
در کسب و کار خود پیشتاز باشید



 پکیج های متنوع تبلیغات گوگل ادز وب رمز راهکاری مناسب
برای معرفی و تبلیغ کسب کارشما در فضای آنالین می باشد

با کمپین های تبلیغات گوگل ادز
  کسب و کار خود را رونق ببخشید 

در گوگل پیشتاز باشید



 یکی از فاکتورهای مهم و الزامی موفقیت
 در دنیای امروز تجارت، تبلیغات هدفمند
 است و با توجه به رشد فزاینده  استفاده 
بهترین و موثرترین اینترنت،  از   کاربران 
 روش، گوگل ادز و بازاریابی کلمات کلیدی

در موتورهای جستجو است



 طبق آمار جهانی

هر ایرانی در روز به طور میانگین 5 بار در گوگل جستجو می کند 

 محبوب ترین و پرطرفدارترین 

 موتور جستجو در جهان، گوگل است
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 درصد از افراد هنگام خرید اینترنتی روی تبلیغات  Google Ads کلیک می کنند

 تبلیغات کلیکی تا 80 درصد باعث افزایش آگاهی از برند می شوند

درصد از کلیک های روی تبلیغات گوگل ادز با استفاده از موبایل انجام می شود 
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برخی از ویژگی  های تبلیغ با گوگل ادز

 آگهی گوگل ادز هوشمند و هدفمند بوده و تنها
 برای کسانی قابل مشاهده است که به دنبال کاال و

خدمات شما هستند

 هزینه تبلیغ گوگل ادز تنها به ازای کلیک 
روی تبلیغات شما از شارژ شما کسر می شود

 امکان تعیین سقف هزینه مصرفی 
روزانه برای تبلیغات کلیکی گوگل ادز

 امکان تعیین بازه زمانی ساعات
نمایش تبلیغ در سایت گوگل ادز

 امکان تعیین هزینه کلیک هر کلمه کلیدی و 
 کاهش هزینه با بهبود نرخ تبدیل

 نمایش آگهی کمپین تبلیغات گوگل ادز  
IE و Firefox در تمامی مرورگرها مانند

ppc



بهترین برندهای دنیا از Google Ads استفاده می کنند







مراحل انجام کار

انتخاب پلن مورد نظر از صفحه راهنمای

تبلیغات گوگل ادز

در وبسایت وب رمز

تماس با کارشناس وب رمز جهت مشاوره 

 رایگان روی کلمات کلیدی 

و محتوای تبلیغ

_نهایی کردن کلمات کلیدی 

_ محتوای تبلیغ 

_ ساعات نمایش تبلیغ

_و تعیین محدودیت های الزم

 ایمیل فاکتور قابل پرداخت 

به مشتری

 و تسویه حساب 

توسط مشتری

مراحلی که وب رمز برای مشتریانش انجام می دهد

 ارائه گزارش کارشناس وب رمز بر اساس

درخواست مشتری به صاحب کسب و کار و

بهینه سازی مداوم 

اعالم کاهش موجودی 

پیش از اتمام کامل اعتبار جهت 

جلوگیری از توقف کار 

 اعالم درخواست شارژ 

مجدد در صورت تمایل
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آنالیز و انتخاب کلمات کلیدی 
تعریف کمپین 
  Ad group  تعریف  

تعریف  Headline متن  و  Extention و  Site link  های تبلیغ
 تعریف بهترین cpc و بودجه بندی تبلیغ    .5
اجرا، کنترل و نظارت مستمر .6



چرا  وب  رمز؟

وب رمز تنها پارتنر معتبر گوگل در ایران با حساب بانکی در امریکا 

مشاوره و بررسی رایگان انتخاب لیست کلمات کلیدی مناسب و مرتبط

امکان قرار دادن متون تبلیغاتی و لینکهای متعدد سایت بدون پرداخت مجدد 

تبلیغات همزمان در محیط فارسی و انگلیسی بدون مبلغ اضافی 

بررسی و ارائه رایگان گزارش روزانه ، هفتگی ، ماهانه کمپین تبلیغاتی بنا به درخواست کاربر 

افزایش رتبه و اعتبار سایت نزد گوگل ادز به دلیل استفاده از حساب بانکی معتبر 

سیستم اطالع رسانی قبل از پایان اعتبار برای جلوگیری از توقف تبلیغ گوگل ادز 

هزینه رایگان نصب و راه اندازی اکانت و کمپین گوگل ادز با وب رمز 

 انجام تغییرات بدون دریافت هزینه در تبلیغ گوگل ادز با توجه به نظر مشتری 

 بهینه سازی مداوم جهت کاهش هزینه به ازای هر کلیک

و افزایش اثربخشی


