی برای همه سودبخش است؟
تبلیغــات کلیکــی از آن دســته از بازاریابی هایــی اســت کــه بــرای همــه ســودآور خواهــد 
بــود. درواقــع از ســه نظــر می تــوان گفــت کــه ایــن نــوع تبلیغــات مفیــد و مناســب 

هســتند :
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ــان 	  ــات نش ــا(: تحقیق ــتجو کننده ه ــران )جس ــرای کارب ــات PPC ب ــت تبلیغ اهمی
ــات در  ــتجوی کلم ــه جس ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــان اف ــا هم ــران ی ــه کارب ــد ک می دهن
موتورهــای جســتجو می کننــد، به مراتــب از تبلیغــات کلیکــی گــوگل بیشــتر از دیگــر 
انــواع تبلیغــات دیجیتالــی اســتقبال می کننــد. ایــن یعنــی کاربــران در حالــت عــادی 
ــرای  ــات ب ــی تبلیغ ــا زمان ــد و تنه ــف نمی دهن ــات مختل ــه تبلیغ ــی ب ــچ اهمیت هی
آنــان اهمیــت دارد کــه خودشــان بــا تصمیــم قبلــی ســراغ آن هــا برونــد. همچنیــن 
از جایــی کــه مــا بــرای پیــدا کــردن هــر چیــزی در اینترنــت بــه ســراغ موتورهــای 
ــتند،  ــز هس ــات نی ــامل تبلیغ ــه ش ــت آمده ک ــج به دس ــم، نتای ــتجو می روی جس
ــد. در  ــری دارن ــش هســتیم رابطــه نزدیک ت ــه دنبال ــا ب ــه م ــزی ک ــا چی به شــدت ب
ــن مــوارد، گــوگل از الگوریتمــی خــاص و بســیار هوشــمند به منظــور مــچ  ــار ای کن
ــا  ــا آن هــا اســتفاده کــرده اســت ت ــط ب ــران و تبلیغــات مرتب کــردن نیازهــای کارب

کاربــران بــا ســرعت بیشــتری بــه چیــزی کــه نیــاز دارنــد دســت پیــدا کننــد.
ــا تبلیغــات کلیکــی، تبلیغ کننــدگان 	  اهمیــت تبلیغــات PPC بــرای تبلیغ کننــدگان: ب

فرصتــی اســتثنائی دارنــد تــا بتواننــد پیــام تبلیــغ خــود را بــرای هــزاران نفــر کــه 
دقیقــًا بــه دنبــال همــان پیــام هســتند مخابــره کننــد. تبلیغ کننــدگان قــادر خواهنــد 
بــود تــا مقــدار ترافیــک دریافتــی از طریــق کلیک هــای ثبــت شــده در موتورهــای 

جســتجو را مشــاهده کــرده و بازدهــی تبلیــغ خــود را متوجــه شــوند.
اهمیــت تبلیغــات PPC بــرای موتورهــای جســتجو: تبلیغــات کلیکــی بــه موتورهای 	 

جســتجو کمــک می کنــد تــا در یــک زمــان بتواننــد اطالعــات مــورد نیــاز جســتجو 
کننــدگان و تبلیغ کننــدگان را بــا یکدیگــر مــچ کننــد. چنیــن چیــزی نه تنهــا بــه ســود 
ــال و  ــدگان اســت، بلکــه باعــث ایجــاد یــک کان ــغ دهن ــدگان و تبلی جســتجو کنن
بســتر مجــزا و پرمخاطــب بــرای تبلیغــات خواهــد بــود. موتورهــای جســتجو از این 
ــرده  ــی اســتفاده ک بســتر فراهــم شــده به منظــور دریافــت ســفارش تبلیغــات پول
ــن  ــه مهم تری ــد. ازجمل ــاد می کنن ــود ایج ــرای خ ــق آن ب ــبی از طری ــد مناس و درآم
مزایــای بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی ایــن اســت کــه شــبکه های تبلیغاتــی مثــل 
گــوگل بــه تبلیغاتــی کــه داوطلبــان بیشــتری دارنــد فضــای بیشــتری نمی دهنــد. 
درواقــع یعنــی اگــر یــک تجــارت اقــدام بــه ســفارش چندیــن تبلیــغ کنــد، دلیلــی 
ــر تجــارت  ــی اگ ــن یعن ــود. ای ــر نمی ش ــای دیگ ــر تجارت ه ــت داشــتن ب ــر اولوی ب
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ــغ  ــر تبلی ــه اگ ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــد، می توانی ــم باش ــا ه ــک و نوپ ــما کوچ ش
مناســبی ارائــه کــرده باشــید، در نتایــج تبلیغــات صفحــات جســتجو نمایــش داده 
ــت داده و آن  ــه آن اهمی ــی ب ــبکه های تبلیغات ــن ش ــه ای ــزی ک ــوید.اما چی می ش
ــرای  ــه ب ــی ک ــی تبلیغات ــاال، یعن ــت ب ــات باکیفی ــد، تبلیغ ــرار می دهن ــت ق را اولوی
ــا  ــه ب ــی ک ــر تبلیغات ــتند. به عبارت دیگ ــد، هس ــر باش ــب تر و مفیدت ــران مناس کارب
متــون صحیــح و کلمــات کلیــدی تحقیــق شــده تدویــن شــده باشــند جــزو ایــن 
ــا را  ــاداش داده و آن ه ــی پ ــن عناوین ــه چنی ــوگل ب ــتند. گ ــات هس ــته از تبلیغ دس
در اغلــب مــوارد در نتایــج اولیــه قــرار می دهــد. هرچــه کیفیــت و مرتبــط بــودن 
تبلیغــات شــما بــا نتایــج جســتجوی کاربــران بهتــر باشــد، جایــگاه مناســب تری نیــز 
بــرای تبلیــغ شــما در نظــر گرفتــه شــده و در نتیجــه، تعــداد بســیار بیشــتری کلیــک 
روانــه ســایت شــما خواهــد شــد.دالیل دیگــری کــه باعــث می شــود تــا تبلیغــات 

ــد از: ــد باشــد عبارت ان ــی مفی ــرای هــر تجارت کلیکــی ب
ــرای 	  ــی ب ــات PPC راه ــم، تبلیغ ــه گفتی ــور ک ــتریان: همان ط ــرخ مش ــش ن افزای

معرفــی محصــول یــا ســرویس شــما بــه کســانی کــه بــه دنبــال همــان ســرویس یا 
محصــول هســتند می باشــد. بــه همیــن جهــت پیــدا کــردن کاربــران و مشــتریان از 
طریــق تبلیغاتــی کــه خــود ایــن افــراد بــه دنبالــش هســتند، راهــکاری فوق العــاده 
بــرای جــذب مشــتریان ثابــت و مســتعد خریــد اســت. مســلمًا اگــر مــا بــه دنبــال 
ــال آن هــا  ــه دنب ــا ســرویس باشــیم و در موتورهــای جســتجو ب ــک محصــول ی ی
بگردیــم و اگــر نتایجــی مرتبــط و با کیفیــت پیــدا کنیــم، روی آن تبلیغــات کلیــک 

خواهیــم کــرد.
بهبــود وضعیــت برنــد بــا هزینــه پائیــن: از دیگــر مزایــای تبلیغــات کلیکــی هزینــه 	 

پائیــن و مناســب آن نســبت بــه دیگر انــواع تبلیغــات بصــری می باشــد. در حقیقت 
شــما دقیقــًا بــه ازای هــر مقــدار هزینــه ای کــه ســفارش کنیــد، بــه همــان مقــدار 
کلیــک یــا بــه عبــارت دیگــر کاربرانــی کــه پتانســیل تبدیــل شــدن بــه مشــتری را 
ــن  ــه مت ــرادی ک ــه اف ــادی، بلک ــران ع ــه کارب ــم ن ــد. آن ه ــت می کنی ــد دریاف دارن
ــات  ــه تبلیغ ــی ک ــن از جای ــوده اســت. در ضم ــی شــما برایشــان جــذاب ب تبلیغات
شــما در صــورت باکیفیــت بــودن باعــث افزایــش بهــره وری موتورهــای جســتجو 
نیــز می شــود، در خیلــی از مــوارد ایــن شــبکه های تبلیغاتــی از جملــه گــوگل، بــرای 
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تبلیغــات شــما تخفیــف قائــل شــده و همچنیــن اعتبــار صفحــات ســایت شــما را 
ــند.  ــود می بخش ــز بهب نی

 

بــا ایــن تفاســیر می تــوان گفــت کــه بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی می توانــد بــرای 
هــر نــوع تجــارت بــزرگ و کوچکــی ســودبخش باشــد. امــا چــرا بــا اینکــه خیلــی از 
ــا  ــرای آن ه ــم ب ــا بازه ــد، ام ــتفاده کرده ان ــات اس ــدل تبلیغ ــن م ــایت ها از ای وب س
ــی در  ــوع اجــرا و بی دقت ــن مســئله ن ــل ای نتیجــه رضایت بخــش حاصــل نشــد؟ دلی
ثبــت این گونــه ســفارش ها اســت. مــا پیش تــر هــم گفتیــم کــه نحــوه اجــرای یــک 
تبلیــغ مناســب یــا بــه اصطــالح یــک تبلیــغ باکیفیــت بســیار مهــم بــوده و اولویــت 

اصلــی کل ایــن ماجــرا بــه ایــن نکتــه مربــوط اســت.

بنابرایــن اگــر شــما تصمیــم بــه اســتفاده از بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی داریــد، بهتــر 
اســت نــکات مهمــی کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می کنیــم را مدنظــر قــرار دهیــد.
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ــات کلیکــی اســتفاده  ــد از تبلیغ ــد چــرا بای ــه نشــان می دهن ــی ک ــام جالب ــار و ارق آم
کنیــم:

- نزدیــک بــه 98% مــردم اولیــن لینک هــای نمایــش داده شــده در موتورهــای جســتجو 
را انتخــاب می کننــد

ــاص  ــی خ ــا سرویس ــول ی ــد محص ــال خری ــه دنب ــی ب ــران وقت ــش از 64% از کارب - بی
هســتند، روی تبلیغــات گــوگل کــه در صفحــات اول دیــده می شــوند کلیــک می کننــد.

- 72% از کســانی کــه اولیــن ســفارش تبلیغــات کلیکــی خــود را ثبــت کردنــد، اقــدام بــه 
افزایــش بودجــه خــود بــرای تبلیغــات PPC بعــدی کردند. 

PPC تحقیق کلمه کلیدی برای بازاریابی
ــی ترین  ــه اساس ــدی از جمل ــات کلی ــق کلم ــه تحقی ــت ک ــوان گف ــور کل می ت به ط
اقدامــات یــک تجــارت بــرای فعالیــت در بســتر اینترنــت می باشــد. تأثیــر و اهمیــت 
بــاالی تحقیــق کلمــه کلیــدی در بازاریابــی PPC نیــز بســیار محســوس بــوده و بایــد 
گفــت کــه درواقــع کســب موفقیــت در ایــن نــوع بازاریابــی به صــورت کامــل بــه یــک 
تحقیــق کلمــه کلیــدی مناســب بســتگی خواهــد داشــت. یــک تحقیــق جامــع در ایــن 
ــرد امــا حداقــل مطمئــن خواهیــد  ــد روز زمــان شــما را بگی ــه ممکــن اســت چن زمین

ــا اطالعــات مناســب ســراغ ایــن بازاریابــی رفته ایــد. ــود کــه ب ب

یــک کلمــه کلیــدی مناســب بــرای یــک تبلیــغ PPC بــه ترندهــا و جریانات روز وابســته 
ــد گاهــی  ــورس، هــر از چن ــدی روی ب ــی ممکــن اســت کلمــات کلی ــن یعن اســت. ای
تغییــر کــرده و بــا کلمــات مشــابه دیگــری جایگزیــن شــوند. ازایــن رو فرامــوش نکنیــد 
کــه در ایــن مبحــث همیشــه بــه روز بــوده و بــا آخریــن تغییــرات ایــن حــوزه همــگام 
 Google Keyword باشــید. بــرای ایــن کار می توانیــد از ابزارهــای آنالینــی همچــون

ــوید. ــد ش Planner بهره من
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ــامل  ــی ش ــات کلیک ــا تبلیغ ــی ب ــرای بازاریاب ــب ب ــدی مناس ــات کلی ــای کلم ویژگی ه
ــر اســت: مــوارد زی

ــدی 	  ــه کلی ــه کلم ــن شــوید ک ــط: تحــت هــر شــرایطی، مطمئ ــدی مرتب ــه کلی کلم
انتخابــی شــما دقیقــًا بــا مبحــث و عنــوان محصــول یــا ســرویس تبلیغاتــی شــما 
مرتبــط اســت. چراکــه صحــت یــک ادعــا درصورتــی  کــه قابــل اثبــات نباشــد فقــط 
ــی از  ــان خواهــد شــد. خیل ــن شــما و فروپاشــی اعتبارت ــه شکســت کمپی منجــر ب
ــا توجــه  ــرده ت ــراق ک ــد در تبلیغــات خــود اغ ــا تصــور اینکــه می توانن تجارت هــا ب
ــا  ــده و نه تنه ــزرگ ش ــتباه ب ــن اش ــب ای ــد، مرتک ــب کنن ــتری را جل ــران بیش کارب
ــران از  هزینــه خــود را بیهــوده صــرف کرده انــد، بلکــه در ایــن حالــت اعتمــاد کارب
نــام برنــد آن هــا ســلب شــده و شــانس مجــدد خــود را به صــورت جــدی از دســت 
ــد  ــط بتوانی ــر مرتب ــدی غی ــه کلی ــطه کلم ــر به واس ــرض و اگ ــی برف ــد. حت می دهن
کاربرانــی را بــه ســمت ســایت خــود جــذب کنیــد، باعــث شــده اید تــا عــده ای از 
کاربــران نتواننــد چیــزی کــه بــه دنبالــش بوده انــد را در ســایت شــما پیــدا کننــد و 
درنتیجــه خیلــی ســریع ســایت شــما را تــرک کننــد. بــا انتخــاب درســت و هدفمنــد 
ــار و  ــه اعتب ــد، بلک ــد ش ــذب نخواهی ــای ک ــه ادع ــم ب ــا مته ــدی نه تنه ــات کلی کلم

ــد. ــتر می کنی ــز بیش ــود را نی ــودآوری خ ــروش و س ــال آن ف به دنب
ــامل 	  ــت ش ــا می بایس ــما نه تنه ــی ش ــدی انتخاب ــه کلی ــع: کلم ــدی جام ــه کلی کلم

مهم تریــن و پرتوجه تریــن کلماتــی کــه توســط کاربــران جســتجو می شــود باشــد، 
بلکــه بایــد جامــع و در بســیاری از مــوارد کمــی طوالنــی باشــد. اگرچــه در حالــت 
عــادی پیشــنهاد می شــود تــا بــه کلمــات کلیــدی کوتاه تــر بســنده کنیــد، امــا ایــن 
طــرز فکــر کــه اســتفاده از کلمــات کلیــدی بلنــد ممکــن اســت کار درســتی نباشــد، 
یــک اشــتباه رایــج در بیــن وب مســترها اســت. کلمــات بلندبــاال کلماتــی حســاس 
هســتند کــه دلیــل برتــری شــما بــه خاطــر انتخــاب آن هــا ایــن اســت کــه هرکســی 
ــما  ــوای ش ــا محت ــود ت ــث می ش ــت باع ــن فرص ــی رود. ای ــات نم ــن کلم ــراغ ای س
ــد.  ــت کن ــری رقاب ــی کمت ــای خیل ــا رقب ــترش یافته و ب ــتری گس ــار بیش ــا انحص ب
ــت  ــا رقاب ــد، نه تنه ــری دارن ــان کمت ــات داوطلب ــن کلم ــه ای ــی ک ــن از جای همچنی
ــفارش آن هــا  ــه س ــه هزین ــود، بلک ــرای شــما ســاده  تر خواهــد ب ــا ب ــر ســر آن ه ب
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نیــز کمتــر می شــود. بنابرایــن کاری کــه شــما بایــد کنیــد ایــن اســت کــه بعــد از 
تحقیــق و پژوهــش راجــع بــه کلمــات کلیــدی مختلــف، کلمــه ای متناســب از هــر 

لحــاظ پیــدا کنیــد.
کلمــات کلیــدی متعــدد: تبلیغــات PPC رایــج و تقریبــًا تکــراری هســتند. بنابرایــن 	 

ــا دو کلمــه کلیــدی  ــا یــک ی ــد انتظــار داشــته باشــید کــه فقــط ب شــما نمی توانی
ــه  ــه ب ــا توج ــته و ب ــور پیوس ــد به ط ــعی کنی ــوید. س ــق ش ــی موف ــن بازاریاب در ای
تغییــرات روزانــه حــوزه فعالیــت خــود، کلمــات کلیــدی متعــدد بیشــتری را بــه کار 

ــد. ــدا کنی ــن بخــش به صــورت مــدام رشــد و توســعه پی ــه و از چندی گرفت
 

 
انواع تبلیغات کلیکی

ــواع  ــد، ان ــکل گرفته ان ــدی ش ــات کلی ــای کلم ــر مبن ــًا ب ــه عمدت ــی ک ــات کلیک تبلیغ
مختلفــی داشــته و در منابــع گوناگونــی قابــل اســتفاده هســتند. اگرچــه معتبرتریــن 
ــف  ــع مختل ــا بازهــم مناب ــوگل اســت، ام ــات کلیکــی گ ــات، تبلیغ ــوع از تبلیغ ــن ن ای
ــه  ــه ب ــرد. در ادام ــره را ب ــت به ــا نهای ــوان از آن ه ــه بت ــد ک ــز وجــود دارن ــری نی دیگ

ــم. ــاره می کنی ــوارد اش ــن م ــن ای مهم تری
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Google PPC Ads تبلیغات کلیکی گوگل یا
گــوگل بــه عنــوان بزرگتریــن موتــور جســتجوی اینترنتــی و بزرگتریــن پایــگاه معرفــی و 
ــاب  ــن به حس ــات آنالی ــام تبلیغ ــف تم ــه عط ــون، نقط ــایت های گوناگ ــی س لینک ده
ــبکه  ــن ش ــود، قوی تری ــدرت خ ــه و پرق ــتم یکپارچ ــر سیس ــه خاط ــوگل ب ــد. گ می آی
ــه  ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــن ج ــود. بنابرای ــوب می ش ــز محس ــی نی ــی اینترنت تبلیغات
ــوگل  ــند. گ ــده باش ــت ش ــوگل ثب ــی PPC در گ ــای تبلیغات ــتفاده ترین کمپین ه پراس
 Google ــین آن ــام پیش ــه ن ــوان Google Ads ک ــا عن ــه ب ــع و یکپارچ ــزاری جام اب
ــل  ــن پن ــمتی از ای ــت. در قس ــرار داده اس ــترها ق ــار وب مس ــود در اختی AdWords ب

ــود دارد. ــه Search Ads وج ــوم ب ــات موس ــش تبلیغ ــترده، بخ ــه ای و گس حرف
ــن  ــن و در کمتری ــورت آنالی ــود را به ص ــات خ ــد تبلیغ ــما می توانی ــق ش ــن طری از ای
زمــان ممکــن بــرای گــوگل ارســال کــرده و ســفارش خــود را به صــورت خــودکار ثبــت 
کنیــد. بــرای ایــن کار کافــی اســت بودجــه موردنظــر خــود را در پنــل مربوطــه واریــز 
کــرده و ســپس تبلیــغ خــود را ثبــت کنیــد. درنهایــت تبلیــغ شــما در صفحــات نتایــج 
جســتجوی مرتبــط بــا کلمــه کلیــدی انتخابــی شــما قــرار می گیــرد و درازای هــر یــک 

ــد. ــت می کنی ــی را پرداخ ــما مبلغ ــد، ش ــران روی آن می کنن ــه کارب ــی ک کلیک

تبلیغــات گــوگل در انــواع گوناگونــی قابــل اســتفاده هســتند. ایــن مــوارد عبارت انــد 
از:

Search Ads 1. تبلیغات موتور جستجو یا
ــات کلیکــی  ــان تبلیغ ــوگل هم ــات گ ــوع تبلیغ ــن ن ــن و درعین حــال رایج تری معتبرتری
اســت کــه در موتــور جســتجوی گــوگل دیده ایــم. ایــن تبلیغــات لینک هایــی هســتند 
کــه غالبــًا در بــاالی لیســت نتایــج در صفحــات جســتجوی گــوگل نمایــان می شــوند. 
بــا توجــه بــه انتخــاب وب مســترها و البتــه تعرفــه  تبلیغــات، ایــن تبلیغــات می تواننــد 
در پایین تریــن بخــش لیســت یعنــی درســت بــاالی بخشــی کــه صفحــات بعــد و قبــل 
مشــخص هســتند قــرار بگیرنــد. نکتــه مثبــت ایــن مــدل تبلیغــات ایــن اســت کــه 
حتــی اگــر ســایت یــا صفحــه تبلیغ شــده  شــما محتــوای زیــادی نیــز نداشــته باشــد، 
امــا بازهــم درصورتی کــه تبلیــغ شــما بــا کلمــه جســتجو شــده کاربــران مطابقــت الزم 
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را داشــته باشــد، لینــک تبلیغ شــده شــما در نتایــج اول در صفحــه اول ثبــت خواهــد 
. شد

 
Local Search Ads 2. تبلیغات محلی یا

تبلیغــات محلــی گــوگل درواقــع همــان تبلیغــات کلیکــی می باشــد، بــا ایــن 
ــما  ــه ش ــک ب ــا نزدی ــی ی ــای انتخاب ــرای مکان ه ــاری ب ــورت انحص ــه به ص ــاوت ک تف
ــان  ــوان زب ــان فارســی به عن ــا انتخــاب زب ــال ب ــوان مث شخصی ســازی می شــود. به عن
اصلــی آگهــی، تبلیــغ شــما فقــط بــه فارســی زبانان و یــا آی پی هایــی کــه متعلــق بــه 
مناطــق فارســی زبان، اســت نمایــش داده می شــود. همچنیــن بــا ایــن نــوع تبلیغــات 
ــن  ــی تعیی ــن های خاص ــرای لوکیش ــود را ب ــغ خ ــر تبلی ــورت دقیق ت ــد به ص می توانی
کنیــد. بنابرایــن اگــر تجــارت شــما بــر مبنــای ارائــه خدمــات یــا محصــوالت بــه محــل 
جغرافیایــی خاصــی اســت، بهتــر اســت کــه از ایــن گزینــه اســتفاده کــرده تــا بازدهــی 

تبلیــغ خــود را بــه حداکثــر برســانید.
 

Display Network 3. تبلیغات نمایشی یا
ــی و بســیار  ــه یــک شــبکه  تبلیغات ــوگل ک تبلیغــات انحصــاری Display Network گ
ــات  ــرای تبلیغ ــب ب ــیار مناس ــتری بس ــه و بس ــبکه ای یکپارچ ــد، ش ــه ای می باش حرف
بصــری اســت. گــوگل در کنــار تبلیغــات متنــی ســاده کــه در موتــور جســتجوی خــود 
ارائــه کــرده اســت، بــا ارائــه ایــن ســرویس تبلیغاتــی کم نظیــر، دنیــای تبلیغــات آنالین 
ــدا  ــرای پی ــات Display Network ب ــه تبلیغ ــوه پروس ــه نح ــرد. اگرچ ــون ک را دگرگ
کــردن مخاطبیــن هدفمنــد شــبیه بــه تبلیغــات PPC گــوگل اســت، امــا برتری هــای 
ایــن نــوع تبلیغــات باعــث شــده اســت تــا تبلیغــات نمایشــی گــوگل جایگاهــی ویــژه 

ــد. ــته باش ــن داش ــن های آنالی ــایت ها و اپلیکیش ــن س در بی
مهم تریــن دلیــل ایــن برتــری قبــل از هــر چیــز، امــکان اســتفاده از تصاویــر ثابــت یــا 
متحــرک و حتــی کلیپ هــای فلــش می باشــد. در کنــار ایــن تصاویــر شــما می توانیــد 
کلمــات کلیــدی خــود را نیــز بــه کار ببریــد تــا نه تنهــا ازلحــاظ بصــری تبلیغــی جــذاب 
داشــته باشــید، بلکــه ازلحــاظ بهینــه بــودن و قابــل شناســایی بــودن نیــز تبلیــغ شــما 

منحصر به فــرد باشــد.
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به جــز ایــن مــورد، شــبکه یکپارچــه تبلیغــات Display Network باعــث شــده اســت 
ــی  ــای ویدئوی ــرویس دهنده ه ــایت ها، س ــوگل، س ــا در گ ــه تنه ــات ن ــن تبلیغ ــا ای ت
ــه نمایــش درآوردن ایــن  ــه باشــند، بلکــه امــکان ب ــل  ارائ ــع مشــابه قاب و دیگــر مناب

ــز فراهــم شــده اســت. ــی نی ــات در اپلیکیشــن های موبایل تبلیغ
 Display ــات ــد تبلیغ ــان می ده ــال 2017 نش ــوگل در س ــط گ ــده توس ــالم  ش ــار اع آم
Network ایــن کمپانــی در ســال 2017، در بیــش از 2 میلیــون وب ســایت و بیــش از 
650 هــزار اپلیکیشــن موبایلــی بــه نمایــش درآمده انــد. بــرای ایــن مــورد فرمت هــای 
ــدا  ــود را پی ــر خ ــت موردنظ ــی فرم ــد به راحت ــما می توانی ــود دارد و ش ــی وج متفاوت
کــرده و تبلیــغ خــود را بــرای نمایــش دادن در ســیل عظیمــی از جایگاه هــای نمایــش 

ــد. ــازی کنی ــی شخصی س آگه
امــا نحــوه ســفارش دادن ایــن مــدل تبلیغــات نیــز بــا توجــه بــه تنــوع نمایــش آن هــا 
کمــی متفــاوت اســت. پرداخت هــای سفارشــات شــما در ایــن تبلیغــات می توانــد در 
ســه حالــت CPC یــا Cost Per Click )کــه در آن بــه ازای هــر یــک کلیــک دریافتــی، 
مبلغــی ثابــت پرداخــت می شــود(، حالــت CPI یــا Cost Per Impression )کــه در 
ــران، مبلغــی ثابــت پرداخــت می شــود(  ــار نمایــش تبلیــغ بــه کارب آن بــه ازای هــر ب
و حالــت CPA یــا Cost Per Action )کــه طــی آن تبلیــغ شــما درازای چیــزی خــاص 
بــه انتخــاب شــما مثــل بــه ازای هــر یــک کلیــک، بــه ازای هــر یــک فــروش و یــا بــه 
ــته بندی  ــود( دس ــت می ش ــران، پرداخ ــط کارب ــده توس ــت ش ــرم ثب ــک ف ــر ی ازای ه

شــود.
گــوگل بــرای ایــن تبلیغــات مزایــدات جالبــی فراهــم کــرده اســت. ایــن مزایــدات بــرای 
جایگاه هــای تبلیغاتــی خــاص بــا شــرایطی ویــژه در نظــر گرفتــه می شــوند و هرکســی 
کــه قیمــت ثبــت شــده بهتــری ازنظــر گــوگل داشــته باشــد، برنــده مزایــده خواهــد 

ــود. ــد می ش ــژه بهره من ــای وی ــد و از مزای ش
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Pre-Roll 4. تبلیغات
حتمــًا بــرای شــما نیــز پیــش آمــده کــه وارد یک ســایت اشــتراک ویدئــو مثــل یوتیوب 
یــا آپــارات شــده باشــید و قبــل از اینکــه ویدئــوی موردنظــر خــود را ببینیــد، مجبــور 
ــن  ــد. ای ــر مربوطــه پخــش می شــود را مشــاهده کنی ــه در پلی ــی ک ــا تبلیغ باشــید ت
تبلیغــات موســوم بــه Pre-Roll Ads در اکثــر مــوارد ویدئوهایی تبلیغاتی و اسپانســری 
از محصــوالت و ســرویس های دیگــران هســتند. در یوتیــوب قابلیتــی بــرای رد کــردن 
یــا Skip کــردن تبلیغــات بعــد از 5 ثانیــه وجــود دارد کــه البتــه در ویدئوهــای آپــارات 

نیــز ایــن قابلیــت وجــود دارد.
به هرحــال شــما به عنــوان یــک کاربــر و یــک بیننــده، مجبــور هســتید تــا چنــد ثانیــه 
از ایــن تبلیغــات را ببینیــد تــا دکمــه Skip فعــال شــده و امــکان رد کــردن تبلیغــات 
فراهــم شــود. ایــن چنــد ثانیــه اگرچــه بــه مــذاق اکثــر کاربــران خــوش نمی آیــد، امــا 
به هرحــال روشــی بــرای نمایــش دادن حتمــی تبلیغــات بــه مخاطبیــن اســت. اگرچــه 
ــن  ــی آنالی ــات ویدئوی ــوع تبلیغ ــن ن ــر رایج تری ــال حاض ــات Pre-Roll در ح تبلیغ
هســتند، امــا نتایــج تحقیقــات نشــان می دهنــد بیــش از نیمــی از کاربــران به محــض 
ــر  ــال تأثی ــد. بااین ح ــک می کنن ــغ، روی آن کلی ــردن تبلی ــا رد ک ــه Skip ی ــدن کلم دی

شــگفت انگیز ایــن مــدل تبلیغــات جــای زیــادی بــرای نقــد کــردن نــدارد.
شــما نیــز می توانیــد چنیــن تبلیغاتــی را در ســرویس های ویدئویــی داخلــی و خارجــی 
ســفارش داده و بــه مقــدار بســیار زیــادی دیــده شــوید. البتــه بایــد گفــت کــه هزینــه 
ــت  ــن اس ــر ممک ــای کوچک ت ــرای تجارت ه ــی ب ــن تبلیغات ــرای چنی ــه الزم ب و بودج

کمــی ســنگین و غیرمعقــول باشــد.

 Remarketing ــا ــه بازاریابــی مجــدد ی 5. تبلیغــات هوشــمند مخصــوص ب
Ads

گــوگل درزمینــه ی تبلیغــات هوشــمند قدمــی بســیار جالــب و کاربردی برداشــته اســت. 
ــه  ــام Remarketing Ads ک ــات هوشــمند بان ــی تبلیغ ــداع نوع ــا اب ــی ب ــن کمپان ای
ــدف  ــانی را ه ــرًا کس ــند، منحص ــز می شناس ــام Retargeting Ads نی ــا ن ــا را ب آن ه
قــرار می دهــد کــه پیــش  از ایــن بــه وب ســایت یــا اپلیکیشــن موبایلــی شــما ســر زده 
باشــند. چنیــن تبلیغاتــی بــه صاحبــان تجارت هــا کمــک می کنــد تــا بــا پیــدا کــردن 
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افــرادی کــه قبــالً بــا شــما در ارتبــاط بودنــد، فرصتــی دوبــاره بــرای ترغیــب آنــان در 
اختیــار داشــته باشــند.

نتایــج نشــان می دهنــد اســتفاده از ایــن سیســتم تبلیغاتــی کمــک زیــادی بــه افزایش 
نــرخ تبدیــل کاربــر بــه مشــتری داشــته اســت. درواقــع نحــوه عملکــرد ایــن سیســتم 
ــا اپلیکیشــن شــما  ــری وارد ســایت ی ــی کارب ــه وقت ــی بدین صــورت اســت ک تبلیغات
ــره  ــت و ذخی ــتم دریاف ــن سیس ــای ای ــط ربات ه ــر توس ــت آن کارب ــی ثاب ــود، آی پ ش
ــه در آن آی پی هــای  ــه فهرســتی مخصــوص ک ــی موردنظــر ب می شــوند. ســپس آی پ

ــه می شــود. ــد اضاف ــرار دارن مشــابه ق
بعــد از آن، تبلیــغ قبلــی و یــا تبلیــغ مشــابه ســایت شــما در دیگــر مکان هایــی کــه 
ــر  ــا در نظ ــرای آن آی پی ه ــوند ب ــش داده می ش ــات Display Network نمای تبلیغ
گرفتــه  می شــود.  بــه همیــن ترتیــب، نــام برنــد شــما بــرای کاربــران و بازدیدکننــدگان 

ســایت شــما بارهــا و بارهــا تداعــی خواهــد شــد.

مقاله پیشنهادی: چطور اعتماد از دست رفته مشتریان را به دست بیاوریم؟

تبلیغات کلیکی شبکه های اجتماعی
ــا  ــت، ام ــرده اس ــود ک ــطح وب را از آِن خ ــام س ــًا تم ــوگل تقریب ــات گ ــه تبلیغ اگرچ
ــت  ــوان گف ــاید بت ــتند. ش ــت هس ــز قابل رؤی ــری نی ــع دیگ ــی در مناب ــات کلیک تبلیغ
کــه بعــد از تبلیغــات یکپارچــه گــوگل، تبلیغــات PPC شــبکه های اجتماعــی احتمــاالً 
بیشــترین مخاطــب و مشــتری را دارنــد. در ایــن بخــش نیــز یــک شــبکه اجتماعــی 

.Facebook ــز ــت ج ــزی نیس ــد و آن چی ــی می کن حکمران
از  بعــد  کاربــر فعــال،  از 1.5 میلیــارد  بیــش  بــا  اجتماعــی فیس بــوک  شــبکه 
ــاال  ــتاگرام )Instagram( ح ــس اپ )WhatsApp( و اینس ــرکت های وات ــداری ش خری
ــت و از  ــرده اس ــراه ک ــود هم ــرویس های خ ــا س ــی را ب ــران اینترنت ــش کارب بیش ازپی
ــبکه  ــت. ش ــرده اس ــتفاده ک ــادی اس ــات زی ــذب تبلیغ ــور ج ــاال، به منظ ــم ب ــن حج ای
لینکدایــن )Linkedin( نیــز پلتفرمــی اســتراتژیک بــرای تبلیغــات در شــبکه های 
اجتماعــی اســت. امــا هزینــه تبلیغــات در لینکدایــن بــه خاطــر اینکــه مخاطبیــن آن 
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اغلــب اشــخاص حقوقــی و شــرکت های تجــاری هســتند، از هزینــه تبلیغــات در دیگــر 
ــت. ــتر اس ــی بیش ــبکه های اجتماع ش

ــای  ــبکه ه ــق ش ــد از طری ــش درآم ــده افزای ــت ش ــنهادی: 10 روش ثاب ــه پیش مقال
ــی اجتماع

آیــا می دانیــد؟ تقریبــًا 98% از تبلیغــات ســطح وب در اختیــار شــبکه تبلیغاتــی گــوگل 
اســت!

چطور بیشترین بهره ی ممکن را از بازاریابی با تبلیغات کلیکی ببریم؟
بــا تعاریفــی کــه تاکنــون از بازاریابــی بــا تبلیغــات PPC گفتــه شــد، مشــخص اســت 
کــه پیاده ســازی یــک کمپیــن تبلیغاتــی در ایــن نــوع از تبلیغــات تقریبــًا ســاده بــوده 
و در مــدت زمــان خیلــی کمــی قابــل انجــام اســت. امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه عجلــه 
ــث هــدر  ــا باع ــدون آگاهــی، نه تنه ــات خودســرانه و ب ــورد و اقدام ــن م ــردن در ای ک
رفتــن زمــان و هزینــه شــما خواهــد شــد، بلکــه می توانــد منجــر بــه یــک شکســت 
ــه در  ــی ک ــد، مراحل ــه کاری بکنی ــل از اینک ــد. قب ــما باش ــب و کار ش ــرای کس ــاری ب تج
ادامــه بازگــو می کنیــم را بــا دقــت بخوانیــد تــا بتوانیــد کمپین هــای موفقیت آمیــزی 

در بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی خــود داشــته باشــید.

1. اهداف خود را برای راه اندازی یک کمپین PPC تعیین کنید
ــای  ــچ ج ــغ، هی ــک تبلی ــفارش دادن ی ــور س ــًا به منظ ــدف و صرف ــتن ه ــدون داش ب
پیشــرفتی بــرای شــما وجــود نخواهــد داشــت. همان طــور کــه بســیاری از تجارت هــای 
قدیمــی و جدیــد ایــن اشــتباه را مرتکــب شــده و بازاریابــی خــود را بــا بی اطالعــی و 
ــر  ــی منج ــد به راحت ــا می توان ــن بی توجهی ه ــد. ای ــرار دادن ــعاع ق ــه تحت الش عجل
بــه هــدر رفتــن پــول و زمــان شــما شــود و همچنیــن ممکــن اســت شــما را از انجــام 

مجــدد چنیــن کاری دلســرد کنــد.
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بــرای اینکــه خیلــی دقیــق و حرفــه ای اقــدام کــرده باشــید، بهتــر اســت به ســؤاالتی که 
در ادامــه خواهیــد دیــد توجــه کــرده و پاســخ آن هــا را به صــورت واضــح بــرای خــود 
مشــخص کنیــد. اگرچــه ایــن پرســش ها ســاده و یــا کلیشــه ای بــه نظــر می رســند، 
ــه  ــه توجــه ب ــوط ب ــن باشــید کــه کســب موفقیــت در ایــن کمپین هــا من امــا مطمئ

همیــن مســائل اســت.

- اهداف شما از استفاده از این تبلیغات چه کسانی هستند؟
تحــت هــر شــرایطی هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد کــه بایــد در هرلحظــه از فعالیت هــای 
تجــاری خــود بدانیــد کــه هــدف شــما چــه شــخص یــا اشــخاصی هســتند. اهمیــت 
ایــن مســئله در ســفارش تبلیغــات بیشــتر اســت. به عنــوان مثــال در زمــان انتخــاب 
ــد  ــتفاده کنی ــی اس ــات و عبارات ــود، از کلم ــغ خ ــن تبلی ــتن مت ــدی و نوش ــات کلی کلم
ــد  ــارات بای ــات و عب ــن کلم ــد. ای ــا دارن ــدن آن ه ــه دی ــاز ب ــما نی ــن ش ــه مخاطبی ک
ــه  ــی ب ــز و خیال ــد اغراق آمی ــال نبای ــا درعین ح ــند ام ــرک باش ــویق کننده و متح تش
نظــر برســند. در ضمــن مطمئــن شــوید کــه متــن تبلیغاتــی شــما بــا محتــوای متــن 

صفحــات تبلیــغ شــده در ســایت خودتــان ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــد.
ــه  ــد، همیش ــم را بگیری ــن تصمی ــرده و بهتری ــد ک ــه کاری بای ــد چ ــه بدانی ــرای اینک ب
ــا  ــران ی ــان را جــای کارب ــد. خودت ــگاه کنی ــن مســائل ن ــه ای ــر ب ــک کارب ــدگاه ی از دی
مشــتریان بگذاریــد و ببینیــد چــه چیــزی در یــک تبلیــغ شــما را بیشــتر تحــت تأثیــر 
ــما در  ــی ش ــت اصل ــه اولوی ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــن ب ــد. همچنی ــرار می ده ق
یــک تبلیــغ متنــی، ارســال پیــام منتخــب شماســت. ایــن پیــام بایــد حتمــًا حــاوی 
ــه  ــد. اینک ــته باش ــر را دربرداش ــکاوی کارب ــال کنج ــوده و درعین ح ــد ب ــی مفی اطالعات
بدانیــد کاربــران و مشــتریان بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند، اولیــن قــدم موفــق شــما 

ــود. خواهــد ب

- از تبلیغ کردن به دنبال چه چیزی هستید؟
بعــد از تعییــن کــردن اهــداف اولیــه، بایــد بدانیــد کــه تبلیــغ شــما قــرار اســت چــه 
ــر هــدف شــما به درســتی تعییــن شــده  ــاورد. اگ ــان بی ــه ارمغ ــرای شــما ب ــزی ب چی
باشــد، تبلیــغ شــما می توانــد کاربــران را مســتقیمًا بــه چیــزی کــه می خواهیــد نزدیــک 
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ــغ  ــوع تبلی ــه ن ــد گفــت ک ــن بای ــد. همچنی ــل کن ــه مشــتری تبدی ــرده و آن هــا را ب ک
بــه نــوع تجــارت شــما نیــز مرتبــط اســت. بــرای مثــال تبلیغــات معــروف فیس بــوک 
ــرای معرفــی محصــوالت و ســرویس ها کــه از طریــق صفحــات  به صــورت شــاخص ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــرد، مورداس ــورت می پذی ــرود ص ف

2. سیستم آنالیز وب سایت خود را راه اندازی کنید
به منظــور تجزیــه و تحلیــل هرچــه بهتــر، پیشــنهاد می کنیــم کــه قبــل از شــروع کمپیــن 
تبلیغاتــی، ابزارهــای خــود را بــرای بررســی وضعیــت فرآیندهــای مختلــف از ابتــدا تــا 
انتهــا فراهــم کنیــد. در ایــن زمینــه هــم وقتــی اســم آنالیــز وب درمیــان باشــد، مجــددًا 
 Google گــوگل اســت کــه راهــکار مناســب را بــرای شــما ایجــاد می کنــد. بــا نصــب
ــود  ــایت خ ــدگان س ــاره بازدیدکنن ــی و الزم درب ــات کاف ــد اطالع Analytics می توانی
را بــه دســت بیاوریــد. یکــی از ایــن اطالعــات ورودی هــای ایــن کاربــران بــه ســایت 
شــما هســتند. در صورتــی کــه چنیــن قابلیتــی در دســترس شــما باشــد، می توانیــد 
بــه راحتــی متوجــه شــوید کــه چــه مقــدار ورودی از تبلیغــات کلیکــی عایــد شــما شــده 

اســت.

مقاله مرتبط: گوگل آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید
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3. تبلیغ موردنظر خود را به صفحات خاص لینک بدهید
ــد  ــورت مفی ــما درهرص ــایت ش ــی از س ــر بخش ــردن ه ــغ ک ــه تبلی ــت ک ــت اس درس
خواهــد بــود، امــا وقتــی بحــث تبلیغــات پولــی و هزینه هــای مالــی در میــان باشــد، 
شــما بایــد بیشــترین بازدهــی ممکــن را از تبلیــغ خــود دریافــت کنیــد. بنابرایــن بایــد 
ــه بیشــترین  ــد ک ــغ کنی ــا صفحــه ای از ســایت خــود را تبلی محصــول، ســرویس و ی

پتانســیل ســودآوری را بــرای شــما بــه همــراه داشــته باشــد.

کمپانی هــای بــزرگ بــرای تبلیغــات اصلــی خــود، صفحــات فــرود ســاخته و آن صفحات 
را در منابــع دیگــر تبلیــغ می کننــد. از مهم تریــن دالیــل ایــن مســئله، انحصــاری بــودن 
ــما وارد  ــی ش ــی وقت ــن یعن ــت. ای ــاص اس ــز خ ــک چی ــه ی ــع ب ــرود راج ــات ف صفح
یــک Landing Page از یــک ســایت می شــوید، منحصــرًا راجــع بــه یــک محصــول، 
ســرویس یــا مــوارد مشــابه اطالعــات کســب خواهیــد کــرد. ایــن مســئله بــه کاربــران 
کمــک می کنــد تــا بــه دور از هرگونــه پیچیدگــی، اطالعــات جامعــی از چیــزی کــه بــه 
دنبالــش هســتند بــه دســت بیاورنــد. شــما هــم می توانیــد از ایــن ترفنــد اســتفاده 
کــرده و تأثیرگــذاری تبلیــغ خــود را دوچنــدان کنیــد. بنابرایــن تبلیغــات بــزرگ و مهــم 

خــود را بــه ایــن صــورت پیاده ســازی کنیــد.

بیشتر بدانید: صفحات فرود و مزایای آن چیست؟

4. بودجه موردنظرتان را برای چندین کلمه کلیدی استفاده کنید
ــدی  ــه کلی ــک کلم ــرای ی ــود را ب ــه خ ــام بودج ــه تم ــای اینک ــود به ج ــنهاد می ش پیش
ــرای  ــد ب ــر بتوانی ــد. اگ ــه کنی ــدی هزین ــه کلی ــن کلم ــرای چندی ــد، آن را ب ــرف کنی ص
چنیــن چیــزی یــک جــدول یــا برنامــه مشــخص بســازید، در ایــن صــورت نظم و ترتیب 
کار شــما حفــظ شــده و بازدهــی کلــی برنامه هــای تبلیغاتــی شــما بیشــتر می شــود. 
به عنــوان مثــال می توانیــد بودجــه ای روزانــه، هفتگــی و یــا ماهیانــه درنظــر بگیریــد 
و ســپس ایــن بودجــه را بــرای کلمــات کلیــدی مختلــف تقســیم کنیــد. اگــر تصمیــم 
بــه بازاریابــی بــا تبلیغــات کلیکــی داریــد، حتمــًا ایــن مــورد را جــدی گرفتــه و آن را 

عملــی کنیــد.
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5. تنظیمات پیش فرض پنل های تبلیغاتی را تغییر دهید
ــای  ــی پلتفرم ه ــی نوع ــبکه های اجتماع ــا ش ــوگل ی ــی گ ــای تبلیغات ــوالً پنل ه معم
ســاده هســتند تــا بــا ســرعت زیــاد و البتــه اســتانداردهای پیش فــرض کار شــما را راه 
بی اندازنــد. اســتفاده از ایــن تنظیمــات بــه خــودی خــود مشــکلی نداشــته و ســرعت 
کار شــما را افزایــش می دهــد، امــا اگــر مایلیــد تــا بــا شــرایط بهتــری تبلیــغ کلیکــی 
خــود را ســفارش دهیــد، بایــد تنظیمــات پیش فــرض را تغییــر دهیــد. ایــن تنظیمــات 
 ،)Local Search( شــامل مــواردی همچــون تنظیمــات مربــوط بــه موقعیــت مکانــی

تنظیمــات مربــوط بــه کلمــات کلیــدی، زبــان و دیگــر تنظیمــات مربوطــه هســتند.

6. کلمه کلیدی و مرتبط بودن آن با تبلیغ
 بایــد مطمئــن شــوید کــه کلمــات کلیدی اســتفاده شــده در تبلیغــات کلیکی شــما، کامالً 
مرتبــط بــا محتــوای تبلیــغ شــده باشــند. مخاطبیــن خــود را تجســم کــرده و هرچیــزی 
ــم از  ــئله ای ه ــن مس ــد. چنی ــام دهی ــت انج ــاز اس ــا نی ــه آن ه ــرای جلب توج ــه ب ک
ــه منظــور دســتیابی  ــران بســیار مهــم اســت و هــم از دیــدگاه گــوگل. ب دیــدگاه کارب
بــه بهتریــن ایــده و پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی مناســب، پیشــنهاد می کنیــم حتمــًا 
ــتریان  ــوگل، مش ــل از گ ــه نق ــد. ب ــتفاده کنی ــوگل اس ــزار Keyword Planner گ از اب

مناســب تنهــا بــا کلمــات کلیــدی مناســب قابــل دســتیابی هســتند.
در ضمــن، همانطــور کــه قبــالً نیــز اشــاره کردیــم، فرامــوش نکنیــد کــه از کلمــات کلیدی 
بلنــد غافــل نشــوید. ایــن کلمــات کلیــدی اگرچــه کمتــر از کلمــات کلیــدی کوتــاه کاربرد 
دارنــد، امــا در طــرف مقابــل، رقابــت برســر آن هــا نیــز خیلــی کمتــر اســت. بنابرایــن با 
اضافــه کــردن یــک یــا دو کلمــه بیشــتر بــه کلمــات کلیــدی اصلــی، شــانس نمایــش 
ــا  ــت. ب ــد داش ــت خواهی ــز در دس ــتر را نی ــعت بیش ــود در وس ــغ خ ــدن تبلی داده ش
ــه تبلیغــات  ــا هزین ــق شــده، نه تنه ــرد و تحقی ــدی منحصربه ف اســتفاده از کلمــات کلی
خــود را کاهــش می دهیــد، بلکــه نــرخ کلیــک یــا CTR ســایت شــما نیــز بــه مقــدار 

چشــم گیری افزایــش خواهــد یافــت.

7. کیفیت متن تبلیغاتی خود را باال ببرید
مــا در مقــاالت دیگــری کــه در مدیــروب منتشــر کردیــم نیــز بارهــا یــک مــورد را تأکیــد 
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کــرده ایــم. کیفیــت تحــت هــر شــرایطی بــر کمیــت ارجعیــت دارد. ایــن مســئله در 
ــی و  ــون تبلیغات ــمندانه ای مت ــورت هوش ــه ص ــوگل ب ــت دارد. گ ــز صح ــات نی تبلیغ
مرتبــط بــودن کلمــات به کار رفتــه در آن هــا را بــا لینک هــای تبلیــغ شــده تطابــق داده 
ــدی  ــک رتبه بن ــوگل ی ــت گ ــات را می ســنجد. درحقیق ــت تبلیغ ــق کیفی ــن طری و از ای
منحصربه فــرد بــرای چنیــن تبلیغاتــی فراهــم کــرده اســت تــا از طریــق آن، تبلیغــات 
باکیفیت تــر را متمایــز کنــد. مطمئــن باشــید کــه هرچــه کیفیــت و رتبــه شــما از نظــر 
ــوگل  ــه گ ــد؛ چراک ــت می کنی ــتری دریاف ــای بیش ــداد کلیک ه ــد، تع ــر باش ــوگل بهت گ
ــان  ــابه و یکس ــغ مش ــد تبلی ــن چن ــغ از بی ــک تبلی ــش دادن ی ــه نمای ــور ب ــر مجب اگ
باشــد، تبلیغــی را انتخــاب می کنــد کــه بــا اســتانداردهای کیفیتــی تشــابه بیشــتری 

داشــته باشــد.

یک متن تبلیغاتی خوب برای PPC سه ویژگی اصلی دارد:

کوتاه، مختصر و درعین حال حاوی اطالعات مفید و تکمیلی باشد.	 
بسیار بسیار مرتبط با کلمات کلیدی و کلمات جستجو شده باشد.	 
ــاور 	  ــل ب ــز و غیرقاب ــد، بــدون اینکــه اغراق آمی ــه ســرعت جلــب توجــه کن ــد ب بتوان

باشــد.

8. به صورت مستمر به وضعیت تبلیغات نظارت کنید
زمانــی کمپیــن تبلیغــات کلیکــی شــما تأثیــر واقعــی خــود را خواهــد داشــت کــه در 
تمــام مراحــل بــه آن توجــه کافــی شــود. حتــی اگر بــا تحقیــق کلمــه کلیدی و ســاخت 
یــک متــن باکیفیــت تبلیــغ خــود را ثبــت کردیــد، کار تمــام نشــده اســت. شــما بایــد 
ــای  ــق پنل ه ــود را از طری ــغ خ ــت تبلی ــف وضعی ــای مختل ــرروز و در زمان بندی ه ه
مربوطــه و یــا سیســتم آنالیــز وب مثــل گــوگل آنالیتیکــز وضعیــت کلــی ســایت خــود 
را بررســی کنیــد. در ایــن صــورت اگــر ایــراد یــا اشــتباهی در فرآینــد کاری شــما وجــود 
ــع  ــا را مرتف ــت آن ه ــرع وق ــده و در اس ــا ش ــه آن ه ــد متوج ــد، می توانی ــته باش داش

ســازید.
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ــرای  ــه ب ــی ک ــت. ابزارهای ــه اس ــر گرفت ــما درنظ ــرای ش ــردی ب ــی کارب ــوگل ابزارهای گ
راه انــدازی و آنالیــز یــک کمپیــن تبلیغاتــی ضــروری و بســیار مهم هســتند. ایــن ابزارها 
 AdWords ــزار ــزار Keyword Planner ، اب ــزار Manager Accounts ، اب شــامل اب

Editor و ابــزار Reach Planner می باشــند.

 

مزایای بازاریابی با تبلیغات کلیکی
در مــورد مزایــای ایــن بازاریابــی صحبت هــای زیــادی شــده اســت. امــا مــا بــه صــورت 
فهرســت وار و خالصــه بــه مزایــای اصلــی و مهــم ایــن نــوع بازاریابــی و تبلیغات اشــاره 

ــم : می کنی
برای هر تجارت کوچک یا بزرگی مفید است.	 
با هرمقدار بودجه می توان این کمپین را راه اندازی کرد.	 
در ازای هــر کلیــک مبلــغ پرداخــت می شــود. ایــن یعنــی بــه طــور حتــم کلیک هایــی 	 

کــه الزم داریــد را دریافــت خواهیــد کرد.
امــکان پیــدا کــردن مشــتریان مســتعد خریــد در ایــن نــوع تبلیغــات بســیار زیــاد 	 

اســت.
نــرخ تبدیــل کاربــر بــه مشــتری و نرخ کلیــک بــا اســتفاده از ایــن بازاریابــی افزایش 	 

ــد. می یاب
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امکان شخصی سازی تبلیغات برای زبان های خاص وجود دارد.	 
امــکان شخصی ســازی تبلیغــات بــرای موقعیت هــای جغرافیایــی خــاص و یــا بــه 	 

صــورت جهانــی وجــود دارد.
ــداد کلیک هــای 	  ــل تع ــات مث ــت تبلیغ ــز و مشــاهده وضعی ــت بررســی، آنالی قابلی

دریافتــی و ... فراهــم شــده اســت تــا نتایــج و عملکــرد آن هــا را متوجــه شــوید.
فرمت هــای مختلفــی در ایــن نــوع تبلیغــات وجــود دارد کــه بســته بــه نیــاز شــما 	 

متفــاوت هســتند.
ــن و 	  ــات در ســطح وب، ویدئوهــای پلیرهــای آنالی ــن تبلیغ ــکان اســتفاده از ای ام

ــود دارد. ــی وج ــن های موبایل اپلیکیش
 

معایب بازاریابی با تبلیغات کلیکی
اگرچــه حقیقتــًا نمی تــوان عیــب خاصــی در تبلیغــات کلیکــی پیــدا کــرد امــا به هرحــال 
ــب،  ــن معای ــن ای ــد. بزرگ تری ــود دارن ــی وج ــوع بازاریاب ــن ن ــی در ای ــب کوچک معای
اولویــت پیــدا کــردن تبلیغــات بــر ســئو و در نتیجــه افــت کیفیــت محتــوای مطالــب 
ــدون صــرف  ــد ب ــح می دهن ــن ترجی ــی از تجارت هــای آنالی ســایت ها می باشــد. خیل
ــوا، از تبلیغــات کلیکــی و  ــد محت ــرای تولی ــروی متخصــص ب ــردن نی ــدا ک وقــت و پی

دیگــر انــواع تبلیغــات به منظــور جــذب کاربــران و مشــتریان اســتفاده کننــد.
اگرچــه تبلیــغ کــردن همیشــه ســودبخش اســت امــا ایــن مســئله باعــث می شــود تــا 
خیلــی از کاربــران احســاس کننــد کــه شــما چیــز خاصــی بــرای ارائــه دادن نداریــد و 
به خاطــر عــدم درج اطالعــات و محتــوای کافــی در ســایت خــود، مجبــور بــه اســتفاده 
ــش از حــد  ــن تجارت هــا بی ــل بعضــی از ای ــر شــما هــم مث ــات هســتید. اگ از تبلیغ
ــعه  ــد در توس ــزی می توان ــن چی ــع چنی ــید، درواق ــی باش ــات کلیک ــه تبلیغ ــی ب متک

یافتــن و پیشــرفت کــردن نــام برنــد شــما تأثیــر منفــی داشــته باشــد.
ــران  ــد کارب ــه می توانن ــی ک ــب و اطالعات ــوای مناس ــی محت ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــا اگ ام
ــه  ــار آن هــا ب ــد داشــته باشــید، و در کن ــد از ســایت شــما تشــویق کنن ــرای بازدی را ب
ــات  ــفارش تبلیغ ــت س ــه ثب ــدام ب ــده اق ــدی ش ــده و زمان بن ــزی ش ــورت برنامه ری ص

ــاخته اید. ــم س ــن را فراه ــت ممک ــن حال ــد، ایده آل تری ــی کنی کلیک
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