نکاتی در مورد تبلیغات گوگلی
یکی اس ثٓتزیٍ َکبت در يٕرد تجهیغبت گٕگهی کّ يی تٕاَى ثّ ػًب ثگٕیى ایٍ َیظت کّ ػًب يی تٕاَیذ اس رٔع
خٕدتبٌ ٔ اثشارْبی افشایغ تزافیک اطتفبدِ ًَبییذ .در تجهیغبت گٕگهی اطبص ٔ عُبصز سیبدی ٔجٕد دارد ٔ اگز ثّ
درآيذ ثیؼتز َظجت ثّ آَچّ ْشیُّ کزدِ ایذ تًبیم داریذ ،حتًبً اس یک دٔرِ تخصصی ٔ یب یک ػخص يتخصص
ثزای آيٕختٍ چگَٕگی داػتٍ درآيذ ثیؼتز،اطتفبدِ ًَبییذ.
ال يی تٕاَذ در گزفتٍ تزافیک ثظیبر ْذفًُذ ٔ ثّ يمذار سیبد ثزای ٔة طبیت ػًب ،ثظیبر
تجهیغبت کهیکی ppcعً ً
فٕق انعبدِ عًم ًَبیذ .انجتّ يًکٍ اطت ثپزطیذ اگز ایٍ رٔع خیهی يُبطت اطت ،چزا ًّْ اس آٌ اطتفبدِ
ًَی کُُذ؟ ایٍ طٕال ،يعًبی ایٍ يٕضٕع اطت .تجهیغبت کهیکی يظئهّء آطبَی ثزای یبدگیزی َیظت ٔ انجتّ
چگَٕگی اَجبو آٌ دػٕار يی ثبػذ .ایٍ کبر َیبس ثّ صزف سيبٌ داػتّ ٔ ثبیذ ثز رٔی پٕل ٔ ٔلت خٕد طزيبیّ
گذاری کُیذ.
ػًب َیبس ثّ آسيبیغ ٔ ثزرطی ْز یک اس عُبصز يختهف در ْز آگٓی در يحم ْبی يختهف داریذ .در ػزٔع ثیغ
اس آٌ کّ درآيذ داػتّ ثبػیذ ثبیذ پٕل خزج کُیذ .چبنغ دیگز ایٍ اطت کّ گٕگم سیبد َگزاٌ ػًب ٔ ثٕدجّء
تجهیغبتی ػًب َیظت .آَٓب ثیؼتز َگزاٌ ایٍ اطت کّ دریبثذ جظتجٕگزْب ثّ دَجبل چّ ْظتُذ.
جظتجٕگزاٌ در ْز یک اس يٕتٕرْبی جظتجٕ يؼتزیبٌ حمیمی ْظتُذ ٔ ،اگز آَچّ يی خٕاُْذ را پیذا َکُُذ ثّ
يٕتٕرْبی جظتجٕی دیگز خٕاُْذ رفت .ثّ ًْیٍ دنیم اطت کّ گٕگم يی خٕاْذ ثب راضی َگّ داػتٍ
جظتجٕگزْب ٔ ارائّ آَچّ ثّ دَجبل آٌ ْظتُذ ،اس حضٕر آَٓب در يٕتٕر جظتجٕی خٕد يطًئٍ ػٕد .ثزای اَجبو
ایٍ کبر ،گٕگم ثّ صٕرت دٔرِ ای رٔػٓبی اَجبو کبر را تغییز يی دْذ .گٕگم انگٕریتى ْب را ثبسَٕیظی کزدِ ٔ یب
تغییزاتی در آَٓب ایجبد يی کُذ ٔاگز ػًب در جزیبٌ آخزیٍ تغییزات در گٕگم َجبػیذ ،يتٕجّ خٕاْیذ ػذ تجهیغبتی
کّ سيبَی ثزای ػًب پٕل طبس ٔ درآيذسا ثٕدِ ،حبال ثزای ػًب ْشیُّ طبس ػذِ اطت.
در ایُجب چُذ َکتّ جٓت ثٓیُّ طبسی تجهیغبت کهیکی ثّ ػًب ارائّ يی ػٕد:
1ثّ دَجبل کالطٓبی آيٕسػی ٔ یب يزثی ثبػیذ کّ ثتٕاَذ ثّ ػًب َکبت کهیذی ٔ ریش ٔ ثى تجهیغبت کهیکی راتذریض ًَبیذ.اگز طعی يی کُیذ ثذٌٔ ْیچ يمذيّ ٔ ثزرطی ثّ اصطالح ثپزیذ ٔطط يٕضٕع کّ فمط ایٍ کبر را
خٕدتبٌ اَجبو دادِ ثبػیذ؛ پض ثٓتز اطت اس داػتٍ سيبٌ آٌ ْى ثّ اَذاسِ کبفی ٔ یک جیت پز پٕل يطًئٍ
ػٕیذ.
2ثب دلت کهًبت کهیذی يٕرد َیبس خٕد را اَتخبة ًَبییذ .طعی َکُیذ ثب یک ٔ یب دٔ ٔاژِ در کهًبت کهیذی رلبثتایجبد ًَبییذ .اس آَجبیی کّ ًْیؼّ ثیٍ یک ٔ یب دٔ ٔاژِ رلبثت تُگبتُگ خٕاْذ ثٕد ٔ در ایٍ صٕرت َیش ثزای گزفتٍ
ْز کهیک راِ طختی را ثبیذ ثپیًبئیذ .در عٕض ثز رٔی عجبرات کهیذی کّ دارای ٔ 4-3یب  5کهًّ کهیذی ْظتُذ
تًزکش ًَبییذ .ایٍ "کهًبت کهیذی طٕالَی" يی تٕاَذ ػًب را ثّ ثبالی نیظت رتجّ ثُذی ثز اطبص کهیک ثجزد.
ًْ3یؼّ طعی کُیذ تجهیغبت خٕد را آسيبیغ ًَبییذ .ثب داػتٍ چُذیٍ َظخّ اس ْز آگٓی در حبل اجزا يیتٕاَیذ آٌ را ثزرطی ًَبییذ ٔ در ٔالع دریبثیذ کّ کذاو تیتز ثیؼتزیٍ کهیک را داػتّ اطت ٔ .یب کذاو يحتٕا ٔ
يطهت ثیؼتزیٍ کهیک را در ثز داػتّ اطت.
کًبکبٌ ثّ آسيبیؼبت خٕد ادايّ دادِ تب ثٓتزیٍ ٔ يُبطجتزیٍ تجهیغ را پیذا کُیذُْ .گبيی کّ اس طزیك ایٍ آسيبیغ

يطًئٍ ػذیذ کّ تُٓب ثب تغییز یک عُصز در یک سيبٌ ثّ َتیجّ خٕاْیذ رطیذ ،در ایٍ صٕرت آسيبیؼبت خٕد را
يیتٕاَیذ ثّ پبیبٌ ثزطبَیذ .در غیز ایٍ صٕرت َخٕاْیذ داَظت کّ چّ تغییزی ثبعث ایجبد تحٕالت خٕاْذ ػذ.
ثّ غیز اس ایٍ َکبت تجهیغبت کهیکی گٕگمَ ،کتّ دیگزی کّ فکز يی کُى یکی اس يًٓتزیٍ آَٓبطت ثّ ػًب
يیگٕیى؛ کّ ػخصی راثزای گزفتٍ يؼبٔرِ جٓت اَجبو ایٍ کبر اَتخبة ًَبییذ .در ٔالع اگز ثذاَیذ چگَّٕ ایٍ کبر را
ثّ درطتی اَجبو دْیذ ،تجهیغبت کهیکی ثزای ٔة طبیت ػًب ثظیبر يٕثز خٕاْذ ثٕدٔ .گز َّ ایٍ رٔع خیهی سٔد
تجذیم ثّ یک گٕدال پٕل خٕار ثزای ػًب خٕاْذ ػذ!
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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