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گــولگ ادوردز یــک ابــزار پیشــرفته اســت کــه ظاهــری بســیار ســاده دارد و تبلیغــات آنالیــن 

بــه کمــک آن بــه شــل های مختلفــی انجــام می شــود. هــدف از اســتفاده از چنیــن ابــزاری، 

ــر اســاس جســتجوهای  ــروش محصــوالت و خدمــات ب ــرای ف ــد ب جــذب مشــتریان جدی

ــرل و  ــرای کنت ــولگ ادز ب ــا برخــالف ظاهــر آن، گ ــران اســت. ام ــه توســط کارب صــورت گرفت

انجــام تبلیغــات بســیار ســخت اســت و کاربــران نیــاز دارنــد کــه ویژگی هــا و قابلیت هــای 

آن را بــه خوبــی بشناســند.

در گــولگ ادوردز معیارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه شــما بــا یــاد گرفتــن آن هــا می توانیــد 

ــث  ــوع باع ــن موض ــید. ای ــته باش ــات را داش ــن تبلیغ ــن، بهتری ــه ممک ــن هزین ــا کمتری ب

افتــادن بســیاری از بازاریابــان در دامهــای تبلیغاتــی شــده و بــه همیــن دلیــل اکثــر آنهــا 

ــر آن داشــت کــه  ــزار هســتند. ایــن شــدت از اشــتیاق مــا را ب ــال یادگیــری ایــن اب ــه دنب ب

ــا Google AdWords آشــنا شــویم: ــا بیشــتر ب فاکتورهــای مختلفــی را بررســی کنیــم ت

 

• گولگ ادوردز چیست و چگونه کار می کند؟

• نمره و امتیاز کیفی چیست و چگونه باالترین نمره را به دست بیاوریم؟

• چگونــه می توانیــم Google AdWords را بــرای یــک گــروه خــاص از مخاطبــان سفارشــی 

کنیم؟

• آیا می توانیم از رفتار رقبا برای تبلیغات کسب و کار خودمان استفاده کنیم؟

• کلمــه کلیــدی هــدف چیســت؟ کلمــات کلیــدی منفــی چــه هســتند؟ چطــور از ایــن 

ابزارهــا بــرای کاهــش هزینه هــا اســتفاده کنیــم؟

• اصطالحات رایج در استفاده از ابزار گولگ ادز چه هستند؟

• چطور می توانیم از گوشی های هوشمند در صنعت تبلیغات استفاده کنیم؟
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این هــا مــواردی هســتند کــه در ایــن مطلــب بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت و جزئیــات هرکدام 

را بــا تصاویــر مرتبــط نشــان می دهیــم. پــس ســعی کنیــد ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد.

 
گولگادوردزچیستوچگونهکارمیکند؟

 گــولگ ادوردز یــا Google AdWords یــا حتــی تبلیغــات گــولگ، بــه ابــزاری گفتــه می شــود 

ــا آن  کــه امــکان انجــام تبلیغــات در موتــور جســتجوی گــولگ و ســایر ابزارهــای مرتبــط ب

ــه ازای هــر کلیکــی کــه از موتورهــای  ــی اســت و شــما ب ــزار پول ــه مــا می دهــد. ایــن اب را ب

جســتجو دریافــت می کنیــد، بایــد هزینــه بپردازیــد. بــه همیــن دلیــل، بــه ایــن روش 

تبلیغــات کلیکــی یــا تبلیغــات ppc نیــز گفتــه می شــود )نگــران نباشــید ppc و ســایر 

اصطالحــات مربــوط بــه ایــن حــوزه را بــه طــور کامــل بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد(.

امــا حتمــًا می خواهیــد بدانیــد کــه گــولگ ادوردز چگونــه کار می کنــد؟ سیســتم تبلیغــات 

در گــولگ بــه یــک مزایــده یــا حراجــی شــبیه اســت. فــرض بگیریــد شــما می خواهیــد یکــی 

ــه مزایــده گذاشــته شــده اســت.  از بهتریــن صندلی هــای ورزشــگاه آزادی را بخریــد کــه ب

طبیعتــا شــما پیشــنهادهایی می دهیــد و رقبــای شــما نیــز پیشــنهادهایی! در اینجــا، روال 

کار بدیــن صــورت اســت کــه باالتریــن پیشــنهاد، صاحــب آن صندلــی می شــود.

ــی  ــد رفتارهــای قبل ــد، صاحــب ورزشــگاه آزادی معیارهــای دیگــری مانن  حــاال فــرض کنی

شــما در ورزشــگاه و وضعیــت پوشــش و شــخصیت شــما را نیــز در ایــن مزایــده در نظــر 

می گیــرد. طبیعتــًا هــر چــه رفتارهــای قبلــی شــما بهتــر باشــد و از لحــاظ شــخصیتی بهتــر 

باشــید، شــانس موفقیــت شــما در مبالــغ یکســان، باالتــر اســت.
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 همیــن وضعیــت را بــرای مزایــده گــولگ ادوردز نیــز در نظــر بگیریــد. در واقــع گــولگ ادز یک 

مزایــده بــرای پیشــنهاد قیمــت برگــزار می کنــد و همزمــان بــا آن نمــره کیفــی تبلیغــات شــما 

را نیــز در نظــر می گیــرد )نمــره کیفــی را هــم در بندهــای بعــدی بیشــتر توضیــح می دهیــم(.

 

برخیازاصطالحاتیکههنگاماستفادهازGoogleAdWordsبایدبدانید
 اگــر می خواهیــد وارد حــوزه اســتفاده از تبلیغــات گــولگ و ابزارهــای مختلــف آن شــوید، 

الزم اســت بــا برخــی از اصطالحــات مربــوط بــه آن بیشــتر آشــنا شــوید تا بتوانید در شــرایط 

مختلــف، عکــس العمــل مناســبی داشــته باشــید. برخــی از ایــن اصطالحــات، عبارتنــد از:

•ppc: ایــن اصطــالح برگرفتــه از Pay Per Click اســت کــه بــه معنــی پرداختــی شــما بــه 

ــد نشــان دهنــده  ــه صــورت غیرمســتقیم می توان ازای هــر کلیــک اســت. ایــن اصطــالح ب

تبلیغــات کلیکــی در بســیاری از منابــع نیــز باشــد.

•CPC: ایــن اصطــالح مخفــف cost per click اســت کــه بــه معنــی هزینــه بــه ازای هــر 
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کلیــک اســت. ایــن معیــار بــرای کســانی کــه هزینــه تبلیغــات خــود را می ســنجند، مناســب 

است.

ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــف Click-Through-Rate برگرفت ــالح از مخف ــن اصط •CTR: ای

معنــی نــرخ کلیــک خــوری تبلیغــات اســت. در واقــع نشــان می دهــد کــه تبلیغــات شــما بــه 

ازای هــر بــار نمایــش، چــه مقــدار کلیــک دریافــت کــرده اســت.

•ROI: ایــن کلمــه از مخفــف Return on Investment برگرفتــه شــده اســت و بــه معنــی 

نــرخ بازگشــت ســرمایه در تجــارت و تبلیغــات اســت.

•Negativekeywords: ایــن اصطــالح بــه معنــی کلمــات کلیدی منفی شــناخته می شــود 

ــرای آن نشــان  و در حقیقــت کلماتــی را نشــان می دهــد کــه نمی خواهیــم تبلیغــات مــا ب

ــال، مــا فروشــنده کفش هــای ورزشــی هســتیم و می خواهیــم  ــوان مث ــه عن داده شــود. ب

تبلیغــات خــود را بــر مبنــای کفــش ورزشــی انجــام دهیــم. ممکــن اســت گــولگ بخواهــد 

کــه تبلیغــات مــا را بــرای کفــش چرمــی نیــز نشــان دهــد. بنابرایــن مــا بــا تعریــف کفــش 

چرمــی بــه عنــوان کلمــه کلیــدی منفــی، از گــولگ می خواهیــم کــه تبلیغــات مــا را بــرای ایــن 

کلمــه کلیــدی نشــان ندهــد.

•callToAction: ایــن یــک نــوع کارت دعــوت بــرای کاربــران و بازدیدکننــدگان اســت. اگــر 

یــک جســتجو بــرای کلمــه کلیــدی مــورد نظــر مــا صــورت گیــرد و یــک کاربــر وارد صفحــه 

فــرود ســایت مــا شــود، ایــن ورود بــه کمــک دکمــه CTA انجــام می گیــرد.

•Competitionkeywords: ایــن اصطــالح بــه معنــی کلمــات کلیــدی رقابتــی هســتند. 

بــه عنــوان مثــال، در برخــی از کلمــات کلیــدی میــزان رقابــت بســیار باالســت. بهتــر اســت 

بدانیــد هرچــه رقابــت در یــک کلمــه کلیــدی باالتــر باشــد، شــما مجبــور هســتید کــه هزینــه 

بیشــتری بــرای تبلیغــات در آن بپردازیــد.
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•Qualityscore: نمــره کیفــی؛ همــان چیزیســت کــه در بحــث صندلــی ورزشــگاه آزادی 

بــه آن پرداختیــم. ایــن نمــره کیفــی بــه گــولگ اعــالم می کنــد کــه تبلیغــات شــما تــا چــه 

انــدازه کیفیــت دارد. بــرای ایــن مــورد توضیحــات بیشــتری در ادامــه خواهیــم داشــت.

• Campaign: ایــن مــورد همــان کمپین هــای مختلفــی را دربرمی گیــرد کــه احتمــااًل شــما 

نیــز آنهــا را تجربــه کرده ایــد. در واقــع منظــور از ایــن مــورد، تبلیغاتــی اســت کــه شــما بــه 

صــورت مجــزا بــرای کلمــات کلیــدی مختلــف انجــام می دهیــد. 

•session: ایــن اصطــالح نشــان دهنــده تعــداد ورود کاربــران و مانــدگاری آنهــا در یــک 

صفحــه مشــخص اســت. آمــار نشــان داده شــده بــرای ایــن اصطــالح معمــواًل بعــد از 30 

ــر باشــد، نشــان دهنــده میــزان کیفیــت و جذابیــت  ثانیــه ثبــت می شــود و هــر چــه بهت

وب ســایت شماســت.

•Eligible: ایــن اصطــالح معیــاری از تعــداد نمایــش آگهــی تبلیغاتــی شــما بــا توجــه بــه 

هزینــه تنظیــم شــده بــرای هــر نمایــش اســت. ایــن مــورد در حالتــی کــه شــما بخواهیــد 

مبلــغ تبلیغــات خــود را تنظیــم کنیــد، بــه کار شــما می آیــد.

 •Adgroups: ایــن نشــان دهنــده گروهــی از تبلیغــات شــما بــرای یــک اســتراتژی خــاص 

اســت. مثــاًل شــما تصمیــم می گیریــد کــه چنــد تبلیغــات بــرای یــک کلمــه کلیــدی خــاص 

انجــام دهیــد و همــه آنهــا بــه یــک شــل انجــام شــود. ایــن چنــد آگهــی در قالــب یــک 

گــروه تبلیغاتــی نمایــش داده می شــوند.

•Bidding: ایــن همــان معنــی تحــت اللفظــی مزایــده اســت کــه گــولگ ادوردز بــه کمــک 

ــد. ــف قضــاوت می کن ــن تبلیغات هــای مختل آن بی

بیشــتر بدانیــد: راهنمــای اســتفاده از گــولگ وبمســتر تولــز و آمــوزش جامــع و گام بــه گام 

آن
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چندنکتهمهمدرموردگولگادوردز
قبــل از اینکــه وارد بحــث گــولگ ادوارد و آمــوزش نحــوه کار بــا آن شــویم، الزم اســت کــه 

ســه نکتــه مهــم را در رابطــه بــا آن بدانیــد:

 

-گولگادوردزدرحالحاضربرایایرانیهادردسترسنیست

ــزار محــدود  ــه اســتفاده از ایــن اب ــه دالیــل سیاســی و تحریم هــا، دسترســی ایرانی هــا ب ب

شــده و الزم اســت کــه از راهکارهــای جایگزیــن اســتفاده کنیــم. بــه عنــوان مثــال، اســتفاده 

از وی پــی ان در ایــن مــورد می توانــد بــه شــما کمــک کنــد. فقــط ســعی کنیــد کــه وی پی ان 

شــما فقــط یــک کشــور را نشــان دهــد کــه گــولگ  نتوانــد آن را تشــخیص دهــد. یــک نکتــه 

ریــز: هــر جایــی کــه مجبــور بــه انتخــاب کشــور شــدید، یــا گزینــه همــه کشــورها را انتخــاب 

ــد از همــان سیســتم پیــش فــرض اســتفاده کنیــم. خوشــبختانه در  ــا ســعی کنی ــد ی کنی

مــورد انتخــاب زبــان فارســی محدودیتــی نداریــد.

-گولگادزیکروشفراگیرتبلیغاتیاست

ــه ایــن  ــرای مــا ایرانی هــا محــدود اســت، امــا ب ــزار ب ــا وجــود اینکــه اســتفاده از ایــن اب ب

ــی  معنــی نیســت کــه نمی توانیــم از آن اســتفاده کنیــم. شــما چــه یــک کســب و کار خیل

بــزرگ داشــته باشــید و چــه در حــوزه کســب و کارهــای اینترنتــی و کوچــک باشــید، امــکان 

اســتفاده از ایــن روش را داریــد. البتــه الزمــه اســتفاده Google AdWords، آمــوزش اســت 

کــه بتوانیــد بهتریــن و مناســب ترین شــرایط را انتخــاب کنیــد.
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-استفادهازاینابزاربرخالفتبلیغاتصورتگرفته،چندانهمآساننیست

ــه اســتفاده از آن  ــد ک ــار می کنن ــولگ ادوردز اظه ــای گ ــورد مزای ــع، در م ــه مناب ــًا هم تقریب

ــا آن را داشــته  ــه کار ب ــه تجرب ــرای کســانی ک ــه آســان اســت، امــا ب ــه ک آســان اســت. البت

باشــند. اگــر بخواهیــد رتبــه باالیــی بــه دســت بیاوریــد و در هزینه هــای خــود صرفه جویــی 

داشــته باشــید، هــم بایــد بتوانیــد رقبــای خــود را رصــد کنید و هــم توانایی پیشــنهاد دادن 

کلمــات کلیــدی مناســب را داشــته باشــید. در ضمــن، آشــنایی شــما بــا زبــان انگلیســی و 

ــد کــه در شــرایط  ــرا کمــک می کن ــج در ایــن حــوزه بســیار مهــم اســت؛ زی اصطالحــات رای

مختلــف، تغییراتــی بــا توجــه بــه وضعیــت مخاطبــان و بازدیدکننــدگان خــود داشــته 

باشــید.

-برایمهمانیآمادهباشید!

 وقتــی کــه شــما در گــولگ تبلیغــات می کنیــد، یعنــی می خواهیــد بازدیدکننــدگان را 

ــه یــک مهمانــی دعــوت کنیــد. اگــر در ایــن مهمانــی شــرایط پذیرایــی مناســب نباشــد،  ب

مطمئــن باشــید کــه مهمان هــای شــما ســریع تر خواهنــد رفــت. ایــن مثــال را زدیــم کــه بــا 

اهمیــت صفحــه فــرود آشــنا شــوید. هرچــه صفحــه فــرود شــما زیباتــر و از لحــاظ اطالعاتی 

تکمیل تــر، شــانس مانــدن بازدیدکننده هــا باالتــر رفتــه و می توانیــد نــرخ تبدیــل خــود را 

بــاال ببریــد.

ــرای رشــد کســب وکارمان  ــزار ب ــن اب ــور از ای ــدز؛ چط ــولگ ترن ــوزش گ ــد: آم بیشــتر بخوانی

ــم؟ اســتفاده کنی
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GoogleAdWordsشیوههایتبلیغاتدر
ــزار گــولگ ادوردز را بــه صــورت محــدود  اغلــب نوشــته ها و منابــع موجــود در اینترنــت اب

معرفــی می کننــد و معمــواًل بــرای نشــان دادن آن، بــه وجــود عالمــت Ad در کنــار نتایــج 

ــتند و از  ــوع هس ــزار متن ــن اب ــات در ای ــای تبلیغ ــا روش ه ــد. ام ــنده می کن ــتجو بس جس

ــرد: ــره می ب ــی به ــار روش کل چه

 
1.تبلیغاتدرنتایججستجو:

ایــن ســاده ترین و رایج تریــن نــوع تبلیغــات گــولگ اســت کــه بــا دیــدن عالمــت Ad در کنــار 

نتایــج جســتجو می توانیــد متوجــه آن شــوید:

 

مثــاًل همیــن تصویــر را ببینیــد. برای جســتجوی یــک کلمه کلیدی، دو نتیجــه اول تبلیغاتی 

هســتند که نشــان دهنده اســتفاده از تبلیغات گولگ در نتایج جســتجو اســت.

2.تبلیغاتویدیویی:
ایــن شــیوه از تبلیغــات گــولگ، بــا کمــک پلتفرم هــای ویدیویــی ماننــد یوتیــوب و ابزارهــای 
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دیگــر انجــام می گیــرد. در واقــع گــولگ از شــما یــک فیلــم تبلیغاتــی دریافــت می کنــد و آن 

را در پلتفرم هــا و سیســتم های مربــوط بــه خــود بــه نمایــش می گــذارد. احتمــااًل تبلیغــات 

5 ثانیــه ای در ابتــدا و در بیــن فیلم هــای پخــش شــده در یوتیــوب را دیده ایــد کــه مصــداق 

بــارز ایــن نــوع تبلیغــات اســت.

 
3.تبلیغاتنمایشی:

گــولگ بــرای تبلیغــات نمایشــی از وبالگ هــا و وب ســایت های مختلــف اســتفاده می کنــد. 

در ایــن حالــت شــما یــک بنــر تبلیغاتــی بــه گــولگ می دهیــد و آنهــا بنــر را در وب ســایت های 

پربازدیــد بــه نمایــش می گــذارد. در عــوض، وبالگ هــا و وب ســایت های میزبــان نیــز 

بابــت ایــن تبلیغــات، هزینــه دریافــت می کننــد.

4.تبلیغاتدراپلیکیشنها:
ــما  ــات ش ــه تبلیغ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب ــی اس ــات نمایش ــد تبلیغ ــز همانن ــن روش نی ای

در اپلیکیشــن های گوشــی های هوشــمند بــه نمایــش گذاشــته می شــود. تبلیغــات در 

اپلیکیشــن ها هنــوز در ابتــدای راه اســت و احتمــااًل در ســال های بعــد بیشــتر از آنهــا 

ــنید. ــم ش خواهی

 
کارباگولگادوردزراازکجاشروعکنیم؟

در بــاال تقریبــًا بــه تمامــی پیــش نیازهــا و اطالعــات کلــی مــورد نیــاز بــرای اســتفاده از گــولگ 

ادز اشــاره کردیــم. فکــر کنــم االن زمــان آن رســیده باشــد کــه نحــوه کار بــا ایــن ابــزار را بــه 

شــکلی دقیــق و بــه صــورت جزئــی معرفــی کنیــم. بــرای شــروع کار بایــد بــه آدرس اینترنتــی 

https://ads.google.com/home برویــد )حتمــًا vpn خــود را کــه روشــن کرده ایــد!(. در 
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اینجــا شــما بــه یــک صفحــه هدایــت می شــوید کــه در آن دکمــه اســتارت یــا شــروع آغــاز 

کار شماســت:

 

اگــر بــر روی دکمــه اســتارت کلیــک کنیــد، وارد یــک صفحــه ماننــد تصویــر زیــر می شــوید کــه 

در آن بایــد آدرس ایمیــل خــود و آدرس وب ســایت تان را وارد کنیــد. در انتهــای صفحــه 

ــر  ــی سفارشــی ســازی و تغیی ــه معن ــورد اول ب ــه م ــرار دارد ک ــار شــما ق ــه در اختی دو گزین

ــوده و مــورد دوم نیــز همــان تنظیمــات پیــش  ــه مــوارد دلخــواه ب ــا توجــه ب تنظیمــات ب

فــرض گــولگ اســت. بــا پــر کــردن ایــن مــوارد، وارد یــک صفحــه دیگــر خواهیــد شــد کــه آن 

ــد: ــر می بینی را در زی
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از آنجایــی کــه مــا بــرای ایــن اکانــت هیــچ کمپیــن تبلیغاتــی انجــام نداده ایــم، اطالعاتــی 

در ایــن مــورد نیســت. امــا در هــر صــورت از ســمت چــپ شــما می توانیــد اطالعاتــی در 

مــورد کلیــه کمپین هــا ماننــد تعــداد کلیک هــا، تعــداد نشســت ها، میانگیــن CPC یــا 

همــان هزینــه بــه ازای هــر کلیــک و همچنیــن هزینــه کلــی هــر کمپیــن را مشــاهده کنیــد. 

همچنیــن در ســمت چــپ، گزینــه setting و Locations را می بینیــد کــه بعــدًا توضیــح 

خواهیــم داد:
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ــه آن  ــدا ب ــه ابت ــاال اســت ک ــزار Tools در گوشــه ســمت چــپ ب ــن بخــش، اب امــا مهمتری

ــر زیــر خواهیــد  ــز کلیــک کنیــد نمایــی هماننــد تصوی ــر روی تول خواهیــم پرداخــت. اگــر ب

دیــد:
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قســمت های مهــم و مــورد بحــث در ایــن مطلــب را بــا عالمــت مســتطیل مشــکی رنــگ 

ــن  ــن ای ــرا گرفت ــم. ف ــح دهی ــا را توضی ــدی آنه ــای بع ــا در بخش ه ــم ت ــخص کرده ای مش

ــولگ ادوردز ضــروری هســتند. ــا گ ــوزش کار ب ــرای آم قســمت ها ب

 

یکپیشنهادجالب

در مــوارد مهــم نشــان داده شــده در تصویــر قبــل، از یــک گزینــه چشــم پوشــی کردیــم کــه 

تاثیــری در نحــوه انجــام تبلیغــات در گــولگ نــدارد. امــا شــاید بــرای شــما جالــب بــه نظــر 

ــه  ــع موقعیــت شــما در تبلیغــات گــولگ ب ــد. در واق ــزار اســتفاده کنی ــن اب ــه از ای برســد ک

دو صــورت اســت: یــا قبــاًل تبلیغــات را انجــام داده ایــد و بــه دنبــال رصــد آن هســتید، یــا 

می خواهیــد بــه تازگــی تبلیغــات خــود را شــروع کنیــد.

ــر روی  ــد و ب ــه Ad Preview and Diagnosis Tool بروی ــه ســراغ گزین ــم ب توصیــه می کن

ــش  ــکان نمای ــه در آن ام ــوید ک ــد می ش ــه جدی ــک صفح ــا وارد ی ــد. اینج ــک کنی آن کلی

ــر  ــه در تصوی ــور ک ــم می شــود. همانط ــان فراه ــایر رقبایت ــی شــما و س ــای تبلیغات آگهی ه

زیــر می بینیــد، اگــر شــما کلمــه کلیــدی کفــش ورزشــی را وارد کنیــد، کلیــه تبلیغــات مربــوط 

بــه آن در قالب هــای مختلــف نمایــش داده می شــود. بــه عنــوان مثــال، شــما می توانیــد 

ــت هــا  ــه کفــش ورزشــی در گوشــی های همــراه، در دســکتاپ و در تبل ــوط ب تبلیغــات مرب

ببینیــد. ایــن بهتریــن فرصــت بــرای ایــن رصــد کــردن ســایر رقبــا و اتخــاذ اســتراتژی 

تبلیغاتــی مناســب اســت:
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آموزشکارباکیوردپلنر

کیبــورد پلنــر )Keyword Planner( یکــی از بهتریــن ابزارهــای گــولگ ادوردز اســت کــه هــم 

در انجــام تبلیغــات گــولگ و هــم در پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی بــرای نوشــتن مطالــب بــه 

کار می آیــد ایــن ابــزار بــه مــا کمــک می کنــد کــه کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا یــک کلمــه خــاص 

ــدازه اســت.  ــه چــه ان ــدی ب ــن کلمــه کلی ــت در ای ــزان رقاب ــه می ــم ک ــم و ببینی ــدا کنی را پی

قانــون کلــی در کیــورد پلنــر بــه ایــن صــورت اســت کــه هرچــه رقابــت در یــک کلمــه کلیــدی 

باالتــر باشــد، تبلیغــات در آن گران تــر خواهــد بــود.

حــاال فــرض می گیریــم کــه مــا بــه دنبــال انجــام تبلیغــات بــر اســاس کلمــه کلیــدی کفــش 

ــرای وارد کــردن کلمــه  ــر وارد شــوید، قســمتی ب ــورد پلن ــزار کی ــه اب ورزشــی هســتیم. اگــر ب

کلیــدی در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد بــه فارســی آن را وارد کنیــد. اگــر کلمــه کلیــدی مــورد 
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نظــر را وارد کنیــد و اینتــر بزنیــد، وارد صفحــه دیگــری خواهیــد شــد کــه هماننــد تصویــر 

زیــر اســت:

 

حــاال بــا مــا همــراه باشــید تــا ایــن تصویــر را بــه شــل های مختلــف بــرای شــما تجزیــه 

ــه  ــد گزین ــگ، شــما چن ــر و مســتطیل قرمــز رن ــی تصوی ــم. در قســمت باالی ــل کنی و تحلی

در اختیــار داریــد کــه بــه کمــک آن موقعیــت مکانــی، زبــان و همچنیــن شــبکه جســتجو 

را می توانیــد انتخــاب کنیــد. در قســمت موقعیــت مکانــی بهتــر اســت همــه کشــورها 

را انتخــاب کنیــد یــا از همــان تنظیمــات پیــش فــرض اســتفاده کنیــم. در قســمت زبــان 

خوشــبختانه بــه شــما گزینــه فارســی داده می شــود. در قســمت شــبکه جســتجوی شــما 

بایــد مشــخص کنیــد کــه تبلیغاتتــان بــرای کــدام یــک از موتورهــای جســتجو انجــام شــود.

در قســمت پایین تــر، یــک مســتطیل خاکســتری رنــگ می بینیــد کــه تعــداد کلمــات کلیــدی 
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پیشــنهادی را بــه شــما نشــان می دهــد. امــا اگــر کمــی پایین تــر و مســتطیل زرد رنــگ را 

ببینیــد، یــک جــدول چنــد ســتونه می بینیــد کــه بخشــهای مختلــف آن بــرای شــما جــذاب 

اســت. اگــر از ســمت چــپ شــروع کنیــم، ســتون اول وضعیــت کلمــه کلیــدی مــورد نظــر و 

ارتبــاط آن بــا ســایر کلمــات کلیــدی مرتبــط را نشــان می دهــد. بــه عنــوان مثــال بــرای کلمــه 

کلیــدی کفــش ورزشــی، از کلمــات دیگــری ماننــد کفــش و کفــش مردانــه و حتــی لبــاس 

نیــز می توانیــد اســتفاده کنیــد.

ــدی را نشــان  ــات کلی ــدام از کلم ــر ک ــرای ه ــه ب ــداد جســتجوهای ماهیان ســتون دوم تع

ــار  ــا 100 ب ــن 10 ت ــاه بی ــرای کلمــه کفــش ورزشــی در م ــداد جســتجو ب ــاًل تع می دهــد. مث

ــن  ــاس بی ــرای لب ــا 1000 و ب ــن 100 ت ــرای کلمــه کفــش بی ــار ب ــن آم ــه ای ــی ک اســت، در حال

ــا 10000 تغییــر می کنــد. ســتون ســوم میــزان رقابــت در هــر کلمــه کلیــدی را نشــان  1000 ت

می دهــد. بــه عنــوان مثــال میــزان رقابــت در کلمــه کلیــدی کفــش ورزشــی و کفــش بســیار 

باالســت، امــا ایــن رقابــت در کلمــه ماننــد کفــش مردانــه پاییــن اســت و می توانیــد هزینــه 

کمتــری بــرای آن بپردازیــد.

ســتون چهــارم مربــوط بــه تعــداد نشســت های آگهی هــای تبلیغاتــی مربــوط بــه هــر کلمــه 

ــال اســتفاده از  ــه دنب کلیــدی اســت. ســتون پنجــم و ســتون ششــم کســانی اســت کــه ب

گــولگ ادوردز هســتند. در ســتون پنجــم شــما می توانیــد پایین تریــن رقــم پیشــنهادی 

بــرای تبلیغــات و درصــد ششــم باالتریــن رقــم پیشــنهادی بــرای هــر کلیــک را ببینیــد. ایــن 

آمــار بــرای دادن پیشــنهاد مناســب و کســب رتبــه خــوب در تبلیغــات گــولگ ایــده آل اســت.

انتخابمخاطبواستراتژیمزایدهدرگولگادوردز
اگــر بــه قســمت دوم مربــوط بــه ابــزار Tools )یعنــی SHARED LIBRARY( برویــم، 

16



گولگ ادوردز و راهنمای جامع و کامل کار با آن

www.modireweb.com

ــرای انتخــاب  ــار مــا قــرار می گیــرد. قســمت Audience manager ب ــه در اختی چنــد گزین

 Negative بــرای انتخــاب اســتراتژی مزایــده و Bid strategies ،مخاطبیــن تبلیغــات

keyword lists بــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی منفــی اســت.

 

آموزشنحوهانتخابمخاطبدرتبلیغاتگولگ

ــادی برخــوردار اســت. انتخــاب مخاطــب  انتخــاب مخاطــب هــدف از اهمیــت بســیار زی

هــدف بــه شــما کمــک می کنــد تــا بتوانیــد بــا غربــال مخاطبیــن و جــذب ایــن مخاطبیــن 

بــه ســوی کســب و کار خــود، درآمــد بســیار خوبــی کســب نمائیــد. اگــر هــزاران نفــر از ســایت 

شــما بازدیــد نماینــد امــا ایــن بازدیــد بــرای خریــد کاال و خدمــات نباشــد هیــچ فایــده ای 

نــدارد. گــولگ بــرای رفــع ایــن مشــل نیــز اســتراتژی هایی اتخــاذ کــرده اســت.

گــولگ بــه منظــور هدفمنــد ســازی تبلیغــات شــما و بــاال بــردن بازدهــی کار، امــکان انتخــاب 

ــار  ــی در اختی ــه شــما می دهــد. در واقــع شــما ابزارهای ــان تبلیغــات را ب مخاطــب در جری

داریــد کــه بــه کمــک آن می توانیــد مخاطبیــن خــود را از گروه هــای مختلــف انتخــاب کنیــد. 

ــدی می شــوید  ــد، وارد فضــای جدی ــه Audience manager کلیــک کنی ــر روی گزین ــر ب اگ

کــه هماننــد تصویــر زیــر اســت:
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ــر کلیــک  ــی رنــگ نشــان داده شــده در پاییــن تصوی ــر روی عالمــت بعــالوه آب شــما اگــر ب

کنیــد، می توانیــد مخاطبیــن خــود را بــا توجــه بــه جنســیت و ســایر فاکتورهــای تعییــن 

کننــده انتخــاب کنیــد. امــا گــولگ بــه ایــن موضــوع نیــز اندیشــیده کــه ممکــن اســت شــما 

منبــع خاصــی از مخاطبیــن در بخش هــای دیگــر داشــته باشــد. در ایــن حالــت بــه شــما 

پیشــنهاد می دهــد کــه بــر روی گزینــه SET UP AUDIENCE SOURCE کلیــک کنیــد. اگــر 

بــر روی ایــن گزینــه کلیــک کنیــد بــه شــما امــکان انتخــاب مخاطــب بــا توجــه بــه تگ هــا، 

ــی داده  ــولگ پل ــی گ ــایت و حت ــز س ــن های آنالی ــس، اپلیکیش ــولگ آنالیتیک ــن گ مخاطبی

می شــود.

بیشتر بدانید: 15 ابزار آنالین فشرده سازی عکس که کیفیت را کم نمی کند
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آموزشنحوهانتخاباستراتژیمزایدهگولگادوردز
حــاال فــرض می گیریــم کــه شــما مخاطبیــن خــود را انتخــاب کرده ایــد و می خواهیــد وارد 

ــدون داشــتن اســتراتژی مشــخص،  ــازی ب ــن ب ــه ای ــده گــولگ شــوید. ورود ب ــان مزای جری

 Bid ــر روی گزینــه بــدون شــک نتیجــه ای جــز شکســت و هزینــه نخواهــد داشــت. اگــر ب

ــم: ــر آورده ای ــر آن را در زی ــه تصوی ــد، وارد صفحــه ای می شــوید ک ــک کنی strategies کلی

 

هماننــد قبــل، در اینجــا نیــز شــما یــک عالمــت بــه عــالوه آبــی رنــگ می بینیــد کــه بــرای 

انتخــاب اســتراتژی بــه شــما کمــک می کنــد. اگــر بــر روی ایــن عالمــت کلیــک کنیــد، 

گزینه هــای مختلفــی در رابطــه بــا CPA، CPC و فاکتورهــای دیگــری ماننــد موقعیــت 

صفحــه جســتجو و همچنیــن وضعیــت تعــداد کلیک هــای بــر روی هــر آگهــی در اختیــار 

شــما قــرار می گیــرد. اگــر بــر روی هــر کــدام از ایــن گزینه هــا کلیــک کنیــد، بــه راحتــی 

ــوید. ــده ش ــک مزای ــاده ی ــد و آم ــخص وارد کنی ــر مش ــن مقادی ــد ای می توانی
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آموزشانتخابکلماتکلیدیمنفی
ــه نشــان  ــه کلماتــی گفتــه می شــود کــه مــا تمایلــی ب گفتیــم کــه کلمــات کلیــدی منفــی ب

دادن آگهــی تبلیغاتی مــان بــرای ایــن کلمــات نداریــم. مــا بایــد بــرای گــولگ توضیــح دهیــم 

کــه ایــن کلمــات می تواننــد بــر روی تبلیغــات مــا تأثیــر منفــی بگذارنــد. بــا کلیــک بــر روی 

ــر زیــر می شــوید کــه  ــه  Negative keyword lists وارد یــک صفحــه هماننــد تصوی گزین

همــان عالمــت بــه عــالوه آبــی رنــگ معــروف را دارد. بــاز هــم بــه ســراغ ایــن عالمــت برویــد 

و بــر روی آن کلیــک کنیــد کــه وارد یــک صفحــه جدیــد بــا دو قســمت مجــزا  شــوید:

 

 در قســمت اول، بایــد نــام لیســت را وارد کنیــد کــه شــما می توانیــد هــر اســمی را انتخــاب 

کنیــد. قســمت دوم کــه یــک مســتطیل بزرگتــر اســت، شــما می توانیــد یــک یــا چنــد کلمــه 

کلیــدی را بــا قــرار دادن عالمــت ویرگــول وارد کنیــد. در واقــع تعریــف کــردن لیســت کلمــات 

ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــک مــورد نمی شــود و شــما می توانی ــه ی ــدی منفــی فقــط محــدود ب کلی

اســتراتژی خــود، یــک یــا چنــد کلمــه انتخــاب کنیــد.
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اندازهگیریوآنالیزنتایجدرگولگادوردز
همانطــور کــه گــولگ بــه شــما امــکان تبلیغــات را می دهــد، امکانــات مختلــف را در اختیــار 

شــما می گــذارد تــا نتایــج تبلیغــات خــود را نیــز ببینیــد. ایــن امکانــات بــه شــما خواهنــد 

گفــت کــه چــه تعــداد بازدیــد کننــده جــذب کرده ایــد، چــه تعــداد از آنهــا در صفحــات شــما 

ــرای نشــان  ــه مشــتری تبدیــل شــده اند. گــولگ ب ــد و چــه تعــداد از آنهــا ب باقــی مانده ان

ــل در خــود  ــرخ تبدی ــار ن ــا آم ــه یکــی از آنه ــن آمارهــا، ابزارهــای مختلفــی دارد ک دادن ای

گــولگ ادوردز و دیگــری بــا اســتفاده از گــولگ آنالیتیکــس اســت.

 
آنالیزنتایجگولگادوردزبهکمکنرختبدیل

اگــر بــه ابــزار تولــز در صفحــه اول برگردیــم، ســتون چهــارم یــا همــان ســتون انــدازه گیــری 

)MEASUREMENT( در اختیــار شــما قــرار می گیــرد کــه در آن ســه گزینــه وجــود دارد. از 

ایــن ســه گزینــه دو مــورد اول مهم تــر هســتند. مــورد اول کــه نشــان دهنــده نــرخ تبدیــل 

اســت، بــه شــما نشــان می دهــد کــه چــه تعــداد از بازدیــد کننــدگان بــه مشــتری بــرای شــما 

تبدیــل شــده اســت. پــس توصیــه می کنــم کــه بــر روی گزینــه CONVERSATIONS کلیــک 

کنیــد. بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه، بــه صفحــه ای هماننــد تصویــر زیــر هدایــت می شــوید:
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 در ایــن لیســت شــما بــا فهرســتی از اکشــن ها یــا فعالیت هــای تبلیغاتــی مواجــه می شــوید 

کــه در آن آمــار همــه بازدیدکننــدگان بــا توجــه بــه هــر کــدام از ایــن تبلیغات هــا بــه شــما 

داده می شــود. مثــاًل بــه شــما گفتــه می شــود کــه بیشــتر بازدیدکننــدگان شــما از چــه 

ــه  ــد، وضعیــت آنهــا از لحــاظ تبدیــل ب منبعــی هســتند، در چــه گروه هایــی قــرار می گیرن

مشــتری بــه چــه صــورت اســت، و تعــداد آنهــا چنــد نفــر اســت. البتــه آمارهــای تکمیلــی 

دیگــری بــرای هــر کــدام از کمپین هــای تبلیغاتــی شــما در ایــن فهرســت آورده می شــود کــه 

بــرای افــراد حرفــه ای در ایــن زمینــه مناســب هســتند.

آنالیزنتایجگولگادوردزبهکمکگولگآنالیتیکس
 از آنجایــی کــه گــولگ ads و گــولگ آنالیتیکــس هــردو محصــوالت شــرکت گــولگ هســتند، 

می تــوان آنهــا را در کنــار یکدیگــر بــه کار بــرد. اگــر بــر گزینــه  گــولگ آنالیتیکــس در ابــزار تولــز 

کلیــک کنیــد، شــما را بــه گــولگ آنالیتیکــس ارجــاع می دهــد کــه بــه کمــک آن می توانیــد 

آمــار بازدیدکننــدگان و نــرخ تبدیــل را بــه دســت بیاوریــد. در ایــن مــورد هــم نگــران نباشــید 

و مــا آمــوزش کامــل گــولگ آنالیتیکــس بــا معرفــی بخش هــای مختلــف آن را آورده ایــم.

 
نحوهپرداختدرگولگادوردز

 در ابتــدای متــن بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه اســتفاده از گــولگ ادوردز بــرای ایرانی هــا 

ــه  ــن زمین ــه در ای ــرکت هایی ک ــد. ش ــام دهن ــی انج ــد پرداخت ــت و نمی توانن ــدود اس مح

فعالیــت می کننــد، بــا برخــی از شــرکت های خــارج از ایــران در ارتبــاط هســتند و پرداخــت 

هزینــه تبلیغــات توســط شــرکت های واســطه انجــام می گیــرد. بنابرایــن در ایــن مــورد زیــاد 

 BILLING & PAYMENTS ریــز نمی شــویم و توصیــه می کنــم کــه تنهــا بــر روی گزینــه

کلیــک کنیــد تــا کمــی بــا ســاختار آنهــا آشــنا شــوید.
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در ایــن صفحــه از شــما خواســته می شــود کــه نحــوه پرداخــت پــول خــود را وارد کنیــد کــه 

شــما می توانیــد بیــن دالر و درهــم یکــی را انتخــاب کنیــد. در قســمت های پایین تــر هــم 

آمارهــای مربــوط بــه خــود شــما و نــوع کســب و کار خواســته می شــود تــا آنهــا را وارد کنیــد 

و بــه صــورت یــک قــرارداد همــه آنهــا را تأییــد کنیــد. تأییــد ایــن موضــوع بــه معنــی تأییــد 

پرداخــت و شــروع تبلیغــات اســت.

بیشتر بدانید: بهینه سازی سایت یا تبلیغات گولگ ادوردز، کدام را انتخاب کنیم؟

واماچندنکتهدوستانه
همــه مــا می دانیــم کــه گــولگ ادوردز بــه عنــوان یــک راه میانبر شــناخته می شــود و شــما در 

عــوض پولــی کــه می پردازیــد، بــرای یــک مــدت محــدود نســبت بــه رقبایتــان در رتبه هــای 

بهتــری قــرار می گیــرد. اگرچــه اســتفاده از ایــن روش تأثیــر چندانــی بــر رتبــه اصلــی ســایت 

شــما نــدارد، امــا بــه هــر حــال بــرای جــذب ترافیــک و جــذب مشــتری بــرای کســب و کار 

مهــم اســت. ایــن موضــوع و شــاید راحــت طلبــی، متاســفانه باعــث می شــود کــه برخــی از 

دوســتان بــه صــورت کامــاًل ناشــناخته و ناشــیانه در ایــن مــورد دچــار مشــل شــوند. امــا 

در اینجــا چنــد توصیــه برادرانــه و دوســتانه بــه شــما دارم:

ــا  ــات آشــنا باشــید، ت ــج در تبلیغ ــان انگلیســی و اصطالحــات رای ــا زب ــکان ب ــا حــد ام • ت

ــد؛ ــام دهی ــیوه را انج ــن ش ــا ای ــات ب ــام تبلیغ ــای انج ــد حداقل ه بتوانی

•  اگــر مبتــدی هســتید و آمــوزش چندانــی در ایــن زمینــه ندیده ایــد، ترجیحــا وارد ایــن 

حــوزه نشــوید و از یــک شــرکت واســطه بخواهیــد کــه بــرای مــدت زمــان کوتاهــی تبلیغــات 

شــما را برعهــده بگیــرد. حتــی اگــر امــکان آمــوزش هــم فراهــم باشــد، بــاز هــم ســعی کنیــد 

از افــراد حرفــه ای کمــک بگیریــد؛
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•  تجربــه در ایــن زمینــه بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت. اگــر تجربــه داشــته باشــید، به 

راحتــی می توانیــد از اطالعــات ســایر رقبایتــان کمــک بگیریــد و علیــه خــود آنهــا اســتفاده 

کنیــد. امــا اگــر بلــد نباشــید، مجبــور هســتید کــه بــه صــورت دالری هزینــه کنیــد؛

• تبلیغــات گــولگ خــوب اســت، امــا اگــر صفحــه فــرود خــوب نداشــته باشــید، اگــر ســئو 

ســایت شــما خــوب نباشــد، اگــر فروشــنده محصــول خــوب نباشــید، و اگــر بازدیــد کننــده 

را راضــی نکنیــد، بهتریــن شــرکت های ایــن ســیاره خاکــی هــم نمی تواننــد بــه شــما کمــک 

کننــد.
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