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دغدغــه ای کــه همیشــه وجــود داشــته ایــن بــوده کــه در وب ســایتمان چــه بنویســیم و یــا 

اینکــه چطــور اســتراتژی های تولیــد محتوایمــان را طراحــی کنیــم. یعنــی اینکــه روی چــه 

کلمــه هــدف مرتبــط بــا تجارت مــان و در چــه بــازه زمانــی تمرکــز کنیــم. ایــن دقیقــا همــان 

چیــزی اســت کــه گــولگ ترنــدز بــه شــما می گویــد.

تصــور کنیــد کــه چقــدر خــوب می شــد اگــر می توانســتید آمــار کلــی و رونــد جســتجوهای 

مــردم سراســر جهــان را بــه تفکیــک منطقــه جغرافیایــی یــا کشــور در اختیــار داشــته باشــید. 

ــود ابعــاد مختلــف کســب وکار،  ــا هــدف بهب ــا ب به هرحــال، چــه از ســر کنجــکاوی باشــد ی

اطــاع از روندهــای جــاری همیشــه می توانــد ســودمند باشــد. خوشــبختانه برای دســتیابی 

بــه چنیــن آمــار و اطاعاتــی بــه ســرمایه کان یــا گــوی بلوریــن نیــاز نداریــد، چراکــه ابــزاری 

بــه نــام گــولگ ترِنــدز )Google Trends( به رایــگان در اختیــار شــما قــرار دارد.

ــه می توانیــد  ــدز دقیقــًا چیســت، چطــور بایــد از آن اســتفاده کــرد و چگون امــا گــولگ ترن

ــن  ــه ای ــب ب ــرداری کنیــد؟ در ایــن مطل ــرای رشــد و پیشــرفت کســب وکارتان از آن بهره ب ب

ســؤاالت پاســخ خواهیــم داد.

 

گولگ ترندز چیست؟
گــولگ ترنــدز وب ســایتی اســت کــه امــکان مشــاهده »ترِنــد« یــا رونــد جســتجوی کلمــات 

کلیــدی، موضوعــات و عبــارات موردنظــر در طــول بازه هــای زمانــی خــاص را فراهــم 

می کنــد. از ایــن ابــزار قدرتمنــد می تــوان بــا اهــداف مختلفــی ازجملــه تحقیــق مقایســه ای 

دربــاره کلمــات کلیــدی و همچنیــن تشــخیص رشــد ناگهانــی حجــم جســتجو بــه دالیــل و 

ــرد. ــات مقتضــی اســتفاده ک ــور انجــام اقدام ــف به منظ مناســبت های مختل
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گــولگ ترنــدز آمــار روندهــای جســتجو را از زمــان شــروع جمــع آوری اطاعاتــش، یعنــی از 

ســال 2004 میــادی در اختیــار عمــوم می گــذارد. البتــه ایــن ابــزار ســودمند در ســال 2006 

تحــت عنــوان Insights for Search عرضــه و در ســال 2012 بــا گــولگ ترنــدز ادغــام شــد.

گــولگ در ابتــدا اطاعــات گــولگ ترنــدز را زیــاد به روزرســانی نمی کــرد؛ به عنوان مثــال، 

ــدی در  ــار جدی ــچ آم ــال 2007 هی ــارس س ــاه م ــا م ــادی ت ــال 2006 می ــر س ــاه نوامب از م

ایــن سیســتم ثبــت نشــد، امــا از مــاه ژوئــن ســال 2007 اطاعــات ایــن سیســتم به طــور 

منظــم بــه روز شــده اســت. گــولگ در ســال 2013، قابلیــت مشــاهده و جســتجوی ترنــدز 

 Google ــر و ــوب، بخــش جســتجوی تصاوی ــرای یوتی ــاری جســتجو را ب ــای ج ــا رونده ی

Shopping نیــز اضافــه کــرد و از ســال 2017 اطاعــات گــولگ ترنــدز به صــورت فــوری و در 

ــود. ــه روز می ش ــه ب لحظ

مقاله مرتبط: گولگ آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

 

گولگ ترندز چطور کار می کند؟
ــد Keyword Planner متفــاوت اســت. اساســًا  ــا ابزارهایــی مانن ــدز ب روش کار گــولگ ترن

Keyword Planner اطاعــات جســتجوهای انجام گرفتــه را به صــورت دقیــق و مطلــق 

نشــان می دهــد، امــا اعــداد و ارقــام گــولگ ترنــدز نســبی اســت؛ به ایــن معنی که بیشــترین 

حجــم جســتجو به عنــوان 100 و فقــدان جســتجو به عنــوان صفــر در نظــر گرفتــه می شــود؛ 

ــتجوهای  ــوع جس ــی مجم ــداد واقع ــت و تع ــی نیس ــدز واقع ــولگ ترن ــداد گ ــن اع بنابرای

انجام گرفتــه را نشــان نمی دهــد، بلکــه حاکــی از آمــار اجمالــی جســتجو اســت.
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چگونه از گولگ ترندز استفاده کنیم؟
بــا مراجعــه بــه صفحــه اصلــی وب ســایت گــولگ ترنــدز می توانیــد از قســمت بــاال کشــور 

موردنظــر خــود را انتخــاب کــرده و آمــار محبوب تریــن جســتجوها را مشــاهده کنیــد. 

ــی  ــار جهان ــدارد، آم ــی وجــود ن ــات محل ــه اطاع ــواردی ک ــه در م توجــه داشــته باشــید ک

داده می شــود.  نمایــش 

بــا درج عبــارت یــا موضــوع موردنظــر در کادر مشخص شــده می توانیــد آمــار جســتجوهای 

مربــوط بــه آن را در بازه هــای زمانــی و موقعیت هــای جغرافیایــی مختلــف مشــاهده 

کنیــد. به عــاوه، نــواری در زیــر عبــارت جســتجو شــده قــرار دارد کــه بــه کمــک آن می توانیــد 

فیلترهــای مختلفــی را اعمــال کنیــد. به عنــوان نمونــه، مــا از کلمــه کلیــدی »ســئو« اســتفاده 

کردیــم.
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ــا  ــردم ی ــدی م ــد عاقه من ــش داده می شــود رون ــن قســمت نمای ــر ای ــه در زی ــوداری ک نم

حجــم جســتجو در بــازه زمانــی مشخص شــده را نشــان می دهــد.

 

 

اطاعــات ایــن نمــودار بــرای اســتفاده در امــور مرتبــط بــا بازاریابــی بســیار مفیــد و کاربــردی 

اســت. به عنوان مثــال، زمانــی کــه حجم جســتجو باالتر و نزدیک به 100 اســت نشــان دهنده 

ــرای آن  افزایــش عاقــه و نیــاز مــردم بــوده و به عنــوان یــک فرصــت خــاص می توانیــد ب

برنامه ریــزی ویــژه ای داشــته باشــید. 

 Compare + ــمت ــد از قس ــوع می توانی ــا موض ــدی ی ــه کلی ــن کلم ــه چندی ــرای مقایس ب

ــد. ــه و مقایســه کنی ــورد را اضاف ــا 5 م ــد ت ــن قســمت می توانی ــد. در ای اســتفاده کنی
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ــط )در  ــدی مرتب ــا کلمــات کلی ــارات ی ــدار نســبی جســتجو، عب ــر مق ــدز عــاوه ب ــولگ ترن گ

بخــش Related queries(، موضوعــات مشــابه )در قســمت Related topics( و حجــم 

ــد.  ــز نشــان می ده ــف کشــور انتخاب شــده را نی جســتجو در نواحــی و شــهرهای مختل

 

 

در قســمت کوئری هــا و موضوعــات مرتبــط می توانیــد بــا اســتفاده از منــوی کرکــره ای کنــار 

ــا مجمــوع  ــت )Rising( ی ــب رشــد محبوبی ــه ترتی ــج را ب ــود، نتای ــه دانل ــوط ب ــش مرب فل

ــًا وجــود کلمــه Breakout در جلــوی یــک  تعــداد جســتجو )Top( مشــاهده کنیــد. ضمن

عبــارت بــه معنــی رشــد محبوبیــت بســیار ســریع و ناگهانــی آن اســت. 
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حــال کــه بــا گــولگ ترنــدز آشــنا شــدیم، بــه ســراغ برخــی از مهم تریــن روش هــای کاربــردی 

بــرای اســتفاده از آمــار و ارقــام آن می رویــم.

 

1. روندهــای فصلــی را شناســایی کنیــد و در زمــان مناســب بــه تولیــد و 
تبلیــغ محتــوا بپردازیــد

احتمــااًل می دانیــد کــه حجــم جســتجو بــرای برخــی از کلمــات کلیــدی بــه فصــل یــا 

زمان هــای خاصــی وابســته اســت. به عنوان مثــال، تصویــر زیــر اطاعــات گــولگ ترنــد بــرای 

کلمــه کلیــدی Umbrella بــه معنــی چتــر را در ایاالت متحــده نشــان می دهــد:

 

ــه  ــر اســت، چراک ــن پرکاربردت ــر در مــاه ژوئ ــری چت ــد، کوئ ــه مشــاهده می کنی همان طــور ک

فصــل بارندگــی از ایــن مــاه شــروع می شــود و طبیعتــًا مــردم عاقــه ای بــه خیــس شــدن 

ندارنــد. 

ــارات  ــا عب ــات ی ــل کلم ــا تجزیه وتحلی ــی اســت ب ــر کســب وکار شــما هــم فصل ــن اگ بنابرای

جســتجو شــده )کوئــری( مرتبــط و متناســب در گــولگ ترنــدز می توانیــد زمان هــای اوج و 

افــت عاقــه مــردم را پیش بینــی کنیــد. ســپس از دو طریــق می توانیــد از اطاعاتــی کــه 

بــه دســت آورده ایــد اســتفاده کنیــد:
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- هم زمــان بــا دوره اوج، محتــوای مناســب و مرتبــط تهیــه و منتشــر کنیــد: به عنوان مثــال، 

اگــر چتــر می فروشــید می توانیــد مقالــه ای بــا عنــوان »چگونــه بــرای فصــل بارندگــی آمــاده 

شــویم؟« تهیه کــرده و آن را در مــاه اوج جســتجوها منتشــر کنیــد، چراکــه ایــن زمانــی 

اســت کــه مشــتریان بالقــوه شــما بــه دنبــال چنیــن اطاعاتــی هســتند. 

- قبــل از دوره اوج، صفحــات مرتبــط وب ســایت خــود را تقویــت و بهینه ســازی کنیــد: 

مثــًا فــرض کنیــم کــه از قبــل یــک مقالــه بــا عنــوان »چگونــه بــرای فصــل بارندگــی آمــاده 

شــویم؟« یــا صفحــه ای بــرای فــروش چتــر در ســایت خــود داریــد. در چنین شــرایطی منطق 

حکــم می کنــد کــه چنــد مــاه قبــل از دوران اوج )مثــًا دو تــا ســه مــاه( بــرای تقویــت و 

بهینه ســازی چنیــن صفحاتــی اولویــت قائــل شــوید. مثــًا از دو مــاه قبــل می توانیــد یــک 

کمپیــن بــک لینــک ســازی بــه راه بیندازیــد تــا هنگامی کــه بــه دوره اوج رســیدید جایــگاه 

بهتــری در نتایــج جســتجو کســب کــرده باشــید. 

 

ــدی  ــات کلی ــت کلم ــی محبوبی ــا کاهش ــی ی ــد افزایش ــی رون ــا بررس 2. ب
ــد ــم بگیری ــوا تصمی ــد محت ــرای تولی ب

چنانچــه درصــدد تولیــد و انتشــار یــک مقالــه جــذاب و کاربرپســند هســتید، تــا وقتی کــه 

وضعیــت موضــوع موردنظــر را در گــولگ ترنــدز بررســی نکرده ایــد دســت به قلم نبریــد، 

ــًا تولیــد محتــوا بــرای موضوعاتــی کــه محبوبیــت آن هــا رونــد کاهشــی دارد،  چراکــه غالب

ــود.   چیــزی به جــز اتــاف وقــت نخواهــد ب

ــا  ــر کــه از Adwords گرفته شــده، حجــم جســتجو ی ــه آمــار زی ــا توجــه ب ــال، ب به عنوان مث

محبوبیــت فیجــت اســپینر از یویــو بیشــتر اســت. 
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بــا توجــه بــه ایــن آمــار، منطــق حکــم می کنــد کــه اگــر بــه دنبــال بازاریابــی بــرای چنیــن 

ــرای فیجــت اســپینر اولویــت قائــل شــوید؛ امــا ایــن ارقــام همه چیــز  اقامــی هســتید، ب

ــه نمــودار  ــد. ب ــز در نظــر بگیری ــی محبوبیــت را نی ــا نزول ــد صعــودی ی ــد رون نیســت و بای

ــد: ــدز گرفته شــده توجــه کنی ــه از گــولگ ترن ــر ک مقایســه ای زی

 

همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد محبوبیــت اســپینر در مــاه مــه ســال 2017 ســر بــه فلــک 

کشــیده، امــا از آن زمــان تــا جایــی افــت کــرده کــه تقریبــًا بــه صفــر رســیده اســت. از طــرف 

ــوز هــم مجمــوع جســتجو  دیگــر، وضعیــت یویــو نســبتًا ثابــت مانــده اســت. شــاید هن
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بــرای یویــو کمتــر باشــد، امــا بــا رونــد رو بــه افتــی کــه گــولگ ترنــدز نشــان می دهــد تولیــد 

محتــوا بــرای اســپینر منطقــی نخواهــد بــود. 

 

3. موضوعــات محبــوب و متناســب را پیــدا کــرده و از فرصــت موجــود 
ــد ــرداری کنی بهره ب

بــا مراجعــه بــه صفحــه Trending Searches از وب ســایت گــولگ ترنــدز می توانیــد 

کوئری هایــی کــه میــزان جســتجوی آن هــا در 24 ســاعت گذشــته رشــد قابل توجهــی 

ــد.  ــن کنی ــود را تعیی ــر خ ــد کشــور موردنظ ــا می توانی ــد. در اینج داشــته را مشــاهده کنی

البتــه متأســفانه هنــوز کشــور ایــران بــه فهرســت کشــورهای ایــن صفحــه اضافــه نشــده، 

ــان  ــن جســتجوهای ایرانی ــدز، مشــاهده محبوب تری ــولگ ترن ــه رشــد گ ــد رو ب ــا رون ــا ب ام

در آینــده نزدیــک دور از انتظــار نخواهــد بــود؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه ایــن 

بخــش دارد بــا ذکــر یــک مثــال نحــوه بهره بــرداری از آن را توضیــح می دهیــم.

فــرض کنیــم کــه وباگــی داریــد کــه در آن دربــاره هنرمنــدان محبــوب یــا ســلبریتی ها 

مطلــب می نویســید. در روز چهــارم مــاه مــارس 2018 )روز برگــزاری نوزدهمیــن دوره 

مراســم اســکار( بــه صفحــه مزبــور مراجعــه می کنیــد و می بینیــد کــه موضوعــات مرتبــط 

بــا مراســم اســکار بیشــترین محبوبیــت را پیــدا کــرده یــا به اصطــاح »ترنــد« شــده اســت. 

ســؤالی کــه شــاید بــرای شــما مطــرح شــود ایــن اســت کــه آیــا ایــن واقعیــت کــه در حــال 

حاضــر موضــوع اســکار بیشــترین حجــم جســتجو را بــه خــودش اختصــاص داده بــه ایــن 

معنــی نیســت کــه دیگــر از قافلــه عقــب مانده ایــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه لزومــًا خیــر. 

بــه رونــد جســتجوی کلمــه اســکار در طــول یــک هفتــه، از دوم تــا نهــم مــاه مــارس توجــه 

کنیــد:
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همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد، اوج جســتجو در روز چهــارم مــارس نبــوده، بلکــه پنجــم 

مــارس اســت و در روز ششــم مــاه افــت می کنــد؛ بنابرایــن اگرچــه کــه زمــان بهره بــرداری از 

چنیــن فرصت هایــی کوتــاه اســت، امــا معمــواًل بــه یــک روز محــدود نمی شــود. 

در  مــادر«  »روز  عبــارت  به عنوان مثــال،  نیســت؛  این طــور  هــم  همیشــه  درعین حــال 

ــرای مناســبت  ــل ب ــر از قب ــواردی اگ ــن م ــد نشــد. در چنی ــادر ترن ــا روز م ایاالت متحــده ت

پیــش رو برنامه ریــزی و محتــوا تهیــه نکــرده باشــید، فرصــت مناســب را از دســت خواهیــد 

داد؛ امــا چطــور می توانیــد ایــن مــوارد را پیش بینــی کنیــد؟ 

اگــر مناســبت موردنظــر در بازه هــای زمانــی منظــم )مثــًا فصلــی یــا ســاالنه( تکــرار می شــود، 

کافــی اســت کــه آخریــن نقطــه اوج را پیــدا کــرده و بــه فراخــور بــرای آن برنامه ریــزی کنیــد. 

در ایــن رابطــه بــه مــورد بعــدی مراجعــه کنیــد:

مقاله مرتبط: راهنمای استفاده از گولگ وبمستر تولز و آموزش جامع و گام به گام آن

 

10



آموزش گولگ ترندز؛ چطور از این ابزار برای رشد کسب وکارمان  
استفاده کنیم؟

www.modireweb.com

4. برای تنظیم تقویم محتوا از گولگ ترندز کمک بگیرید
ــی 5 ســاله نگاهــی  ــازه زمان ــدز در یــک ب ــه داده هــای گــولگ ترن ــی، ب ــال قبل ــر مث ــا تکیه ب ب

می اندازیــم:

 

ازآنجایی کــه مراســم اســکار هــر ســال در مــاه مــارس برگــزار می شــود، میــزان جســتجوی 

کلمــه کلیــدی اســکار تقریبــًا در روزهــای ثابــت و مشــخصی از ســال بــه اوج می رســد؛ 

بنابرایــن بایــد ایــن نکتــه را در تقویــم محتــوای خــود لحــاظ کنیــد و بــرای تولیــد محتــوا 

برنامــه داشــته باشــید. البتــه ایــن مــورد اظهر من الشــمس اســت، امــا مــوارد چالشــی تری 

نیــز وجــود دارد. به عنــوان نمونــه، بــه نمــودار زیــر توجــه کنیــد:
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در اینجــا نقطــه اوج در هرمــاه تکــرار می شــود. در چنیــن مــواردی چــه بایــد کــرد؟ اگــر کلمــه 

کلیــدی موردنظــر کشــش الزم بــرای تهیــه محتــوا به صــورت ماهانــه را نداشــته باشــد 

چطــور؟ بهتریــن کاری کــه بــرای حــل ایــن معضــل و بهره بــرداری حداکثــری از ایــن فرصــت 

ــد و ســپس  ــه کنی ــب تهی ــک مطل ــه ی ــن اســت ک ــد، ای ــد انجــام بدهی ــاوب می توانی متن

هرمــاه آن را بــا اطاعــات جدیــد بــه روز کنیــد. 

 

5. بــا اســتفاده از قســمت related queries کلمه هــای کلیــدی جدیــد 
پیــدا کنیــد

گــولگ ترنــدز در زیــر نمــودار میــزان محبوبیــت، کوئــری هــای مرتبــط بــا کوئــری موردنظــر 

ــه  ــرادی ک ــر، اف ــه جــدول زی ــا توجــه ب ــه ب ــوان نمون ــش می دهــد. به عن ــز نمای شــما را نی

عبــارت »ســاعت مردانــه« را جســتجو کرده انــد، بــه دنبــال قیمــت ســاعت ســیتی زن مردانــه 

نیــز هســتند:

 

 

ایــن اطاعــات گــولگ ترنــدز نه تنهــا یــک فرصــت فوق العــاده بــرای پیداکــردن کلمــات 
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کلیــدی بیشــتر و بهتــری اســت کــه چه بســا تابه حــال بــه ذهنتــان خطــور نکــرده، بلکــه بــه 

ــا نیازهــای مشــتری بالقــوه و کلیــت خواســته های وی را نیــز درک  ــد ت شــما کمــک می کن

کنیــد.

ــر  ــه جلوت ــد یــک مرحل ــال کلمه هــای کلیــدی بیشــتری هســتید می توانی ــه دنب چنانچــه ب

برویــد و بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از عبــارات ایــن بخــش، کوئــری هــای مرتبــط بــا آن را 

نیــز بررســی کنیــد. 

 

6. مناطــق و شــهرهایی کــه بیشــتر بــه دنبــال خدمــات یــا محصــوالت 
شــما هســتند را شناســایی کنیــد و آن هــا را هــدف قــرار دهیــد

گــولگ ترنــدز مناطــق و شــهرهایی کــه کوئــری موردنظــر شــما در آن هــا محبوب تــر اســت را 

نیــز نمایــش می دهــد. ایــن قابلیــت پاســخی اســت بــه ایــن ســؤال بنیادیــن کــه »کــدام 

مناطــق و نواحــی بیشــتر بــه آنچــه عرضــه می کنیــد نیــاز دارنــد؟«

به عنوان مثال، نمودار زیر به کلمه کلیدی »کولر« تعلق دارد:
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همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد بیشــترین حجــم جســتجو بــرای کلمــه کولــر در محــدوده 

خوزســتان و بوشــهر انجام گرفتــه اســت. بــا تغییــر Subregion بــه City از بــاالی ایــن 

جــدول می توانیــم شــهرهایی کــه بیشــتر بــه ایــن کلمــه کلیــدی عاقه منــد هســتند را نیــز 

پیــدا کنیــم:

 

 

به منظور بهره برداری از این اطاعات:

- مناطقــی کــه میــزان عاقه منــدی مــردم آن هــا بــه کلمــه کلیــدی هــدف بیشــتر اســت را بــا 

تبلیغــات کلیکــی )مثــًا AdWords گــولگ( هــدف قــرار بدهیــد. بــه لطــف اطاعــات گــولگ 

ترنــدز دیگــر لزومــی نــدارد کــه ســرمایه خــود را بــا هــدف قــرار دادن لک کشــور هــدر بدهیــد. 

- محتــوای کاربــردی و ســودمندی تهیــه و منتشــر کنیــد که مخصوص ســاکنین این مناطق 

نوشته شــده اســت. به عنوان مثــال، »راهنمــای کاهــش هزینــه بــرق بــرای خوزســتانی ها در 

فصــل گرما«.

به عــاوه، از همیــن تاکتیــک می توانیــد بــرای بهینه ســازی ســئوی محلــی در راســتای 

پیشــبرد کســب وکار یــا تخصــص خــود نیــز بهره بــرداری کنیــد. به عنوان مثــال، اگــر حســابدار 

14



آموزش گولگ ترندز؛ چطور از این ابزار برای رشد کسب وکارمان  
استفاده کنیم؟

www.modireweb.com

هســتید می توانیــد بــا جســتجوی کلمــه »حســابدار« در گــولگ ترنــدز بفهمیــد کــه در کــدام 

مناطــق حجــم جســتجو و لــذا میــزان نیــاز بــه ایــن حرفــه بیشــتر اســت. ســپس بــا 

ــه ســئوی  ــوط ب ــات مرب ــد اقدام ــد می توانی ــه دســت آورده ای ــه ب ــی ک اســتفاده از اطاعات

محلــی را تقویــت و بهینه ســازی کنیــد؛ مثــًا صفحاتــی ایجــاد کنیــد کــه مختــص ســاکنان 

ایــن مناطــق باشــد. حتــی از ایــن اطاعــات می توانیــد بــرای برنامه ریــزی در جهــت توســعه 

کســب وکار در مناطــق جغرافیایــی دیگــر اســتفاده کنیــد.

بیشتر بدانید: 10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

7. روند رشد برند خود را زیر نظر بگیرید
بــا اســتفاده از گــولگ ترنــدز می توانیــد افــت و رشــد حجــم جســتجو بــرای کلمــات و 

عبارت هــای مختلــف را مشــاهده کنیــد. حــال چنانچــه بــه دنبــال تقویــت جایــگاه برنــد 

خــود و افزایــش توجــه نســبت بــه آن هســتید و بــر روی امــور مرتبــط بــا آن ســرمایه گذاری 

کرده ایــد، به منظــور مشــاهده میــزان اثربخشــی کار خــود می توانیــد رونــد محبوبیــت نــام 

برندتــان را از طریــق گــولگ ترنــدز بررســی کنیــد. 

 

حرف آخر
گــولگ ترنــدز یکــی از ابزارهــای بســیار مفیــد و کاربــردی بــرای ســئو اســت، چراکــه اطاعــات 

بــه روزی را در رابطــه بــا روندهــا یــا به اصطــاح »ترنــد« هــای محبــوب در اختیــار شــما قــرار 

می دهــد. به عــاوه، بــا بررســی و آنالیــز اطاعــات ایــن وب ســایت می توانیــد از روندهایــی 

کــه معمــواًل در بازه هــای زمانــی مشــخص تکــرار می شــوند آگاهــی پیــدا کــرده و بــا تولیــد 

محتــوا بــرای دوره تکــرار بعــدی آن هــا افــراد موردنظــر را هــدف قــرار دهیــد. 
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ــدز در مــورد کلمه هــای کلیــدی نیــز نه تنهــا آمــار و رونــد رشــد و افــت آن هــا را  گــولگ ترن

ــات  ــا کلم ــط ب ــات مرتب ــدی و موضوع ــای کلی ــش کلمه ه ــا نمای ــه ب ــد، بلک ــان می ده نش

ــده می دهــد.  ــه شــما ای ــن ب ــرای انتخــاب کلمــات جایگزی ــان، ب ــدی اصلی ت ــارات کلی و عب

افــزون بــر ایــن، عمــًا بــه شــما نشــان می دهــد کــه کاربــران و مشــتریان هدفتــان بیشــتر 

ــذا شــما را در جریــان نیازهــای جــاری آن هــا قــرار می دهــد.  بــه دنبــال چــه هســتند و ل

گــولگ ترنــدز به عنــوان یــک ابــزار رایــگان و مؤثــر بــا تمــام ســادگی خــود اطاعاتــی را 

ــای بســیار  ــد قدم ه ــا می توانی ــرداری از آن ه ــا بهره ب ــه ب ــد ک ــرار می ده ــار شــما ق در اختی

مثبتــی را در مســیر پیشــبرد برنامه هــای آتــی خــود برداریــد. لــذا بــا توجــه بــه توضیحــات 

ــا و از  ــدن همان ــدز غافــل نشــوید کــه غافــل مان ــرداری از گــولگ ترن ــب از بهره ب ایــن مطل

قافلــه عقــب مانــدن نیــز همانــا.
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