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ــه  ــا Search Engine Marketing از جمل ــتجو )SEM( ی ــای جس ــی موتوره بازاریاب

ــه قصــد  ــی اینترنتــی اســت کــه در ایــن مقال ــه بازاریاب ــوط ب مهم تریــن مباحــث مرب

ــم. ــرار دهی ــه صــورت جامــع مــورد بررســی ق ــم آن را ب داری

وقتــی بحــث بازاریابــی آنالیــن در میــان باشــد، همــه می دانیــم کــه سرچشــمه ایــن 

نــوع تجــارت از کجــا نشــأت گرفتــه اســت. بــدون هیــچ تردیــدی بایــد گفــت نقــش 

ــد گســترش و توســعه بازاریابی هــای  ــژه Google در رون ــه وی موتورهــای جســتجو ب

ــی  ــم بازاریاب ــر بگوئی ــاید اگ ــد. ش ــاد می باش ــدت زی ــه ش ــی ب ــی و اینترنت دیجیتال

اینترنتــی امــروزی مدیــون همیــن موتورهــای جســتجو اســت دروغ نگفتــه باشــیم.

امــا جالــب اســت کــه بعــد از بیشــتر از دو دهــه از فعالیــت موتورهــای جســتجو، هنوز 

ــی و  ــای بازاریاب ــغول در حوزه ه ــراد مش ــادی از اف ــداد زی ــی تع ــراد حت ــیاری از اف بس

تجــارت بــه خوبــی درک صحیحــی از ایــن مســئله ندارنــد و گــوگل را هنــوز هــم فقــط 

یــک ســایت جســتجوی معمولــی می داننــد.

ــی  ــث بازاریاب ــا مبح ــم ت ــم گرفته ای ــروب تصمی ــایت مدی ــه از وب س ــن مقال در ای

موتورهــای جســتجو )SEM( را از نگاهــی اجمالــی بررســی کــرده و جوانــب مختلــف 

ــه شــما درک کامــل و درســتی از موضــوع  ــا مطالعــه ایــن مقال آن را مطــرح کنیــم. ب
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ــن  ــد آورد. ای ــت خواهی ــه دس ــا ب ــا آن ه ــی ب ــکان بازاریاب ــتجو و ام ــای جس موتوره

اطالعــات بــه قــدری مفیــد و حیاتــی هســتند کــه می تواننــد تجــارت شــما را دگرگــون 

ــی  ــث بازاریاب ــود در بح ــزار موج ــن اب ــا قدرتمندتری ــد ب ــر می خواهی ــس اگ ــد! پ کنن

ــد. ــه را از دســت ندهی ــد مطالعــه ایــن مقال ــق دهی آنالیــن، کســب وکار خــود را رون

ــرای  ــی ب ــه مزایای ــت و چ ــرا چیس ــا درونگ ــی ی ــی ربایش ــد: بازاریاب ــتر بدانی بیش

دارد؟ آنالیــن  کســب  و کارهای 

آماروارقامجالبازموتورهایجستجووبازاریابیآنها

اجــازه دهیــد قبــل از شــروع ایــن مبحــث، ابتــدا بــا چنــد آمــار و ارقــام واقعــی بــه 

شــما نشــان دهیــم کــه چــرا بازاریابــی موتورهــای جســتجو مهم تریــن و مؤثرتریــن 

راه رســیدن بــه موفقیــت در بازاریابــی اینترنتــی اســت.

ابتدا کمی اطالعات جالب از گوگل، بزرگترین موتور جستجوی جهان بخوانید :

گوگل بیشتر از 92 درصد سهم موتورهای جستجوی جهان را در اختیار دارد.

بیشــتر از 90 درصــد درآمــد کمپانــی گــوگل از طریــق فــروش پکیج هــای تبلیغاتــی در 

Google AdWords و YouTube اســت.
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ارزش تخمیــن زده شــده گــوگل در مارکــت فعلــی چیــزی نزدیــک بــه 740 میلیــارد دالر 

اســت و بعــد از کمپانــی هــای Apple ، Microsoft و Amazon در مقــام چهــارم قــرار 

دارد.

گوگل نزدیک به 200 کمپانی مختلف را در زیرمجموعه خود مدیریت می کند.

ایــن کمپانــی فقــط در ســال 2017 نزدیــک بــه 95 میلیــارد دالر از تبلیغاتــش بــه دســت 

ــی 15  ــا افزایــش 5 ال ــغ طــی ســال های 2018 و 2019 ب ــن مبل ــه می شــود ای آورد! گفت

درصــدی همــراه بــوده اســت.

ســرویس ایمیــل گــوگل )Gmail( بیشــتر از 27% از ســهم کالینت هــای ایمیلــی دنیــا 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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ــتجو را  ــای جس ــی موتوره ــه بازاریاب ــوط ب ــار مرب ــن آم ــی از جالب تری ــه برخ در ادام

ــم : ــرور می کنی م

بــا شــروع ســال 2019 وب ســایت معتبــر Internet Live Stats اعــالم کــرد کــه بــه 	 

صــورت روزانــه بیــش از 5.5 میلیــارد جســتجو در موتــور جســتجوی گــوگل صــورت 

می گیــرد. ایــن یعنــی بیشــتر از 63 هــزار جســتجو در هــر یــک ثانیــه!

ــده ای 	  ــش خیره کنن ــته افزای ــای گذش ــال  ه ــی س ــی ط ــای موبایل ــهم مرورگره س

ــق  ــتجوها از طری ــتر از 60% از جس ــمی، بیش ــات رس ــق گزارش ــت. طب ــته اس داش

می گیــرد. صــورت  موبایل هــا 

طــی ســال گذشــته، بیشــتر از 53% از تبلیغــات کلیکــی توســط موبایل هــا و تبلت هــا 	 

کلیــک خورده انــد.

بیشــترین ســوددهی از بازاریابــی موتورهــای جســتجو بــرای فروشــگاه های 	 

ــد! ــر کرده ان ــود را 10 براب ــروش خ ــی ف ــن بازاریاب ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس اینترنت

ــور 	  ــه ط ــاری ب ــال ج ــا در س ــده ت ــث ش ــات PPC باع ــتفاده از تبلیغ ــش اس افزای

ــود. ــر ش ــک کمت ــتجوهای ارگانی ــهم جس ــد از س ــن 7 درص میانگی

بــا حــذف لیســت جداگانــه تبلیغــات و قرارگیــری لینک تبلیغــات در بــاالی لینک های 	 

معمولــی در گــوگل، نــرخ کلیک هــا بــه مقدار زیادی بیشــتر شــده اســت.

جســتجوی صوتــی )Voice Search( در حــال گســترش هرچــه بیشــتر می باشــد. 	 
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ــغ  ــرای تبلی ــدی انتخــاب شــده ب ــه می شــود کلمــات کلی ــن خاطــر توصی ــه همی ب

واضــح، خوانــا و بــه طــوری باشــند کــه تلفــظ آن هــا ســاده باشــد.

ــا ســوم موتورهــای جســتجو اســت. 	  ــران صفحــات اول ت 85% از بازدیدهــای کارب

صفحــات بعــدی فقــط ســهمی نزدیــک بــه 15% دارنــد. ایــن یعنــی اگــر قــرار اســت 

ــه  ــوم )ب ــا س ــات اول ت ــد در صفح ــما بیای ــر ش ــتجو گی ــای جس ــزی از موتوره چی

ویــژه صفحــه اول( اســت.

بیشــتر از 70% از کســب وکارهای اینترنتــی کــه از بازاریابــی SEM اســتفاده کرده انــد 	 

ســودآوری مســتقیمی از ایــن روش داشــته اند.

81% از کاربــران اینترنتــی ســایت های جدیــد را فقــط از طریق جســتجو در موتورهای 	 

جســتجو پیــدا می کننــد.

ده نتیجــه اولــی کــه در صفحــه اول نتایــج جســتجوها قــرار دارنــد ســهمی نزدیــک 	 

بــه 80% از کلیک هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. از همیــن ده نتیجــه، 3 یــا 4 

لینــک اول بیشــتر از 60% ســهم کلیک هــا را در اختیــار دارنــد.

بازگشت سرمایه )ROI( در بازاریابی با موتورهای جستجو بسیار زیاد است.	 

بیشتر بخوانید: وبینار چیست و چگونه می توان آن را برگزار کرد؟

 

بازاریابیموتورهایجستجو)SEM(چیست؟

بازاریابــی )بــا( موتورهــای جســتجو یــا Search Engine Marketing کــه آن را بــه 
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ــای  ــتفاده از موتوره ــد اس ــه فرآین ــند، ب ــاری SEM می شناس ــروف اختص ــورت ح ص

جســتجو و ابزارهــای جانبــی آن هــا بــه منظــور کســب رتبــه بهتــر، افزایــش بازدیــد 

ســایت و بــه دنبــال آن افزایــش فــروش و ســودآوری گفتــه می شــود. اولیــن فاکتــور 

اساســی و هدفــی کــه در ایــن مبحــث دنبــال می شــود، رســیدن بــه جایگاه هــای اول 

در صفحــات موتورهــای جســتجو یــا همــان SERPs اســت.

بــه همیــن خاطــر تمرکــز وب مســترهای حرفــه ای روی اســتفاده صحیح از SEM اســت 

ــج جســتجوها،  ــک ســایت خــود را صفحــات اول نتای ــرار دادن لین ــا ق ــد ب ــا بتوانن ت

ــته  ــتری داش ــب بیش ــه مرات ــن ب ــد و مخاطبی ــم بی آین ــه چش ــتر ب ــر بیش ــا براب ده ه

باشــند. بســیاری از افــراد فعــال در ایــن حــوزه بازاریابــی SEM و SEO )بهینــه ســازی 

موتورهــای جســتجو( را در حقیقــت یــک چیــز می داننــد امــا نکتــه اصلــی اینجاســت 

کــه ســئو )SEO( یکــی از چنــد روش اصلــی ایــن بازاریابــی و بــه عبارتــی مهم تریــن 

راهــکار در کنــار دیگــر روش هــای SEM می باشــد کــه در ادامــه بــا جزئیــات بیشــتری 

ایــن مســائل را بررســی خواهیــم کــرد.
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تاریخچهبازاریابیموتورهایجستجو

ــدا  ــا موتورهــای جســتجو )Search Engine Marketing( ابت ــی ب اصطــالح بازاریاب

ــت  ــن و ژورنالیس ــک کارآفری ــه ی ــای Danny Sullivan ک ــط آق ــال 2001 توس در س

آمریکایــی اســت اســتفاده شــد. ایــن تکنولوژیســت زمانــی کــه در یکــی از مقــاالت 

معتبــر خــود در مــورد موتورهــای جســتجو، ســئو و تبلیغــات کلیکــی صحبــت می کــرد 

گفــت کــه مجموعــه ایــن  آیتم هــا در پکیجــی بــه نــام بازاریابــی موتورهــای جســتجو 

ــد. ــرار می گیرن ق

در دهــه 90 میــالدی و بــا شــروع گســترش آهســته و پیوســته اینترنــت در دنیــا، کــم 

ــد.  ــود کردن ــایت های خ ــرای س ــی و اج ــراغ طراح ــه س ــف ب ــای مختل ــم کمپانی ه ک
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درســت در همیــن زمــان موتورهــای جســتجو نیــز در حــال توســعه و پیشــرفت بودند. 

ــاز  ــت و آغ ــی اینترن ــالب صنعت ــالدی انق ــود می ــه ن ــت ده ــوان گف ــت می ت در حقیق

ــی و در  ــجام کاف ــود انس ــدم وج ــال ع ــن ح ــا ای ــا ب ــود. ام ــن ب ــب وکارهای آنالی کس

ــرای تجارت هــا ســخت  ــران، کمــی کار را ب ــرای کارب دســترس نبــودن اطالعــات الزم ب

کــرده بــود.

بــا شــروع فعالیــت موتورهــای جســتجو، ایــن مســئله بــا ســهولت خیلــی بیشــتری 

ــریع و  ــی س ــه خیل ــد ک ــک می کردن ــردم کم ــه م ــتجو ب ــای جس ــد. موتوره ــل ش ح

ــن  ــی ای ــد. روش ابتدای ــدا کنن ــت پی ــای اینترن ــود را از دنی ــات الزم خ ــت اطالع راح

ــع  ــتجو درواق ــای جس ــود. موتوره ــاوت ب ــروزی متف ــتم ام ــا سیس ــی ب ــا کم موتوره

یــک واســطه مجــازی بودنــد کــه از طریــق آن هــا، کمپانی هــا و کســب وکارهایی کــه 

ســایت داشــتند، اطالعــات خــود را در آن هــا قــرار می دادنــد تــا کاربــران بتواننــد بــا 

ــند. ــایت ها برس ــن س ــه ای ــات ب ــتجوی آن اطالع جس

ــن را  ــب وکارهای آنالی ــری از کس ــای جدیدت ــم مدل ه ــم ک ــتجو ک ــای جس موتوره

ــای  ــرمایه گذاری در دنی ــرای س ــتعد ب ــتری مس ــدند بس ــث ش ــد و باع ــم آوردن فراه

مجــازی بــرای تجارت هــا آغــاز شــود. بــه عنــوان مثــال، شــرکت Open Text در ســال 

1996 بــرای اولیــن بــار سیســتم ابداعــی PPC یــا تبلیغــات کلیکــی )پرداخــت بــه ازای 
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کلیــک( را معرفــی کردنــد کــه بــه ســرعت مــورد توجــه قــرار گرفــت. دو ســال بعــد در 

ســال 1998 ســایت Goto.com کــه البتــه نــام خــود را بــه Overture تغییــر داد نیــز 

 Yahoo ایــن ســرویس را راه انــدازی کــرد. ایــن شــرکت در ســال 2003 توســط کمپانــی

خریــداری شــد و بــه سیســتم یکپارچــه موتــور جســتجوی یاهــو اضافــه شــد.

 Google ــی ــن کمپان ــن کار را انجــام دهــد، ای ــه یاهــو بخواهــد ای ــل از اینک ــا قب ام

 Google ــام ــه ن ــات PPC را ب ــع تبلیغ ــتم جام ــن سیس ــال 2000 اولی ــه در س ــود ک ب

Adwords ابــداع کــرده و بــه عنــوان اولیــن موتــور جســتجویی کــه ایــن امــکان را 

ــد. ــناخته ش ــود ش ــرده ب ــازی ک فراهم س

ــه  ــال 2007 ب ــه در س ــرد ک ــرفت ک ــدر پیش ــدی آنق ــال های بع ــی س ــارت ط ــن تج ای

مهم تریــن کانــال درآمدزایــی موتورهــای جســتجو تبدیــل شــد. گــوگل کــه لحظــه بــه 

ــور  ــرای دو موت ــید، کار را ب ــود می بخش ــود را بهب ــاری خ ــتم های انحص ــه سیس لحظ

ــزرگ دیگــر یعنــی Yahoo و Microsoft بســیار ســخت کــرد. ایــن دو  جســتجوی ب

ــا یکدیگــر مشــارکت  کمپانــی بــه منظــور کاهــش فشــار و گرفتــن قــدرت از گــوگل ب

ــام The Yahoo! & Microsoft Search Alliance در  ــه ن ــتم ب ــک سیس ــرده و ی ک

ــور جســتجوی  ــه ســاخت و توســعه موت ــد. ایــن مشــارکت ب ســال 2010 ایجــاد کردن

ــت. ــدرت می گرف ــو ق ــور یاه ــه از موت ــد ک ــافت انجامی ــط مایکروس Bing توس
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حتــی ایــن مشــارکت هــم نتوانســت کاری را از پیــش ببــرد. گــوگل نــه تنهــا شکســت 

ــر  ــود و از آن مهم ت ــتجوی خ ــور جس ــتر موت ــه بیش ــعه هرچ ــا توس ــه ب ــورد، بلک نخ

تولیــد و عرضــه ابزارهــای کارآمــد مثــل Google Analytics جایــگاه خــود را بیــش 

ــواردی  ــز م ــوگل نی ــای گ ــوارد، الگوریتم ه ــن م ــز ای ــه ج ــید. ب ــات بخش ــش ثب از پی

هســتند کــه بــه تبدیــل کــردن ایــن موتــور جســتجو بــه هوشــمندترین و مهم تریــن 

ــد. ــادی کرده ان ــیار زی ــک بس ــی کم ــگاه اینترنت پای

مقاله پیشنهادی: آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو

SEOیاPPC؟کدامیکبهتراست؟

ــه  ــت. ب ــی اس ــش اصل ــی SEM دارای دو بخ ــد، بازاریاب ــاره ش ــه اش ــور ک همانط

ــازی  ــی پیاده س ــیوه کل ــی در دو ش ــوع بازاریاب ــن ن ــه ای ــت ک ــد گف ــر بای ــارت دیگ عب

 Search Engine( می شــود. ایــن دو روش شــامل بهینه ســازی موتورهــای جســتجو

Optimization( یــا ســئو و روش هــای پرداختــی و تبلیغاتــی )بــه طــور کلــی 

ــما را  ــایت ش ــد وب س ــا می توانن ــن روش ه ــر دوی ای ــت. ه ــای PPC( اس کمپین ه

ــه  ــی اینجاســت کــه ب ــه اصل ــد. امــا نکت ــه صفحــات اول نتایــج جســتجوها بیاورن ب

خاطــر گســتردگی بســیار زیــاد مبحــث SEO کارشناســان ایــن حــوزه آن را یــک مقولــه 

انحصــاری و جداگانــه می داننــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ســئو بــدون موتورهــای 

ــی نخواهــد داشــت. جســتجو معن
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ــتر از  ــیار بیش ــداری آن بس ــا پای ــری دارد ام ــری در نتیجه گی ــرعت کمت روش SEO س

ــرای انجــام آن  ــه ای و تخصصــی اســت و ب ــن روش حرف ــات اســت. ای ــت تبلیغ حال

ــل، روش  ــا در طــرف مقاب ــرد. ام ــال ک ــد اصــول و اســتراتژی های متعــددی را دنب بای

تبلیغاتــی یــا همــان PPC برخــالف SEO یــک روش ســریع بــرای نتیجه گیــری اســت 

امــا پایــداری آن موقتــی اســت و بــه محــض اتمــام بــازه زمانــی، تبلیغــات ســفارش 

شــده حــذف می شــود. همچنیــن بــرای ایــن روش فقــط کافیســت کــه هزینــه کــرد و 

تبلیغــات را ســفارش داد. ایــن مــورد کمــی دقــت و نکته ســنجی الزم دارد امــا بســیار 

ــت. ــاده تر از روش SEO اس س

بــا ایــن تفاســیر و بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات بایــد اذعــان داشــت کــه بســته بــه 

نــوع فعالیــت تجــاری شــما و یــا انتخاب های شــما، می تــوان از هــر دو روش اســتفاده 

ــا ســرمایه گذاری و  ــا ب ــد ت ــح می دهن ــان ترجی ــان و کارآفرین ــرد. بعضــی از کارفرمای ک

هزینــه کــردن بــرای تبلیغــات در موتورهــای جســتجو وب ســایت یــا شــبکه خــود را 

مشــهور کننــد. آن هــا معمــوالً اســتراتژی های تبلیغاتــی بلندمدتــی دارنــد و بــرای ایــن 

بخــش ســرمایه تقریبــًا زیــادی در نظــر می گیرنــد. امــا در طــرف مقابــل لــزوم چندانــی 

بــرای اســتفاده از تکنیک هــای ســئو ندارنــد.
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ایــن روش بــرای کســب بازدیدکننــدگان جدیــد فقــط تــا زمانــی جوابگــو اســت کــه 

شــما بــه صــورت مــداوم ایــن تبلیغــات را تمدیــد کنیــد. البتــه شــاید بــا ارائــه اطالعات 

مناســب و محصــوالت خــوب و بعــد از اینکــه از ایــن طریــق توســط مخاطبین شــناخته 

شــدید، بتوانیــد مشــتریان ثابــت پیــدا کنیــد. امــا روش ســئو نــه تنهــا بازدیدکننــدگان 

جدیــد، بلکــه مخاطبیــن ثابــت نیــز بــرای شــما فراهم می کنــد. ســئو روش پیشــنهادی 

بــرای معرفــی تمــام بخش هــای یــک ســایت بــه موتورهــای جســتجو اســت. ایــن 

ــای  ــود ج ــوا را در خ ــی محت ــه بازاریاب ــادی از جمل ــای زی ــود زیرمجموعه ه ــث خ مبح

ــه  ــد کلم ــا چن ــک ی ــد ی ــط می توانی ــات PPC فق ــوع تبلیغ ــما در ن ــا ش ــد. ام می ده

محــدود را در صفحــات جســتجو تبلیــغ کنیــد. ایــن یعنــی اگــر بخواهیــد هــر محصول 

یــا هــر صفحــه از ســایت خــود را بــه صفحــات اول جســتجوها بیاوریــد، بایــد جداگانه 

بــرای آن هــا تبلیــغ ســفارش دهیــد.

مقالــه پیشــنهادی: بهینــه ســازی ســایت یــا تبلیغــات گــوگل ادوردز، کــدام را انتخــاب 

کنیــم؟

اصطالحاترایجبازاریابیموتورهایجستجو

ــب  ــه اغل ــوند ک ــده می ش ــی دی ــوارد متنوع ــات و م ــی اصطالح ــوع بازاریاب ــن ن در ای

ــا  ــت ب ــر اس ــس بهت ــوند. پ ــایی می ش ــاری شناس ــروف اختص ــورت ح ــه ص ــا ب آن ه

ــا در صــورت برخــورد  ــا حداقــل مهم تریــن آن هــا آشــنا باشــید ت ایــن اصطالحــات ی
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ــت  ــه لیس ــد. در ادام ــی دارن ــی و مفهوم ــه معن ــا چ ــد آن ه ــی بدانی ــن لغات ــا چنی ب

ــه شــما  ــی را ب ــوع بازاریاب ــه در ایــن ن ــه کار رفت مهم تریــن اصطالحــات و واژه هــای ب

معرفــی می کنیــم.

SEM یا Search Engine Marketing : بازاریابی با موتورهای جستجو

SEO یا Search Engine Optimization: بهینه سازی موتورهای جستجو

SMM یــا Social Media Marketing: بازاریابــی و جــذب بازدیــد از طریــق تبلیغــات 

یــا کمپین هــای مربــوط بــه بازاریابــی بــا شــبکه های اجتماعــی

ــغ شــده روی  ــری )Impression( : تعــداد دفعــات نمایــش داده شــده تبلی تأثیرپذی

یــک صفحــه نمایــش. ایــن مــورد فقــط بــه تعــداد دفعــات نمایــش داده شــده مربوط 

ــی  ــز تفاوت ــد نی ــی نکن ــه آن توجه ــا ب ــد ی ــده آن را نبین ــک بازدیدکنن ــر ی اســت و اگ

نــدارد.

PPC یــا Pay-per-Click: مقــدار مبلــغ پرداخــت شــده بــه ازای هــر کلیــک دریافتــی 

ــناخته  ــز ش ــا Cost-per-Click نی ــام CPC ی ــا ن ــورد ب ــن م ــن )ای ــوی مخاطبی از س

ــد.( ــی دارن ــک معن ــع هــر دو اصطــالح ی می شــود و در واق

CPM یــا Cost per Million Impressions: پرداخــت هزینــه بــه ازای دیــده شــدن 

در مقیــاس حجیــم

ــی و  ــای دریافت ــدار کلیک ه ــا مق ــک ی ــرخ کلی ــا Click Through Rate: ن CTR ی
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ورودی هایــی کــه از طریــق موتورهــای جســتجو بــه ســمت صفحــه یــا صفحاتــی از 

ــوند. ــت می ش ــما هدای ــایت ش س

SERP یا Search Engine Resutls Page: صفحه نتایج موتورهای جستجو

مقاله مرتبط: اصطالحات گوگل ادوردز که برای تبلیغات در آن باید بدانید

 

 

آیابرایراهاندازییککمپینکارآمدSEMتوجهبهSEOضروریست؟

ــتم های  ــتجو سیس ــای جس ــی موتوره ــای بازاریاب ــن فاکتوره ــی از مهم تری ــه یک اگرچ

ــه نــکات و  تبلیغــات کلیکــی آن هــا اســت، امــا اگــر قــرار باشــد کــه بــدون توجــه ب

اســتراتژی های ســئو یــک ســایت طراحــی کنیــد و بخواهیــد آن را در SEM معرفــی 
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کنیــد بهتــر اســت ایــن کار را نکنیــد چــون فقــط زمــان، انــرژی و بودجــه خــود را هــدر 

خواهیــد داد!

ســئو مبحثــی نیســت کــه صرفــًا بــه یــک ســری تکنیــک بــرای بهبــود رتبــه و جایــگاه 

ســایت شــما خالصــه شــود؛ بلکــه ایــن مبحــث یــک علــم چندجانبــه بــرای اســتفاده 

از تمــام پتانســیل های یــک وب ســایت اســت. جالــب اســت بدانیــد خیلــی از 

وب مســترها بــه اشــتباه فکــر می کننــد کــه ســئو فقــط یعنــی رتبــه بهتــر امــا واقعیــت 

ایــن اســت کــه رتبــه فقــط یکــی از فاکتورهــای یــک کمپیــن ســئو اســت. ایــن نــوع 

ــئله  ــن مس ــرای همی ــًا ب ــایت ها صرف ــی از س ــا خیل ــود ت ــث می ش ــتباه باع ــر اش تفک

رتبــه تــالش کننــد و پیامدهــای نامناســب آن گریبان گیــر خیلــی از صاحبیــن مشــاغل 

شــده اســت.

مــا بارهــا و بارهــا در بخش هــای مختلــف مدیــروب اعــالم کردیــم کــه ســئوی واقعــی 

ــگاه  ــه جای ــًا ب ــن! اینکــه صرف ــب توجــه و برطرف ســازی نیازهــای مخاطبی ــی جل یعن

خــوب در موتورهــای جســتجو برســید بــرای شــما آب و نــون نخواهــد شــد. بــا توجــه 

ــه ای از  ــئو مجموع ــه س ــرد ک ــت ک ــور برداش ــوان اینط ــا، می ت ــن صحبت ه ــه ای ب

ــن  ــک ســایت را از چندی ــه ی ــی اســت ک آیتم هــا، اســتراتژی ها، راهکارهــا و ابزارهای

جهــت بهبــود بخشــد.
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مســلمًا یــک طراحــی مناســب و کاربرپســند، ســرعت بارگــذاری بــاال، ریسپانســیو بودن 

و ســازگاری بــا موبایل هــا و مســائلی از ایــن قبیــل همگــی فاکتورهایــی هســتند کــه 

یــک ســایت موفــق بایــد آن هــا را داشــته باشــد. ایــن فاکتورهــا همگــی زیرمجموعــه 

تکنیک هــا و نــکات SEO هســتند. بنابرایــن در پاســخ بــه ســؤالی کــه در عنــوان ایــن 

 SEM ــدازی یــک کمپیــن ــرای راه ان ــه! شــما ب بخــش پرســیده شــد بایــد بگوئیــم بل

بایــد یــک ســایت ســئو شــده داشــته باشــید. مگــر اینکــه بــه بازدیدهــای لحظــه ای 

ــا افزایــش نــرخ پــرش )Bounce Rate( و در نهایــت  ــا ب ــران بســنده کنیــد و ی کارب

عــدم ســوددهی ســایت خــود مشــکلی نداشــته باشــید!

امــا بهتریــن روش و بهتریــن رویکــرد در ایــن زمینــه چیســت؟ مثل بــزرگان رفتــار کنید! 

قدرتمندتریــن کمپانی هــای دنیــا کــه محتــوای غنــی و ســئوی آن هــا تقریبــًا بی نقــص 

اســت نیــز بــاز هــم بــه ســراغ تبلیغــات SEM می رونــد! ایــن کســب وکارهای موفــق 

ــن  ــه ممک ــن نتیج ــه بهتری ــن SEO و SEM ب ــس بی ــادل و باالن ــک تع ــاد ی ــا ایج ب

رســیده انــد. چنیــن رویکــردی در بســیاری از وب ســایت های موفــق از جملــه برتریــن 

فروشــگاه های اینترنتــی ایــران نیــز بــه وضــوح دیــده می شــود.

بنابرایــن بــه جــای اینکــه فقــط و فقــط روی ســئو تمرکــز کنیــد، می توانیــد بــا در نظــر 

گرفتــن یــک بودجــه معقــول، بخشــی از مســئولیت شناســاندن خــود بــه دیگــران را 

16

https://modireweb.com


 بازاریابی موتورهای جستجو )SEM( و هرآنچه باید درباره اش بدانید

www.modireweb.com

بــه عهــده بازاریابــی SEM قــرار دهیــد. اگــر بتوانیــد یــک مــرز متعــادل بــرای ایجــاد 

یــک باالنــس بیــن ایــن دو مــورد بســازید شــاهکار کــرده ایــد!

هزینههایبازاریابیSEMبهچهصورتاست؟

بــه طــور عمــده هزینه هــای بازاریابــی SEM در بخــش تبلیغات متنــی، تبلیغــات کلیکی 

و یــا تبلیغــات تصویــری موتورهــای جســتجو خالصــه می شــوند کــه البتــه بیشــترین 

ــا  ــود ت ــث می ش ــه باع ــی ک ــز جالب ــا چی ــت. ام ــات PPC اس ــار تبلیغ ــهم در اختی س

خیلــی از کســب وکارها عالقــه زیــادی بــه ســفارش تبلیغــات حتــی تبلیغــات بلندمــدت 

در گــوگل داشــته باشــند سیســتماتیک بــودن آن اســت. گــوگل رویکــرد خاصــی بــرای 

ــات  ــای تبلیغ ــه پکیج ه ــا ارائ ــی ب ــن کمپان ــتریانش دارد. ای ــا مش ــل ب ــش تعام افزای

کلیکــی مخصــوص بــه آن دســته از وب مســترهایی کــه کمپین هــای مفیــد تبلیغاتــی 

راه انــدازی کننــد، بــه نوعــی یــک تخفیــف ویــژه بــرای آن هــا در نظــر می گیــرد.

ــه  ــرض ارائ ــا قیمــت پیش ف ــدا ب ــه ابت ــن صــورت اســت ک ــه ای ــورد نظــر ب ــج م پکی

می شــود و ســپس در صورتــی کــه رونــد ســفارش ها بــه طــور منظــم بــوده و همچنیــن 

تبلیغــات ســفارش شــده طبــق اصــول و اســتانداردها باشــند، گــوگل بــه آن تبلیغــات 

ــل  ــتریان تبدی ــن مش ــی از ای ــه یک ــر ب ــع اگ ــد. درواق ــی می ده ــای متوال تخفیف ه

ــه همیــن  ــد شــوید. ب ــژه گــوگل بهره من ــی وی ــد از پکیج هــای تبلیغات شــوید می توانی
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خاطــر اســت کــه خیلــی از افــراد وقتــی از ایــن سیســتم تبلیغاتــی اســتفاده می کننــد 

ــد. ــرار می دهن ــود ق ــی خ ــت اصل ــا آن را اولوی ــا مدت ه ت

ــای  ــه موتوره ــغ ب ــفارش تبلی ــار س ــک ب ــا ی ــد ب ــر می کنی ــر فک ــل اگ ــرف مقاب در ط

جســتجو کار تمــام شــده اســت و یــا بــه هــر طریقــی قوانیــن، اصــول یــا پیشــنهادات 

گــوگل را در نظــر نگیریــد، ایــن کمپانــی هــم بــرای شــما تســهیالت خاصــی در نظــر 

ــر  ــه اگ ــرده ک ــالم ک ــود اع ــانی خ ــالع رس ــی و اط ــالگ آموزش ــوگل در ب ــرد. گ نمی گی

یــک وب ســایت داریــد و می خواهیــد آن را از طریــق تبلیغــات گــوگل بــه صفحــه اول 

نتایــج جســتجوها بیاوریــد، بــرای دســتیابی بــه بهتریــن نتیجــه بایــد روی کیفیــت، 

ــال  ــه دنب ــًا ب ــی اگــر صرف ــد. ول ــاز کنی ســئو و حتــی شــبکه های اجتماعــی حســاب ب

تعــدادی کلیــک بــرای یــک ســایت معمولــی هســتید نبایــد توقــع زیــادی از بازدهــی 

آن هــم داشــته باشــید.
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مزایایبازاریابیباموتورهایجستجو

ــا و  ــرای برنده ــد ب ــی SEM می توان ــه بازاریاب ــی ک ــن مزایای ــه مهم تری ــه ب در ادام

ــم : ــاره می کنی ــد اش ــته باش ــزرگ داش ــک و ب ــب وکارهای کوچ کس

1.افزایششهرتسریعنامتجاریدرموتورهایجستجو

همانطــور کــه اشــاره شــد، کمپین هــای ســئو طوالنی مــدت و آهســته هســتند. حتــی 

ــرای  ــادی ب ــبتًا زی ــان نس ــرف زم ــه ص ــاز ب ــز نی ــی نی ــبکه های اجتماع ــت در ش فعالی

رســیدن بــه نتیجــه ایــده آل دارد. گــوگل در ایــن رابطــه گفتــه کــه بــازه زمانــی مــورد 

نیــاز بــرای اضافــه شــدن یــک وب ســایت بــه سیســتم رتبه بنــدی حرفــه ای گــوگل و 
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ــک  ــه ی ــک ب ــزی نزدی ــتجوها چی ــج جس ــب در نتای ــای مناس ــری در جایگاه ه قرارگی

ســال اســت. اگــر کســب وکار تــازه ای راه انداختــه باشــید، در ایــن یــک ســال هیــچ 

ــان را در  ــته و آرام خودت ــی آهس ــد خیل ــود و بای ــرده نمی ش ــما ب ــی از ش ــی نام جای

موتورهــای جســتجو بــه دیگــران معرفــی کنیــد.

ــان  ــک روز از زم ــی ی ــر حت ــت. اگ ــرح نیس ــئله مط ــن مس ــی SEM ای ــا در بازاریاب ام

ســاخت و راه انــدازی وب ســایت شــما نیــز گذشــته باشــد می توانیــد بــا کمــک تبلیغات 

ــتجوها  ــج جس ــه اول نتای ــه صفح ــتجو آن را ب ــای جس ــی موتوره ــی و بازاریاب کلیک

بیاوریــد! بــه ایــن طریــق تجارت هایــی کــه پیــش از ایــن هیــچ بازدیــد و مخاطبــی 

نداشــتند می تواننــد بــا ســرعت خیلــی زیــاد و تقریبــًا بــدون هیــچ زحمــت و تالشــی 

بــرای طیــف وســیعی از بازدیدکننــدگان دیــده شــوند. امــا بــاز هــم تأکیــد می کنیــم 

ــایت  ــک س ــتن ی ــل داش ــروری مث ــای ض ــات، پیش زمینه ه ــه تبلیغ ــل از ارائ ــه قب ک

ســریع، بــا کیفیــت و همچنیــن محتــوای مناســب را مــد نظــر قــرار دهیــد تــا تأثیــر 

بســیار بیشــتری از ایــن بازاریابــی دریافــت کنیــد.

ــد  ــق برن ــرای خل ــه آنچــه ب ــا برندســازی چیســت؛ هم ــگ ی ــد: برندین بیشــتر بخوانی

ــد ــد بدانی بای
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2.بازاریابیSEMمیتواندبهکسبدرآمدسریعمنجرشود

ــدی و  ــا زمان بن ــد و ب ــاذ کنی ــود اتخ ــات خ ــبی در تبلیغ ــتراتژی های مناس ــر اس اگ

محتــوای ترغیب کننــده اقــدام بــه ســفارش ایــن تبلیغــات کنیــد، خواهیــد دیــد کــه 

ــوددهی  ــردی و س ــای کارب ــما، بازدیده ــفارش ش ــش س ــت و نمای ــان روز ثب در هم

ــق  ــن طری ــادی از همی ــیار زی ــگاه های بس ــد. فروش ــما می آین ــراغ ش ــه س ــتقیم ب مس

در حــال رقابــت در دنیــای اینترنــت هســتند و خیلــی از آن هــا هرگونــه تبلیغــات یــا 

ــوگل  ــی گ ــات کلیک ــفارش تبلیغ ــه س ــته و ب ــار گذاش ــر را کن ــرمایه گذاری های دیگ س

ــد. روی آورده ان

ــتراتژی های  ــه اس ــاز ب ــه و نی ــد نکت ــت چن ــز رعای ــه ج ــتم ب ــن سیس ــتفاده از ای اس

ــلمًا  ــدارد. مس ــا ن ــرای تجارت ه ــختی کاری ب ــه و س ــچ دغدغ ــاص، هی ــی خ تبلیغات

ــود در  ــات خ ــت سفارش ــرای ثب ــت و ب ــات شماس ــرای تبلیغ ــع ب ــن منب ــوگل بهتری گ

ــد.  ــتفاده کنی ــه ای Google AdWords اس ــع و حرف ــزار جام ــد از اب ــوگل می توانی گ

البتــه راه و روش هــای متعــدد دیگــری هــم بــرای تبلیغــات در بســتر اینترنــت وجــود 

ــی از لطــف نباشــد. ــردن آن هــا هــم خال ــه شــاید امتحــان ک دارد ک

مقاله مرتبط: تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن
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ــی ــردهول ــهک ــانهزین ــدازهتوانت ــهان ــدب ــیSEMمیتوانی 3.دربازاریاب

ــد ــهبگیری نتیج

از  بازاریابــی بــا موتورهــای جســتجو بســیار منعطــف و مقیاس پذیــر اســت. 

ــه  ــا توج ــد ب ــا می توانن ــا غول آس ــا کمپانی ه ــه ت ــب وکارها گرفت ــن کس کوچک تری

بــه بودجــه و مقــدار نیــاز خــود از آن بهــره مســتقیم و تقریبــًا بــدون هدررفــت بگیرنــد. 

ایــن سیســتم بســتری فراهــم کــرده تــا حتــی کســب وکارهای کوچــک نیــز بتواننــد 

بــا حداقــل بودجــه ســهمی در تبلیغــات داشــته باشــند تــا کــم کــم خودشــان را توســعه 

ــود را  ــد خ ــات، برن ــن تبلیغ ــل از ای ــای حاص ــا فروش ه ــا ی ــق بازدیده داده و از طری

ــرای هزینه هــای  ــازی ب ــار و نی ــد. پــس هیــچ اجب در ابعــاد گســترده تری معرفــی کنن

ــود را  ــه کار خ ــن بودج ــا کمتری ــد ب ــما می توانی ــت و ش ــدای کار نیس ــنگین در ابت س

شــروع کنیــد.

ســپس بــا افزایــش درآمــد، مقــدار تبلیغــات را نیــز بــه صــورت صعــودی بیشــتر کنیــد 

تــا تأثیرپذیــری آن هــا را بهبــود دهیــد. فرامــوش نکنیــد کــه ارائــه تبلیغــات نیــاز بــه 

ــر  ــبی منتش ــغ نامناس ــی تبلی ــر صورت ــه ه ــر ب ــی اگ ــی دارد. ول ــتراتژی های خاص اس

کردیــد و بازخــورد مــورد انتظــار را ندیدیــد ســریعًا آن را حــذف کنیــد و یــک تبلیــغ 

بهتــر بــا آن جایگزیــن کنیــد.
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ــای  ــتجو قابلیت ه ــای جس ــر موتوره ــوگل و دیگ ــی گ ــای تبلیغات ــبختانه ابزاره خوش

بســیار خوبــی بــرای وب مســترها دارنــد. شــما در ایــن ابزارهــا می توانیــد یــک ســقف 

بــرای بودجــه خــود در نظــر بگیریــد و آن را بــا توجــه بــه سیســتم محاســباتی قدرتمنــد 

ایــن سیســتم ها بــرای تبلیغــات روزانــه، هفتگــی یــا ماهیانــه خــود انتخــاب کنیــد.

 

 

4.اینبازاریابیدرزمانمناسبمخاطبینمناسبراهدفقرارمیدهد

دنیــای اینترنــت امــروز نزدیــک بیــش از 3 میلیــارد کاربــر در سراســر دنیــا دارد. طبــق 

آمــار، بیــش از 93% از تجربه هــای کاربــران در فضــای اینترنــت از موتورهــای جســتجو 

ــن  ــهم ممک ــترین س ــتجو بیش ــای جس ــه موتوره ــت ک ــود و بدیهی س ــروع می ش ش

بــرای توزیــع بازدیدهــا بیــن وب ســایت ها را داشــته باشــند. معنــی ایــن حــرف ایــن 
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ــوان از  ــه می ت ــی ک ــدار ورودی های ــتر از مق ــد بیش ــت نمی توانی ــه هیچوق ــت ک اس

موتورهــای جســتجو دریافــت کــرد را از منابــع دیگــر داشــته باشــید.

بــا یــک ســبک و ســنگین کــردن ســاده می تــوان متوجــه شــد کــه موتورهای جســتجو 

همــان جایــی هســتند کــه مشــتریان و یــا کاربــران مســتعد تبدیــل شــدن به مشــتری 

ــت داشــته  ــه ای فعالی ــه در هــر زمین ــن باشــید ک ــن را مطمئ ــد. ای در آن حضــور دارن

باشــید، در لحظــه چندیــن نفــر در موتورهــای جســتجو در حــال گشــتن بــرای پیــدا 

کــردن چیــزی مثــل شــما هســتند!

بــا ایــن تفاســیر، چــه چیــزی بهتــر از اینکــه بــا یــک هزینــه متناســب و معقــول بــرای 

تبلیغــات، بــه جــای اینکــه بــرای هــزاران کاربــرا غیرهدفمنــد چیــزی را تبلیــغ کنیــد، 

مســتقیمًا بــرای افــرادی کــه آن هــا نیــز بــه دنبــال شــما هســتند اقــدام بــه نمایــش 

تبلیــغ خــود کنیــد؟ بــا کمــک بازاریابــی SEM می توانیــد بــا هزینــه ای کمتــر نســبت 

ــرویس های  ــا س ــوالت ی ــه محص ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت ب ــر، درس ــات دیگ ــه تبلیغ ب

شــما نیــاز دارنــد تبلیــغ شــوید. بــه همیــن خاطــر اســت کــه تبلیغــات در موتورهــای 

ــون  ــتند! چ ــی هس ــوع تبلیغات ــر ن ــا ه ــی ی ــات اینترنت ــوع تبلیغ ــن ن ــتجو بهتری جس

ــند. ــات می باش ــوع تبلیغ ــن ن ــا هدفمندتری آن ه
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5.بــابازاریابــیموتورهــایجســتجونــامبرنــدخــودرامــدامبــهمشــتریان

ــد ــشمیدهی نمای

ــغ  ــق آن تبلی ــر از طری ــده شــود و آن کارب ــر دی ــک کارب ــغ شــما توســط ی ــی تبلی وقت

وارد ســایت شــما شــده و یــک خریــد از شــما داشــته باشــد، ممکــن اســت بــه ایــن 

فکــر کنیــد کــه او همیــن خریــد را انجــام داده و پشــت ســرش را نیــز نــگاه نمی کنــد! 

ــور  ــا حض ــد. ام ــت رخ ده ــن اس ــی ممک ــن اتفاق ــًا چنی ــادی دقیق ــت ع ــه در حال بل

ــرارادی روی  ــه صــورت غی ــران ب ــوع کارب ــن ن ــوی چشــمان ای همیشــگی شــما در جل

ــار آن  ــی SEM و در کن ــک بازاریاب ــا کم ــذارد! ب ــر می گ ــا تأثی ــودآگاه آن ه ــر ناخ ضمی

فعالیت هــای مفیــد در شــبکه های اجتماعــی و از آن مهم تــر ســئوی مناســب ســایت، 

شــما همیشــه در مــورد مبحثــی کــه آن مشــتری بــه دنبالــش اســت جلــوه می کنیــد!

ایــن مــورد را بــه اصطــالح »تقویــت مجــدد نــام برنــد« می نامنــد. کافیســت چندبــار 

یــک مشــتری نــام شــما را ببینــد تــا بــه طــور ناخــودآگاه و مؤثــری بــه ســمت شــما 

ســوق پیــدا کنــد. یکــی از جالب تریــن نــکات دنیــای تبلیغــات همیــن مســئله اســت. 

شــاید دقــت کــرده باشــید کــه کمپانی هــای بــزرگ و موفــق جهــان فقــط و فقــط بــا 

نمایــش لوگــوی خــود در تبلیغــات بــزرگ و بیلبوردهــا و مــوارد اسپانســری ایــن کار را 

بــا مخاطبیــن می کننــد. چــون آن هــا تأثیــری کــه بــرای جلــب توجــه مصرف کننــدگان 

و اثبــات کیفیــت خــود نیــاز داشــتند را قبــالً انجــام داده انــد و حــاال فقــط زمــان تکــرار 
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کــردن نامشــان بــرای ایــن دســته از افــراد رســیده اســت. بارزتریــن مثــال بــرای ایــن 

ــگاهی  ــای باش ــای تیم ه ــر روی لباس ه ــای معتب ــوی برنده ــا لوگ ــام ی ــط ن ــورد فق م

فوتبــال اســت.

ــته و از آن  ــل داش ــا آن تعام ــن ب ــش از ای ــه پی ــی ک ــدن نام ــض دی ــه مح ــردم ب م

ــا  ــد ب ــما بتوانی ــر ش ــاال اگ ــود. ح ــب می ش ــه آن جل ــان ب ــد، توجه ش ــرده ان ــد ک خری

ارائــه محتــوا، محصــوالت یــا ســرویس های جدیدتــر بیــش از پیــش ایــن مشــتری 

را بــه وجــد بیاوریــد شــانس اینکــه او بــه یــک مشــتری ثابــت و وفــادار تبدیــل شــود 

بســیار زیــاد خواهــد شــد. نکتــه خیلــی جالــب دیگــر ایــن اســت کــه مشــتریان بــه 

ویــژه مشــتریان ســایت ها و فروشــگاه های آنالیــن، در حالــت عــادی تمایــل زیــادی 

بــرای مراجعــه مجــدد بــه ســایتی کــه قبــالً از آن خریــد داشــته اند دارنــد. امــا وقتــی 

شــما در دســترس آن هــا نباشــید، احتمــال اینکــه آن هــا یــک تــب جدیــد روی مرورگــر 

ــام  ــا ن ــرده و ی ــپ ک ــمت URL تای ــما را در قس ــایت ش ــام س ــخصًا ن ــرده و ش ــاز ک ب

ــد ایــن مشــتریان را از  ــر می شــود. ســعی کنی ــی کمت ــد خیل ــان را جســتجو کنن برندت

دســت ندهیــد و بــا آفرهــا و پیشــنهادات لحظــه ای خــاص و انحصــاری هرطــور کــه 

ــد. ــل کنی ــت تبدی ــه مشــتریان ثاب ــد آن هــا را ب می توانی

مقالــه مرتبــط:  تبلیغــات بنــری چیســت و چطــور نتیجــه بهتــری از ایــن نــوع تبلیغــات 

؟ یم بگیر
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ــهســفارش ــزیک ــهازایچی ــطب ــیSEMفق ــاتPPCوبازاریاب 6.درتبلیغ

میدهیــدهزینــهمیکنیــد

در تبلیغــات معمولــی و ســنتی شــما اقــدام بــه ثبت ســفارش تبلیــغ خود بــرای نمایش 

ــی از  ــرای ایــن تبلیغــات هیــچ تضمین ــد. ب ــل تعــدادی از مخاطبیــن می کردی در مقاب

ســوی ســرویس دهنده تبلیغاتــی مبنــی براینکــه شــما بــه مقــدار مشــخصی بازخــورد 

ــی و  ــات تلویزیون ــاالً تبلیغ ــه احتم ــات ک ــن تبلیغ ــدارد. ای ــود ن ــد وج ــت کنی دریاف

بیلبوردهــای شــهری از مهم تریــن آن هــا هســتند، صرفــًا یــک نمایــش از محصــول یــا 

سرویســی اســت کــه ممکــن اســت مخاطبیــن آن کوچک تریــن تمایلــی بــه آن نشــان 

ندهنــد!

ــاص  ــاس خ ــوع لب ــک ن ــنده ی ــا فروش ــازنده ی ــما س ــت ش ــن اس ــال ممک ــرای مث ب

ــرار  ــگان ق ــد هم ــرض دی ــود را در مع ــوالت خ ــغ محص ــد تبلی ــر بخواهی ــتید. اگ هس

ــر  ــه نظ ــب ب ــغ جال ــن تبلی ــا ای ــد آن ه ــا 30 درص ــرای 20 ی ــط ب ــاالً فق ــد احتم دهی

ــان 20  ــت. از هم ــد گرف ــده خواهن ــما را نادی ــغ ش ــرعت تبلی ــه س ــی ب ــد. مابق می رس

یــا 30 درصــد هــم شــاید 10 درصــد تمایــل بــه کســب اطالعــات بیشــتر مثــل قیمــت 

و ... داشــته باشــند و مجــددًا از همــان 10 درصــد شــاید کمتــر از 5 درصــد آن هــا بــه 

مشــتری شــما تبدیــل شــوند! بــا ایــن حــال ایــن نــوع تبلیغــات هنــوز هــم درآمــدزا 

هســتند امــا چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم ایــن مــدل از معرفــی محصــوالت بســیار 

ــد نیســتند! ــه هیــچ وجــه هدفمن ــوده و ب عمومــی ب
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ــا 3  ــرای همــه آن 100 درصــد کــه شــاید فقــط 2 ی ــه اینجاســت کــه شــما ب امــا نکت

درصــد آن هــا بــه مشــتری شــما تبدیــل شــوند بایــد هزینــه تبلیغــات را پرداخــت کنید. 

ولــی در بحــث بازاریابــی SEM شــما فقــط در ازای تبلیغاتــی کــه روی آن هــا کلیــک 

ــام برنــد  ــه پرداخــت می کنیــد. ایــن یعنــی ممکــن اســت هــزاران نفــر ن شــود هزین

یــا تبلیــغ شــما را در گــوگل ببیننــد امــا روی آن کلیــک نکننــد. در ایــن صــورت شــما 

ــرای ایــن تبلیــغ )البتــه در صورتــی کــه پکیج هــای PPC را  ــه ای ب کوچک تریــن هزین

انتخــاب کــرده باشــید( پرداخــت نمی کنیــد و فقــط بــه ازای کلیک هــای کاربــران پــول 

خــرج خواهیــد کــرد. در ضمــن ایــن را هــم فرامــوش نکنیــد آن کســی کــه روی تبلیــغ 

ــرض  ــت پیش ف ــه در حال ــد ک ــد« می باش ــر »هدفمن ــک کارب ــد ی ــک می کن ــما کلی ش

50% احتمــال تبدیــل شــدن بــه مشــتری را دارد.

فــرق تبلیغــات هوشــمند در بازاریابــی SEM بــا بازاریابی هــای ســنتی در ایــن اســت 

کــه در تبلیغــات ســنتی، ایــن شــما هســتید کــه بایــد بــه آب و آتــش بزنیــد تــا نظــر 

ــی  ــد امــا در بازاریاب ــب کنی ــا ســرویس خــود جل ــد، محصــول ی ــه برن ــن را ب مخاطبی

ــا  ــه ب ــتند ک ــران هس ــن کارب ــمند PPC ای ــات هوش ــتجو و تبلیغ ــای جس ــا موتوره ب

ــند! ــما می رس ــغ ش ــه تبلی ــند ب ــش می باش ــه دنبال ــه ب ــزی ک ــتجوی چی جس
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SEM.7بهشمامزیترقابتیمیدهد

ــر  ــات PPC از دیگ ــا ســفارش تبلیغ ــی راحــت ب ــوان خیل ــه بت ــن مســئله ک شــاید ای

ــادی  ــت ع ــت، در حال ــی گرف ــما پیش ــوزه کاری ش ــال در ح ــب و فع ــایت های رقی س

کمــی عجیــب بــه نظــر برســد امــا ایــن مســئله واقعیــت دارد. مــا قبــالً هــم گفتیــم 

 SEO کــه کســب پیــروزی واقعــی و مانــدگار در ایــن زمینــه ایجــاد یــک تعــادل بیــن

و SEM اســت. اینجــا دو نکتــه وجــود دارد. اول اینکــه فرآیندهــای ســئو بــه خاطــر 

ــئله راه را  ــن مس ــوند. همی ــرا نمی ش ــی اج ــه خوب ــه ب ــط هم ــودن توس ــی ب تخصص

ــد  ــما می توانی ــد. ش ــوار می کن ــا هم ــن از رقب ــبقت گرفت ــما و س ــرفت ش ــرای پیش ب

ــاالت متعــددی از آن هــا  ــه مق ــا تکنیک هــا و اســتراتژی های وب مســتری و ســئو ک ب
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ــه خوبــی ســایت خــود را از دیــد موتورهــای جســتجو  در مدیــروب منتشــر شــده، ب

بهینه ســازی کنیــد و موقعیــت خیلــی خوبــی در نتایــج جســتجوها بــه دســت بیاوریــد.

ــای  ــا موتوره ــی ب ــث بازاریاب ــات PPC و کالً مبح ــه تبلیغ ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت

جســتجو کــه بــه صــورت عمــده بــه تبلیغــات مربــوط اســت، توســط اندکــی از رقبــای 

شــما در حــال اســتفاده اســت. مخصوصــًا در ایــران کــه دسترســی بــه ایــن ســرویس 

محــدود اســت و راه ثبــت سفارشــات آن پیچیــده اســت، باعــث می شــود تــا خیلــی از 

ســرویس دهندگان یــا فروشــندگان اینترنتــی قیــد ایــن نــوع بازاریابــی را بزننــد. خــب 

خودتــان فکــرش را کنیــد کــه در ایــن حالــت اگــر شــما ایــن کار را نکنیــد و از بازاریابــی 

SEM اســتفاده کنیــد چــه پیشــرفتی خواهیــد داشــت! حتــی بــه وفــور دیــده شــده 

کــه خیلــی از تجارت هــا بــه ســراغ اســتفاده از ایــن تبلیغــات آمده انــد امــا بــه خاطــر 

نداشــتن اســتراتژی های مناســب، در بحــث مقایســه و رقابــت بــا دیگــر ســایت های 

ــد. ــده عقــب مانده ان تبلیــغ دهن

بنابرایــن مجــددًا تأکیــد می کنیــم کــه قبــل از ارســال ســفارش تبلیغــات، بایــد یــک 

اســتراتژی کارآمــد بــرای تبلیــغ خــود در نظــر بگیریــد. بــه معنــای ســاده تر بایــد گفــت 

کــه متــن تبلیــغ شــما بایــد کوتــاه، مختصــر و در عیــن حــال حــاوی اطالعــات کافــی 

باشــد. نکتــه دوم ایــن اســت کــه ایــن متــن کوتــاه بایــد بــه نوعــی نــگارش شــود 
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ــن  ــرای ای ــی ب ــد. تکنیک هــای مختلف ــک روی آن کن ــه کلی ــران را تشــویق ب ــه کارب ک

مــورد وجــود دارد. امــا معمــوالً همــه ایــن مــوارد تلفیقــی از پیشــنهادات ویــژه )مثــل 

ــن تبلیغــات هســتند. ــوان ای تخفیف هــای محــدود( در عن

ــک  ــما کم ــروش ش ــش ف ــه افزای ــه ب ــت و چگون ــگ چیس ــد: ریتارگتین ــتر بدانی بیش

می کنــد؟

 
8.هزینــهتبلیغــاتSEMبــهمقــدارقابــلتوجهــیکمتــرازهزینــهتبلیغــات

ســنتیاست

ــات  ــای تبلیغ ــی و تعرفه ه ــه کل ــم، هزین ــورد شش ــده در م ــه ش ــکات گفت ــز ن ــه ج ب

کلیکــی در بازاریابــی بــا موتورهــای جســتجو نیــز بــه مقــدار چشــم گیری نســبت بــه 

دیگــر انــواع تبلیغــات قدیمــی پائین تــر اســت. ایــن تبلیغــات بــه خاطــر هزینه هــای 

معقــول، حتــی بــرای کوچک تریــن کســب وکارهای نوپــا نیــز قابــل اســتفاده هســتند. 

ــن  ــی، از ای ــوع بازاریاب ــن ن ــه خاطــر قیمت هــای مناســب ای ــراد ب ــی از اف ــی خیل حت

تبلیغــات بــه منظــور آزمــون و خطــا بــرای آگاهــی از بازخوردهــای مخاطبیــن نســبت 

ــیار  ــا بس ــه ام ــی کم هزین ــد! روش ــتفاده می کنن ــان اس ــا محصوالتش ــرویس ی ــه س ب

ــه تجارت هــا می دهــد. ــادی ب ــی زی ــات خیل ــاه اطالع ــی کوت ــه در زمان ــردی ک کارب
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ــاز و بودجــه شــما قابــل تغییــر اســت.  ــه نی همچنیــن مقــدار تبلیغــات نیــز بســته ب

ــی  ــه صــورت هفتگ ــط ب ــادی فق ــت ع ــا در حال ــات ســنتی پکیج ه ــی از تبلیغ در خیل

ــوع  ــن ن ــاه در ای ــقف کوت ــک س ــد ی ــما نمی توانی ــوالً ش ــتند. معم ــه هس ــا ماهیان ی

تبلیغــات قدیمــی بــرای خودتــان تعییــن کنیــد. کاری کــه در PPC بــه راحتــی قابــل 

انجــام اســت! نکتــه بســیار جالــب دیگــر ایــن اســت کــه ممکــن اســت تبلیــغ شــما 

ــه مقــدار  ــد روز ب ــا چن ــد ســاعت ی ــا در چن ــد باشــد کــه تنه آنقــدر کارســاز و هدفمن

دلخــواه و یــا حتــی بیشــتر مشــتری دســت پیــدا کنیــد! در ایــن حالــت شــاید دیگــر 

تــا مدت هــا نیــازی بــه تبلیــغ بــرای جــذب مشــتری جدیــد نباشــد. می توانیــد خیلــی 

ــن  ــد. ای ــری کنی ــول جلوگی ــت پ ــد و از هدررف ــل کنی ــان را کنس ــغ خودت ــت تبلی راح

ــدارد! ــود ن ــنتی وج ــی س ــای تبلیغات ــت در پکیج ه قابلی

9.ابزارهایمدیریتیبازاریابیموتورهایجستجوشگفتانگیزهستند

ــا  ــون ی ــغ در تلویزی ــک تبلی ــما ی ــه ش ــات ک ــنتی تبلیغ ــی و س ــل قدیم ــالف نس برخ

ــچ  ــد هی ــد و نمی توانی ــر می کنی ــابه منتش ــع مش ــر مناب ــا دیگ ــهری ی ــای ش بیلبورده

ــن  ــه یم ــی SEM ب ــید، در بازاریاب ــته باش ــران داش ــورد کارب ــدار بازخ ــی از مق اطالع

ــد  ــا می توانی ــه تنه ــما ن ــل AdWords ش ــردی مث ــاده کارب ــای فوق الع ــود ابزاره وج

اطالعــات دقیقــی از بازخوردهــای کاربــران از تبلیــغ خودتــان بــه دســت بیاوریــد، بلکــه 
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می توانیــد تبلیــغ خــود را بــه صــورت لحظــه ای مدیریــت کنیــد و کــم و کاســتی های 

آن را پیــدا کنیــد.

بــا ایــن روش و بــا دیــدن اطالعــات و آمــار و ارقــام لحظــه ای از بازخوردهــای کاربــران، 

خیلــی راحــت متوجــه می شــوید کــه تبلیــغ شــما بــه انــدازه کافــی هدفمنــد و جــذاب 

اســت یــا خیــر. گــوگل امکانــات زیــادی در ســرویس تبلیغاتــی خود بــرای وب مســترها 

قــرار داده اســت. دسترســی بــه امــکان حــذف تبلیــغ قابلیتــی اســت کــه در تبلیغــات 

نســل قدیمــی وجــود نــدارد. امــا در PPC می توانیــد هــر لحظــه کــه دوســت داشــتید 

تبلیــغ خــود را حــذف، تمدیــد یــا مدیریــت کنیــد.
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10.بازاریابیSEMبهفروشگاههایمحلینیزکمکمیکند

ــتر از 70% از  ــده، بیش ــر ش ــف منتش ــع مختل ــوی مناب ــه از س ــری ک ــار معتب ــق آم طب

مشــتریانی کــه بــه دنبــال یــک فروشــگاه خــاص در نزدیکــی محــل زندگی شــان بودنــد 

از طریــق جســتجو در موتورهــای جســتجو بــه آن هــا دسترســی پیــدا کردنــد. درواقــع 

ایــن نیــز یکــی دیگــر از ترفندهــای ایــن بازاریابــی بــرای فروشــگاه های غیراینترنتــی 

ــفارش  ــردی و س ــا کارب ــاده ام ــایت س ــک س ــاد ی ــا ایج ــگاه ها ب ــن فروش ــت. ای اس

تبلیغــات کلیکــی، کاربرانــی را هــدف قــرار می دهنــد کــه در شــعاع 5 الــی 10 کیلومتــری 

ــرای  ــود را ب ــوالت خ ــا محص ــق آن ه ــن طری ــتند. از ای ــتقر هس ــگاه مس ــل فروش مح

مشــتریان نزدیــک معرفــی می کننــد و از جایــی کــه هنــوز هــم تعــداد خیلــی زیــادی 

مشــتری عالقــه خاصــی بــه خریــد حضــوری دارنــد، ایــن روش تعامــل بســیار خوبــی 

خواهــد بــود.

ــه باعــث افزایــش درآمــد شــما  ــی چیســت و چگون ــه پیشــنهادی: ســئوی محل مقال

مــی شــود؟

SEMبرتریناستراتژیهایبازاریابی

بازاریابــی بــا موتورهــای جســتجو صرفــًا بــه ســفارش تبلیغــات PPC خالصــه 

ــن کار را اتخــاذ  ــرای ای ــز اســتراتژی الزم ب ــل از هرچی نمی شــود. شــما می بایســت قب

کنیــد. در ادامــه مهم تریــن ایــن تکنیک هــا و اســتراتژی ها را بازگــو می کنیــم:
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-یکبودجهدرنظربگیرید

ــما  ــه ش ــت. بودج ــی اس ــه بی معن ــدون بودج ــک کار ب ــعه ی ــروع و توس ــلمًا ش مس

هرچقــدر هــم کــه محــدود باشــد بایــد بــرای راه انــدازی کمپین هــا کافــی باشــد. ایــن 

ــه شــود: ــر در نظــر گرفت ــف زی ــرای بخش هــای مختل ــد ب بودجــه بای

تولیدوبازاریابیمحتوا

)Landing Pages( ساخت و توسعه به اندازه صفحات فرود

تحقیق کلمات کلیدی، تحقیق رقبا و شرایط بازار

Google Analytics ابزارهای آنالیز و بررسی رایگان و پولی مثل

Google Webmaster Tools ابزارهای مدیریتی حرفه ای مثل

CPC یا PPC تبلیغات کلیکی

-اهدافخودراتعیینکنید

ــت  ــک حرک ــروع ی ــرای ش ــدم ب ــن ق ــع حیاتی تری ــن و درواق ــداف مهم تری ــن اه تعیی

تجــاری اســت. نــه فقــط بــرای ایــن بازاریابــی، بلکــه در هــر نــوع بازاریابــی مشــابه 

دیگــر نیــز شــما بایــد ابتــدا هــدف خــود را مشــخص کنیــد. هــدف شــما می توانــد 

افزایــش فــروش، افزایــش شــهرت برنــد و یــا حتــی جــذب بازدیــد بیشــتر و تبدیــل 

ــان را تعییــن  ــه هــدف خودت ــد از اینک ــع پرمخاطــب باشــد. بع ــک منب ــه ی شــدن ب
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کردیــد می توانیــد بــرای ارزیابــی آن از ابزارهایــی مثــل گــوگل آنالیتیــک و یــا گــوگل 

ــد. وب مســترتولز اســتفاده کنی

-مخاطبینهدفمندخودراشناساییکنید

پیش تــر نیــز گفتیــم کــه بازاریابــی موتورهــای جســتجو قابلیتــی عالــی بــرای معرفــی 

شــما بــه مخاطبیــن هدفمنــد اســت. شــما بایــد ابتــدا تعییــن کنیــد کــه محصــوالت 

ــرای  ــپس ب ــرد دارد و س ــخاصی کارب ــا اش ــخص ی ــه ش ــرای چ ــما ب ــات ش ــا خدم ی

ترغیــب و جــذب ایــن دســته از کاربــران مســتعد تبدیــل شــدن بــه مشــتری تــالش 

کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد بــه هــر شــکلی کــه می توانیــد ســعی کنیــد متوجــه شــوید 

ــد؟ ســپس  ــال چــه چیــزی هســتند و چــه اولویت هایــی دارن ــه دنب کــه مشــتریان ب

تبلیغــات خودتــان را حــول محــور ایــن مســائل نــگارش کنیــد.

ــه، رفتارشناســی مشــتریان  ــن زمین ــد در ای یکــی از روش هــای کســب اطالعــات مفی

ــا را  ــته های آن ه ــق و خواس ــا، عالی ــا، دغدغه ه ــه رفتاره ــرای اینک ــت. ب ــی اس فعل

متوجــه شــوید بایــد از دیگــر انــواع بازاریابــی مثــل بازاریابــی بــا شــبکه های اجتماعــی 

ــا،  ــا آن ه ــازنده ب ــالت س ــتقیم و تعام ــاط مس ــک ارتب ــاد ی ــا ایج ــد و ب ــتفاده کنی اس

بســتری کارآمــد بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات گفتــه شــده ایجــاد کنیــد.
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همچنیــن بــا اســتفاده از روش هــای مفیــدی مثــل نظرســنجی در مــورد محصــوالت، 

ایجــاد فــرم دریافــت انتقــاد و پیشــنهاد، ایجــاد سیســتم چــت و پشــتیبانی آنالیــن و 

مســائلی از ایــن قبیــل نیــز می توانیــد در ســطح حرفــه ای بــا مخاطبیــن خــود ارتبــاط 

برقــرار کــرده و اطالعــات بســیار مناســبی را کســب کنیــد. در مبحــث بازاریابــی تکنیــک 

 »Buyer Persona ــا ــوان »پرســونای مشــتری ی ــا عن ــاوت ب ــزاری خــاص و متف و اب

نیــز وجــود دارد کــه بــه نوعــی بــا یــک شبیه ســازی هوشــمندانه بــه شــما در شــناخت 

ــد. ــادی می کن ــر مشــتریان کمــک زی بهت

 

 

-رویکلماتکلیدیتمرکزکنید

اگــر مبحــث ســئو و بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو را یــک انگشــتر در نظــر بگیریم، 

ــر  ــت از تأثی ــد. هیچوق ــن روی آن را دارن ــم نگی ــدی حک ــات کلی ــکل کلم ــدون ش ب
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شــگفت انگیز کلمــه کلیــدی غافــل نشــوید. بایــد روی ایــن کلمــات تحقیــق کنیــد و 

عبــارات و لغــات کلیــدی مرتبــط بــه زمینــه کاری خودتــان را بــه خوبــی بشناســید و 

ســپس از آن هــا در عناویــن تبلیغاتــی خــود اســتفاده کنیــد.

بــرای اینکــه بتوانیــد کلمــه یــا کلمــات کلیــدی مهــم و کاربــردی پیــدا کنیــد می توانیــد 

ــه  ــی ک ــرویس ها و ابزارهای ــا از س ــد و ی ــن کار را کنی ــتی ای ــورت دس ــه ص ــم ب ه

بــرای ایــن منظــور طراحــی شــده انــد اســتفاده کنیــد. در حالــت دســتی بایــد طبــق 

توضیحــات قســمت قبلــی ســعی کنیــد چیزهایــی کــه کاربــران بــه دنبالــش هســتند 

را کشــف کنیــد. مســلمًا اولیــن قــدم ایــن اســت کــه بفهمیــد آن هــا در موتورهــای 

جســتجو چــه چیــزی جســتجو می  کننــد. ایــن کار در حالــت عــادی کمی ســخت اســت 

ــا آزمــون و خطــا و فعالیــت روی چندیــن کلمــه کلیــدی مطالــب و  امــا می توانیــد ب

محتــوای مرتبــط بــه هرکــدام را بــه صــورت انفــرادی بررســی کنیــد تــا بازخــورد هــر 

کلمــه کلیــدی را از ایــن طریــق پیــدا کنیــد.

راه دوم آســان تر و حرفــه ای تــر اســت امــا نبایــد انتظــار معجــزه را از آن داشــته باشــید 

چــون ایــن روش درواقــع پیشــنهادات مفیــد و مرتبــط در مــورد زمینــه کاری شماســت. 

ایــن راه اســتفاده از ابزارهــای اینترنتــی اســت. اگرچــه ابزارهــای زیــادی بــرای ایــن 

مــورد در دســترس اســت امــا مســلمًا نســخه ارائــه شــده توســط کمپانــی گــوگل یعنــی 
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شــگفت انگیز کلمــه کلیــدی غافــل نشــوید. بایــد روی ایــن کلمــات تحقیــق کنیــد و 

عبــارات و لغــات کلیــدی مرتبــط بــه زمینــه کاری خودتــان را بــه خوبــی بشناســید و 

ســپس از آن هــا در عناویــن تبلیغاتــی خــود اســتفاده کنیــد.

بــرای اینکــه بتوانیــد کلمــه یــا کلمــات کلیــدی مهــم و کاربــردی پیــدا کنیــد می توانیــد 

ــه  ــی ک ــرویس ها و ابزارهای ــا از س ــد و ی ــن کار را کنی ــتی ای ــورت دس ــه ص ــم ب ه

بــرای ایــن منظــور طراحــی شــده انــد اســتفاده کنیــد. در حالــت دســتی بایــد طبــق 

توضیحــات قســمت قبلــی ســعی کنیــد چیزهایــی کــه کاربــران بــه دنبالــش هســتند 

را کشــف کنیــد. مســلمًا اولیــن قــدم ایــن اســت کــه بفهمیــد آن هــا در موتورهــای 

جســتجو چــه چیــزی جســتجو می  کننــد. ایــن کار در حالــت عــادی کمی ســخت اســت 

ــا آزمــون و خطــا و فعالیــت روی چندیــن کلمــه کلیــدی مطالــب و  امــا می توانیــد ب

محتــوای مرتبــط بــه هرکــدام را بــه صــورت انفــرادی بررســی کنیــد تــا بازخــورد هــر 

کلمــه کلیــدی را از ایــن طریــق پیــدا کنیــد.

راه دوم آســان تر و حرفــه ای تــر اســت امــا نبایــد انتظــار معجــزه را از آن داشــته باشــید 

چــون ایــن روش درواقــع پیشــنهادات مفیــد و مرتبــط در مــورد زمینــه کاری شماســت. 

ایــن راه اســتفاده از ابزارهــای اینترنتــی اســت. اگرچــه ابزارهــای زیــادی بــرای ایــن 

مــورد در دســترس اســت امــا مســلمًا نســخه ارائــه شــده توســط کمپانــی گــوگل یعنــی 
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ــه  ــت. البت ــر اس ــر و بهت ــا معتبرت ــه آن ه ــزار Google Keyword Planner از هم اب

ــار  ــا در کن ــتفاده از آن ه ــه اس ــد ک ــود دارن ــز وج ــد نی ــب و مفی ــای جال ــر ابزاره دیگ

ــا  ــد ت ــک می کنن ــما کم ــه ش ــا ب ــن ابزاره ــود. ای ــه می ش Keyword Planner توصی

بهتریــن کلمــات کلیــدی مرتبــط و ترنــد را انتخــاب کنیــد.

ــودن« کلمــه کلیــدی  ــط ب ــد »مرتب ــه آن توجــه کنی ــد ب ــه بای ــه ای ک حیاتی تریــن نکت

شــما بــا عنــوان و محتــوای صفحــه ســایت شــما اســت. گــوگل بــه کمــک ربات هــای 

ــه  ــوای صفح ــوان و محت ــا عن ــان را ب ــدی انتخابی ت ــه کلی ــه دارد، کلم ــمندی ک هوش

مقایســه می کنــد و در صورتــی کــه ارتباطــی بیــن ایــن دو مــورد نباشــد، شــما شــامل 

ــد. ــد ش ــوگل خواهی ــای گ جریمه ه

بیشتر بدانید: چطور کلمه کلیدی مناسب پیدا کنیم؟

نتیجهگیری

موتورهــای جســتجو و در صــدر همــه آن هــا Google چیزهایــی هســتند کــه موفقیت 

هــر تجــارت آنالینــی کــه یــک وب ســایت دارد و کســب وکار آن از طریــق وب ســایت 

در گــردش اســت، بــه آن هــا وابســته اســت. موتورهــای جســتجو در عیــن حالــی کــه 

39

https://modireweb.com
https://modireweb.com/How-to-find-the-right-keyword


 بازاریابی موتورهای جستجو )SEM( و هرآنچه باید درباره اش بدانید

www.modireweb.com

هــدف اصلی شــان رســاندن کاربــران بــه همــان چیزی ســت کــه بــه دنبالــش هســتند، 

بــا هــزاران کســب وکار کوچــک و درشــت نیــز همــکاری متقابــل دارنــد تــا ایــن اتفــاق 

بــه بهتریــن شــکل ممکــن رخ دهــد. اگــر دقــت کنیــد می بینیــد کــه نحــوه فعالیــت 

موتورهــای جســتجو بــه گونــه ای اســت کــه هــر ســه طــرف )کاربــران و مشــتریان، 

ــتر داغ و  ــن بس ــتجو( از ای ــای جس ــت موتوره ــترها و در نهای ــا و وب مس تجارت ه

ــادی  ــیار زی ــیل بس ــتند. پتانس ــکل هس ــن ش ــه بهتری ــتفاده ب ــال اس ــم درح پرتالط

ــم  ــما ه ــر ش ــس اگ ــود دارد. پ ــف وج ــاغل مختل ــرای مش ــتجو ب ــای جس در موتوره

ــًا  ــد حتم ــی پیشــرفت کنی ــی اینترنت ــه بازاریاب ــر در زمین ــه صــورت مؤث ــد ب می خواهی

بحــث بازاریابــی بــا موتورهــای جســتجو را مــد نظــر قــرار دهیــد.
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