دکتر بنفشه سیدکباری

این کتاب حاصل آموختههایم در حضور آقای تالویی عزیز کزار در آ کزادمیدیایتزا مارکتینز

دهبان بوده است ،مطالب این کتاب بیشتر جنبهی تاربی عملی کزار را نشزان مزیدهزد
از آناززا کززه مززا بززا م ززد دیتهززایی بززرای کززار کززردن بززا بنززل ادز م،بززه م ه ززتیم ،ترجمززهی
منابع انگلی ی را بیفایده دان تم ،البته باید بگویم مطالزب توزوری ایزن کتزاب از کتزاب
الکتر

نیکی Brad-Geddes-Advanced-Google-AdWords-3rd-edition

گرفته شده اسزت کزه

یک منبع کامل در این حوزه است .لی چون مطالزب در ایزن حزوزه اق زا جدیزد بزود
من هیچ کتاب فارسی چاپی که بزه صزورع عملزی ایزن مزوارد را توازی داده باشزد را
ندی ززدش ،ش ززوا چ ززاب ای ززن کت ززاب را در م ززن افز ز ایی داد از آنازززایی کزززه یزززک ابززز ار
فواال اده در بازام یزابی اسزت کزه کزام هدفمنزد بزا بودجزه م زو شزما را در دنیزای
دیایتززا برنززد مززیکنززد ،خواسززتم سززکم کززوچکی در ارا ززه آن بززه ع قززهمنززدان در حززوزه
تبلیغ ززاع داشزززته باش ززم .امیزززد ارش بتوان ززد راهنمزززای اق ززی عملززززی کزززاملی بززززرای
دانشاویان کارشناسان این فن باشد.
هر گونه پیشنکاد انت ادی ن بت به این کتاب دام یزد یزا اگزر ق زمتی را متوجزه
نشدید ،میتوانید به  violetkobari@gmail.comایمیل ب نید.
ارادتمند

دکتر بنفشه سیدکباری

فهرست مندرجات
عنوان

صفحات

بخش اول :بخش تئوری گوگل ادز

9

درک مفکوش گوگل ادز

9

چطور این رتبه را در گوگل از آن خود کنیم؟
کمی کار با اعداد برای درک بکتر
تبلیغاع گوگل کااها به چه شکلی ظاهر میشود؟
ساختارتبلیغ گوگل یا همان گوگل ادز

12
21
24
26

فرمت نوشتن متن در ادز

28

انواع تنظیم کلماع در ادز

31

م یارهای کیفی تبلیغاع در گوگل ادز
بخش دوم :بخش عملی گوگل ادز
م ندی که کلماع ج تاوی کامبر را میتوانیم پیدا کنیم
ساختن اکانت
ساختن کمپین

خطاهایی که ممکن است در صف ه گ ارش کمپین مواجه شو ید
ن شه گوگل ادز
بکینه کردن کلماع ج تاو
اد اک تیشنها
بالک اکشنها
قانونهای خودکار
م د دیتهای گوگل ادز
گ ارش گوگل ادز

37
47
47
53
55

68
76
77
98
110
113
118
119

بلتفززرش گوگززل(داشززبورد ادز یززا بنززل ادز )یززک رسززانه بززرای تبلیغززاع شززما اسززت کززه
مززیتوانیززد از آن بززرای یززک تبلیززغ هدفمنززد کززه دقی ززا م ا ززب هززدش شززما را نشززانه
میگیزرد ،اسزتفاده کنیزد .البتزه م زلما در ایزن تبلیزغ ،هزینزه هزم ب زیار مزو ر اسزت بزه
خصوص در این شرایط ت ریم ،شاید فکر کنید تبلیغاع ادز بزرای ک زب کزار شزما
مناسزب ن واهززد بززود ،لززی بززه عنززوان یزک مت صززا کززه ده سززا بززرای کززار بازامیززابی
انززر ی گشاشززتم ،مززیخززواهم بگززویم" باب ز ار رسززانهای بززه قززدرع گوگززل ادز ندیززدش کززه
منصفانه هدفمند از شما هزینه دمیافت کند ،ف ط ف ط بزه م ا زب اق زی شزما
نشان داده شودب .البته رسیدن به هزینه منصفانه ،احتیاج به علم تووری عملزی از از
داشبورد گوگل عملکرد آن دامیم ،که س ی کردش با توازی هزر د در ایزن کتزاب ،بزه
شززما در یززادگیری آن کمززک کززنم .البتززه بایززد دقززت کنززیم کززه گوگززل هززیچ قیمتززی را از
رش خودش ت یین نمیکند ،این ما رقبا ه تیم که قیمتها را ت یین میکنیم.
م موال افرادی که در یک حوزه ک ب کار ه تند هزر چ زدر آ گزاهی بیشزتری بزه

تبلیغاع گوگل داشته باشند ،هزینه تبلیغ در این حوزه بایینتزر اسزت ،امزا بزازاری کزه
تبلیغ کنندگان آن اصرار دارند ت ت هر شرایطی لینک ا باشند ،گرانتر است.
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بز

اق ززا مکززم اسززت کززه بدانیززد ف ززط لینززک  1بززودن مناززر بززه خریززد از سززایت شززما

نمزیشزود بایزد ایزن موازوع را درک کنیزد کززه چزرا کلیکزی بزه انزدازه  2لیزر بززا م،زی ، 5م دی،
نتیاه جالبتری از کلیکی با  .02لیر با م،زی ، 50م دی ،حتی در لینک ا نی زت؟ مزن
قو میدهم قان تان خواهم کرد که چرا د می ،بکتر است ،ف زط ا گزر بزه یزک دلیزل آن اشزاره
کززنم ،ایززن اسززت کززه احتمززا خر یززد در د مززی بززه دلیززل ،م دی بززاال بززه شززدع بززاال اسززت

مکمتزر از ت زداد ،م دی ،کیفیزت ،م دی اسزت بز

در اقزع مزا دنبزا کلمزاتی خزواهیم بزود

که در عین اینکه ج تاوی باالیی دارند لی هزینهی بایینی دارند ،ی نی رقابزت م ی آنکزا

کم است ،تا بتوانیم هدفمندانه عمل کنیم.

به ور کلی گوگزل د نزوع شزبکه تبلیغزاتی دارد کزه در ن یزر آنکزا را م رفزی مزیکزنم

دلیل اینکه کداش را باید انت اب کنیم را ذکر مینمایم.

 .1شبکه نمایی گوگل "0این تبلیغ همانطوری که از نزامی پیزدا اسزت ،اغلزب بزه

صورع تصویری گرافیکی یا ،ید ویی است ،البته متن هم میتواند باشد ،قتزی

کامبر در م یط گوگل در حا گشت گشار است ،آن را می بیند.
2

 .2شززبکه ج ززتاوی کوگززل " ایززن شززبکه قتززی بززه کززار مززیآیززد کززه کززامبر در حززا

ج تاوی مواوعی در اینترنت است ،مثل موتورهای ج تاو.

خیالتان را راحت کنم ما به للیهت ریه بم بهالن ا هاتف اههتزالف ات حالهت ا

پههر ی ح حالههت ل ر ر مک ه م ه کنههیمد للیههت ا نن ه انههات بهها

م راانیم اهتزالف کنیم ا ش اهت ک کایبمان ا مان اغلب فاره

را نهاایبم

ههال ری ه بماهها ات ا ههش ی

ستجا م کننها مها بها

حذف کشاراا ک فاره زبان اسهتنا ها حه ف فارهه لارنها ماا ر هان را ااف نها

انتااب م کنیمد پر لر ا ش کتاب فقط ب ا ش ناع شرن اشارف خاااا شاد

به یاد داشته باشید ،ساختن کمپین س ت نی ت لی باید م ی هزینهها بررسی

کافی شود تا نتیاه خوبی از آن بگیریم.

1 Display network
2 Search network
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بماح ا جال ک رمافیک ر ی  :عن ااف ناان ب ماا ب اقع ما بها ایبنه ک تهم

قابت انااتفگیه ح لقیه

بهاتلف هه ب نشهان لالف شهالد الرته مهش ننته ح ل گه ح را اهم

م خااام ب آن اضاف کنم آن ا ش اهت که رقرها مئ هبش باشهیا ل هم ها ز ل ات ا هش ی
اهتزالف خااانا!

شزکل ظزاهری شزبکه ج زتاوی گوگزل ،قتزی کلمزه خاصزی را ج زتاو مزیکنزیم کزه

م ی آن کلمه تبلیغ ادز یا همان تبلیغ گوگل رفته شده است ،به صورع شکل  1است"

(شکل )1

همززانطوری کززه مززیبینیززد در کنززار لینززک ظززاهر شززده ،عبززارع ADاسززت .بززه عبززارع

سادهتر ی نی این سایتها به گوگل پو دادهاند تا ا سایت آنکا را در صورع مزرتبط بزودن
کلمه کلیدی به م توای سایت ،به کامبری که در حزا ج زتاو اسزت ،نشزان دهزد( .ایزن
مطلززب را کامززل تواززی خززواهم داد .در هززر ج ززتاو بززه صززورع حززداک ر  4تبلیززغ در بززاالی

صززف ه  4تبلی ززغ در بززایین صززف ه نمززایی ادز دام یززم ،کززه  10عززدد باقیمانزززده در سزززط

صف هی سرب 0یا همزان صزف هی ج زتاو ،جایگزاه سزایتهزایی اسزت کزه بزه صزورع
بی ی یا ارگانیک به دلیل کیفیت م توا به عبارع بکتر سووی درست از آن خود میکنند).

1 Serp
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گفتززه شززد ،بززا دادن هزینززه بززه گوگززل مززیتززوانیم ایززن جایگززاههززا را از آن خززود بکنززیم لززی

قضیه به این راحتی هم نی ت ،چرا کزه ا گزر گوگزل ف زط بزه مادیزاع اهمیزت مزیداد این زدر

مززورد تاییززد نبززود ،انیززا رقبززای مززا بیکززار ننش ززتهانززد ،خززوب آنکززا هززم ایززن هزینززه را پرداخززت
میکنند این سط ک ی میبرد که پو باالتری میدهد م لما نزه ایزن اشزتباه م ز
اسززت ،حتززی ا گززر م،زی گوگززل این ززدر مززادی شززد کززه ایززن کززار را کززرد ،شززما ارد ایززن بززازی
ناجوانمردانززه نشززوید ،چززون در ایززن صززورع غیززر از گوگززل کززه پززو همززه ک ززب کارهززا را بززه
جیب زده است ،ک ی برنده نی ت .گوگل خیلی بزه کزامبران خزود اهمیزت مزیدهزد بزرای
همین م بزوب اسزت ،ا گزر متوجزه شزود ک زی تبلیزغ شزما را دیزد بزه آن اهمیزت نزداد یزا
اردش شد ب فاصله ترکی کرد ،ی نی اینکه شزما مطلزب م صزو

خزدمت درسزتی

شما ،که ه اران برابر باید هزینه پرداخت کنید تا شزاید جبزران شزود .بز

عز ه بزر پزولی کزه

را متناسب با تبلیغتان به کامبر نشان ندادهاید این ی نی امتیاز منفزی از زرش گوگزل بزرای
به گوگل میپردانید ،کیفیت کارتان هم ب یار مکم است.

در گوگل همه چی حو کلمهی کلیدی 0میچرخد ،این کلماع همان کلماتی

ه تند که برای صاحبان ک ب کار امزشمند میباشند ،چون میخواهند م ی این
کلماع دیده شوند م رفی گردند نکایتا بتوانند م صوالع یا خدماتشان را با این
کلماع کلیدی به فر ش برسانند.

ا ش کل ات را با را

ب رج ب شاص اب ار مناهب آن گاا مشها رف بها افهمال

متاصص م راانیم باهت بیا یبمد(کامت ا ش ی

را ب ش ا آمات

خااام لال)

افتش ا ش کل هات لر ابتهااح کهار تمهانبهم اههت بعها ات مهار خهال گاگهت الت به شه ا

کل ار ک بیشتم ستجا م شانا را نشان م لاا.

1 Key word
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ف ط به یک مواوع دقت کنید ،برای اینکار یک کلمه بزه اسزم آمزوزش بزور را ج زتاو

کنید .صف های که گوگزل بزرای شزما بزاز مزیکنزد سزرب 0نامیزده مزیشزود .قتزی ایزن کلمزه را
مززیزنززیم نتززایت ج ززتاوی م تلفززی در مر،رگرهززای م تلززح حتززی مر،رگرهززای یک ززان بززا
ک ززامبران م تل ززح دی ززده م ززیشززود ،دلی ززل ایززن ام ززر بززه خ ززا ر ایززن اس ززت کزززه گوگزززل جایگ ززاه
نمززیفر شززد .مفکززوش ایززن جملززه ی نززی اینکززه مززن االن شززاید ج ززتاو کززنم سززایتهززایی کززه
تبلیغاع گوگل را گرفتهاند را به مزن نشزان دهزد ،لزی د دقی زهی دیگزر لینزکهزای دیگزری بزا
همان کلمه کلیدی نشان میدهزد ،بزا همزان مر،رگزر همزان سزیله توسزط همزان شز ا
حتززی ممکززن اسززت تبلیغززاع گوگززل را صززف اع د ش سززوش ببینی زد  .بززز

نمیتواند ادعا کند که همیشه رتبه ا است.

نکته ب دی که به آن باید توجه کرد این است کزه مزا متزر نی زتیم بز

ک زززی در ادز

قتزی مشزتری بزه مزا

مززیگوینززد مززن خززودش ج ززتاو کززردش دیززدش هززیچ کززداش از رقیززبهززا ادز نرفتززهانززد ،بایززد ب ز

توای اع قبلی بدانیم که این گفتهی غلطی است ،چون گوگزل ممکزن اسزت بزه ایزن فزرد ایزن
تبلیغاع را نشان نداده باشد .ب

این جمله که مشتری میگوید من کلمزه کلیزدی کزه بابزت آن

هزینه کردش کمپین ادز با شما رفتم ،لی خودش آن تبلیغ را ندیدش ،نتیاه میگیرد کزه مزا کزاری

براش نکردیم جمله غلطی است.

از رش دیگر اگر آ کشنها یا به اصط ح م ایدهها (پولی که به گوگل میپردانیم) در م ی

صف ه سنگین باشد ،ی نی عم همه رقبا م ی این کلمه چه سوویی چه ادز کار کرده باشند،
ممکن است در م ی نمایی یک صف ه همهی این  11جایگاه که قب دمباره آن ص بت کردیم،

پر شده باشند ،ب

متوجه میشویم برای گوگل ،بودجهای که میگشامید تنکا عامل رتبه گرفتن

نی ت کیفیت کار ،عامل دیگری است که باید به آن توجه کنیم .برای ت ریح این کیفیت باید با
سناههایی که گوگل از آن استفاده میکند تا به شما نمرهی با کیفیتی بدهد ،آشنا شوید.
 .1نمایش

راتن  :2حزاال برگزردیم م ی کلمزه امپرشززن یزا نمزایی گزرفتن ،اگزر مززن

ج زتاو کززردش تبلیغزاع گوگززل م ی کلمززه آمزوزش بززور

در صزف ه د ش در سززه تززا

1 Serp: search engines result page
2 Impression
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جایگاه آخزر صزف ه قزرار گرفزت ،ومیکزه کزامبر مابزور شزود اسزکر بکند(صزف ه را

بززایین بکشززد) تززا آنکززا را ببینززد ،نمززایی گززرفتن اتفززاا افتززاده اسززت ،حتززی اگززر کززامبر
اسکر

هم نکند .بز

ف زط کزافی اسزت لینزک صزف هی شزما در آن صزف ه سزرب

بارگشاری شده باشد تا شما یک بار نمایی بگیرید.

 .2کلیک :اگر م ی لینک صف ه ب سایت یا صف های که م ی آن ادز یزا تبلیزغ

رفتهایم ،کلیک شود ،این عمل اتفاا افتاده است .بب شید ساده بود لی باید میگفتم.
 .3نرخ کلیک :1عبارع است از ت داد کلیک ت یم بر نمایی گرفتن اربدر ،100

بماح ا ش ماضاع گاگت بنچ ارک 2م کنا ( عن ش ا را بها رقرها مقا سه مه کنها) نه
کلیک ش ا را با را ب ا گاف ش ا لر نظم م گیمل ات ش ا انتظار آن عال را لارل عن مش اگم
باالح صزی باشم ات مش انتظار ک ن کلین م ی ل اگم پا یش صزی باشم ات مهش انتظهار ل گه ح!
(چقار گاگت منصف اهت) ا ش انتظار گاگت بم اهاس رفتار ماا ب مش کل ات ستجا شهافح

مش راهط ماا ب صارت م گیملد پر ا ش بست ب کسب کار شه ا متزها ت خاااها بهالد

مثال اگهم مهش لر صهزی ح ا اسهتم لر ررره ح ا ن ها مه گیهمر نه کلیهک ل لرصها
افتضاح اهت!!! عن ررلیغ مش ا نقار افتضاح اهت ک با ال ررر ح ا شان فقهط ات 011
ن ا ل نزم ی ح ررلیغ مش کلیک م کننها ا هش پیهار را به مهش مه لاها که  :ررلیهغ قارر نها

ممررئ نااررد ل اگم ن کلیک ل ا ه لرصا را پا یش صزی بگیمر لر ا ش ررر ن کلیک مناهر
اهتد بماح مثا ستجا کنیها گاگهت الت بنچ هارک هه ره آر (به انگلیسه ب نیها)3د ا هش سهتجا
ن الاراا بماح باهت آ رلن ک بین بماح مقا سه لر کسهب کاراهاح ماتلهف به شه ا
م لاا(شنت)2د اما کال با ا الران باشا ررلیغات گاگت ام مثت ها م مهاارل باتایبهاب با ها
خاص آن کسب کار رهی

راارک شالد لر اق کت شلاایح اهت ک ب رش ام شهاص با ها

ل خت شال را بهت بش لاف را لاشت باشاد لر زبم چنا ها ت را معمف م کنم اگم به صهارت
حمف اح رم خااهتیا مارک بگی با ا العات بیشتم ب ی تر ح پیاا کنیا مئالع ن ا یاد
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1 Click through rate: CTR
2 Benchmark
3 Google ADS search CTR benchmark
4 Google Skillshop.com, https://www.hubspot.com, https://www.smartinsights.com,
https://www.wordstream.com
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 .4جیشگیه تبلیا  :1همزانطوری کزه قزب ایزن مزورد را توازی دادیزم ،جایگزاه ادز 4

موق یت باالی صف ه سرب  4موق یت بایین صف اع سرب است ،ممکن است

بززا ا ه ا لززین جایگززاه صززف ه ا  ،2جایگززاه بززاالی صززف ه 4( 1جایگززاه ا ) مواجززه

شززوید لززی اینکززه کززدامیک مززا شززما اسززت هززیچ فرمززو نوشززته شززدهای جززود نززدارد
ف ط باید ارد بازی شوید استراتژی جدیدی برای این کار بچینید.

1 AD position
2 Absolity top
3 Top of page

 | 01اف ایی هدفمند ترافیک بسایت با تبلیغاع گوگل

 .5هزینه به ازای هت کلیک :1مدلی از پرداخت است ،تفا تی با پزی پزر کلیزک

2

ندارد .در اقع به ازای هر کلیک م ا ب م ی تبلیزغ شزما ،شزما بایزد هزینزه پرداخزت نماییزد.
مد های پرداخت دیگری هم جود دارد که در نیر ناش آنکا آ،رده شده است.
 پرداخت به ازای هر نمایی
 پرداخت به ازای هر کلیک
 پرداخت به ازای هر لید
 پرداخت به ازای اکت اب

1

 پرداخت به ازای نصب
 پرداخت به ازای خرید
قرت ات پاهخ ب ا ش هاا با ا باانیم ک شرن

سهتجاح گاگهت عنه ا هان مهال

ک لر ا مان قابت اهتزالف اههت بهم اههاس هه په هه ها ایبنه به اتاح نه کلیهک ع هت
م کنا پر ل بارف بمگمل م به مها "ایبنه به اتاح کلیهک" :عنه

ش ا کلیک کمل ش ا ایبن پملاخت م کنیا عن به اتاح ن ها
پملاخت ن

کنیها؟! ا هش ماضهاع را به

قته کهایبم ی ح ررلیهغ

گهمفتش شه ا ایبنه اح

هار قئه ن ه رهاان گزهتد بیشهتم مشهت بان ا هش

ماضاع را اشتراف م گیمناد ننت ا نجا اهت ک ما بماح ا نن ماا ب را ررا ت به مشهت ح

کنیم با ا آنها را ارل قیهف ف

(شهنت )3کنهیم بهاالح ا هش قیهف پههش اههت اهم چه به

انتههها ن ل ههک مه شهها م بایبههکرههم م ه شههالد لر ررلیههغ گاگههت ابتههاا ن هها

گههمفتش ارزهها
4

م افتا چان رعاال افمالح ک ررلیغ ش ا را مه بیننها م نهش اههت زبهال باشها فقهط به
اتاح ام  0111ن ا
اهت متا

ن

گهمفتش شه ا ایبنه پملاخهت مه کنیها چهان ا هش ایبنه خیله کهم

شا ا اشتراا ک اغلب مشت بان م کننا فنم م کننا گاگهت فقهط

قت کلیک ی ح لینن ک ررلیغ ی

رفت ا ا ارزا م افتا ات آنها ایبن کم مه کنها ا هش

لرههت نیسهتد پهر الرهان باشهها گاگهت بهماح ن ها

شه ا لر صهزی ههم اهم ایبنه

1 CPC: cost per click or ppc: pay per click
2 Pay per click
3 Cost per equation or action
4 Impression

