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تبلیغات در گوگل شامل چه مواردی می شود؟



Search Engine 
Advertising 

م تبلیغات مستقی
در الگوریتم گوگل





به سایت شما مراجعه می کنندگوگلدرصد کاربران از طریق 80بیش از 
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Google's ad revenue from 2001 to 2017 (in billion U.S. dollars)



به سایت های موبایل ورژن اهمیت بیشتری می دهدگوگل



SEM Important

افزایش سهم بازار

افزایش مشتری

برندینگ

اعتماد سازی به مشتریان

برتری نسبت به رقبا

یافتن مشتریان هدفمند













...کلیکش بیشتر... هرکه بیدش بیش 



های فعال در ایرانAdsنمونه 



های فعال در ایرانAdsنمونه 



Top Trends
ریپر ترند ترین کلمات کلیدی در زمینه گردشگ

ماخرید بلیط هواپی
رزرو هتل

خرید بلیط قطار
تور استانبول

تور مشهد
تور کیش

تور یک روزه
تور لحظه آخری

ایرانگردی
طبیعت گردی

تهران گردی

تور نوروز
تور تابستان

تور ارزان
تور بهار
تور عید

رزرو هتل نوروز







CTR

Cost

Impression

CPC

Bid strategy

Landing Pages

Quality Score





















تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

بازار هدف خود را بررسی کنید

افزایش ترافیک سایت؟
برندینگ؟

افزایش فروش؟
کاهش رتبه الکسا؟



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

برای کمپین خود یک بودجه مشخص کنید

CPC?
CPO?
CPI?



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

!وب سایت خود را آماده نگاه دارید



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

لندینگ پیج ها را جدی بگیرید



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

CTA جذاب فراموش نشود

خرید با تخفیف
خرید آنالین

دریافت رایگان کتاب
همین حاال

خرید بلیط هواپیما
رزرو هتل



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

طراحی بنرهای منحصر به فرد برای هر کمپین



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

Retargetingکمپین های 



تبلیغاتی آنالینطراحی کمپین 

.ترافیکی که آن را خریده اید آنالیز کنید



مشاوره راه اندازی کسب و کار اینترنتی

مشاوره راه اندازی شبکه های اجتماعی

مشاوره بازاریابی اینترنتی

SEO, SEM, SMMمشاوره 

مشاوره تبلیغات در اینترنت

@HelpMarketing

0921-4172514


