
 

 

 در گوگل اتتبلیغ

 :سرفصل های مقاله

 مقدمه 
 آماده کردن سایت برای تبلیغات در گوگل 
 طراحی سایت 
 سازی محتوای صفحاتبهینه 
 تبلیغات در گوگل نحوه  

 مقدمه

اما در صورتی  ت.سایت اسی برای افزایش ترافیک وبهای مؤثر و کاربردراه تبلیغات در گوگل یکی از
روش تبلیغات در گوگل زمانی نتیجه  .دهد که سایت شما نیز آماده تبلیغات باشداین روش نتیجه می

فرض کنید سایت شما در  .سازی شده باشدسایت یا فروشگاه اینترنتی شما آمادهدهد که بستر وبمی
سازی سایت را رعایت نکرده باشید، کاربر خیلی سریع و بهینه SEO قرار بگیرد اما نکات SERP رتبه اول

پس گوگل متوجه این موضوع شده و از امتیاز  رود،بندد و به سراغ صفحه دیگر میصفحه شمارا می
ر گوگل سایت رو برای تبلیغ دخواهیم یاد بگیریم چگونه یک وبکاهد. در این مقاله میسایت شما می

 .آماده بکنیم



 

 

  آماده کردن سایت برای تبلیغات در گوگل

 :برای آماده کردن سایت جهت تبلیغات در گوگل باید به چند موردتوجه کنید

 :طراحی سایت .1

سایت با رعایت تمامی استانداردها برای داشتن یک سئو مناسب شما باید در درجه اول یک وب
 :کنیمچند نکته مهم و ضروری آن اشاره می طراحی کرده باشید، که در اینجا به

 طراحی سایت

 داشتن رابط کاربری ساده: 

 .شودگذرد گرایش کاربران به سمت سادگی بیشتر میهر چه بیشتر از زمان ظهور صفحات وب می
 میشد و داخل آن پر از تبلیغات و صورت چند ستونه طراحیها بهزمانی صفحات سایتیک
شوند و از ها با رابط کاربری ساده طراحی میسایتدر حال حاضر وبهای گوناگون بود، اما بندیرنگ

 .شودهای کمتری در آن استفاده میتعداد رنگ

هر  ها هماهنگ شده است.ها در حین سادگی بسیار سازگار و یکپارچه با سایر قسمتسایتاین وب
شود و کاربر دچار زیاد می گیری کاربرها در صفحه کمتر باشد، قدرت انتخاب و تصمیمچه تعداد المان
 .شودسردرگمی نمی



 

 

 

 گراند زیبااستفاده از بک: 

 .های بصری گرافیکی سایت است، توجه به المانبرای طراحی سایت قبل از تبلیغات یکی از نکات مهم
ای سایت حرفهشما قبل از اینکه برای تبلیغات در گوگل هزینه کنید، ابتدا باید برای زیباسازی یک وب

ها، سایز متن را به دست طراح گرافیست بسپارید، که تمامی نکاتی مانند انتخاب فونت مناسب،آن 
 .سایت شما رعایت شوداندازه تصاویر، مرتب بودن خطوط، خوانا بودن محتوا و ... در وب

 ریزیطراحی سایت با برنامه:  

برنامه مشخص است. سازی و سئو داشتن یک یکی از نکات مهم در طراحی سایت با اصول بهینه
زمان مدت شود،می شما سایتطوری طراحی شود که وقتی کاربر وارد وبسایت شما بهیعنی وب

 .تا محصول یا خدمات موردنظرشان را پیدا کنند ،سایت به جستجو بپردازدنی در وبطوال

 سایتحذف موارد اضافه از وب:  

ها با محتوا طوالنی و پیچیده که باعث ندر زمان طراحی سایت باید برخی از عناصر مانند انیمیش
تنها هیچ سودی چون این عناصر نه. شود را حذف کنیدایجاد مزاحمت و برهم زدن تمرکز کاربر می

شده، از سویی دیگر وقتی سایت شما خارجشود مخاطب سریع از وببرای کاربر ندارد، بلکه باعث می
باط با صفحات،کمی برای او دشوار است. پس برای ارت شود،تازگی وارد سایت شما میکاربری به

های مناسب و شده باشد و از قالبصورت مرتب طراحیسایت شما بهاستفاده راحت کاربر باید وب
های اضافه را حذف کنید تا کاربر هنگام بازدید تصاویر زیاد یا متن شکیل استفاده شود و پیوندها،

 .دچار اشتباه نشود

 

 

 



 

 

 های اجتماعیگذاری شبکهکهای اشترادرج دکمه: 

های اجتماعی در طراحی سایت های شبکهیکی دیگر از اصول سئو در طراحی سایت، درج کردن دکمه
گذاری در شبکه های اجتماعی را قرار دهید های اشتراکدر پایان محتواهای بالگ هم باید دکمه .است

های برای شروع فعالیت در شبکه .ک بگذارندسایت شمارا با سایر کاربران به اشتراتا کاربر محتوای وب
بوک، توییتر، ازجمله اینستاگرام، تلگرام، فیسها ست به سراغ پرکاربردترین آناجتماعی بهتر ا

 .بروید… لینکداین و 

 افزایش سرعت سایت: 

 سایت باید برای بهبود آن تالش کنندای که دارندگان وبترین نکتهقبل از تبلیغات در گوگل مهم
سایت چقدر باال باشد یا دیزاین سایت شما چقدر مهم نیست رتبه شما در وب. سایت استسرعت وب

جذاب است، وقتی کاربران برای لود شدن سایت شما خیلی معطل شوند عالقه خود را از دست 
ای که برای تبلیغات در گوگل در نتیجه هزینه خواهند داد و وب سایت شما را ترک خواهند کرد.

 .رودکنید به هدر میمی

 ریسپانسیو کردن سایت: 

شوند به همین دلیل سایت میوسیله گوشی همراه وارد وبدرصد از کاربران به 08نزدیک به 
قبل از اینکه تبلیغات در  .سایت شما برای گوشی همراه بسیار پراهمیت استریسپانسیو بودن وب

سایت مطمئن باشید، زیرا کاربران بعد گوگل را شروع کنید از ریسپانسیو بودن تمامی صفحات در وب
 .شوندمی از ورود به صفحه تبلیغات در گوگل شما وارد صفحات دیگر

 قرار دادن محتواهای مهم در ساید بار 

های ساید بار باید شود در قسمتشما میوقتی کاربر از طریق تبلیغات گوگل وارد صفحه ورود 
زمان سایت بازدید کند و مدتمحتوایی گذاشته شود تا مخاطب مجاب شود از صفحات دیگر وب

 .سایت شما باشدبیشتری را در وب

 



 

 

 :سازی محتوای صفحاتبهینه .2

اسب در سایت قبل از تبلیغات در گوگل استفاده از محتوای مندومین مرحله برای بهبود وضعیت وب
شده ای هدفمند طراحیگونهمحتوا تولیدشده در صفحه تبلیغات باید به .سایت می باشدصفحات وب

ای که برای تبلیغات در باشد که کاربر بعد از باز کردن صفحه تبلیغات فورًا صفحه شما را نبندد و هزینه
 .اید به هدر نرودگوگل صرف کرده

  

 سازی محتوای صفحاتبهینه

 :به مواد ذیل قبل از تبلیغات توجه داشته باشید

 قرار دادن دکمه CTA 
  تبلیغات در محتوااستفاده از کلمات کلیدی 
 استفاده از محتواهای ویدئویی 
 رفع ایرادات محتوایی 
 تبلیغات استفاده از محتواهای کوتاه برای صفحه 
  قدم سایت 18تست 
 هادرج اطالعات تماس برای بازدیدکننده 

 



 

 

 :در گوگل اتتبلیغ نحوه .3

توانید بعد از ها این است که شما مییکی از راه. ادهای مختلفی را میتوان انجام دهبرای تبلیغات را
سایت خود، طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی در گوگل را به ما بسپارید و سازی وبطراحی و بهینه

روزانه از کارکرد کمپین تبلیغاتی خود گزارش تهیه کنید، یا اینکه تمامی کارها را خودتان انجام دهید و 
های توانید از پلنمقدار هزینه تبلیغات بستگی به خودتان دارد می .یمما فقط حساب شمارا شارژ کن

 .ادوردز باقیمت پایین شروع کنید و پس از مشاهده موفقیت، بودجه تبلیغات خود را افزایش دهید

 تبلیغ در گوگل نحوه

مند باشد و روی تبلیغات آن در تبلیغات گوگل شما تنها زمانی که کسی واقعًا به محصول شما عالقه
 .کنیدنباشیدهایی که برای تبلیغات میپردازید. نگران هزینهکلیک کند، هزینه می

 


