
 .بھ آموزش سوم و نھایی خوش آمدید
برای فروش بھ  کھ چگونھ فروشگاه فایل بسازیم و چگونھ فایل ھای آموزشی خودمان را آماده و در آموزش ھای قبل بھ این نکات پرداختیم

 بپردازیم زیرا اگر محصول شما تبلیغاتی نداشتھ باشد پس دیده نخواھد شد و در در این آموزش قصد داریم تا بھ بحث تبلیغات. نمایش بگذاریم
ھای تبلیغاتی را برای شما عزیزان فاش کنم تا با استفاده از این  پس با من ھمراه باشید تا یکی از بھترین روش. نتیجھ فروشی ھم نخواھید داشت

 .برسانیدتبلیغاتی بتوانید فایل ھایتان را بھ سرعت بھ فروش  روش

 

 فروش باال= دیده شدن محصول شما + تبلیغ در گوگل 

 د و این بھ چھ معناست ؟دقیقھ میتوانید در صفحھ اول گوگل باشی ٢٠با روش تبلیغاتی کھ امروز برای شما آماده کرده ایم در کمتر از 
سرگرمی دنبال  جستجو میکند حتما بھ آن محصول نیاز دارد و خیلی کم پیش می آید کھ فردی برای ببنید اگر فردی در گوگل عبارتی را

شود، در صفحھ اول گوگل دیده شوید و فردی با جستجو وارد سایت شما  پس اگر شما در صفحھ اول گوگل تبلیغات بکنید و. محصولی باشد
 .باشید کھ فایل یا محصول شما بھ فروش خواھد رسید مطمین

خرید خواھد  نفر یک نفر ١٠اینترنتی شما میشوند کاربران ھدفمندی ھستند و معموال از ھر  کاربرانی کھ از طریق گوگل وارد فروشگاه
 .باال و مناسب باشد کیفیت محصول شما ھم دقت داشتھ باشید کھ باید بسیار اعتمادسازی کرده باشید و.(داشت
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تبلیغات در گوگل میپردازند تا فروش باالتری  بیاندازید حتی سایت ھایی مثل دیچی کاال و بامیلو ھم با آن ھمھ رتبھ بھ اگر بھ تصویر باال نگاھی
 .نسبت بھ رقبا داشتھ باشند

 .گوگل است Adwords شان دھنده استفاده از سرویس تبلیغاتیدر کنار تبلیغ ن Ad عبارت

 : بھ طور مثال
کھ از شما  نفر فقط یک نفر محصول شما را خریداری کند مبلغی ٢٠ھزار تومان باشد و از ھر  ٢۵اگر محصولی داشتھ باشید کھ قیمت آن 

  !جالب شد مگھ نھ ؟. ده ایدسود کر ھزار تومان ٢١در نھایت شما . ھزار تومان می باشد ۴کسر خواھد شد 
 : بھ مثال دیگھ میزنم کھ سود کمتری دارد

بابت تبلیغ پرداخت  ھزار تومان ١٠در این صورت شما . میزنند یک نفر محصول شما را خریداری کند نفر کھ بھ شما سر ۵٠حتی اگر از ھر 
 معمول اینگونھ نیست و با توجھ بھ اعتمادسازی و کیفیت محصول شما، فروش و سود البتھ بھ طور. تومان سود کرده اید ھزار ١۵شده اید و 

 .شما میتواند بسیار باالتر باشد
 

 مراحل تبلیغ در گوگل
بعد از با زدن  .و مشخصات خواستھ شده را کامل کنید را بزنید“ عضویت”از منوی باال سمت راست گزینھ  وشوید  eads.ir ابتدا وارد سایت

کلیک کنید، سپس گزینھ پکیج ھای  ادورز زمانی کھ وارد شدید از منوی سمت چپ روی گزینھ گوگل. خواھید شدوارد سایت  گزینھ ورود
 .ادورز و در آخر گزینھ خرید پکیج رو بزنید

 

دادید میتونید یکی از  بودجھ ای برای تبلیغات تخصیص مشاھده خواھید کرد کھ میتونید با توجھ بھ وقتی وارد قسمت پکیج بشوید چندین پلن رو
من  با. ھزار تومانی رو انتخاب میکنم و میرم تا قسمت ھای خالی رو پر کنم٢۵٠٠٠٠ بھ طور مثال من در اینجا پکیج. آن ھارو خریداری بکنید

رو میکنم و شما میتونید با توجھ بھ بودجھ خودتون پکیج دارم اینکار  البتھ این رو مد نظر داشتھ باشید کھ من بھ صورت آزمایشی.(ھمراه باشید
  .رو ھم خریداری بکنید ھای دیگر
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  .خب در قسمت بعدی باید گزینھ ھای خالی رو پر کنید

 

 (خت داشتید و شروع بھ تبلیغات کرده ایدھمان روزی کھ پردا.(در قسمت اول تاریخ شروع کمپین تبلیغاتی خودتون رو مشخص کنید

اینجا چھار قسمت  در. شما باید یھ نوع استراتژی یا شیوه تبلیغ رو برای خودتون مشخص کنید این قسمت: در قسمت بعدی یعنی استراتژی 
 .داد وجود دارد کھ من ھر کدوم رو بھ صورت مختصر توضیح خواھم

 .نھ اولویت اصلی شما این ھستش کھ محصول شما در صفحھ اصلی و اول گوگل نمایش داده بشھدر این گزی: حضور در صفحھ اول گوگل  – ١

تبلیغاتی تبلیغات شما  زودتر بتونید کلیک ھای مورد نظرتون رو دریافت بکنید و با توجھ بھ بودجھ این گزینھ یعنی ھرچھ  :حداکثر کلیک  – ٢
 .بھ اتمام خواھد رسید

 .مورد شما میتونید با توجھ بھ بودجھ ای کھ دارید تبلیغات خودتون رو بھ صورت دستی مدیریت بکنید در این: تنظیمات دستی  – ٣

تبلیغات صرف میکنید قطعا  چون بھ نفع شما نخواھد بود و بودجھ ای کھ برای(بھ شما پیشنھاد نمیکنم من این گزینھ رو: بھ انتخاب ای ادز  – ۴
 .انتظارات شما رو برآورده نخواھد کرد

 (حضور در صفحھ اول گوگل(در این قسمت پیشنھاد میکنم گزینھ اول را انتخاب کنید یعنی 

 .ھزار تومان روزانھ را انتخاب کنید ۶۵ھزار تومن ھستش و بھتر است کھ ھمان  ۶۵خب در قسمت بعدی بودجھ روزانھ ھستش کھ حداقل 

 ٢٠٠(ھزار لایر  ٢ھزار تومان ھستش کھ پیشنھاد من بھ شما ھمان  ٢تومان تا  ٢٠٠میتوانید بین  کھ شما: قسمت بعدی حداکثر قیمت ھر کلیک 
 .است) تومان

 .در این قسمت شما باید ایران رو تیک بزنید چرا کھ مشتریان شما قطعا در ایران ھستند: محل نمایش 

 .عادی خودش بماند در این قسمت ھیچ تغییری رو اعمال نکنید و بزارید در حالت: زمانبندی 

  .میریم کھ با ھمدیگھ اونج ھارو پرشون کنیم. خب صفحھ رو کمی بھ پایین میاریم و با قسمت ھای جاخلی دیگھ ای مواجھ خواھیم شد

Talateach.com 



 

 .لینک صفحھ ای از فروشگاھتون کھ در اون محصولتون رو برای فروش گذاشتید: لینک نھایی 

 (مثال دانلود آموزش فتوشاپ.(یددر این قسمت باید عنوان یا ھمون تیتر محصولتون رو قرار بد: عنوان بنر 

دارای نماد ”بھتره بزارید  مثال اگر نماد اعتماد داره سایتتون.(تیتر انتھایی برای محصولتون قرار بدید در این قسمت ھم باید یک:  ٢عنوان بنر 
 (”اعتماد الکترنیکی

فروشگاه طالتیچ  مثال لذت خریدی آسان را با.(و بزاریدمفیدی از محصول خودتون یا فروشگاھتون ر این قسمت ھم توضیح کوتاه اما: توضیح 
 (را حس کنید

 .این قسمت رو خالی بگذارید:  ١مسیر یا پوشھ فرعی 

 .این قسمت رو خالی بگذارید:  ٢مسیر یا پوشھ فرعی 

 .این قسمت را تغییر ندھید: لینک نھایی در موبایل 
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مشتری بخواھد  در این قسمت شما باید خودتان را بھ جای یک مشتری بگزارید و فکر کنید اگر خب: در ھر خط یک کلمھ کلیدی وارد کنید 
 .محصول شما رو در گوگل پیدا کند چھ مواردی را جستجو خواھد کرد

 (ھر جملھ توی یک خط(مانند زیر بزارید. یل آموزشی مرتبط با ھوش مالی داریداگر فا: بھ طور مثال

 دانلود پکیج ھوش مالی

 دانلود آموزش ھوش مالی

 ھوش مالی

 آموزش ھوش مالی صفر تا صد

 .و خیلی چیز ھای دیگھ

 .کار تبلیغاتی شما بھ اتمام خواھد رسید. در آخر ھم روی گذینھ ثبت کلیک کنید 

  امیدوارم کھ از این آموزش نھایت استفاده رو برده باشید و بھ امید درآمد روزافزون براش ما عزیزان

 

 برای آموزش ھای بیشتر در مورد کسب درآمد از اینترنت بھ روش ھای آسان میتوانید بھ وبسایت من یعنی طالتیچ بھ نشانی اینترنتی

Http://talateach.com 

 .مراجعھ کنید

  .موفق باشید. قرار بدھمشما عزیزان  اختیاراین ھستش کھ بتوانم راه و روش ھای کسب درآمد اینترنتی را بھ صورت آسان در  تمام سعی من
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