
 

 

 

 

 ست؟یچ google adwards ای یکیکل غاتیتبل

 

 که شود مطرح سوال نیا شما ذهن در دیشا د؟یکنیم استفاده خود کار و کسب غیتبل یبرا  google adwords از شما ایآ

google adwords ست؟یچ یکیکل غاتیتبل ای 

 

Google adwards یها یآگه دادن نشان یبرا تا دهد یم اجازه شما به که است گوگل توسط شده اجرا نیآنال یغاتیتبل فرم 

 یآگه از یوعن واقع در  گوگل، یکیکل غاتیتبل.  دیکن یگذار هیسرما  گوگل جستجو یموتورها در خود کار و کسب یبرا یغاتیتبل

 ها جوجست همه یباال در را  شما یآگه گوگل ، دیکنیم مشخص  را یدیکل کلمات و روزانه مبلغ  شما که  است یمتن یغاتیتبل

 .کرد خواهد کسر ،  یکیکل غاتیتبل بابت شما نهیهز   از را یمبلغ کیکل هر یازا به و داده شینما

 

Adwards توانند یم  که کند یم اتخاذ را یا یدیکل کلمات رایز شود یم شناخته وب بر یمبتن یغاتیتبل لهیوس کی عنوان به 

 .کند ارائه ، هستند یخاص محصول ای سیسرو کی درباره اطالعات دنبال به که یا وب کاربران به قایدق را غیتبل

 

 . باشدیم جستجو یموتورها در غیتبل ، نیآنال یفضا در  غاتیتبل  و ینترنتیا یابیبازار یها روش نیآمدتر کار  از یکی

Google است خدمات نیا ارائه شتازیپ جهان در جستجو موتور نیطرفدارتر پر عنوان به . 

 ماش ،  جستجو شینما صفحات در کند یم جستجو یدیکل کلمات از یکی عنوان به را خاص یدیکل کلمه  کاربر  که یهنگام

 داده اننش یجستجوگران یبرا فقط شما غاتیتبل روش نیا با و.  دیشویم داده شینما  خود یتجار یرقبا از از تر شاخص و  زیمتما

 . باشند یم شما خدمات و محصوالت یجستجو در  که شودیم

 محصوالت از گروه هر یبرا ،  آن  زیآنال و یدیکل کلمات جستجو زانیم اساس بر  دیبا  شما تیسا یطراح و یابیبازار مشاوران

 . کنند انتخاب را گروه همان مختص یدیکل کلمات و یغاتیتبل یها شرح  ،  شما یتجار



 

 

 

 تلزممس ، تان متن یرو شده انجام یها کیکل بابت فقط شما.  است گانیرا گوگل در  غاتیتبل متن شینما که است ذکر قابل 

 .دیهست نهیهز پرداخت

 

  خود هدف ازارب در  خاص یدیکل کلمه اساس بر محصول کی یتقاضا  زانیم به دیتوانیم سرعت به ،شما گوگل یکیکل غاتیتبل با

 هست عنام نیبد باشد خورده کیکل یا توجه قابل زانیم به ، هست یخاص محصول به مربوط که  شما یدیکل کلمه اگر.دیببر یپ

 ..دیهست برنده یمحصول و یدیکل کلمه یدارا نیآنال بازار در شما که

 از کی هر در جستجوگران. شود واقع موثر  شما تیسا وب به کننده دیبازد  هدفمند  تیهدا در تواند یم  گوگل یکیکل غاتیتبل

 یحتوام داشتن و یمتن غاتیتبل یآنهابرا انتخاب و یدیکل کلمات قیدق زیآنال با هستند، بالقوه  انیمشتر ، جستجو یموتورها

 .دیکن لیتبد یواقع انیمشتر به را بالقوه انیمشتر نیا دیتوان یم یراحت به شما ، تان تیسا وب در مناسب


