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 افزایش کلیک اولویت اصلی 
فراموش نکنی��د که ایده اصلی آگهی تبلیغاتی ش��ما 
باید بر اس��اس افزایش تعداد کلیک مخاطبان باشد نه 
ف��روش محصول، چرا که فروش محصوالت و خدمات 
شما در صفحه اصلی صورت می پذیرد نه در صفحه ای 

که آگهی تجاری تان در آن منتشر شده است. 

استفاده از افزونه های گوگل
اس��تفاده از امکانات��ی که گ��وگل در اختیار ش��ما قرار 
می ده��د می توان��د نقش مهم��ی در موفقی��ت کارزار 
تبلیغاتی تان داشته باشد. بنابراین با استفاده حداکثری 
از امکانات گوگل و ایج��اد افزونه های رایگان، زمینه را 
ب��رای افزایش کلی��ک مخاطبان آگه��ی تبلیغاتی خود 

فرآهم کنید. 

بازاریابی مجدد
مبح��ث بازاریابی مجدد به مش��تریان ش��ما فرصت خواه��د داد تا محصول م��ورد نظر خود را 
خریداری کنند. چرا که اغلب مش��تریان در نخس��تین مراجعه خود به وب س��ایت شما اقدام به 

خرید نمی کنند که این موضوع استفاده از ایده بازاریابی مجدد را به خوبی توجیه می کند. 

 رصد کردن
بحث های اینترنتی کاربران

رصد کردن گفت وگوهای اینترنتی کاربران اقدام بسیار 
مهمی است که به شما کمک می کند تا دریابید کدام 
بخش از آگهی ارسالی شما آنان را برای کلیک روی آن 

و مراجعه به صفحه اصلی تشویق کرده است. 

استفاده از کلمه منفی 
یکی از راه های دور کردن آن دسته از مخاطبان 
که هرگز از ش��ما خرید نمی کنند اس��تفاده از 
کلمات منفی است. استفاده از این کلمات باید 
هوش��مندانه باش��د تا س��ایر مخاطبان را تحت 

تاثیر قرار ندهد. 

توجه به موقعیت جغرافیایی مخاطبان
توجه داش��ته باش��ید که در کارزارهای تبلیغاتی هدف گیری 
صحیح مخاطبان از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. به 
عنوان مثال با توجه به محصول و خدمات عرضه ش��ده در نظر 
گرفتن نکاتی نظیر میانگین سنی گروه هدف، جنسیت و میزان 
تحصیالت آنان ضروری به نظر می رسد. اما نکته بسیار مهم در 
اینجا در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی مخاطبان اس��ت، چرا 
ک��ه در صورت عدم رعایت این اصل اهداف آگهی دهندگان به 
هیچ عنوان محقق نخواهد ش��د. فراموش نکنید که یک دندان 
پزشک در نیویورک هرگز نمی تواند خدماتش را به افراد ساکن 

در سیدنی ارائه کند. 

افزایش کلیک
آگه��ی  ب��رای  الزم  مقدم��ات  انج��ام  از  پ��س 
تبلیغاتی تان، س��عی کنید با ارائه پیش��نهادات و 
تخفیف ه��ای جذاب به مش��تریان می��زان کلیک 
تبلیغ��ات خود را افزای��ش داده و دفعات مراجعه 

کاربران به صفحه وب سایت را افزایش دهید.

در اختیار داشتن آمار دقیق فعالیت های تجاری و مالی خود 
پیش از سفارش آگهی تبلیغاتی خود به بررسی منابع مالی خود بپردازید و ببینید که چه میزان می توانید برای سفارش 
آگهی های تجاری هزینه کنید. فراموش نکنید که انضباط مالی نکته بسیار مهمی است و شما با بررسی وضعیت منابع 

مالی تان در می یابید که آیا با وجود هزینه ای که بابت تبلیغات می پردازید، توانایی کسب درآمد را دارید یا خیر.

کلمات کلیدی
س��عی کنید از کلم��ات کلیدی و کامال مرتب��ط با حوزه 
فعالیت تجاری تان در آگهی تبلیغاتی خود استفاده کنید. 
این موضوع سبب می شود تا کاربران به سادگی به صفحه 

اصلی کسب و کار شما رهنمون شوند.

نصیب تان خواهد شد. کارب��ران ب��ه وب س��ایت اصل��ی قابل توجه��ی از کلیک و مراجعه در ای��ن صورت اس��ت ک��ه حجم ب��ه نمای��ش درآید، چرا ک��ه تنها ش��ما در بهترین و باالترین بخش اطمینان حاص��ل کنید که آگهی در صفحات اینترنتی موقعیت آگهی

دقت در انتخاب کلمات
به یاد داش��ته باش��ید که هرقدر کلمات انتخاب ش��ده از 
سوی شما برای اس��تفاده از آگهی تبلیغاتی دقیق و موثر 
باش��د میزان مراجعه کاربران و مشتریان به صفحه خرید 
محصوالت و خدمات ش��ما بیش��تر خواهد ب��ود. بنابراین 
س��عی کنید از کلمات��ی کامال مرتبط با ح��وزه کاری تان 

استفاده کنید تا مشتریان بیشتری را جذب کنید.

 تمرکز بر
کلمات کلیدی

پس از انتشار آگهی تجاری 
خود در اینترنت، نس��بت به 
دریاف��ت آمارهای مربوط به 
میزان کلی��ک کاربران اقدام 
و بررس��ی کنید کدام کلمه 
بیش از سایر کلمات کاربران 
را برای کلی��ک روی آگهی 
مذکور تحریک کرده اس��ت. 
دریافت این اطالعات به شما 
کمک می کند تا در تبلیغات 
از  مجموع��ه ای  خ��ود  آتی 
کلمات کلیدی را در اختیار 

داشته باشید.

 کلمات مورد استفاده در آگهی های تجاری


