
 

 

 تبلیغات کلیکی

 : مقالههای لسر فص

 تبلیغات کلیکی(PPC) 
 تاریخچه 
 فلسفه استفاده از تبلیغات کلیکی چیست؟ 
 ۳ تا از محبوب ترین روش های تبلیغات کلیکی 
 هزینه تبلیغات کلیکی چقدر است؟ 
 CPC  چست؟ 
 کالهبرداری کلیکی! 

 مقدمه

می تواند یکی از قدرتمندترین ابزار بازاریابی باشد. اما بدون  ( ppc )ات کلیکیبازاریابی از طریق تبلیغ
دانش کافی از آن، ممکن است به راحتی موجب هدر رفتن بودجه بازاریابی بدون بازگشت سرمایه 

 .شود



 

 

 (PPC)تبلیغات کلیکی

ترها تبلیغی را است و حالتی از تبلیغات است که در آن مارک Pay Per Click تبلیغات کلیکی مخفف
روی پلتفرمی مانند گوگل قرار می دهند و به ازای هر کلیکی که توسط کاربر روی تبلیغشان صورت می 

 .گیرد هزینه ای را به میزبان پلتفرم می پردازند

یک نوع پشتیبانی از تبلیغات آنالین و بازاریابی اینترنتی است  ppc درواقع تبلیغات بر اساس کلیک یا
یف گسترده ای از وب سایت ها، از جمله موتورهای جستجو ، که در آن تبلیغ کنندگان که بر روی ط

پرداخت به ”از این رو به آن،  .فقط در صورت کلیک کاربر بر روی آگهی هزینه پرداخت می کند، است
می گویند. این روش در زمان خود نوآوری در صنعت تبلیغات اینترنتی محسوب ” ازای هر کلیک

دار( و پرداخت به ازای تعداد نمایش ه مرور جایگزین متدهای سنتی تبلیغات بنری )مدتشد و بمی
برداری اکنون در حال بهرهتری از پرداخت به ازای کلیک نیز همتر و پیچیدههای پیشرفتهشد. مدل

 .تواند به پرداخت به ازای منجر شدن به خرید اشاره کردهستند. که به عنوان مثال می

 :تاریخچه

هایی که از این مدل پرداخت، برای کلیک Planet Oasis افزاری به ناممیالدی( در نرم) ۶۹۹۱در سال 
ها کمی محتاطانه با کردند استفاده شد. در ابتدا شرکتافزار دریافت میها در دایرکتوری نرمشرکت

از این مدل استقبال  برند مشهور ۰۴۴میالدی( بیش از ) ۶۹۹۱این مدل برخورد کردند اما در انتهای 
 .کردند

محصول تبلغاتی خود را با  ۰۴۴۴تبلیغات جستجوگر خود را آغاز کرد و در اکتبر  ۶۹۹۹گوگل در دسامبر 
که مدل پرداخت به ازای کلیک  ۰۴۴۰به بازار عرضه کرد. اما تا سال  Google AdWords نام تجاری

درصد درآمد  ۹۱اکنون کرد. همشد کماکان از مدل پرداخت به ازای تعداد نمایش استفاده می معرفی
 .شودشرکت گوگل از تبلیغات ناشی می

 

 

https://ads.google.com/home/


 

 

 فلسفه استفاده از تبلیغات کلیکی چیست؟

شود این است که فلسفه استفاده از این سبک تبلیغات چیست؟ زمانی که سوالی که اینجا مطرح می
کنیم، طبیعتًا هر چه کسب و کار ما بیشتر دیده شود، مخاطب آنالین را شروع می ما یک کسب و کار

بیشتری به آن مراجعه خواهد کرد و ما شانس بیشتری برای نشان دادن کاالها و خدمات خود را 
 .خواهیم داشت

 پس ما بدون اینکه بخواهیم تبلیغات فیزیکی خاصی در محیط بیرون انجام دهیم، به کمک تبلیغات
توانیم حجم وسیعی از کاربران موتورهای جستجو را به سمت وب سایت یا فروشگاه آنالین کلیکی می

 .خود بکشانیم و آنها را در صفحه فرود خود، جذب کنیم

کنید، در اختیار بدین صورت است که شما یک تبلیغات از پیش آماده می PPC نحوه انجام تبلیغات
پردازید. این موتورهای جستجو، ها میهزینه تبلیغات را به آندهید و موتورهای جستجو قرار می

کنند و به ازای هر کلیک، بخشی از استفاده می (Google Adwords) مانند گوگل، از ابزار گوگل ادوردز
 .دارندپرداختی شما را بر می

 :کلمات کلیدی

می توان گفت کلمات کلیدی قلب تبلیغات کلیکی هستند و دقیقا کلمات هستند که کاربر را به تبلیغ 
خاصی متصل می کنند. کلمات کلیدی مختلفی را می توان برای کمپین ها استفاده کرد. کسب و کارها 

 .بنا بر نیازشان می توانند دقیق بودن کلمه کلیدی جستجو شده را تعیین کنند

مثال می توانند می توانند ترتیب قرار گرفتن کلمات یا امالی مختلف کلمات را مشخص کنند. به طور  
حتی می توانند از کلمات کلیدی منفی استفاده کنند. یعنی یک سری از کلمات را از دایره کلمات کلیدی 

غیر مرتبط و شان دور بریزند تا تبلیغ برای این نوع از کلمات نمایش داده نشود و در نتیجه ترافیک 
 .هزینه اضافی برای آن ها حاصل نشود

 

 



 

 

 :انواع تبلیغات کلیکی

تبلیغات بنری: در این روش، آگهی شما به صورت یک بنر گرافیکی )به صورت قرار دادن لینک  .1
شود و با کلیک بر روی آن به سایت یا حتی در آن( در یک سایت پربازدید قرار داده می

پذیرد. تبلیغات بنری به و بدین ترتیب تبلیغات انجام می اپلیکیشن شما هدایت خواهند شد
 .دلیل ویژگی های گرافیکی و جذابیت بصری در جلب توجه مخاطبین موفقیت زیادی دارد

تر است. در این روش تبلیغات متنی: تبلیغات متنی به نسبت تبلیغات بنری مقرون به صرفه .2
رفی کسب و کار شما در سایت های لینک سایت شما توسط متن تبلیغاتی کوتاه، جهت مع

گیرد. در موتور جستجوی گوگل نیز با مشخص کردن کلیدواژه خاص برای پرمخاطب قرار می
 .شودکسب و کار شما، تبلیغات انجام می

کلمه یا کلماتی است که عموم مردم با سرچ آنها در گوگل به محصوالت یا  (Keyword) کلیدواژه
 .رسندخدمات شما می

 ع تبلیعات کلیکیانوا

تبلیغات در گوگل ادوردز نیز به همین صورت است که هنگام سرچ افراد، سایت شما را در لینک های 
  .کنددهد و در ازای هر کلیک از شما هزینه دریافت میاول جستجو نمایش می

جستجو و در  در موتورهای جستجو به صورت کلی در باال و یا در سمت راست نتایج PPC تبلیغات
شده" نمایش وب سایت ها در هر جایی که مدیر سایت تصمیم بگیرد و تحت عنوان "تبلیغات حمایت

 .شوندداده می



 

 

 مورد از محبوب ترین روش های تبلیغات کلیکی ۳

آورد و به استفاده از گوگل ادوردز: در این روش، گوگل شرایط ایجاد یک مزایده را به وجود می .1
ها و کلید دهد. آگهیها یک امتیاز از لحاظ مالی و از لحاظ کیفی میاتهر کدام از تبلیغ

های صفحه اول گوگل هایی که باالترین امتیاز ممکن را در این مزایده کسب کنند، در رتبهواژه
 .شودگیرند و به ازای هر کلیک، بخشی از پرداختی آنها برداشته میقرار می

نیز دارای یک نسخه شخصی از تبلیغات  موتور جستجوی بینگ  :(Bing)استفاده از بینگ .2
دهد که تبلیغات کلیکی است و این امکان را به صاحبین مشاغل و کسب و کارهای آنالین می

 .های جستجوی مایکروسافت تبلیغ کنندخود را در بینگ، یاهو و سایر شرکت
های اجتماعی در جهان است که ترین شبکهک یکی از محبوببو استفاده از فیس بوک: فیس .3

را فراهم آورده است. این روش تبلیغات به عنوان یک روش منحصر به  PPC زمینه تبلیغات
گیرند و محصوالت و خدمات آنها بر اساس جمعیت و فرد در اختیار تبلیغ کنندگان قرار می

 .شودنشان داده میمنافع تبلیغ کنندگان، در صفحات اجتماعی مختلف 

  PPC  مزایای

 شناخت برند .1

کلیدی مرتبط به صنعت خود استفاده کنید. لذا  گذاری روی کلماتبرای هدف  PPC توانید ازشما می
بینند؛ اگرچه کلمات کلیدی گردند مدام تبلیغات شما را میدنبال این کلمات کلیدی میافرادی که به

کنند که آگاهی برند خودتان را ا غیرمستقیم به شما کمک میشوند امعمومی باعث فروش زیاد نمی
 .عنوان یک راهبر در صنعت معرفی کنیدوکارتان را بهافزایش دهید و کسب

 بودجه مناسب .2

ای وجود ندارد، این شما هستید که انتخاب میکنید برای یک کلیک هیچ محدودیت بودجه PPC در
کمپین چقدر پول خرج کنید. همانطور که در باال گفته شد از آنجا چقدر بپردازید و برای یک تبلیغات یا 

اید و یا ضرر و سادگی تحلیل کنید که آیا سود کردهکه همه چیز قابل سنجش است شما می توانید به
توانید با امنیت مطابق با آن تصمیمات خود را اتخاذ کنید. اگر یک کمپین سودآور باشد شما می

 .برسید ROI حداکثرکه بهتا زمانی بیشتری پول خرج کنید

https://www.bing.com/
https://www.bing.com/


 

 

 نتایج سریع .3

 ppc نتیجه برسند. تبلیغات وکارها نیازمند نتیجه گرفتن هستند و لذا دوست دارند که سریع بهکسب
سایت تر اگر شما دارای یک وبکند تا نتایج را سریع تر مشاهده کنید. به بیان سادهبه شما کمک می

 .سرعت یک اکانت ادوردز درست کنیدتوانید بهمیباشید و آن را اداره کنید 

ها را در شبکه گوگل اجرا کنید و شروع به دریافت ترافیک کنید. این اندازی کرده و آنتبلیغاتتان را راه
که خواستم به شما کمک کنم تا زمانیباشد. اما من میمی PPC یک نسخه ساده شده از عملکرد

ترین گزینه برای شما موثر PPCمخاطبین هدفتان دست پیدا کنید،  ترین روش بهخواهید به سریعمی
 .باشد

 نتایج قابل سنجش .4

دهید دارای یک این است که هر کاری که انجام می PPC یک مزیت مهم دیگر از تبلیغات کلیکی
مربوط است را بسنجید. از  PPC توانید هرچیزی که به کمپینهدف قابل سنجش است. شما می

 .ها، ویوها و غیرهگرفته تا سودها، بازدیدها، کلیک هاهزینه

از سود و ضرر خودتان   اید ودانید که چقدر پول خرج کردهرا شروع کردید می PPC که شمااز زمانی
هستند که اطالعات مورد نیاز شما را  (KPI) های کلیدی عملکردیها و شاخصاطالع دارید. گزارش

ها ضروری امل آنهای بازاریابی و مدیر عهایی هستند که برای دپارتمانها دادهآورند. اینفراهم می
 .باشندمی

 PPC مزایای



 

 

 عدم وجود وابستگی به تغییرات الگوریتمی گوگل و سئو .5

سایت سئو من عاشق مباحث سئو سایت هستم و شما باید برای موفقیت بلندمدت دارای یک وب
ترین اما یکی از جالب .های سئو تطابق دهیدپسند باشید و آن را با بهترین استانداردها و روش

که شما کمپین سودآوری را ایجاد کردید نیاز نیست نگران این است که زمانی PPC چیزها در مورد
 .دهند باشیدهای رنکینگ خود میبه الگوریتمگوگل و تغییراتی که راجع

 دستیابی به مخاطبین مناسب .6

کنید که تبلیغاتتان براساس عواملی می شما انتخاب PPC هنگام اجرای یک کمپین تبلیغات کلیکیبه
سایت، دستگاه، زمان و تاریخ چه زمانی و کجا ظاهر شوند. این همچون کلمات کلیدی، مکان، وب

بندی کنید و خدمات و دهد که بازار خود را بخشپذیری شما به شما این امکان را میانعطاف
 .دمحصوالت خود را در معرض دید مخاطبین مناسبی قرار دهی

 وکاری خود نهایت استفاده را بکنیدهای کسباز فرصت .7

دلیل مشکالت فروشید و یکی از رقبای اصلی شما بههای هاستینگ وب میفرض کنید که شما پکیج
راه بیندازید و به آن دسته از مشتریان  PPC فنی آفالین است. این برای شما فرصت خوبی است که

قابل انجام است. چراکه  PPC ید. این کار تنها با تبلیغات کلیکیعصبانی گزینه دیگری پیشنهاد کن
 .گیری سریع در آن ساده استسازی و نتیجهپیاده

 از مشتریان محلی غافل نشوید .8

PPC هایشان شود. افرادی که با استفاده از موبایلهای محلی بسیار موثر واقع میبرای جستجو
توانند تبلیغات شما را مشاهده کنند، گردند میخودشان میدنبال محصوالت و خدمات در محدوده به

 .ها کلیک کنند و دستورالعمل دسترسی به فروشگاه شما را دریافت کنندروی آن

درصد از افراد درصورتیکه فروشگاهی را در نتایج جستجو نشان  ۱۷آمارهای اخیر نشان داده است که 
ها تبلیغات شما را نبینند به احتمال گاه سربزنند. اگر آنداده باشند بیشتر احتمال دارد که به آن فروش

 .ایدکنند و شما بدین صورت یک مشتری را از دست دادهزیاد روی تبلیغات رقبای شما کلیک می



 

 

 باشدها میهای بازاریابی برای دیگر رسانهاین بهترین ابزار برای ارزیابی استراتژی  .9

خواهید تست کنید کدام سرخط محصول و یا فرض کنید که می یک استراتژی بازاریابی طراحی کنید.
سادگی انجام دهید این است که توانید بهنسخه تبلیغاتی در کمپین عملکرد بهتری دارد. کاری که می

صورت آنالین آن را پخش تبلیغات متفاوتی را در یک کمپین گوگل ادوردز اجرا کنید. برای چند هفته به
تحلیل کنید. تبلیغات در گوگل با بیشترین نرخ کلیک به احتمال دارای نسخه کنید و نتایج آن را 

 .باشدجذاب برای کاربران می

 گیری غنیعملکرد و گزارش  .11

همانند گوگل ادوردز بینگ ادز، ابزارهایی که برای اجرای کمپین به آن  PPC های تبلیغات کلیکیپلتفرم
ها و نتایج را کنند و دادههای شما همکاری میبا هم تیمیکنند. نیاز دارید را برای شما فراهم می

 .آیدحساب میوکار بهگیری(. این برای شما به یک مزیت در کسبکنند )گزارشتحلیل می

 PPC معایب

متاسفانه برخی از افراد و سایت ها وجود دارند که برای افزایش کلیک ها و متعاقبا افزایش درامد 
یغاتی کلیک می کنند. این کلیک های غیر قانونی که کالهبرداری نیز محسوب خود بر روی بنرهای تبل

 .می شود توسط اشخاص، نرم افزار ها و یا روبوت ها که برای این کار طراحی شده اند انجام میشود

 بازاریابی شبکه های اجتماعی  :مطالعه بیشتر

 هزینه تبلیغات کلیکی چقدر است؟

 :شودجواب دادن به این سؤال چندان سخت نیست و معمواًل سه جواب کوتاه برای آن داده می

 شود؛انجام میپرداخت شما به ازای هر کلیک  .1
 دالر باشند؛ ۷۴توانند بیش از ها کمتر از یک دالر و برخی دیگر میبرخی کلیک .2
 .شما همچنین نیاز دارید که برای مدیریت تبلیغات و وب سایت خود نیز هزینه پرداخت کنید .3

 

http://nasv.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
http://nasv.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 

ها کوتاه هستند و جواب اصلی ما این است که هزینه تبلیغات کلیکی به اما در حقیقت این جواب
های انتخابی شما به چه وارد مختلفی بستگی دارد. اینکه شما از چه ابزاری استفاده کنید، کلید واژهم

ها باید مورد صورتی باشد و همچنین بودجه اختصاص یافته مواردی هستند که در بررسی هزینه
 .بررسی قرار گیرد

ها با توجه به یک سیستم اولین چیزی که باید در این مورد به خاطر داشته باشید این است که هزینه
در گوگل به طور طبیعی  PPC شود. با این تفاسیر انجام تبلیغات کلیکیعرضه و تقاضا محاسبه می

هر کلیک  بیش از تبلیغات در بینگ است که به دلیل محبوبیت بیشتر گوگل استاز سوی دیگر، هزینه
کنید بستگی دارد و معمواًل در مورد بینگ و گوگل این به کلمات کلیدی که برای آگهی خود انتخاب می

 .موضوع تقریبًا یکسان است

برای این کار تنها الزم است که به ابزار گوگل ادوردز وارد شوید و مشخصات خود را ثبت کنید و کلمات 
در این ابزار شما مشخص خواهید کرد که ارزش کلمات  کلیدی مختلف را مورد بررسی قرار دهید.

 .هایی باید برنامه ریزی کنیدکلیدی شما به چه صورتی است و برای چه هزینه

CPC چیست؟ 

CPC  یا هزینه به ازای هر کلیک معیاری است که
هزینه های کلیک ها را بررسی می کند. همانطور که در 
بخش های قبلی بیان کردیم، هزینه ها بر اساس 
فاکتورهایی همچون رقابت موجود بر روی کلمات 

که در حجم جستجو وجود دارد   کلیدی و نوساناتی
                                                                                                  .متغیر است

                                                                                  CPC چیست؟  

دالر ارائه کنید ممکن است حجم  1.17را برای امالک موجود در تهران برای به عنوان مثال اگر تبلیغی 
تنها بخشی از  CPC جستجو و نوسانات موجود در این زمینه بر روی کار شما اثر بگذارد. با اینکه

                                        .تبلیغات کلیکی است اما در برخی از موارد برای ارجاع به این نوع تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد

 



 

 

غات هزینه به ازای هر کلیک بر روی هزینه توافق شده برای هر دفعه ای که بازدیدکننده بر روی تبلی
هزینه به ازای هر کلیک به شما کمک می کند گران بودن یا نبودن واژه  .تبلیغ کلیک می کند تکیه دارد

تواند زمانی که  این موضوع می .را در برابر مزایای مرتبط با دریافت کلیک از آن سبک و سنگین کنید
می خواهید بر روی واژه مدنظر برای مزایده سرمایه گذاری کنید و زمانی که قصد دارید بازگشت 

 .از کمپین در حال اجرا محاسبه نمایید مفید باشد  سرمایه گذاری را

 !کالهبرداری کلیکی

انی به وقوع می کالهبرداری کلیکی یک روش و رویکرد غیر قانونی است. این نوع از کالهبرداری زم
پیوندد که اشخاص بر روی آگهی تبلیغاتی )بنر و یا متنی( کلیک می کنند تا تعداد کلیک های قابل 
پرداخت به تبلیغ دهنده افزایش یابد. این کلیکهای غیر قانونی می تواند توسط اشخاص که بر روی 

و یا ربوت های آنالین که  لینک های مورد نظر کلیک می کنند، انجام شوند و یا توسط نرم افزارها
برای کلیک بر بنرهای تبلیغاتی و یا لینک های متنی برنامه ریزی شده اند، انجام شوند. تحقیقات 
نشان می دهد که کالهبرداری کلیکی توسط اشخاصی انجام می شود که از آن برای افزایش درآمد 

از این روش برای خالی کردن بنرهای تبلیغاتی شخصی خود استفاده می کنند. بعضی از شرکت ها 
 .بودجه تبلیغاتی شرکت های رقیب خود استفاده می کنند

 :کالهبرداری کلیکی زمانی اتفاق می افتد که یک فرد هدف های زیر را دنبال می کند

 کسب سود .1
 تهی کردن بودجه تبلیغاتی شما .2

خرج زیادی روی  نتایج کالهبرداری کلیکی برای صاحبان مؤسسات کوچک ویران کننده می باشد و
گونه توان ایندرمجموع می .دست تبلیغات دهندگان، که بودجه های کالنی در اختیار دارند، می گذارد

 .یک روش تبلیغاتی نیست بلکه یک نوع روش پرداخت هزینه تبلیغات است  PPC برداشت کرد که

ن است که با شناخت و معرفی راه و روش های مختلف در جهت آ آژانس خالقیت و نواوری ویرا
 .تبلیغاتی مناسب ترین آنها را برای کسب و کار شما انتخاب کند
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