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 مقدمه

در این کتاب الکترونیکی کوچک، روشهای ثبت آگهی و تبلیغات موفق اینترنتی، نحوه ثبت 
تبلیغات پرفروش و پربازده، روشهای ثبت آگهی موفق از نظر گوگل، انواع روشهای مختلف 

اتی و .... مورد بررسی قرار تبلیغاتی، نحوه انتخاب عنوان و متن مناسب برای آگهی تبلیغ
که  www.soodiran.comگرفته است. مطالب ارائه شده در این کتاب برگرفته از مقاالت سایت 

یکی از سایتهای تبلیغاتی معتبر و پربازدید ایران است می باشد. با رعایت کردن مطالبی که 
و  در زمینه آگهی اینترنتی برگرفته از تجربه مدیران سایت سودایران ارائه شده و در این کتاب

کتاب ادبیات تبلیغ و یا رازهای تبلیغات و .... است، پرفروش در زمینه تبلیغات همچون کتابهای 
 تبلیغات موفق و پرفروشی برای افزایش تعداد مشتریان خودتان داشته باشید. 

 

 رهنمودهایی برای نوشتن تبلیغات موفق و پرفروش

و نوشتن آگهی و تبلیغات موفق و پرفروش در این بخش رهنمودهایی برای نوشتن 
پربازده و معتبر ارائه شده است. مطالب ارائه شده از کتاب ادبیات تبلیغ با  تبلیغات اینترنتی

 می تغییرات برگرفته شده است.ک

 
و تبلیغ خودتان با مخاطب تطابق داشته باشید. از  اگهیخواننده حرف اول را می زند. در  -1

 کلمه "شما" استفاده کنید.

 مثال: دفترچه راهنمای بانکی به "شما" کمک می کند تا ....

( گفته شده است در سودایرانکه در مقاالت قبلی ارائه شده در همین سایت ) }همانطور
متن آگهی و تبلیغات خودتان باید بیشتر از آنچه در مورد خودتان و ویژگیهای برتر شرکت و 

کاربر و مشتری و مزیتهایی که کسب و کار و کاال و خدمات خودتان حرف بزنید، در مورد 
 محصوالت و خدمات شما برای انها دارد بنویسید.{

 
عنوان آگهی و تبلیغات بایستی پیام اصلی را منعکس سازد و خطوط اولیه متن نیز باید به  -2

 تایید عنوان بپردازد )به ترتیب اهمیت مطالب(

توضیحات مفصلی ارائه شده  عنوان آگهی}در همین سایت بارها و بارها در زمینه آگهی و 
است. عنوان آگهی باید جذاب و کاربر پسند باشد. عنوان آگهی باید برای گوگل هم خوب 
نوشته شده باشد. در عنوان آگهی مهمترین کلمات کلیدی مرتبط با کاال و خدمات خودتان را 

هشت قاله ارائه نمائید. برای مطالعه در زمینه عنوان مناسب برای آگهی و تبلیغ موفق م
را  تعیین کننده ترین عامل یک تبلیغ موفق کدام است؟یا  عنوان موثر برای تبلیغات موفق

 مطالعه نمائید.{

کلمه( نوشته خودتان را به بخش های کوچکتری  051برای آگهی های بلند )بیشتر از  -3
 تقسیم بندی کنید.

ر }با رعایت این مورد، متن آگهی شما راحت تر خوانده می شود و برای کاربران هم جذابت
خواهد بود. البته همانطور که قبال هم گفته شده است از نظر گوگل متن های خیلی کوتاه 

کلمه  011ارزش چندانی ندارد. حداقل تعداد کلمات شما در تبلیغات اینترنتی باید بیش از 
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را  این مقالهگوگل باشد. برای مطالعه بیشتر در زمینه نحوه نوشتن آگهی موفق از نظر 
 بخوانید.{

 
از جمله های کوتاه استفاده کنید )شش تا شانزده کلمه(. جمله های بلند را به دو یا سه  -4

مله ها می توان استفاده کرد. جمله کوتاهتر تبدیل نمائید. از نقطه گذاری برای کوتاه کردن ج
 طول جمله ها کوتاه و بلند شود بهتر است.

از کلمه های ساده استفاده کنید. از کلمه های دهان پر کن و جلوه های پر زرق و برق  -5
 اجتناب نمائید.

مثال: به جای جمله "ممکن است بازار ضرر و زیان دو جانبه داشته باشد" جمله "بازار باال و 
 خواهد رفت" مناسب تر است.پایین 

از زبان نا مفهوم تکنیکی بر حذر باشید. هنگام نوشتن تبلیغ برای مخاطب و مشتری ای  -6
 که زبان خاص شما را نمی فهمد از اصطالحات فنی استفاده نکنید.

درصد و یا تعداد بیشتر خوانندگان  55 -تنها در دو صورت از اصطالحات فنی استفاده کنید: الف 
 تنها راه رساندن مفهوم شما به مخاطب باشد. -ا آن را درک کنند. بشم

دقیق باشید. به جای عبارت "با نگاه اول" از عبارت "ابتدا" استفاده کنید و یا به جای "طیف  -7
 متنوعی از مدلهای مختلف" عبارت "انواع مدلها" را استفاده نمائید.

ی که حقایق بیشتری در آن ارائه شده تبلیغاتد، }همانطور که در یکی از مقاالت قبلی گفته ش
باشد و جزئیات بیشتری ذکر کرده باشد احتمال فروش باالتری خواهد داشت. در متن آگهی 

 توضیحات کافی ارائه دهید{

شرایط نامطلوب آب و هوایی منجر روشن و مشخص سخن بگویید. مثال به جای جمله "  -8
به خرابیهای ساختمانی نخواهد شد" جمله "با بارش باران سقف چکه نخواهد کرد" بهتر 

 است.

 

 و کاربردی برای افزایش بازدید آگهیراهکار عملی  01مطالعه کنید: 

 
بی حاشیه نکته خودتان را بیان کنید. اول خود را گرم نکنید و بعد به اصل موضوع بپردازید.  -9

بلکه "از اول تا آخر به فروش بپردازید". مسائل بدیهی را اول بیان نکنید تا بعد بخواهید به 
 موضوع اصلی برسید.

ستانه بنویسید. مجسم کنید که به جای نوشتن با مخاطب با سبکی محاوره ای و دو -11
 خود مشغول صحبت کردن هستید.

مثال: به جای جمله "اطالعاتی را که تقاضا کرده اید ضمیمه نامه کرده ایم" بنویسید "این 
 اطالعاتی است که می خواستید".

 استفاده از زبان جنسیت گرایانه )تبعیض جنسی( را کنار بگذارید. -11
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 نکات تکمیلی برای نوشتن تبلیغات موفق و پرفروش:

جمله خودتان را با یک حرف اضافه تمام کنید. مثال: آلودگی هوا چیزی است که می  -
 خواهیم رهایی پیدا کنیم ازش.

جمله های خودتان را خرد کنید: در یک چشم به هم زدن راه موفقیت مسدود می شود.  -
می درخشد. یادداشتی که هر گز بر روی کاغذ آورده نمی جرقه ای که ناگهان در ذهنتان 

 شود.
 
 جمله های خودتان را با حروف ربط شروع کنید. -

 از پاراگرافهای یک جمله ای استفاده کنید. -

از تکنیکهای مکانیک برای تاکید کلمه ها و یا عبارتهای متن استفاده کنید. مانند: حروف  -
 تگی و حروف برجسته.درشت، خط تاکید، دست نویس ساخ

پیشنهاد می کنیم سایر مقاالت مرتبط با تبلیغات موفق و پرفروش را در همین سایت 
 کلیک کنید. تبلیغات موفق)سودایران( مطالعه نمائید. بر روی عبارت 

تبلیغات عبارتهای کلیدی: چگونه تبلیغات موفقی داشته باشیم، راهنمایی در مورد نوشتن 
، تبلیغات رایگان اینترنتی موثر و پربیننده، چگونه تبلیغات با بازدهی باال داشته پرفروش

 باشیم؟
 

 سودایرانگردآوری و تلخیص: 

 

 بهترین روشها برای ثبت تبلیغات و اگهی موفق و پرفروش

در این بخش ارائه شده است. ثبت تبلیغات و اگهی موفق و پرفروش بهترین روشها برای 
موفق باشید و با درج تبلیغات در رسانه های  تیتبلیغات اینترناگر می خواهید در تبلیغات و 
( فروش خودتان را افزایش دهید، مطالعه این سودایرانسایت )مختلف، روزنامه، مجله و یا 

 متن می تواند کامال برای شما مفید باشد.

 موفقیت در فروش. مشتری خود را بشناسید: کلیدی برای

اگر می خواهید تبلیغات پرفروشی داشته باشید، درک مخاطب و انگیزه او برای خرید محصول 
 برایتان مهم باشد.

باید متوجه باشید که چه مزیتهایی برای مشتری مهم است و به انها اشاره کنید نه مواردی 
 که از نظر خودتان مهم است.

سایی کنید )قدم اول(. باید بفهمید که چه ویژگی ای برای نخست باید مخاطب خودتان را شنا
 آنها در اولویت قرار دارد.

خودتان سوال دارید در ادامه مورد  تبلیغاتاگر در زمینه طول نوشته و میزان بلند و کوتاه بودن 
 بررسی قرار می گیرد.

http://www.soodiran.com/article.php?tag=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
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 وشته به محصول، مخاطب و هدف نوشته تبلیغاتی بستگی دارد.طول ن

به عنوان مثال، تبلیغات در زمینه نوشیدنی زنجبیلی چون چیز زیادی برای بیان ندارد باید کوتاه 
باشد. در حالی که برای فروش دستگاه مخلوط کن نوشته باید بلند باشد. در اینجا نوع 

 محصول تعیین کننده است.

ا باید برای متقاضیان و مشتریان حائز شرایط دارای اطالعات کافی باشد. نه تبلیغات شم
 بیشتر و نه کمتر.

چنانچه در مورد طول تبلیغات و آگهی خودتان شک دارید بهتر است اطالعات اضافی را در 
 اختیار خواننده بگذارید و نه اطالعات ناقص.

 

گهی و تبلیغات شما بیشتر باشد میزان هر چه تعداد حقایق ذکر شده در آنکته بسیار مهم: 
 موفقیت آن هم افزایش می یابد.

برای نوشتن اگهی و تبلیغات موفق آگهی  -0 چگونه آگهی و تبلیغات خوبی بنویسیم؟
هایی که در سایتهای مختلف در زمینه محصوالت و خدمات مشابه شما هستند را مشاهده 

 نمائید.
 
را مطرح کنید که با پاسخ دادن به آنها اطالعات مفیدی در مورد محصول خودتان سواالتی  -2

در اختیار مشتری قرار گیرد: به عنوان مثال، مزایا و مشخصات محصول شما چیست؟ 
 مهمترین مزیت کاال و خدمات شما کدام است؟ و .....

در مورد مخاطب و مشتری احتمالی خودتان سواالتی را مطرح نمائید. چه کسی قرار  -0
ول یا خدمات شما را خریداری کند؟ سرویس اصلی محصول شما برای مخاطب است محص

 چیست؟ عمده ترین نگرانی خریدار کدام است؟

هدف نوشتن تبلیغ خودتان را معین کنید. آیا می خواهید حس کنجکاوی مخاطبان را  -4
 برانگیزید؟ برای فروش است؟ قصد دارید کاالی جدیدی را معرفی نمائید؟ و ....

نهایت با توجه به موارد باال می توانید متن تبلیغاتی خوبی برای کاال و خدمات خودتان  در
 بنویسید و میزان فروش خودتان را افزایش دهید.

 

 هشت عنوان موثر برای تبلیغات موفقحتما مطالعه کنید: 

 در نوشتن یک متن تبلیغاتی، ذکر جزئیات، فروش را افزایش می دهد.نکته مهم و اساسی: 

 
در مرحله اول همه چیز را بر روی کاغذ  -0روند مناسب برای نوشتن متن تبلیغاتی: 

 می نویسید. بیاورید )یا در فایل ورد تایپ کنید( فرض کنید نامه ای برای دوستی

در نهایت متن را از نظر دیکته و  -0در مرحله بعد متنی که نوشته اید را ویرایش نمائید.  -2
 دستور زبان و دقت و صداقت کلمات و .... پاکنویس نمائید.
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در  -حقایق را دریابید )در مورد کاال و مردم( راهکارهایی برای تولید ایده ای تبلیغاتی: 
 برآئید )یک فکر تازه صرفا تلفیقی از فکرهای کهنه است( جستجوی تلفیق افکار

از فهرست استفاده کنید )فهرست عنوانها، فهرست متن تبلیغاتی، فهرست دالیل خرید و 
 نظرات دیگران را جویا شوید. و .... -....( 

ه متن تبلیغات و آگهی شما باید آنچه را که عنوان وعده دادکنترل نهایی یک متن تبلیغاتی: 
 است عملی سازد. برای کنترل نهایی متن آگهی خودتان موارد زیر را در نظر داشته باشید.

 آیا متن جالبی است یا خواننده خمیازه می کشد؟ یک قصه نقل کنید. خبری بدهید و .... -0

آیا خواندن متن آسان است؟ آیا باور کردنی است؟ راهکارها: معرفی گواهان، دلیل علمی  -2
 ول، گفتن حقیقتقابل قب

آیا متن آگهی و تبلیغات شما متقاعد کننده است؟ آیا تمامی جزئیات را بیان می کند؟ بیان  -0
 جزئیات بیشتر: باورکردنی تر

آیا متن آگهی شما دقیق است؟ تمامی داستان را در حداقل کلمه ها بیان کنید. آیا متن  -4
 شما به عالقه شخص خواننده مربوط است؟

متن شما روان است؟ آیا متن شما خواننده را به جنبش وا می دارد؟ از کوپنها، کارتهای آیا  -5
 پاسخ و شماره تلفن های رایگان استفاده نمائید.

نخستین قدم در نوشتن یک آگهی پرفروش و تبلیغات موفق پرداختن به مزایای ان 
 کاال است و نه خصوصیات آن.

کنید می خواهید دستگاهی را بفروشید که کیبورد آن  مثال بسیار خوب در این زمینه: فرض
مزیت: قابلیت قرار  -قابلیت جدا شدن دارد. خصوصیت دستگاه: کیبورد با قابلیت جدا شدن. 

 در راحت ترین وضعیت ممکن. بوردکیدادن 

مهمترین خصوصیت محصول در عنوان اصلی آگهی و تبلیغات ارائه شود. خصوصیت نکته مهم: 
 منحصر به فرد کاال همان مزیت اصلی است که در عنوان مطرح می شود.

 

 نحوه نوشتن متن تبلیغات برای آگهی موثر و موفقمقاله مرتبط و مفید: 

جلب توجه کنید )وظیفه عنوان و  -0 مراحل کار برای نوشتن تبلیغات موفق و پرفروش:
 تصویر اگهی همین است( در این بخش باید بر روی قویترین مزیت کاال تمرکز کنید.

مین قدم این است که یک نیاز را به نمایش درآورید. اینکه کاال و خدمات شما می تواند دو  -2
 چه نیازی را برطرف کند.

به ارضای نیاز بپردازید. چگونه می توانید نیاز مشتریان را برطرف کنید. محصول یا خدمات  -0
 شما چگونه می تواند به آنها کمک کند.

http://computer-accessories.soodiran.com/index.php?tag=%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=265
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ودتان را اثبات کنید. گفته های خودتان را باید به اثبات برسانید. برتری و قابل اعتماد بودن خ -4
)صحبت در مورد مزایای کاال، استفاده از شاهد و گواه و نظرات مشتریان قبلی، مقایسه با 

 کاالی رقیب(

از خوانندگان اگهی و تبلیغات بخواهید که اقدام به سفارش کنند. راههای ارتباطی راحت و  -5
 )تلفن همراه، ثابت، فکس، ایمیل و ....( را برای مشتریان فراهم نمائید.آسان و متنوع 

 چهار روش برای تبلیغ کاالیی که مشابه کاالی دیگری در بازار است:

کمترین تفاوت را شاخ و برگ دهید و بزرگ کنید: مزیت مشترکی که دیگران دارند و  -0
 روی ان تاکید نکرده اند را انتخاب نمائید.

 یت کاال را شاخ و برگ دهید.مز -2
 نام محصول و یا بسته بندی ان را به صورت خاص در آورید. -0
 چهره محبوب و با دوامی برای محصول خود خلق کنید. -4

 منبع: کتاب ادبیات تبلیغ

ب با ذکر منبع و لینک دادن به سایت )استفاده از مطال سودایرانگردآوری و تخلیص: 
 سودایران است(

 تبلیغات رایگان اینترنتی و افزایش تعداد مشتری

در حال حاضر  جذب مشترییکی از بهترین انواع روشهای بازاریابی و تبلیغات اینترنتی 
 است. مزیتهای تبلیغات رایگان اینترنتی به صورت زیر است.

سایت و سایتهای تبلیغاتی مانند  ثبت تبلیغات رایگان در اینترنتتبلیغات اینترنتی و  -1
( رایگان است. به صورت رایگان می توانید کاال و خدمات خودتان را تبلیغ کنید. سودایران)

 می وقت بذارید و تبلیغات خوبی بنویسید.کافی است ک

که گفته شد  به صرفه است. همانطور سایتهای اگهی اینترنتیتبلیغات در اینترنت و  -2
می توانید کامال مجانی تبلیغ کنید. اگر آگهی خودتان را ویژه کنید، باز هم هزینه ای که 

 پرداخت می کنید به نسبت سایر انواع تبلیغات خیلی کم است.

هزینه آگهی برای مشاهده هزینه و تعرفه تبلیغات اینترنتی ویژه در سودایران بر روی 
کلیک کنید. آگهی های ویژه باالتر از آگهی های رایگان نمایش داده شده و  اینترنتی ویژه

 بازدهی باالتری دارند.

تبلیغات در اینترنت گسترده و وسیع است. تصور کنید با تراکت بخواهید در کل تهران تبلیغ  -3
نه پرداخت کنید. چند نفر باید استخدام کنید که تراکتهای شما را در کل کنید. چقدر باید هزی

 تهران پخش کند؟! با تبلیغات در اینترنت آگهی شما در کل ایران دیده خواهد شد.

زیباترین ویژگی تبلیغات اینترنتی هدفدار بودن آن است. تراکت را بدست هر شخصی که  -4
هان آن نباشد. در تبلیغات اینترنتی افراد از طریق گوگل نفر هم یک نفر خوا 01بدهید شاید از 

خودشان به سمت آگهی شما می آیند. این افراد مشتریان بالقوه شما هستند و کاال و 
 خدمات شما را الزم دارند.

http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/common-index.php?p=3
http://www.soodiran.com/common-index.php?p=3
http://www.soodiran.com/common-index.php?p=3
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آگهی شما  گوگلراستی اگر می خواهید از تبلیغات اینترنتی نتیجه خوبی بگیرید باید از نظر 
را مطالعه کنید. در صفحه اول قرار  این مقالهمطالعه در این زمینه حتما بهنیه باشد. برای 

 گرفتن گوگل یعنی سرازیر شدن مشتری به سمت شما.

خودتان را درج نمائید. بعد  آگهیست و قابل ویرایش. همین امروز تبلیغات اینترنتی سریع ا -5
از چند ساعت که آگهی شما تایید شد در سودایران نمایش داده می شود. در ضمن در هر 

اکت چاپ که شد از ان به زمان می توانید تبلیغات خودتان را ویرایش کنید. تبلیغات روزنامه و تر
 بعد قابل ویرایش نیست.

در تبلیغات رایگان اینترنتی و ثبت آگهی در اینترنت امکانات زیادی خواهید داشت. در این  -6
عکس می توانید ثبت کنید. هر مقدار که الزم می دانید می  01وب سایت برای هر آگهی 

توانید ثبت کنید. همه ی این موارد به  توانید توضیح دهید و هر تعداد آگهی که بخواهید می
 !!!مجانی و رایگان صورت 

تبلیغات در اینترنت مفید و موثر است. بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ در حال حاضر  -7
از تبلیغات اینترنتی برای رونق کسب و کارشان استفاده می کنند و برای این کار کارمند 

این فرصت خوب را از دست  افزایش تعداد مشتریانتانی استخدام کرده اند. شما هم برا
 ندهید.

 

 تبلیغات رایگان در اینترنت برتر از تبلیغات روزنامه

به نسبت تبلیغات در روزنامه ها و مجالت برتری ها و  تبلیغات رایگان در اینترنتثبت 
د. تبلیغات اینترنتی در حال حاضر برترین نوع بازاریابی و راهکار جذب مزیتهای زیادی دار

 مشتری است.

( آگهی خودتان را به صورت رایگان می سودایرانتبلیغات اینترنتی رایگان است. در سایت )
عبارت "ثبت آگهی رایگان" کلیک کنید. تبلیغات  توانید درج نمائید. در باالی همین صفحه بر روی

در روزنامه و مجالت مستلزم پرداخت هزینه است. حتی اگر در همین سیات و یا سایتهای 
دیگر تبلیغات اینترنتی آگهی خودتان را ویژه کنید، هزینه ای که باید برای ثبت آگهی ویژه در 

ازید خیلی کمتر از هزینه تبلیغات در روزنامه اینترنتی و سایتهای اینترنتی مانند سودایران بپرد
برای یک ماه معادل تبلیغات در  ثبت آگهی اینترنتیها و مجالت است. در حقیقت هزینه 

بعضی از روزنامه ها و مجالت برای یک روز است. در تبلیغات اینترنتی محدودیت کاراکتر ندارید. 
 و خدمات خودتان توضیح دهید و مشتریان را هر مقدار که الزم باشد می توانید در رابطه با کاال

متقاعد کنید که محصوالت و یا خدمات شما را خریداری کنند. تبلیغات در مجالت و روزنامه ها 
محددویت کاراکتر دارد. تبلیغات اینترنتی نامحدود است. در همین سایت )سودایران( آگهی 

تعدد احتمال جذب مشتری خودتان را های متعددی می توانید درج نمائید. با ثبت تبلیغات م
ساعته و همیشگی است. آگهی شما در کل طول  24افزایش می دهید. تبلیغات اینترنتی 
و مجالت فقط در مدت محدودی در  تبلیغات در روزنامهشبانه روز قابل مشاهده می باشد. 

اهده دسترس کاربران است. آگهی اینترنتی شما در مسافرت هم توسط کاربران قابل مش
است. تبلیغات اینترنتی دائمی و همیشگی است. آگهی های خودتان در سودایران را تا وقتی 
خودتان حذف نکنید، خواهید داشت. تبلیغات در روزنامه و مجله بیش از یکی دو روز باقی نمی 

 ماند.
 

ا محدودیت تعداد عکس هم ندارید. در همین سایت برای هر شم آگهی رایگان اینترنتیدر 
عکس ثبت کنید. در تبلیغات در روزنامه و مجالت می  01کدام از آگهی های خودتان می توانید 

http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=250
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
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توانید یک عکس داشته باشید و یا اگر در نیازمندیهای روزنامه آگهی بدهید، امکان درج عکس 
است و در کل کشور پخش می شود. تبلیغات در وجود ندارد. تبلیغات اینترنتی گسترده 

روزنامه و مجله محدود به منطقه خاص و یا یک شهر است. اگر می خواهید کسب و کار 
خودتان را رونق ببخشید و درامدتان را افزایش دهید تبلیغات اینترنتی را به عنوان یک امکان 

رنتی چون رایگان است اکثرا عالی و فرصت بی نظیر از دست ندهید. متاسفانه تبلیغات اینت
جدی گرفته نمی شود و به همین دلیل بسیاری از افراد از آن نتیجه نمی گیرند. ولی به یاد 

ام کرده ها بزرگ برای ثبت تبلیغات در اینترنت کارمند استخدشرکتداشته باشید که بسیاری از 
درج اند و از تبلیغات اینترنتی برای جذب مشتری به صورت جدی استفاده می کنند. با 

مشتریان جدیدی که در انتظار شما هستند را جذب کنید و درآمد باالتری  تبلیغات در اینترنت
بدست آورید. در باالی همین صفحه بر روی عبارت ثبت آگهی رایگان کلیک نمائید و بعد از ثبت 

م آگهی یا اگهی های خودتان را درج نمائید. ثبت تبلیغات در سودایران رایگان است و تنها در نا
 صورت تمایل می توانید آگهی خودتان را ویژه کنید.

 آگهی و تبلیغات موثر و موفق در کسب و کار و فروش

 داشته باشید ... تبلیغات موثر و موفق در کسب و کار و افزایش فروشاگر قصد دارید 

اگر می خواهید با ثبت تبلیغات موفق و موثر در اینترنت و در سایتهای تبلیغاتی اینترنتی 
پربازدید و معتبر )مانند: همین سایت( کسب و کار خودتان را رونق ببخشید و فروش و 

 درآمدتان را افزایش دهید ....

 در هر صورت، ادامه این مطلب را بخوانید.

برای ثبت تبلیغات موفق در اینترنت در مرحله اول باید عنوان  :عنوان مناسب تبلیغات موفق
آگهی خودتان را خوب و مناسب انتخاب نمائید. در عنوان آگهی کلماتی مانند رایگان، تضمینی، 
قیمت مناسب، ارزان و ... را به کار ببرید تا بازدهی آگهی شما بیشتر شود. عنوان آگهی باید 

شوند بر روی آن کلیک کنند. عنوان آگهی از طرفی باید گویا و  جذاب باشد تا کاربران ترغیب
واضح باشد و کاربر وقتی آگهی شما را دید سریع متوجه شود در چه زمینه ای است. کاربران 
بر روی عنوانهای گنگ مانند "فروش ارزان" که مشخص نیست برای چه کاال یا محصولی است 

به تبلیغ شما است. اگر خوب و مناسب انتخاب  کلیک نمی کنند. عنوان آگهی دروازه ورود
شده باشد، در افزایش بازدهی آگهی های شما بسیار موثر است. در عنوان آگهی مهمترین 

، در عنوان آگهی فعالیت دارید غذاکلمات کلیدی خودتان را جای دهید. مثال اگر در زمینه تهیه 
کلمه تهیه غذا و شهر محل کار و اگر در شهرهای بزرگ فعالیت دارید حتی محله را هم 
بنویسید. مثال عنوان "تهیه غذا و کترینگ در تهران ونک و ده ونک با قیمت مناسب" می تواند 

 مناسب باشد.

رد. حتی اگر می تبلیغات در اینترنت پوشش بسیار گسترده ای دا مزیت تبلیغات اینترنتی:
خواهید کاال و خدمات خودتان را در کشورهای خارجی به فروش برسانید و مشتریان شما در 
ایران نیستند نیز این نوع تبلیغات جواب می دهد. اگر ساکن تهران، کرج و یا هر جای دیگر 

. به ایران هستید هم می توانید کاال و خدمات خودتان را در هر جای کشور به فروش برسانید
محض اینکه آگهی شما تایید شود تمام افراد کشور و تمامی افراد روی کره زمین قادر به 
مشاهده آگهی شما بوده و می توانند یکی از مشتریان شما باشند. تبلیغات در اینترنت با 
سرعت باالیی انجام می گیرد. شما در روزنامه یا مجله آگهی بدهید حداقل یک روز کاری 

رد تا تبلیغ شما منتشر گردد. تبلیغات شما در اینترنت حداکثر طی دو یا سه وقت الزم دا
ساعت تایید شده و منتشر خواهد شد. برای افرادی که در کار امالک فعالیت دارند این 
سرعت بسیار مهم است. چون اگر فایل خودشان را زود به فروش نرسانند ممکن است یک 

داده و پورسانت را دریافت کند. برای بسیاری از مشاغل  مشاور امالک دیگر این کار را انجام

http://company-registration.soodiran.com/
http://food-production.soodiran.com/
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دیگر هم سرعت در انتشار اگهی و تبلیغ ممکن است مهم باشد و این امر تنها با تبلیغات 
روز هفته برای شما کار می کند.  7ساعته و  24اینترنتی مقدور است. تبلیغات در اینترنت 

ن شما نصفه های شب وقتی شما خواب تبلیغات اینترنتی را ممکن است یکی از مشتریا
 هستید ببیند و فردای آن شب با شما تماس بگیرد.

عنوان و متن هر کدام از آگهی های خودتان را برای همان  آگهی و تبلیغات منحصر به فرد:
آگهی و تبلیغات بنویسید. از کپی کردن آگهی از سایتی به سایت دیگر پرهیز کنید. متاسفانه 

تها کارمندانی را استخدام می کنند و تعداد مشخصی آگهی برای آنها تعریف بسیاری از شرک
می نمایند تا در همه ی سایتهای تبلیغاتی ثبت کنند. یا از نرم افزارهای ثبت آگهی اتوماتیک 

نتیجه نمی دهد. گوگل و  اینترنتیتبلیغات استفاده می کنند. مطمئن باشید به این ترتیب 
سایر موتورهای جستجو روز به روز هوشمندتر شده و مطالب و آگهی های کپی شده را 
تشخیص می دهند. مطالب کپی شده از نظر گوگل و موتورهای جستجو ارزش چندانی 
نداشته و در نتایج جستجوی آن نمایش داده نمی شود. بنابراین با کپی کردن آگهی از 

 تی به سایت دیگر به ندرت می توان نتیجه گرفت.سای

عنوان آگهی خودتان را جذاب بنویسید. در عنوان آگهی خودتان مهمترین عنوان آگهی موثر: 
ویژگیهای کاال و خدمات خودتان را بنویسید. عنوان آگهی را تا جایی که امکان دارد کامل 

از بین آگهی های مشابه با آگهی شما بر بنویسید. اگر عنوان آگهی را خوب بنویسید، کاربران 
روی اگهی شما کلیک خواهند کرد. اگر ساکن شهر دیگری غیر از تهران هستید، در عنوان 

یز". متری در تبر 211 فروش آپارتماناگهی اسم شهر خودتان را ذکر کنید. مثال بنویسید "
کاربرانی که ساکن تهران نیستند حین جستجو در گوگل اسم شهر خودشان را هم وارد می 
کنند. بنابراین اگر در عنوان آگهی اسم شهر خودتان را ذکر کنید، آگهی شما شانس بیشتری 

 برای دیده شدن دارد.

کامال رایگان است.  اینترنتدرج آگهی و تبلیغات در  مزیت های دیگر تبلیغات اینترنتی:
سایت )سودایران( به صورت رایگان وجود دارد و شما می سایت های نیازمندی زیادی مانند 

توانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای آگهی رایگان خودتان را ثبت نموده و مشتری جذب کنید. 
لیغات در اینترنت به نسبت سایر انواع تبلیغات و سایر انواع روشهای بازاریابی درج آگهی و تب

به صرفه تر و موثر تر است. آگهی های اینترنتی در کل کشور دیده می شود. آگهی شما و 
بازاریابی شما منحصر به محل سکونت شما نخواهد شد. حتی ممکن است شما مثال 

ما عالوه بر کرج در تهران هم ساکن باشند. در این خودتان ساکن کرج باشید و مشتریان ش
حالت، با درج اگهی رایگان در اینترنت به راحتی می توانید کاال و خدمات خودتان را به خوبی 
معرفی کنید. حتی اگر در همان شهر خودتان هم فعالیت داشته باشید، آگهی اینترنتی کل 

استفاده از سایر انواع تبلیغات بخواهید در شهر شما را پوشش خواهد داد. در حالیکه اگر با 
 کل شهر خودتان تبلیغ کنید هزینه زیادی را باید صرف کنید.

انتخاب گروه  درج آگهی رایگان موثر و انتخاب گروه بندی و شهر و استان مناسب:
بندی مناسب و شهر و استان مناسب برای ثبت تبلیغات پربازده مهم و ضروری است. اگر 

نامناسبی برای تبلیغ خودتان انتخاب کنید، مثل این می ماند که آگهی شما اصال  گروه بندی
دیده نشود. اگر آگهی شما می تواند در گروههای مختلفی قرار گیرد، چند آگهی ثبت نمائید و 
هر آگهی را در گروه مد نظر خودتان قرار دهید. برای شهر و استان هم به همین ترتیب است. 

الیت دارید و مشتریان شما هم ساکن تهران هستند، استان و شهر تهران را اگر در تهران فع
انتخاب کنید. اگر محصول یا خدمات شما در تمامی شهرهای استان تهران می تواند مشتری 
داشته باشد، آگهی های متعددی ثبت نموده و برای هر آگهی یک شهر را انتخاب کنید. به 

یجه گرفتن و افزایش اثر بخشی تبلیغات اینترنتی صورت کلی می توان گفت که برای نت
 خودتان، تنها به یک اگهی اکتفا نکنید و آگهی های متعددی ثبت نمائید.

http://www.soodiran.com/
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برای  ثبت آگهی اینترنتی رایگانتبلیغات در اینترنت و  میزان موثر بودن تبلیغات اینترنتی:
 24سب و کار شما می تواند بسیار موثر و تاثیر گذار باشد. تبلیغات اینترنتی به صورت رونق ک

ساعته در معرض دید مشتریان کاال و خدمات شما است. مانند تبلیغات تراکت و روزنامه 
نیست که همان روز موثر باشد. تبلیغات شما در اینترنت روز و شب برای جذب مشتری شما 

اینترنتی از هر جای ایران قابل مشاهده است. کسب و کار شما در  کار می کند. تبلیغات
تهران و یا هر جای دیگر ایران که باشد، با درج اگهی در اینترنت درآمد خودتان را افزایش دهید 
و بر تعداد مشتریان خودتان بیفزائید. اگر ساکن تهران هستید با درج تبلیغات در اینترنت می 

ودتان را در کل کشور معرفی نمائید و اگر ساکن شهر دیگری هستید توانید کاال و خدمات خ
هم می توانید از تهران مشتری جذب کنید. به صورت خالصه و جمع بندی شده، اگر در 
جستجوی تبلیغات موثر در کسب و کار هستید، حتما درج آگهی و تبلیغات در اینترنت و در 

 سایت )سودایران( را امتحان کنید.

تبلیغات و آگهی رایگان اینترنتی بهترین روش برای افزایش  رین روش افزایش مشتریان:بهت
تعداد مشتریان شما می باشد. اگر این نوع تبلیغات را به صورت موثر انجام دهید، بازدهی و 
اثر گذاری آن برای شما از هر نوع تبلیغ و بازاریابی دیگری بیشتر خواهد بود. تبلیغات در 

ثر و پربازده است. در بسیاری از سایتهای تبلیغاتی رایگان و اگهی اینترنتی مانند اینترنت مو
سایت )سودایران( به صورت کامال رایگان می توانید آگهی خودتان را درج کنید. یعنی هیچ 
هزینه ای نمی پردازید. فقط باید کمی وقت بذارید و آگهی خودتان را درج کنید. البته چون این 

برای همه فراهم است، بنابراین تعداد آگهی های ثبت شده در اینترنت خیلی زیاد امکان 
خواهد شد. حال اگر شما تبلیغات خودتان را خوب و اصولی ثبت کنید، حتما نتیجه خواهید 
گرفت. ولی اگر فقط کپی کاری کنید و با راهکارهای درج تبلیغات موثر آشنا نباشید، آگهی 

( در هر زمینه ای که مد نظر سودایران)د داشت. در وب سایت شما تاثیر زیادی نخواه
شماست، از جمله آموزش و تدریس خصوصی، استخدام و جذب نیرو، خدمات اداری و انواع 
خدمات و ثبت شرکت و رتبه، تبلیغات و هدایای تبلیغاتی، صنعتی، ماشین آالت و برق 

کارشناسی، ارشد و دکتری، لوازم، خودرو، ملک و ... می توانید آگهی و  کنکورصنعتی، 
 تبلیغات خودتان را درج نمائید.

روز هفته برای شما کار  7ساعته و  24تبلیغات در اینترنت  چرا تبلیغات رایگان در اینترنت:
کی از مشتریان شما نصفه های شب وقتی شما می کند. تبلیغات اینترنتی را ممکن است ی

خواب هستید ببیند و فردای آن شب با شما تماس بگیرد. حین ثبت آگهی اینترنتی در 
شما هیچ محدودیتی ندارد. تعداد اگهی هایی که می  سودایرانسایتهای تبلیغاتی مانند 

ای توضیح کاال و خدمات خودتان هم توانید ثبت کنید نامحدود است. تعداد کاراکترهایی که بر
عکس  01)سودایران( برای هر آگهی می توانید استفاده نمائید نامحدود است. در وب سایت 

می توانید انتخاب کنید. در تبلیغات روزنامه و مجله تنها یک عکس می توانید ثبت کنید. 
در حالیکه تبلیغات اینترنتی باقی تبلیغات مجله و روزنامه بعد از یک یا چند روز از بین می رود 

می ماند و از نظر گوگل هر چه بیشتر باقی بماند اعتبار آن بیشتر شده و کاراییش برای شما 
هم بیشتر خواهد شد. برای رونق کسب و کار و افزایش درآمد خودتان فرصت درج اگهی در 

 را از دست ندهید. اینترنت و در سایت سودایران

آگهی و تبلیغات اینترنتی امکانات بسیار زیادی به شما می دهد  ات تبلیغات اینترنتی:امکان
تا درآمدتان را افزایش دهید. به عنوان مثال تعداد آگهی هایی که می توانید درج کنید نامحدود 
است و همانطور که گفته شد آن هم به صورت کامال رایگان. تبلیغات شما در روزنامه و مجله 

 01برای هر آگهی  یت سودایرانرد. در سات تعداد کاراکتر و محدودیت تعداد عکس دامحدودی
عکس می توانید ثبت نمائید. در ضمن تعداد آگهی هایی که ثبت می کنید هم نامحدود 
است. برای هر آگهی هم هر مقدار که می خواهید می توانید توضیح ارائه دهید. هیچ 

 01ت. حتی پیشنهاد می شود به یک یا چند آگهی اکتفا نکنید. هر روز محدودیتی در کار نیس
دقیقه تا یک ربع وقت بذارید و یک آگهی جدید با عنوان و متن متفاوت درج کنید. هر چه تعداد 
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آگهی های شما بیشتر باشد، تعداد بازدید آنها و در نتیجه زنگ خورهای شما بیشتر می 
 و بیشتر خواهد شد. شود. در نتیجه درامد شما بیشتر

نکته مثبت دیگری که در رابطه با آگهی و تبلیغات  جنبه مثبت دیگر تبلیغات اینترنتی:
اینترنتی رایگان وجود دارد این است که همانطور که از اسم آن مشخص است، هیچ هزینه ای 

راده کنید و برای شما در بر ندارد. ثبت اگهی در اینترنت کامال رایگان است. فقط باید همت و ا
دقیقه وقت بذارید و آگهی درج کنید. هر روز می توانید یکی از کاالهای خودتان را در  05روزانه 

این وب سایت معرفی کنید. هر روز یک آگهی جدید بنویسید. در حد یک یا دو پاراگراف کفایت 
متقاعد می کند. بیشتر هم بنویسید و توضیح دهید بهتر است. چرا که مشتریان شما بهتر 

می شوند که با شما تماس بگیرند. از کپی کردن آگهی ها حذر کنید. آگهی های تکراری از 
نظر گوگل اسپم به حساب می آید. هر چند که ثبت آگهی در سودایران رایگان است، ولی در 
صورتیکه تمایل داشته باشید می توانید با پرداخت مبلغ مناسبی آگهی خودتان را ویژه کرده و 

هی آن را افزایش دهید. آگهی های ویژه باالتر از سایر آگهی ها نمایش داده خواهند شد بازد
و اعتماد بیشتری را جلب خواهند نمود. درج اگهی در وب سایت حاضر محدودیتی ندارد. هر 

 تعداد آگهی که بخواهید می توانید در همین سایت درج کنید.

( صد در صد رایگان سودایران)در وب سایت ثبت آگهی و تبلیغات  تبلیغات در سودایران:
است و تنها در صورت تمایل و برای افزایش بازدهی آگهی های خودتان می توانید تبلیغ 

وب  خودتان را با پرداخت مبلغ مناسبی به صورت ویژه درج نمائید. ثبت آگهی و تبلیغات در این
سایت بسیار راحت بوده و هیچ پیچیدگی ای ندارد. ابتدا بر روی عبارت ثبت آگهی رایگان در 

ثانیه ثبت نام کنید. سپس وارد کنترل  01باالی همین صفحه کلیک نموده و سریع در عرض 
پنل شده و آگهی خودتان را درج نمائید. اگر عنوان و متن اگهی خودتان را خوب انتخاب نمائید 

دقیقه در روز و ثبت آگهی های  01س مناسبی برای آن در نظر بگیرید به راحتی با صرف و عک
متنوع و بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانید مشتریان خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. البته 
همانطور که گفته شد می توانید در صورت تمایل آگهی خودتان را ویژه کرده و بازدهی ان را 

هید. یکی از بخشهای مهم آگهی و تبلیغ شما عنوان اگهی شما می باشد. کاربران افزایش د
در مرحله اول عنوان آگهی شما را می بینند. اگر عنوان اگهی خودتان را جذاب و خوب نوشته 
باشید، بر روی آگهی شما کلیک می نمایند. در غیر این صورت شانس شما برای جذب 

 مشتری کاهش می یابد.

 

 متنهای تبلیغاتیبهترین 

و ویژگیهای بهترین متنهای تبلیغاتی که منجر  بهترین متنهای تبلیغاتیدر این بخش در باره 
به افزایش فروش و افزایش تعداد مشتریان می شوند توضیحاتی ارائه می گردد. بهترین 

از  متنهای تبلیغاتی کاربران و مشتریان را جذب خودشان کرده و باعث می شود تعداد بیشتری
محصوالت و خدمات فروخته شود. در ادامه ویژگیهایی که یک متن تبلیغاتی باید داشته باشد 

 تا جزوه بهترین متن های تبلیغاتی گردد ارائه شده است.

باید جامع و کامل باشد. کاربر با خواندن متن تبلیغ باید به پاسخ  متن تبلیغاتی موفقیک  -1
و محصوالت شما برسد. در متن تبلیغات خودتان تا  همه ی سواالت خودش در مورد خدمات

جایی که امکان دارد توضیحات واضح و شفاف ارائه دهید. در همین سایت )سودایران( بارها و 
بارها دیده شده است که متن تبلیغ را بسیار کوتاه و در حد چند کلمه یا یکی دو خط می 

 نویسند. چنین متن تبلیغاتی ای فروش نمی کند.
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بهترین متن های تبلیغاتی قانع کننده هستند و با ارائه دالیل کافی و محکم کاربر و  -2
مشتری را برای تماس گرفتن متقاعد می کنند. در متن اگهی تبلیغاتی خودتان مطالبی ارائه 
کنید و دالیلی بگویید که واقعا برتر بودن کاال و خدمات شما را نشان دهد. اگر تضمین یا 

روشی دارید آن را ارائه نمائید. اگر گواهی و استانداردی دارید که نشان می خدمات پس از ف
دهد خدمات و محصوالت شما عالی هستند ارائه دهید. حتی یک عکس از گواهی را ارائه 

راضی خودتان در مورد کاال و خدمات خودتان را در متن تبلیغ ارائه  مشتریاندهید. نظرات سایر 
دهید. هر نوشته ای که باعث متقاعد شدن مشتریان می گردد را در متن اگهی تبلیغاتی 

 خودتان بنویسید.

لیغات اینترنتی با تبلیغات در رزونامه و مجله و تبلیغات تراکتی متفاوت است. تعریف تب -3
بهترین متن تبلیغاتی در اینترنت با سایر موارد متفاوت است. اگر می خواهید بهترین متن 

زان با رعایت موارد باال و در ضمن اینکه کاربر و را داشته باشید، باید هم تبلیغات در اینترنت
مشتری را مد نظر دارید نیم نگاهی هم به گوگل و موتورهای جستجو داشته باشید. متن 
تبلیغاتی شما وقتی زیاد دیده خواهد شدو باعث افزایش مشتریان می گردد کهبرای گوگل 

عبارتهای کلیدی کار و حرفه  هم خوب نوشته باشد. در متن آگهی تبلیغاتی خودتان مهمترین
خودتان را به صورت طبیعی تکرار کنید. همین که متن آگهی تبلیغاتی شما کامل و جامع باشد 
و متن پر و پیمانی باشد و از طرفی تکراری و کپی شده نباشد، از نظر گوگل هم متن 

 را بخوانید. تبلیغات بهینه گوگلارزشمندی است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقاله 
 
بیشتر دغدغه کاربر و مشتری را دارند و در صدد تعریف از  بهترین متن های تبلیغاتی -4

ید متن تبلیغاتی خوبی بنویسید که شرکت و کسب و کار و .... نیستند. شما اگر می خواه
خوب فروش کند باید ویژگیهای برتر و مزیتهای کاال و خدمات خودتان را در متن آگهی به این 
شکل بنویسید که این ویژگیهای برتر کاال و خدمات شما چه فایده ای برای مشتری دارد. 

هی توضیح دهید که کاال و بیشتر درباره مشتریان حرف بزنید و نه در باره خودتان. در متن آگ
خدمات شما چگونه می تواند مشکالت مشتریان را حل کند و برای انها در بهتر زندگی کردن و 
رفع نیازهایشان موثر باشد. برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه نوشتن متن آگهی تبلیغاتی 

 را بخوانید. متن تبلیغاتی موفقموفق و موثر مقاله 

 
تبلیغات اگر می خواهید چند نمونه متن تبلیغاتی را مشاهده کنید بر روی عبارت  -5

سایت )سودایران( هزاران آگهی و تبلیغ ثبت شده است. با کلیک نمائید. در  اینترنتی
مشاهده این آگهی ها می توانید خودتان بهترین متن های تبلیغاتی را تشخیص داده و از آنها 
برای نوشتن متن تبلیغ خودتان ایده بگیرید. بیشتر آگهی های ویژه را مد نظر قرار دهید. آگهی 

می کنند، در نوشتن متن اگهی هم دقت بیشتری می دهندگان وقتی برای ثبت آگهی هزینه 
کنند و متن های تبلیغاتی خوبی می نویسند. متن آگهی دیگران را کپی نکنید. یکی از 
مهمترین ویژگیهای بهترین متن های تبلیغاتی منحصر به فرد بودن و کپی نبودن آنهاست. در 

ر و مشتری ارائه دهید و مشتریان متن آگهی و تبلیغات خودتان اطالعات مفید و خوبی به کارب
را برای خرید خوب و مفید راهنمایی نمائید. در کنار آن کاال و خدمات خودتان را هم به فروش 

 برسانید.

 

 هشت عنوان موثر برای تبلیغات موفق

خودتان از این عنوانها استفاده نمائید،  لیغتبدر این بخش هشت عنوان موثر که اگر در عنوان 
داشته باشید، ارائه می گردد. هشت عنوان موثر برای تبلیغات  تبلیغات موفقیمی توانید 

 موفق به صورت زیر است.

http://www.soodiran.com/article.php?tag=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=250
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=265
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
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این عنوانها بدون استفاده از نمایش کلمه ها، معانی پنهانی و  عنوانهای بی واسطه: -1
 شنهاد فروش را مطرح می کنند.ایهام و جناس، به طور مستقیم پی

این اگهی به صورت مستقیم با شما  ---درصد تخفیف  01 -: بلوزهای ابریشم خالص مثال
 وارد صحبت می شود.

عنوان با واسطه منظور خود را به صراحت اعالم نمی دارد. این  عنوان آگهی با واسطه: -2
ای خود را در متن تبلیغ می عمل موجب برانگیختن کنجکاوی می شود و خواننده پاسخ ه

 یابد.
 

: یک آگهی برای دستگاه مخلوط کننده صنعتی که قادر است دو سیال که غلظت یکی مثال
ده میلیون برابر دیگری است را با هم مخلوط کند: ده میلیون به یک، ما می توانیم آن را 

 ارید.برای درک این عنوان چاره ای جز خواندن متن تبلیغ ند ---مخلوط کنیم. 

 
خودتان  آگهیاگر شما خبرهایی در مورد محصول خود دارید، بایستی در عنوان  اخبار:-3

مطرح کنید. این خبر می تواند وعده ارائه یک کاالی جدید، کاربرد جدید برای محصول قدیمی و 
 .... باشد.

 شرکت شورلت ----" 2های "سایتیشن اتومبیلمعرفی  :مثال

کلمه چگونه نقش یک معجزه واقعی را در عنوانهای تبلیغاتی ایفا می کند. چگونه:  -4
بسیاری از نویسندگان ادعا می کنند که اگر عنوان خودتان را با این کلمه آغاز کنید، سایر 

 یز درست انتخاب خواهید کرد. شاید حق با آنها باشد.کلمه ها را ن

: چگونه می توان سریعتر و بهتر نوشت؟ چگونه می توان در سی روز سیگار کشیدن را مثال
 ترک کرد.

سوالی که در عنوان یک تبلیغ مطرح می شود، بایستی از نظر یک خواننده  سوال: -5
ستجوی این پرسش در متن اگهی پرسشی قاطع و جدی بوده کنجکاوی او را تا حد ج

 برانگیزد.
 

 بیگلو( فرشروبه رو شده اید؟ ) تزئین منزل: آیا شما هم با یکی از مشکالت مثال

 
عنوانهای دستوری که به مخاطبان خود راه انجام کاری را نشان می  ی امری:عنوانها -6

 دهند، موجب افزایش فروش می شوند.

 : در داخل باک اتومبیلتان یک پلنگ بگذارید. )بنزین اسو(مثال

یکی از راههای ساده و موثر نگارش متن تبلیغات فهرست کردن  عنوانهای توجیه کننده: -7
ست. اگر شما تبلیغ خودتان را به این صورت بنویسید، می توانید از یک ویژگیهای محصول ا

 عنوان توجیه کننده که به معرفی فهرست شما می پردازد استفاده کنید.

: هفت دلیلی که توجیه می کند چرا بایستی شما به سازمان هوانوردی آمریکا ملحق مثال
 شوید.

 

http://www.soodiran.com/
http://car.soodiran.com/
http://internal-decorating.soodiran.com/
http://rugs-carpeting.soodiran.com/
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ریان شما به جای شما، کار فروش را به در یک آگهی گواهی دهنده، مشت عنوان گواه:-8
: برنده بزرگ جایزه اسبق یک کمپانی چگونگی این خوش اقبالی مثالعهده می گیرند. برای 

 را برای شما شرح می دهد.

 منبع: کتاب ادبیات تبلیغ )با تخلیص(

 تبلیغات موفق و کشاندن خواننده به متن تبلیغ

و از تبلیغات اینترنتی و یا هر نوع تبلیغات  یدتبلیغات موفقی داشته باشاگر می خواهید 
دیگری بیشترین بازدهی را بگیرید، همانطور که در بخشهای قبل گفته شد، با انتخاب یک 
عنوان مناسب و جذاب باید خواننده آگهی را به متن آگهی بکشانید. در ادامه بخشی از کتاب 

 "ادبیات تبلیغ" در این زمینه ارائه شده است.

با نمایش یک تصویر جذاب و با  -و ....  زیبایینوشابه ها، مد و  -تعداد معددوی از کاالها تنها 
، کامپیوتر، کتاب، اتومبیل -حداقل کلمه ها به فروش می رسند. اما برای معرفی اغلب کاالها 

اطالعات وسیعی مورد نیاز است. این اطالعات در متن تبلیغ ارائه می شوند  -نوار، تلفن و .... 
به و برای افزایش کارایی و تاثیر یک آگهی بایستی عنوانی انتخاب شود که خواننده را ناگریز 

 خواندن متن کند.

را برانگیزید. شما می توانید با لحن اسرار  کنجکاوی خوانندهدرجهت این عمل شما بایستی 
آمیزی با خواننده صحبت کنید. یا با شوخی و بذله گویی کنجکاوی او را برانگیزید. می توانید به 

 او قول یک پاداش و یا خبر و اطالعات مفید را بدهید.

امه هایی را دریافت کردند که کنجکاوی آنان را به سختی برانگیخت. عنوان مدیران تجاری ن
نامه به این صورت بود: "مدیران ژاپنی چه ویژگیهایی دارند که مدیران آمریکایی فاقد آن 
هستند؟" طبیعی است که مدیران آمریکایی درصدد خواندن متن کامل آگهی برآمدند تا فنون 

 خاص ژاپنیها را کشف کنند.

دالری برای پیشگیری از یک  5عنوان یک آگهی برای کرم صورت می گوید: " یک راه حل 
جراحی پالستیک پرهزینه". خواننده به سمت متن آگهی کشانده می شود تا کنجکاوی خود 

 را ارضا کند.

خرید شرکت نرم افزاری پی. اف. اس، آگهی خود را با این عنوان شروع می کند: "اگر در مورد 
کوچک گیج شده اید، ما به شما کمک می کنیم." و اگر شما واقعا در مورد خرید  یک کامپیوتر

این نوع کامپیوتر سرگردانید، درصدد خواندن بقیه آگهی برخواهی آمد تا کمک و راهنمایی الزم 
 را دریافت کنید.

 تاب ادبیات تبلیغمنبع: ک

 

 عامل برای موفقیت در تبلیغات اینترنتی و درج آگهی  10

و آگهی رایگان در این بخش ارائه شده است.  موفقیت در تبلیغات اینترنتیعامل برای  01
 برای موفقیت در تبلیغات در اینترنت موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

http://beauty-health.soodiran.com/index.php?tag=%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://slae-car.soodiran.com/
http://buy-sell-computers.soodiran.com/
http://buy-sell-computers.soodiran.com/
http://buy-sell-computers.soodiran.com/
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ثبت نمائید. سایت  تبلیغات اینترنتیبازدید آگهی خودتان را در یک سایت معتبر و پر -1
گزینه مناسبی برای ثبت تبلیغات اینترنتی است. برای ثبت آگهی در این وب  سودایران

 سایت بر روی عبارت ثبت آگهی رایگان در باالی همین صفحه کلیک کنید.

باید جذاب باشد و  عنوان آگهیمناسبی برای آگهی و تبلیغات خودتان انتخاب کنید.  عنوان -2
کلمات کلیدی مهم در ان به کار رفته باشد. عنوان آگهی باید خالصه ای از متن تبلیغات باشد. 

 شد و کاربر را ترغیب کند بر روی آن کلیک نماید.عنوان آگهی باید واضح با

متن آگهی باید قانع کننده و کامل باشد. در متن آگهی مزیتهایی که کاال و خدمات شما  -3
دارد و فوایدی که به مشتری می رساند را ارائه کنید. در متن آگهی اطالعات تماس کامل 

 است متن آگهی غیرتکراری باشد.کلمه باشد. بهتر  251ارائه دهید. متن اگهی حداقل 

برای تبلیغات خودتان تصویر خوب و مناسبی انتخاب نمائید. چون تصویر آگهی در کنار عنوان  -4
آگهی نخستین چیزی است که کاربر می بیند، اگر خوب و مناسب و البته جذاب انتخاب شده 

 باشد باعث کلیک بیشتر بر روی آگهی و تبلیغات شما خواهد شد.

برای آگهی و تبلیغات خودتان گروه و زیر گروه مناسب را انتخاب نمائید. آگهی خودتان را هر  -5
قد خوب هم بنویسید اگر در گروه بندی مناسبی قرار نگیرد بازدهی نخواهد داشت. حین ثبت 

 تبلیغ شهر و استان مناسبی را هم انتخاب نمائید.

ید برای آگهی کلمات کلیدی انتخاب نمائید. در بعد از ثبت آگهی و تبلیغات خودتان می توان -6
لیست آگهی ها در مقابل هر آگهی عبارت کلمات کلیدی قابل مشاهده است. انتخاب کلمات 

 و افزایش بازدید آن می شود. گوگلکلیدی باعث ایندکس شدن بهتر تبلیغ توسط 

تنها به یک اگهی اکتفا نکنید. تبلیغات در اینترنت به مداومت نیار دارد. اگر می خواهید فقط  -7
با ثبت یک آگهی نتیجه بگیرید باید بگویم که کمی بعید است. هر چه تعداد آگهی های غیر 

 اشد، احتمال نتیجه گرفتن شما هم بیشتر است.تکراری و منحصر به فرد شما بیشتر ب
 
به آگهی های خودتان لینک بدهید. اگر می خواهید آگهی های شما در نتایج جستجوی  -8

گوگل در صدر نتایج و در صفحه اول نمایش داده شود، از شبکه های اجتماعی )فیسبوک و 
 بدهید....( فرومها و سایت و وبالگ خودتان به آگهی های خودتان لینک 

آگهی خودتان را ویژه کنید. راهکار دیگری که برای موفقیت در تبلیغات و آگهی اینترنتی  -9
وجود دارد این است که آگهی خودتان را ویژه کنید. اگهی های ویژه باالتر از آگهی های رایگان 

 تعرفه آگهی ویژهنمایش داده شده و بازدهی باالتری دارند. مشاهده کنید: 
 

به صورت مداوم آگهی های خودتان را به روز نمائید. در سایت )سودایران( در صفحه  -11
کلمه به روز رسانی را مشاهده  آگهیکاربری خودتان در بخش لیست اگهی ها در مقابل هر 

 می کنید. با کلیک بر روی آن، تبلیغات شما به روز خواهد شد.

 روش های کاربردی انتخاب عنوان مناسب آگهی و تبلیغ

و تبلیغات در این بخش ارائه شده  آگهیروش های کاربردی برای انتخاب عنوان مناسب 
است. یک عنوان مناسب با انگشت نهادن بر روی عالیق شخصی افراد توجه انها را به خود 
 جلب می کند. چند نمونه از این عنوانها را در ادامه مالحظه خواهید کرد:

 
 "به کودکان خود فرصت جنگیدن بدهید" )خمیر دندان کرست(

http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/article.php?ID=269
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=211
http://www.soodiran.com/common-index.php?p=3
http://advertising.soodiran.com/index.php?tag=%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C
http://www.soodiran.com/
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 ستان جهنمی دیگر را پشت سر بگذاریم؟" )دستگاههای تهویه جی . ای("چرا یک تاب

"برای داشتن پوستی کامال تمیز و غیر چرب، ناگزما راه حلی یافته است" )کرم مرطوب 
 ناگزما(

 
است. عنوانهایی که  در اختیار نهادن اطالعاتطریق موثر دیگر برای جلب توجه مخاطب، 

اغلب از لغتها و عبارتهایی مانند: تازه، کشف، معرفی،  این وظیفه را به عهده می گیرند
 اعالم، اکنون، همین جاست، باالخره و به تازگی وارد شد استفاده می کنند.

 "طعم قهوه غنی بوداده جدید ما را کشف کنید" )قهوه بدون کافئین بریم(

مجانی قویترین کلمه  را در عنوان تبلیغاتی خودتان به کار بگیرید. مجانیاگر می توانید کلمه 
 است. هر کسی مایل است به صورت مجانی چیزی عایدش شود. تبلیغاتیممکن در فرهنگ 

و تبلیغات به شدت جلب توجه می کنند  آگهیسایر کلمه های موثر و قوی که در عنوان 
عبارتند از: چگونه، چرا، فروش، سریع، آسان، آخرین فرصت، تضمین، نتایج، به اثبات رسیده و 

 نمائید. ذخیره کردن هستند. از این کلمات اجتناب نکنید و به تعداد زیاد در متن آگهی هم تکرار

را می دهند نیز از جمله عنوانهای جذاب  ارائه اطالعات جدیدعنوانهایی که به خواننده نوید 
هستند که توجه مخطب را جلب می کنند.نویدی که در عنوان تبلیغی به خواننده داده می 

 شود در متن تبلیغ ارائه می گردد. مثال:

 کاری مینی وکس("سه قدم ساده برای چوبکاری ماهرانه" )شرکت چوب

 "چگونه می توان حبوبات را پخت؟" )ون کمپز(

 منبع: کتاب ادبیات تبلیغ

 تعیین کننده ترین عامل یک تبلیغ موفق کدام است؟

توضیحاتی ارائه  تبلیغ موفقدر این بخش در زمینه مهمترین و تعیین کننده ترین عامل یک 
موفق  اگهی اینترنتیآن و در تبلیغات و می گردد. اگر قصد دارید در تبلیغات به معنای کلی 

باشید و تبلیغات موثر و موفقی برای رونق کسب و کارتان انجام دهید ادامه این مطلب را 
 مطالعه نمائید.

می خواند و یا نخستین چیزی که خواننده می بیند، -در تمامی اشکال تبلیغات "تاثیر نخست" 
می تواند به مفهوم ناکامی و یا موفقیت تلقی شود. اگر نخستین تاثیر یک آگهی  -می شنود 

نامربوط و یا مالل آور تلقی شود، توجه شما را به خود جلب نخواهد کرد. اگر اخبار و یا 
شما  اطالعات مفیدی در اختیارتان بگذراد و یا قول پاداشی را در قبال خواندن آن آگهی به

بدهد، نخستین اثر آن جلب توجه شما خواهد بود و این نخستین قدمی است که مخاطب را 
 متقاعد می سازد که کاالی شما را خریداری کند.

این "تاثیر نخست" دقیقا چیست؟ در تبلیغات چاپی: عنوان و جاذبه بصری است که نقش 
ر آگهی رادیویی و تلویزیونی: تاثیر نخست را بازی می کند. در یک بروشور جلد آن است. د

نخستین لحظات پخش آن می باشد. در بسته پستی: نوشته روی پاکت و یا نخستین جمله 
های نامه است. در آگهی های جراید نخستین پاراگراف و در نمایش کاال اسالیدهای نخستین 

http://advertising.soodiran.com/index.php?tag=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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و درج آگهی در اینترنت هم عنوانی است که برای تبلیغ  اینترنتیتبلیغات می باشد. در 
 خودتان انتخاب می نمائید و عکس و تصویری که برای آن انتخاب می کنید.

هر قدر که کلمات شما متقاعد کننده و کاالی شما ممتاز باشد، آگهی شما قادر به فروش ان 
نید. اکثر متخصصان تبلیغاتی باور دارند نخواهد بود، مگر آنکه توجه مخاطب را به خود جلب ک

 که یک عنوان پرجاذبه که توجه همگان را به جانب خود جلب کند کلید این معماست.

در این جا به نقل اظهارات دیوید اگیلوی نویسنده کتاب "اعترافات یک نویسنده تبلیغات" در 
 می پردازیم. عنوان تبلیغاتمورد 

ه ترین عامل یک تبلیغ است. تلگرافی است که خواننده با "عنوان مهمترین و تعیین کنند
مشاهده ان مصمم به خواندن متن می شود. به طور متوسط تعداد افرادی که عنوان را می 

 01خوانند پنج برابر خوانندگان متن است. زمانی که عنوان خود را می نویسید، در حقیقت 
ستفاده از عنوان تبلیغ خود، موفق به فروش سنت از یک دالر خود را خرج کرده اید و اگر با ا

 درصد پول خودتان را هدر داده اید." 01کاال نشده اید، 

که از مدتها پیش در جراید  -اگیلوی می گوید که: انتخاب عنوانی جدید برای یک آگهی قدیمی 
 قدرت فروش کاال را تا ده برابر افزایش داد. -درج شده بود 

 غمنبع: کتاب ادبیات تبلی

با توجه به مطالب ارائه شده، اگر می خواهید در اینترنت و در سایتهای تبلیغات اینترنتی مانند 
سایت )سودایران( تبلیغ درج نموده و تعداد مشتریان و فروش خودتان را افزایش دهید، باید 
عنوان آگهی یا آگهی های خودتان را خوب و جذاب بنویسید. در عنوان آگهی از کلمات 

دار ارزان، تضمینی، قیمت مناسب، رایگان، بهترین قیمت، پشتیبانی تخصصی، مشاوره پرطرف
رایگان و .... استفاده نمائید. عنوان آگهی و تبلیغات خودتان را به گونه ای بنویسید که بین 
اگهی های مشابه کاربر و مشتری ترجیح دهد بر روی تبلیغ شما کلیک کند. البته در متن 

باید ادعاهایی که در عنوان آگهی ارائه شده است را پشتیبانی کنید و  آگهی هم به خوبی
و تبلیغات اینترنتی صداقت مهمترین اصل است  تبلیغاتقصد فریب کاری نداشته باشید. در 

رفه ای کاالی خودتان را تبلیغ کنید و )اصل صفرم تبلیغات(. در عنوان آگهی به صورت جذاب و ح
در متن آگهی هم به صورت متقاعد کننده و با صداقت کامل ادعاهایی که در عنوان ارائه شده 
است را توضیح دهید. عنوان آگهی و تبلیغات دروازه ورود به تبلیغ است. هرچه بهتر نوشته 

شتریان بیشتری جذب شود بازدید آگهی شما بیشتر و بیشتر خواهد شد و در نتیجه م
خواهید کرد. در تبلیغات اینترنتی عالوه بر جذاب نوشتن و خوب نوشتن عنوان آگهی برای 
کاربران باید موتورهای جستجو مانند گوگل هم را در نظر داشته باشید. در عنوان آگهی 

ثال اگر خودتان از کلمات و عبارتهای کلیدی مرتبط با حرفه و کسب و کارتان استفاده نمائید. م
فعالیت دارید عنوان "فروش شرکت آماده تضمینی با قیمت  فروش شرکتدر زمینه خرید و 

ات کلیدی مورد نظر شما را شامل می شود. مناسب" هم برای کاربر جذاب است و هم کلم
مثال در این زمینه عنوان "فروش تضمینی، ارزان و سریع" مناسب نیست. چون با وجود اینکه 
جذاب به نظر می رسد، ولی کاربر با مشاهده عنوان آگهی نمی داند در چه زمینه ای است و 

آگهی باشد و آنقدر کلی  بر روی آن کلیک نمی کند. عنوان آگهی باید خالصه ای از متن
 نوشته نشود که معلوم نباشد در چه زمینه ای است.
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 نحوه نوشتن متن تبلیغات برای آگهی موثر و موفق

برای آگهی موثر و موفق توضیحاتی ارائه  نحوه نوشتن متن تبلیغاتدر این بخش در زمینه 
، متن تبلیغات و یا آگهی می گردد. اگر می خواهید آگهی موثر، پربازده و موفقی داشته باشید

 های شما باید خوب و موثر نوشته شود.

همانطور که در مقاالت قبلی هم کم و بیش به این  تکرار کلمات کلیدی در متن تبلیغات:
مطلب اشاره شده است، در متن آگهی و تبلیغات خودتان باید از مهمترین کلمات کلیدی ای 

ستفاده کنید. بسیاری از کاربران در انتهای متن که مد نظرتان است به صورت ماهرانه ای ا
خودشان کلمات کلیدی را به تعداد بسیار زیاد تکرار می کنند. البته منظور ما این  تبلیغاصلی 

باید انجام نیست. فرض کنید شما در زمینه ثبت شرکت و رتبه بندی فعالیت دارید. کاری که 
دهید این است که ابتدا عبارتهای کلیدی و یا کلمات کلیدی مد نظرتان را انتخاب نمائید. مثال 
در زمینه ثبت شرکت و رتبه بندی عبارتهای کلیدی می تواند به صورت ثبت شرکت، رتبه بندی 

رتبه اماده ، ارتقای رتبه، تاسیس شرکت، پیمانکاری 5رتبه شرکتها، خرید شرکت پیمانکاری، 
و یا موارد مشابه اینها باشد. حال باید در متن آگهی و تبلیغات خودتان به صورت  ساجات

طبیعی از این عبارتهای استفاده کنید و آگهی خودتان را بنویسید. متن آگهی را به گونه ای 
ید که برای کاربر به راحتی قابل خواندن باشد و طبیعی جلوه کند. از طرفی نیم نگاهی بنویس

هم به موتورهای جستجوی اینترنتی و از جمله گوگل داشته باشید. به این معنی که از 
کلمات و عبارتهای کلیدی در متن تبلیغ استفاده کنید. به این ترتیب هم کاربران متن شما را 

 تبلیغ شما در نتایج جستجوی گوگل در موقعیت خوبی قرار خواهد گرفت.می پسندند و هم 
 

( به صورت سودایرانسایت )در بخشهای دیگر  استفاده از عنوان آگهی در متن تبلیغات:
مفصل در زمینه اهمبت عنوان تبلیغات و اگهی توضیح داده شده است. بارها و بارها گفته 

هم از کلمات کلیدی و مهمترین کلمات کلیدی خودتان شده است که اوال در عنوان آگهی 
استفاده کنید و ثانیا عنوان تبلیغات را برای کاربران جذاب بنویسید. به نحوی که از بین آگهی 
های مشابه تبلیغ شما برای روی آگهی شما کلیک شود. از طرفی در متن آگهی و خصوصا 

تهای کلیدی ای که در عنوان آگهی استفاده در پاراگراف اول متن تبلیغات خودتان هم از عبار
کرده اید بهره ببرید. حتی یکی دو جا در قالب یک جمله مناسب می توانید دقیقا عنوان آگهی 

شد.  بهینه تر خواهد گوگلرا تکرار نمائید. به این ترتیب تبلیغ شما برای موتورهای جستجو و 
در عنوان آگهی چون تعداد کاراکترهای کمتری می توانید استفاده نمائید، مهمترین کلمات 
کلیدی را قرار دهید. عنوان آگهی دروازه ورود به آگهی و تبلیغات شما است و برای افزایش 
 بازدهی تبلیغات خودتان بهترین استفاده را از آن ببرید. در پاراگراف آخر متن آگهی و در سایر
بخشهای آن هم از عبارتهای کلیدی ای که در عنوان آگهی استفاده کرده اید دوباره استفاده 
نمائید. البته همه این موارد باید به صورت طبیعی اتفاق بیافتد و برای کاربر آزار دهنده نباشد. 
خیلی سفت و محکم درگیر این قواعد نباشید. متن خوب و روانی بنویسید و در عین حال 

 اده از عبارتهای کلیدی مهم در متن آگهی را هم فراموش نکنید.استف

اگر مواردی که در باال ذکر شد را در نظر  بهینه بودن متن آگهی و تبلیغات برای گوگل:
ود. در سایت بگیرید متن آگهی و تبلیغات شما تا حد زیادی از نظر گوگل هم بهینه خواهد ب

زیادی در زمینه نحوه نوشتن آگهی و تبلیغات موثر و بهینه از نظر  مقاالت و مطالب سودایران
از  درج تبلیغات موفق و آگهی بهینهگوگل نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله 

را در این زمینه مطالعه نمائید. همانطور که می دانید در حال حاضر قرار گرفتن  نظر گوگل
آگهی و تبلیغات در نتایج جستجوی گوگل و در صفحات اول گوگل بسیار مهم است. اگر شما 
در زمینه کاری خودتان در صفحه اول گوگل قرار داشته باشید، سیل مشتریان و افراد متقاضی 

خدمات شما به سمت شما هدایت خواهند شد. بنابراین اگر سایت یا وبالگی دراید باید  کاال و
تالش کنید اصول سئو را برای آن پیاده کنید و اگر آگهی و تبلیغی هم ثبت می کنید باید 
سعی کنید برای گوگل بهینه باشد. برای درج آگهی و تبلیغات رایگان در سودایران در باالی 
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کلیک نمائید. اگر از عبارتهای کلیدی مورد  ثبت آگهی رایگانوی عبارت همین صفحه بر ر
نظزتان در متن آگهی استفاده نمائید، تبلیغ شما تا حد زیادی از نظر گوگل بهینه است. البته 

رف انباشت کنید و بارها و بارها همانطور که گفته شد اگر کلمات کلیدی را به صورت نامتعا
بهینه کردن متن تبلیغ برای تکرار نمائید و این کار را به صورت غیر طبیعی و فقط به قصد 

و بدون در نظر گرفتن کاربران انجام دهید، خود گوگل همین را تشخیص داده و رتبه  گوگل
های کلیدی در متن مناسبی به آگهی شما نخواهد داد. بنابراین به صورت طبیعی از عبارت

آگهی استفاده کنید. در ضمن، متن آگهی و تبلیغات شما هم نباید خیلی کوتاه باشد. توصیه 
کلمه باشد. هر چه متن کاملتری بنویسید، از نظر  011یا  251می شود متن آگهی بیشتر از 

شته گوگل هم اعتبار بیشتری خواهد داشت. مطلب دیگر اینکه اگر متن تبلیغ را خودتان نو
 باشید و از جای دیگری کپی نکرده باشید هم اعتبار آن از نظر گوگل باالتر خواهد بود.

 
این مورد برای کاربران بسیار مهم است هر چند در  کامل و قانع کننده بودن متن تبلیغات:

نهایت روی نتایج گوگل هم تاثیر مبتی خواهد گذاشت. اگر بخواهید متن تبلیغات کامل و قانع 
بنویسید، باید متن نسبتا طوالنی ای برای آگهی خودتان بنویسید که از نظر گوگل هم  کننده

خوب است. همانطور که گفته شد، شما باید بین کاربر و موتورهای جستجو باید کاربر و 
مشتریان خودتان را در اولویت قرار دهید ولی در کنار آن اصول سئو و بهینه سازی برای گوگل 

د. پس مشتری مهم تر است. در نهایت کاربران متن آگهی شما را خواهند را هم رعایت کنی
خواند و آنها هستند که باید متقاعد شوند که با شما برای خرید کاال و خدمات تماس بگیرند. 

 تبلیغاتبنابراین تبلیغات شما را افراد و انسانها خواهند خواند و نه ربات و ماشین. باید متن 
خودتان را خوب و قانع کننده بنویسید. مزایایی که کاال و خدمات شما برای مشتریان می تواند 
داشته باشد را در متن آگهی ذکر کنید. بنویسید که خدمات شما به نسبت سایر خدمات 

به چه ویژگیهای برجسته ای دارد و یا محصوالت شما چرا برای مشتریان مفیدتر است. با مشا
دلیل و منطق برتری محصوالت و خدمات خودتان را نشان دهید. هر چه بهتر و منطقی تر 
توضیح دهید مشتریان بیشتری جذب خواهیذ کرد. در متن آگهی و تبلیغات خودتان، بیشتر از 

ت و موسسه و یا کسب و کار خودتان تعریف کنید، بر روی مزایا و آنچه از سازمان، شرک
 فوایدی که کاال و خدمات شما برای مشتریان دارد متمرکز شوید.

برای جذب اعتماد بیشتر کاربران و مشتریان  اطالعات تماس کامل در متن تبلیغات:
هید. آدرس محل کار، احتمالی خودتان، در متن آگهی و تبلیغات اطالعات تماس کاملی ارائه د

کارگاه، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس وب سایت و وبالگ و هر مورد دیگری که الزم می 
دانید را در متن اگهی ارائه دهید. به این ترتیب کاربرانی متوجه خواهند شد که شرکت، 

ه موسسه و .... شما جای معتبری است و می توانند روی شما حساب باز کنند. همانطور ک
می دانید خرید وقتی اتفاق می افتد که اعتماد شکل بگیرد. شما اگر به شرکت، موسسه و 
یا کسب و کاری بی اعتماد باشید، هیچ وقت از آنجا کاال یا خدماتی را خریداری نخواهید کرد. 
با ارائه اطالعات تماس کامل در متن آگهی و تبلیغات خودتان اعتماد کاربران را بیش تر از پیش 

ذب نموده و تعداد تماس های خودتان ار افزایش دهید. نکته دیگری که وجود دارد این است ج
که اگر به عنوان مثال ساکن مشهد هستید و کسب و کاری در مشهد دارید، با ارائه کد ثابت 
مشهد در اطالعات تماس، احتمال اینکه گوگل آگهی شما را به کاربران ساکن مشهد بیشتر 

یش می یابد )سئوی محلی(. البته در عنوان آگهی و متن آگهی هم باید نمایش دهد افزا
کلمه مشهد را به کار ببرید. در صورت تمایل می توانید آدرس صفحات رسمی خودتان در 
 شبکه های اجتماعی مانند گوگل پالس و فیسبوک و ... را هم در متن آگهی ارائه کنید.

 
در متن آگهی و تبلیغات خودتان روی بعضی از موارد  موارد با تاکید بیشتر در متن تبلیغات:

باید بیشتر تاکید نمائید. به عنوان مثال اگر محصوالت و خدمات شما ویژگیهای برتری به نسبت 
محصوالت و خدمات مشابه دارد، باید در مرحله اول بررسی کنید و بر روی کاغذ بنویسید که 

ران مفید بوده و مشکالت آنها را برطرف نماید. این ویژگی رقابتی چگونه می تواند برای کارب
یعنی به جای اینکه فورا در متن آگهی بنویسید کاال و خدمات ما این ویژگی و آن ویژگی برتر و 
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...و را دارد، در مرحله اول برای خودتان مشخص کنید که این ویژگیها چه مشکلی از مشتری 
واند برای مشتری مفید باشد. در نهایت در می تواند حل کند. به چه طریقی این ویژگی می ت

متن آگهی و تبلیغات خودتان ویژگیهای رقابتی را بیان کنید ولی بیشتر بر روی فواید و مزایایی 
 کفشکه کاال و خدمات شما برای مشتریان دارد متمرکز باشید. مثال اگر در زمینه تولید 

فعالیت دارید و کفشهای سبک و با دوام هستند، می توانید به سبک و با دوام بودن کفشها 
در متن آگهی اشاره کنید ولی در کنار آن فواید این ویژگیها را هم ذکر کنید. مثال می توانید 
بنویسید که سبک بودن کفشها باعث می شود که شما درپیاده روی های طوالنی خسته 

د و با دوام بودن کفشها نیز باعث خواهد شد که در پول خودتان صرفه جویی کنید. پس نشوی
ابتدا ویژگی های رقابتی کاال و خدمات خودتان را مشخص نمائید و این ویژگیها را در قالب 
 مزیت و فایده ای که برای مشتریان می تواند داشته باشد در متن تبلیغ ارائه نمائید.

 
همانطور که گفته شد، اگر می خواهید  ن و مفید بودن متن تبلیغات:منحصر به فرد بود

آگهی و تبلیغات شما مفید و موثر باشد و در تبلیغات اینترنتی موفق باشید، باید متن آگهی 
شما کپی نشده باشد. متن آگهی و تبلیغات خودتان را با اختصاص دادن زمان به آن بنویسید. 

کاربران قابل تشخیص است و از اعتبار تبلیغات شما  متن آگهی های کپی شده هم توسط
پیش آنها می کاهد و هم گوگل متن های تکراری را تشخیص می دهد و در نتایج جستجوی 
خودش جایگاهی به آن اختصاص نمی دهد. بنابراین بهتر است متن آگهی شما باید منحصر 

تبلیغات ثبت کرده اید همان تبلیغ را عینا در یک سایت  سایتبه فرد باشد. حتی اگر در یک 
های متفاوتد با متن و عنوان های مختلف درج نمائید. اگر می خواهید آگهی دیگر کپی نکنید. 

در  از آگهی و تبلیغات اینترنتی نتیجه مطلوب و مورد نظر خودتان را بگیرید و موفق باشید،
مرحله اول باید برای آن وقت بذارید. با کپی کاری به جایی نمی رسید. نکته دیگری که باید در 
نظر بگیرید این است که در متن آگهی و تبلیغات خودتان اطالعات مفیدی ارائه نمائید. در کنار 

زیتهایی که تبلیغ کاال و خدمات خودتان و ارائه ویژگیهای رقابتی کاال و خدمات خودتان و بیان م
محصوالت شما برای مشتریان دارد، به صورت کلی اطالعات مفیدی در زمینه محصوالتی که 
ارائه می کنید هم ارائه نمائید. به این ترتیب مشتریان متوجه خواهند شد که شما در زمینه 
کاری خودتان یک متخصص هستید و می توانند روی شما حساب کنند. مثال اگر در زمینه خرید 

فروش و اجاره موتور برق و دیزل ژنراتور و .... فعالیت دارید، در متن آگهی در مورد نحوه و 
مناسب، نحوه استفاده مناسب از آن و .... هم می توانید توضیحاتی ارائه  دیزل ژنراتورانتخاب 

کنید و در کنار آن ویژگیهای برتر دیزل ژنراتورهای خودتان را هم بیان کنید. هم به کاربران 
 اطالعات مفید بدهید و هم محصوالت خودتان را تبلیغ کنید.

 سودایرانمنبع: 

 )استفاده از مطالب با ذکر منبع و درج لینک سایت مجاز است(

 بهترین راه، روش و شیوه های تبلیغات در ایران

توضیحاتی ارائه  راه، روش و شیوه های تبلیغات در ایراندر این بخش در زمینه بهترین 
ات در ایران برای رونق کسب و کار، افزایش تعداد مشتریان می گردد. بهترین روش های تبلیغ

 و فروش کاال و خدمات به صورت زیر است.

یکی از بهترین روشهایی که در حال حاضر  در سایتهای نیازمندی: ثبت تبلیغات رایگان -1
د مشتریان وجود دارد، استفاده از تبلیغات اینترنتی و درج برای افزایش درآمد و افزایش تعدا

است. تبلیغات اگهی رایگان در سایتهای تبلیغاتی و نیازمندیهای رایگان مانند سایت سودایران 
در اینترنت و سایتهای اینترنتی مزایای زیادی دارد. خیلی سریع و راحت می توانید آگهی 

ساعته در  24. تبلیغات اینترنتی در کل کشور قابل مشاهده است و خودتان را منتشر نمائید
معرض دید کاربران قرار دارد. از بین روشهای تبلیغاتی مختلف، تبلیغات در اینترنت بهترین 
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ه است. در همین سایت آگهی شیوه برای جذب مشتری است. تبلیغات در اینترنت به صرف
های خودتان را به صورت کامال رایگان می توانید درج کنید. حتی اگر بخواهید اگهی ویژه ثبت 

ک نمائید( کلی هزینه تبلیغات اینترنتیکنید )برای مشاهده هزینه آگهی ویژه بر روی عبارت 
هزینه ای که برای ثبت تبلیغات در سودایران پرداخت می کنید، به نسبت بسیاری از روشهای 
تبلیغاتی دیگر به صرفه تر و مناسب تر است. برای حصول بیشترین بازدهی از تبلیغات 

چگونه تبلیغات موثر اینترنتی در سایتهای نیازمندی رایگان و تبلیغات در سایت سودایران مقاله 
 را بخوانید. و موفقی داشته باشیم؟

در این روش بنری را برای معرفی کسب و کار  تبلیغات بنری در سایتهای پربازدید: -2
حرفه شما خودتان طراحی می کنید و در سایتهایی که بازدید باال دارند و مرتبط با کار و 

هستند قرار می دهید. اشکال این روش ان است که هزینه درج بنر در سایت های پربازدید 
بسیار باال است. هزینه ثبت بنر در سایتهای پربازدید به نسبت درج آگهی و تبلیغات در 

وش برای بسیار زیاد است و امکان استفاده از این ر ودایرانمانند سایت س سایتهای نیازمندی
 هر کسب و کاری وجود ندارد.

اگر هدف شما این است که با ثبت تبلیغات در  تبلیغات متنی در سایت های معتبر: -3
ارتقا گوگل دیگر سایتهای اینترنتی موقعیت و جایگاه وب سایت خودتان را در نتایج جستجوی 

البته باید   استفاده کنید. ببخشید، می توانید از تبلیغات متنی در سایتهای با رنک باالی گوگل
توجه کنید که لینکی که به سایت شما داده می شود به صورت فالو باشد و در ضمن حداقل 

ماه ادامه پیدا کند تا در نتایج گوگل موثر باشد. در همین سایت نیز اگر  6این نوع تبلیغات باید 
وبالگ خودتان لینک فالو بدهید آگهی و تبلیغات خودتان را ویژه کنید، می توانید به سایت و یا 

 و جایگاه آن را ارتقا ببخشید.

در این روش شما به صورت مستقیم به شرکت گوگل هزینه پرداخت  :گوگلتبلیغات در  -4
می کنند،  می کنید و وقتی کاربران عبارتهای کلیدی مرتبط با کسب و کار شما را جستجو

باالتر از نتایج جستجوی عادی گوگل، سایت شما به صورت ویژه نمایش داده خواهد شد. در 
تبلیغات ایران شرکتهای زیادی در زمینه تبلیغات در گوگل فعالیت دارند. در خود گوگل، عبارت "

را جستجو کنید تا لیست شرکتهایی که می توانند بین شما و گوگل واسطه شده و  "در گوگل
 آگهی شما را در گوگل ثبت نمایند را مشاهده کرده و با آنها تماس بگیرید.

 
همانطور که می دانید، در حال حاضر برای بسیاری از کسب و کارها قرار  توضیح تکمیلی:

تری بسیار مهم است. فرض کنید شما در زمینه گرفتن در صدر نتایج گوگل برای جذب مش
"تعمیر خودروی هیوندایی در تهران" فعالیت دارید. حال فرض کنید کاربران با جستجوی عبارت 

" در گوگل اولین نتیجه ای که مشاهده می کنند آگهی شما و یا تعمیر هیوندای در تهران"
سایت شما باشد. به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟ بسیار واضح است. با شما تماس می 

ن در صدر نتایج گیرند و به همین راحتی مشتری جذب خواهید کرد. بنابراین بحث قرار گرفت
جستجوی گوگل امروزه بسیار مهم شده است. البته الزم نیست شما برای هر عبارتی در 
صدر نتایج گوگل باشید. کافی است برای عبارتهای مرتبط با کسب و کار خودتان در صدر قرار 

ینکه در بگیرید. برای اینکه در صدر نتایج جستجوی گوگل قرار بگیرید دو راهکار وجود دارد. اول ا
که گفته شد( و یا سایت و وبالگ خودتان را برای  4خود سایت گوگل تبلیغ کنید )همین روش 

موتورهای جستجو و از جمله گوگل بهینه کنید تا برای عبارتهای مورد نظرتان در صدر نتایج قرار 
یغاتی و بگیرید. البته راه سومی هم وجود دارد. در همین سایت سودایران و یا در سایتهای تبل

نیازمندی مشابه تبلیغات و آگهی خودتان را به گونه ای درج نمائید که از نظر گوگل بهینه 
بسیار مفید  آگهی بهینه از نظر گوگل درج تبلیغات موفق وباشد. در این زمینه مطالعه مقاله 

های متعدد و وقت گذاشتن برای درج آگهی و نوشتن متن کامل و قانع  ثبت آگهیاست. 
 کننده برای تبلیغات خودتان در این زمینه می تواند مفید و موثر باشد.
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شما می توانید در شبکه های اجتماعی مانند  تماعی:تبلیغات در شبکه های اج -5
فیسبوک، گوگل پالس، فیس نما، هم میهن و ... نیز برای کسب و کار خودتان تبلیغ کنید. در 
این شبکه ها امکان درج تبلیغات به صورت رسمی وجود دارد. ولی به عنوان یک کاربر معمولی 

شید و لینک های نوفالو بگیرید. هر چند هم می توانید در این شبکه ها فعالیت داشته با
لینکهای نوفالو به خوبی لینکهای فالو نیست ولی به هر حال سیگنالهای مثبتی به گوگل می 
فرستد. در شبکه های اجتماعی می توانید به سایت و وبالگ خودتان لینک دهید و یا به 

جایگاه سایت خودتان ( هم لینک بدهید و سودایرانآگهی های ثبت شده خودتان در سایت )
 و یا آگهی های و تبلیغات خودتان را در نتایج جستجوی گوگل ارتقا ببخشید.

 
در این روش ایمیل مشتریان و افراد مرتبط با کسب و کار  تبلیغات با ایمیل مارکتینگ: -6

 خودتان را جمع آوری می کنید و از طریق ایمیل تخفیفات مناسبتی و یا سایر موارد را به آنها
اطالع می دهید. ایمیل مارکتینگ اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، در افزایش درآمد 
می تواند موثر باشد. اکثر افرادی که به سایت شما سر می زنند ممکن است دیگر هیچ وقت 

ی باز نگردند. اگر بتوانید، به عنوان مثال، با ارائه یک هدیه رایگان ایمیل انها را دریافت کنید، م
 توانید با آنها در ارتباط باشید و حتی آنها را به مشتری تبدیل نمائید.

 سودایرانمنبع: 

 
 هزینه برای تبلیغات های کم شیوه

 شکلی را حل کند.تبلیغات شما باید مزایایی را مطرح و یا م. 0

 کننده باید این مزیت یا راه حل را خواسته باشد. . مصرف2

کنید باید ارتباط مستقیمی با آن مزیت یا راه حل داشته  . کاال یا محصولی را که ارائه می0
 باشد.

 
حل باید به روشنی منتقل گردد. به عبارت دیگر، مزیت محصول و یا خدمت  . این مزیت یا راه4

 گم شود.تبلیغ د در جذابیت شما نبای

 منبع: مجله درگی

 

 چرا تبلیغات اینترنتی و ثبت اگهی در اینترنت ؟

و در مورد مزایا و فواید اگهی و تبلیغات در اینترنت  در اینترنت تبلیغ کنیداگر می خواهید 
به نسبت سایر  ثبت آگهی در اینترنتو  چرا تبلیغات اینترنتیسوال دارید و نمی دانید 

انواع روشهای تبلیغاتی بهتر و مناسبتر است، در ادامه این مطلب مزیتها و ویژگیهای برتر 
 آگهی و تبلیغات اینترنتی توضیح داده شده است.

 تبلیغات اینترنتی ارزان است

اگهی در اینترنت این است که تبلیغات  اولین و شاید مهمترین ویژگی تبلیغات اینترنتی و درج
( می توانید آگهی خودتان را به صورت سودایرانسایت )و به صرفه است. در ارزان اینترنتی 

رایگان هم درج کنید )در باالی همین صفحه بر روی عبارت "ثبت آگهی رایگان" کلیک نمائید، 
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رج نمائید(. البته ارزان بودن تبلیغات ثبت نام کنید، وارد بخش کاربری خودتان شوید و آگهی د
اینترنتی نباید باعث شود که آن را دست کم بگیرید و یا در نوشتن آگهی و تبلیغات خودتان 
دقت کافی را به خرج ندهید. حتی برای نوشتن یک آگهی رایگان هم باید زمان اختصاص دهید 

زان و به صرفه است. حتی اگر )البته اگر می خواهید نتیجه بگیرید(. تبلیغات اینترنتی ار
بخواهید در همین سایت آگهی خودتان را ویژه کنید )برای مشاهده لیست قیمتها و تعرفه 

ی که کلیک نمائید(، هزینه ا تعرفه تبلیغات اینترنتیآگهی و تبلیغات ویژه بر روی عبارت 
پرداخت می کنید، به نسبت سایر انواع روشهای تبلیغاتی دیگر مانند تبلیغات در روزنامه و 
مجله، تبلیغات در رادیو و تلویزیون، تبلیغات تراکتی و .... بسیار ارزانتر و به صرفه تر خواهد بود. 

ج اگهی یک هزینه ای که باید برای ثبت تبلیغات یک روزه در روزنامه پرداخت کنید، برای در
ماهه در سودایران کفایت می کند. البته همانطور که گفته شد، آگهی های خودتان را باید 
خوب و پر محتوا و قانع کننده بنویسید، به نحوی که اگر توسط کاربر و مشتری بالقوه شما 
دیده شد، ایشان را مجاب کند تا با شما تماس بگیرد. برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه 

مهمترین نکات برای ثبت وه درج آگهی و تبلیغات اینترنتی موثر، پربازده و موفق مقاله نح
 را مطالعه نمائید. تبلیغات اینترنتی موفق و موثر

 
 

 تبلیغات اینترنتی گسترده است

و تبلیغات اینترنتی واقعا عالی است. آگیه شما در اینترنت  گسترده گی و فراگیر بودن آگهی
در هر جای ایران قابل مشاهده خواهد بود. هیچ نوع تبلیغات دیگری این ویژگی را ندارد. شما 
اگر ساکن تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، یزد، سنندج و یا هر جای دیگر ایران 

ترنتی می توانید کاال و خدمات خودتان را در کل کشور هستید، با ثبت آگهی و تبلیغات این
معرفی نمائید و حتی در کل جهان. مشتریان شما از هر جای ایران می توانند تبلیغات شما را 
مشاهده کرده و با شما تماس بگیرند. با تبلیغات تراکت فقط چند محله را می توانید پوشش 

دارند ولی اگر در روزنامه تبیلغات کنید، چند دهید. در حال حاضر همه به اینترنت دسترسی 
بهترین نوع تبلیغات است و به سرعت  تبلیغات اینترنتینفر روزنامه خریداری می کنند؟ امروزه 

با وقت  انواع روشهای تبلیغاتی دیگر را منسوخ می کند. اگر می خواهید با ثبت تبلیغات و
دقیقه برای نوشتن آگهی، در کل کشور دیده شوید، تبلیغات  01یا  21گذاشتن در حدود 

اینترنتی را به عنوان بهترین نوع تبلیغ از دست ندهید. در همین سایت )سودایران( با ثبت 
دقیقه و تایید آن توسط مدیریت سایت، تبلیغات شما در اینترنت ثبت شده  21اگهی در عرض 

 کشور قابل مشاهده خواهد بود. و در کل

 ثبت اگهی در اینترنت سریع است

ویژگی برتر دیگر تبلیغات اینترنتی به نسبت سایر انواع روشهای تبلیغاتی این است که در 
تبلیغات اینترنتی شما می توانید خیلی سریعتر آگهی و تبلیغات خودتان را منتشر کنید. به 

خدماتی دارید و می خواهید خیلی سریع آن را تبلیغ کنید. عنوان مثال فرض کنید که کاال یا 
اگر بخواهید در روزنامه تبلیغات درج نمائید، تبلیغات شما روز بعد چاپ می شود. اگر آخر هفته 
باشد و یا تعطیلی میان هفته باشد، انتشار تبلیغات شما ممکن است به دو سه روز بعد 

ای فروش کاال یا خدمات شما مفید نباشد. در موکول شود و ممکن است دو سه روز بعد بر
تبلیغات مجله وضعیت از این هم بدتر است و انتشار تبلیغات شما شاید به شماره بعدی 
مجله که ممکن است هفته بعد یا دو هفته بعد منتشر شود موکول گردد. در تبلیغات اینترنتی 

و منتشر کنید. در ضمن، شما می توانید در عرض یک ساعت آگهی خودتان را ثبت نموده 
ساعته در کل کشور دیده خواهد شد. بنابراین با استفاده از تبلیغات  24آگهی شما به صورت 

اینترنتی، آگهی شما خیلی زودتر و سریع تر به نسبت سایر انواع اگهی و تبلیغات منتشر می 
 ار مهم است.شود و در دنیای رقابتی امروز برای کسب و کارها و تجارت ها این عامل بسی
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 ساعته است 24تبلیغات در اینترنت 

تبلیغات در رادیو و تلویزیون در ساعتهایی که مردم تلویزیون نگاه می کنند یا رادیو گوش می 
دهند قابل دیدن و شنیدن است. تبلیغات در روزنامه در طول روز و یا در زمانهایی که مردم 

ر ضمن تبلیغات روزنامه و مجله و ... زمان روزنامه مطالعه می کنند قابل مشاهده است. د
محدودی دارد و بعد از مدت زمانی دور انداخته می شود. سایر انواع تبلیغات هم زمانهای 

ساعته است. در تمامی طول شبانه روز، در محل  24خاص و محدودی دارد. تبلیغات اینترنتی 
تقریبا تمامی افراد بر روی  کار، در مترو و در هر جایی قابل مشاهده است. در حال حاضر

گوشی های موبایل خودشان هم اینترنت دارند و می توانند هر جایی که باشند و در هر 
د درج تبلیغات موفق و پربازدی مطالعه کنید:زمانی آگهی و تبلیغات شما را مشاهده نمایند )

(. بنابراین اگر می خواهید هیچ زمانی را از دست ندهید و در تمامی طول رایگان از نظر گوگل
شبانه روزدر معرض دید کاربران و مشتریان بالقوه خودتان قرار داشته باشید، تبلیغات در 

 اینترنت و ثبت اگهی رایگان اینترنتی را از دست ندهید.

 امکانات تبلیغات اینترنتی باال است

سایت )سودایران( امکانات زیادی برای تبلیغات اینترنتی و ثبت اگهی و تبلیغات در اینترنت در 
فراهم شده است. می توانید برای آگهی و تبلیغات خودتان عنوان خوب و جذاب انتخاب کنید. 

انید در متن آگهی هر مقدار توضیحات که الزم بدانید برای معرفی کاال و خدمات خودتان می تو
ارائه دهید )این حالت را با حالتی که در روزنامه تعداد کاراکتر بسیار محدودی برای ثبت آگهی 
دارید مقایسه نمائید(. در متن آگهی می توانید ویژگیهای برتر و مزیتهای کاال و خدمات خودتان 

نید بسیار را به صورت مفصل تشریح کنید. در روزنامه و مجله توضیحاتی که می توانید ارائه ک
عکس  01محدود است. در تبلیغات اینترنتی می توانید برای معرفی کاال و خدمات خودتان تا 

انتخاب نمائید )در همین سایت: سودایران(. با ارائه عکسهای متنوع می توانید کاال و خدمات 
گ خودتان را به بهترین شکل معرفی نمائید. در تبلیغات اینترنتی می توانید سایت و وبال

 خودتان را معرفی نموده و کاربران را به صورت مستقیم به سمت آن هدایت نمائید.
 

 هدفمند است تبلیغات اینترنتی

ویژگی بسیار خوبی که تبلیغات اینترنتی دارد و هیچ روش تبلیغاتی دیگری ندارد این است که 
نترنت هدفمند است. به این معنی که در سایر انواع تبلیغات شما کاال و خدمات تبلیغات در ای

خودتان را به مشتریان احتمالی معرفی می کنید. در سایر انواع تبلیغات شما کاال و خدمات 
خودتان را به افرادی عرضه می کنید که ممکن است اصال به خدمات و محصوالت شما نیازی 

مثال در تبلیغات تلویزیونی محصوالت و خدمات در ساعت های اوج  نداشته باشند. به عنوان
بیننده به افراد نشان داده می شود. ولی چند درصد از این افراد عالقه مند به مشاهده و 
دیدن آگهی شما هستند. در تبلیغات اینترنتی وضعیت متفاوت است. در این نوع تبلیغات، 

ت شما در گوگل و سایر موتورهای جستجو به کاربران خودشان در جستجوی کاال و خدما
سمت آگهی شما هدایت می شوند. این کاربران چون خودشان به صورت داوطلبانه آگهی 
شما را مشاهده کرده اند و متقاضی کاال و خدمات شما هستند، به احتمال زیاد مشتری 

دقیقا کاال و  تبلیغاتنوع شما خواهند بود. بنابراین هدفمند بودن تبلیغات اینترنتی و اینکه این 
خدمات شما را در معرض دید افرادی قرار می دهد که به آن نیاز دارند، یک مزیت و فایده 

و خدمات شما توسط افرادی دیده شود که از طریق اساسی آن است. اگر می خواهید کاال 
گوگل محصوالت شما را جستجو کرده اند، آگهی خودتان را از نظر گوگل بهینه بنویسید. در این 

 مفید است. گوگل ثبت تبلیغات رایگان موثر و بهینه از نظرزمینه مطالعه مقاله 
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 تبلیغات اینترنتی قابل ویرایش است

به احتمال زیاد با مطالعه موارد قبلی، به اندازه کافی در زمینه مزایا و فواید تبلیغات اینترنتی 
اطالعات کسب کرده اید و می دانید که چرا تبلیغات اینترنتی به نسبت سایر انواع تبلیغات 

گی برتر دیگری که تبلیغات اینترنتی دارد این است که این نوع مفید تر و پربازده تر است. ویژ
تبلیغات کامال قابل ویرایش است. داشتن این ویژگی بسیار بسیار مهم است. در تبلیغات 
روزنامه و مجله در صورتیکه به عنوان مثال شماره تماس شما اشتباه تایپ شود و شما روز 

اشتباه است، دیگر کاری نمی توانید انجام دهید. بعد ببینید که در نسخه چاپی شماره تماس 
یا اگر ادرس سایت خودتان را در تبلیغ ثبت کرده باشید و یک حرف آن اشتباه باشد، باز هم 
کاری نمی توان انجام داد. در تبلیغات تراکت هم به همین شکل است. در تبلیغات اینترنتی در 

انید آگهی خودتان را ویرایش کنید. اگر محل هر زمانی، حتی یک ماه و یا یک سال بعد، می تو
کارتان تغییر کرده است می توانید آدرس و شماره تلفن را تغییر دهید. می توانید عکسهای 
دیگری که به نظرتان جذابتر است را جایگزین عکسهای موجود کنید. مهمتر از همه ی این 

زینه کاال و خدماتی که ارائه می موارد، در بسیار از موارد با گذر زمان ممکن است قیمت و ه
کنید، افزایش یابد. در تبلیغات اینترنتی خیلی راحت می توانید آگهی خودتان را ویرایش نموده 

 و قیمتهای جدید را اعمال نمائید.

 تبلیغات در اینترنت ماندگار است

سایت یکی از بهترین و مهمترین ویژگیهای تبلیغات اینترنتی ماندگاری آن است. در 
)سودایران( تا زمانی که آگهی و تبلیغات خودتان را حذف نکنید، آگهی شما باقی می ماند. در 
تبلیغات روزنامه و تبلیغات مجله و تراکت و ... عمر تبلیغات شما یک روز یا چند ساعت است. 

زدهی ان تفاوت خیلی زیاد است. تبلیغات اینترنتی با گذر زمان نه تنها از بین می رود بلکه با
ممکن است بهتر هم بشود. از نظر گوگل آگهی ها و متن های قدیمی تر ارزشمندتر است. در 
ضمن با گذر زمان می توانید روی آگهی خودتان کار کنید و جایگاه آن را در گوگل ارتقا دهید. 
می توانید متن آگهی خودتان را کاملتر کنید و به ان از شبکه های اجتماعی و فرومها و 

یتهای دیگر لینک بدهید. به این ترتیب بازدهی آگهی شما بهتر و بهتر خواهد شد. می سا
توانید به مرور تعداد اگهی های خودتان را افزایش دهید و به صورت همزمان آگهی های 
قدیمی تر خودتان را داشته باشید و از مزایا آنها هم بهره مند شوید. تبلیغات در رادیو و 

یک دقیق عمر دارد. خالصه اینکه اگهی و تبلیغات اینترنتی چون ماندگار است تلویزیون کمتر از 
و حذف نمی شود، به صورت دائمی می تواند در جذب مشتری و افزایش درآمد شما مفید و 

 موثر باشد.

 مهمترین نکات برای ثبت تبلیغات اینترنتی موفق و موثر

در این بخش ارائه شده است.  موثرو  موفقثبت تبلیغات اینترنتی مهمترین نکات برای 
نتایج خوبی  ثبت اگهی و تبلیغات در اینترنتاگر می خواهید تبلیغات موفقی داشته باشید و با 

 را بدست آورید موارد زیر را مد نظر داشته باشید.

 
یکی از  و پربازدید تبلیغاتی ثبت نمائید.تبلیغات خودتان را در یک سایت معتبر  -1

بهترین سایتهایی که می توانید آگهی های خودتان را در ان ثبت کنید، سایت سودایران 
است. سایت سودایران گروه بندی کامال متنوعی دارد. سایت سودایران بازدید باالیی دارد و 

ر کل کشور قرار می دهد. برای درج آگهی و اگهی و تبلیغات شما را در معرض هزاران کاربر د
" کلیک ثبت آگهی رایگانتبلیغات در همین سایت، در باالی همین صفحه بر روی عبارت "

 کنید.
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در متن اگهی  آگهی و تبلیغات خودتان را کامل و واضح و قانع کننده بنویسید. -2
شما برای مشتریانتان دارد خودتان به صورت کامل در مورد مزایا و فوایدی که کاال و خدمات 

توضیح دهید. توجه خودتان را بر روی مشتریان و فوایدی که محصوالت یا خدمات شما برای 
انها دارد بذارید. متن آگهی و تبلیغات شما باید به اندازه ای کامل و قانع کننده باشد که وقتی 

ر متن اگهی صداقت را یکی از مشتریان شما آگهی را دید، قانع شود با شما تماس بگیرد. د
رعایت کنید و توضیحات کاملی ارائه نمائید. متن های کامل و بلند از نظر گوگل هم ارزشمندتر 

 است.
 
در همین  برای آگهی و تبلیغات خودتان عکس و کلمات کلیدی انتخاب نمائید. -3

کلمات  کلمه کلیدی انتخاب کنید. 01سایت برای هر کدام از آگهی های خودتان می توانید 
کلیدی به ایندکس شدن بهتر تبلیغات شما توسط گوگل کمک کرده و باعث می شود آگهی 
شما بیشتر دیده شود. برای آگهی های خودتان هم عکس مناسب انتخاب نمائید. آگهی 
هایی که عکس دارند احتمال جذب مشتری باالتری هم دارند. در ضمن در بخش نتایج 

 مشتری خواهید داشت. جستجوی عکس گوگل هم شانس جذب

 

 بهترین روش های تبلیغات برای جذب مشتری مطالعه کنید:

اس کامل در قرار دادن اطالعات تم در متن آگهی اطالعات تماس کامل را قرار دهید. -4
متن آگهی به دو شکل برای شما فایده دارد. در مرحله اول کاربران وقتی آدرس، شماره تلفن 
ثابت، شماره همراه ، آدرس وب سایت و ... را مشاهده می کنند می دانند که با شرکت و یا 

هم  گوگلشخص معتبری سر و کار دارند و بیشتر به شما اعتماد می کنند. در ضمن از نظر 
به عنوان مثال وقتی در متن آگهی شما آدرس و پیش شماره تبریز را قرار داده اید، به کاربران 
 ساکن تبریز آگهی شما را بیشتر نمایش خواهد داد و جذب مشتری باالتری خواهید داشت.

 
بعضی از  و متن آگهی استفاده کنید. مهمترین کلمات کلیدی را در عنوان آگهی -5

افراد در عنوان آگهی به صورت کلی کلماتی مانند "فروش" یا "فروش عمده" و .... را قرار می 
دهند. این عناوین اصال مناسب نیست. عنوان شما باید خالصه ای از متن تبلیغات شما باشد. 

ای است و احتمال کلیک هم کاربر سریع تر تشخیص می دهد که این آگهی در چه زمینه 
کردن او افزایش می یابد و هم برای گوگل هم عنوان کاملتر بهتر است. مثال اگر در زمینه ثبت 

ارزان  رتبه بندیشرکت فعالیت دارید عنوان مقابل خوب است: خرید و فروش و ثبت شرکت و 
 و تضمینی.

بعضی از  اگهی را برای کاربر بنویسید ولی نیم نگاهی به گوگل داشته باشید. -6
افراد در متن آگهی خودشان کلمات کلیدی مد نظرشان را بارها و بارها تکرار می کنند به 

ورتیکه برای کاربر نامتعارف و آزار دهنده خواهد بود. این افراد فکر می کنند آگهی آگهی و ص
فعالیت  تهیه غذاتبلیغات خودشان را پر از کلمات کلیدی کنند خوب است. مثال اگر در زمینه 

بار در انتهای آگهی ارائه می دهند. این کار درست  51دارند، خود کلمه تهیه غذا را بیش از 
نیست و باید اگهی را برای کاربر بنویسید ولی به صورت طبیعی در متن آگهی کلمات کلیدی 

 کار ببرید تا از نظر گوگل هم بهینه باشد.مورد نظرتان را به 

در عنوان اگهی کلمات کلیدی مورد  بهینه بنویسید. گوگلآگهی های خودتان را برای  -7
فعالیت دارید در عنوان آگهی عبارت  هدایای تبلیغاتینظرتان را ارائه دهید. مثال اگر در زمینه 

" ارائه شده باشد. )مثال: انواع هدایای تبلیغاتی با بهترین قیمت و کیفیت هدیه تبلیغاتی"
 011یا  251ن آگهی کمتر از باال(. کلمات کلیدی مورد نظرتان را در متن آگهی تکرار کنید. مت

http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=237
https://www.google.com/
http://company-registration.soodiran.com/index.php?tag=+%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://food-restaurant.soodiran.com/index.php?tag=%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://advertising.soodiran.com/index.php?tag=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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کلمه نباشد. اطالعات تماس کامل هم در متن آگهی ارائه کنید. مطالعه مقاالت زیر در این 
 زمینه بسیار مفید است.

 
 درج تبلیغات موفق و پربازدید رایگان از نظر گوگل

 درج تبلیغات موفق و آگهی بهینه از نظر گوگل

 ثبت تبلیغات رایگان موثر و بهینه از نظر گوگل

 
یکی از راهکارها برای بیشتر دیده شدن آگهی  بدهید.به آگهی و تبلیغات خودتان لینک -8

و تبلیغات شما از طریق گوگل و راهکار بسیار خوب برای ارتقای جایگاه آگهی خودتان در نتایج 
جستجوی گوگل این است که از شبکه های اجتماعی، فروم ها و انجمن ها، سایت و وبالگ 

دیهد. هر چه تعداد لینکهایی که به آگهی شما خودتان و .... به آگهی و تبلیغات خودتان لینک ب
داده می شود بیشتر باشد، از نظر گوگل اعتبار آن افزایش می یابد و بازدید بیشتری خواهد 

 گرفت.
 
در همین سایت )سودایران( آگهی های  تعداد آگهی های خودتان را افزایش دهید. -9

و در نتیجه افزایش فروش خودتان  متعددی برای تبلیغ کسب و کار و افزایش تعداد مشتریان
ثبت نمائید. تنها به یکی دو آگهی اکتفا نکنید. به صورت روزانه برای ثبت آگهی و تبلیغات 
اینترنتی وقت بذارید و تعداد آگهی های خودتان را افزایش دهید. در هر آگهی یکی از خدمات 

هی های شما بازدید خیلی یا محصوالت خودتان را معرفی نمائید. ممکن است هر کدام از اگ
باالیی بگیرد و در کسب و کار شما تحول ایجاد شود. آگهی های خودتان را از نو بنویسید و 

 کپی نکنید.

 
همانطور که گفته شد، اگر می خواهید آگهی های کپی شده و تکراری درج نکنید.  -11

برای آن وقت بذارید. آگهی از تبلیغات اینترنتی نتیجه بگیرید و در تبلیغات موفق باشید، باید 
های تکراری و کپی شده در نتایج جستجوی گوگل جایگاهی ندارند و بنابراین برای شما جذب 
مشتری نخواهند داشت. بنابراین تالش کنید با در نظر گرفتن مقداری زمان برای نوشتن 

سایت دیگر  آگهی، تبلیغات خودتان را بنویسید و توضیحات کافی ارائه دهید. از یک سایت به
آگهی کپی نکنید. فایده زیادی ندارد و فقط وقت شما گرفته خواهد شد. در ضمن، در اکثر 

 ، آگهی های کپی شده و تکراری تایید نمی شود.آگهیسایتهای 

ب برای افزایش تعداد یک راهکار خو از ادغام چند آگهی یک تبلیغ جدید بسازید. -11
آگهی ثبت نمودید، برای آگهی ششم این  5آگهی های شما این است که اگر به عنوان مثال 

آگهی قبلی  5آگهی را با هم ادغام نموده و آگهی جدیدی بسازید و ثبت نمائید. مثال اگر در  5
شده  محصول را معرفی نموده اید، در آگهی ششم که از ادغام آگهی های قبلی ایجاد 5

جدید تبلیغ محصول را می توانید معرفی نمائید و عنوان مناسبی برای این  5است، هر 
انتخاب کنید. آگهی هایی که از ادغام چند آگهی ایجاد شده باشد تکراری و کپی به حساب 

 نیامده و می تواند کامال در جذب مشتری موثر باشد.

ی که برای افزایش بازدهی و تاثیرگذاری راهکار دیگر آگهی های خودتان را ویژه کنید. -12
آگهی ها و موفقیت در تبلیغات وجود دارد این است که با پرداخت هزینه مناسبی آگهی 

آگهی دارید،  01خودتان را ویژه کنید. الزم نیست تمامی آگهی های خودتان را ویژه کنید. اگر 
ه است را ویژه نمائید. برای آگهی ای که بازدید باالتری گرفته است و بازدهی بیشتری داشت

http://www.soodiran.com/article.php?ID=250
http://www.soodiran.com/article.php?ID=250
http://www.soodiran.com/article.php?ID=211
http://www.soodiran.com/article.php?ID=211
http://www.soodiran.com/article.php?ID=102
http://www.soodiran.com/article.php?ID=102
http://www.soodiran.com/
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کلیک کنید.  تعرفه تبلیغات در اینترنتاطالع از هزینه و تعرفه آگهی ویژه بر روی عبارت 
 مزایای ثبت آگهی ویژه به صورت زیر است:

به روز »وب سایت سودایران و بدون نیاز به  آگهی های ویژه همواره در صفحه اصلی -
 نشان داده می شوند.« رسانی

با کلیک بر روی هر آگهی، آگهی های ویژه در سمت چپ و باالی صفحه به کاربر نشان داده  -
های ویژه در صفحات بیشتری و بصورت کامال مرتبط با جستجوی کاربران  خواهد شد. آگهی

 ه شدن آن بسیار باالتر خواهد بود.شود و شانس دید نمایش داده می

کاربران به آگهی های ویژه بیشتر اعتماد کرده و بازدهی آگهی های ویژه باالتر است. درج  -
آگهی ویژه به معنای آن است که آگهی دهنده از خدمات و کاالی خود اطمینان کافی دارد و 

 وجه آگهی خود شده است. برای جلب نظر بازدیدکنندگان و مشتریان واقعی حاضر به پرداخت
 
در صفحات داخلی سایت نیز، آگهی های ویژه باالتر از سایر آگهی ها نمایش داده خواهند  -

 شد.
 

هر چه تعداد ستاره های آگهی ویژه شما بیشتر باشد، موقعیت نمایش آن در صفحه توجه: 
 نسبت به سایر آگهی ها باالتر خواهد بود.

 

 ایده های تبلیغاتی جالب، روشهای تبلیغات اینترنتی مطالعه کنید:

اگر در سایت سودایران )همین سایت( آگهی و به صورت مداوم به روز رسانی کنید.  -13
، با به روز رسانی آگهی های خودتان، تبلیغات شما در صدر تبلیغات رایگان درج نموده اید

اگهی رایگان قرار می گیرد. در صورتیکه آگهی ویژه دارید، با به روز رسانی آگهی و تبلیغات 
خودتان، آگهی شما در صدر آگهی های با تعداد ستاره برابر با آگهی شما قرار می گیرد. 

سانی می کنید، تبلیغات شما در جایگاه باالتری بنابراین وقتی آگهی خودتان را به روز ر
مزایای به روزرسانی آگهی در سایت سودایران به صورت نمایش داده خواهد شد. 

 زیر است.

با هر بار به روز رسانی آگهی های درج شده خودتان، زمان ثبت آگهی، که در جزئیات آگهی  -
گردد و کاربران متوجه خواهند شد که به کاربران نشان داده می شود، نیز به روز رسانی می 

 هنوز آگهی شما اعتبار دارد و می توانند با شما تماس بگیرند.

وقتی آگهی های مرتبط با آگهی شما توسط بازدید کنندگان سایت دیده می شود، در  -
صورتیکه آگهی شما به روز شده باشد، تبلیغات شما هم به بازدیدکنندگان پیشنهاد داده 

 خواهد شد.

در صفحات داخلی سایت سودایران، آگهی های به روز شده باالتر از سایر آگهی های رایگان  -
نمایش داده می شود. به این ترتیب بازدید آگهی شما بیشتر شده و تماس های بیشتری با 

 شما گرفته خواهد شد.

ت شما عنوان آگهی دروازه ورود به اگهی و تبلیغا عنوان آگهی را جذاب بنویسید. -14
است. اگر عنوان آگهی را خوب و جذاب انتخاب کرده باشید، از بین آگهی های مشابه با تبلیغ 
شما، کاربر ترجیح می دهد بر روی آگهی شما کلیک نماید. بنابراین با خوب و جذاب نوشتن 

http://www.soodiran.com/common-index.php?p=3
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=230
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ان و در نتیجه جذب مشتری شما بیشتر خواهد شد. عنوان  نرخ کلیکعنوان تبلیغات شما 
ب می تواند باعث شود کاربران بر روی آگهی شما کلیک کنند، ولی اگر می خواهید آگهی جذا

 کاربر تبدیل به مشتری شود، باید متن اگهی را هم خوب بنویسید.

بسیاری از افراد یکی دو  مداومت داشته باشید. موفقیت در تبلیغاتبرای حصول  -15
آگهی و تبلیغ در اینترنت ثبت می کنند و چون به هر دلیل نتیجه نمی گیرند، این نوع از 
تبلیغات را به صورت کلی کنار می گذارند. برای موفقیت در تبلیغات و تبلیغات اینترنتی باید 

های مختلف مداومت داشته باشید. تعداد آگهی های خودتان را افزایش دهید و در سایت
تبلیغات ثبت کنید. به آگهی های خودتان لینک دهید و در صورت تمایل برای ثبت آگهی ویژه 

 مطالعه کنید:به نسبت سایر انواع تبلیغات مزایای فراوانی دارد ) تبلیغات اینترنتیهزینه کنید. 
( و در صورتیکه به درستی مورد استفاده قرار گیرد، مزیتهای تبلیغات و آگهی رایگان اینترنتی

 می تواند کامال مفید و موثر باشد.

 گوگلدرج تبلیغات موفق و پربازدید رایگان از نظر 

داشته باشید، موارد  درج تبلیغات موفق و پربازدید رایگان از نظر گوگلاگر می خواهید 
 زیر را در نظر بگیرید.

از نظر گوگل متن هایی که خیلی کوتاه باشد و یا متونی که کپی شده باشد ارزش  -1
هینه باشد، چندانی ندارد. بنابراین اگر می خواهید آگهی شما از نظر گوگل مناسب و خوب و ب

متن اگهی خودتان را کامل و جامع بنویسید. به این ترتیب تبلیغ شما در نتایج جستجوی گوگل 
جایگاه بهتری هم پیدا می کند. طبق توصیه خود گوگل، بهتر است متن آگهی خودتان را برای 

. وقت متن آگهی خودتان را به گوگلمشتریان بنویسید و نه برای موتورهای جستجو از جمله 
صورت طبیعی و روان و مفهوم برای مشتریان می نویسید و در متن آگهی اطالعات کافی ارائه 
می دهید، از نظر گوگل هم متن با ارزش تری به حساب آمده و جایگاه بهتری در نتایج 

تن اگهی خودشان را با کلمات کلیدی جستجوی آن پیدا خواهد کرد. برخی از کاربران م
موردنظرشان پر می کنند و دهها بار کلمات کلیدی را تکرار می کنند. چنین متن هایی هم از 
نظر گوگل مناسب نیست و هم برای کاربران حس خوبی ایجاد نکرده و بازدهی مناسبی 

و تبلیغات خودتان را طبیعی و برای کاربران بنویسید. البته در متن  آگهیندارد. بنابراین متن 
 کیفآگهی خودتان کلمات کلیدی مورد نظرتان را بگنجانید )مثال اگر در زمینه خرید و فروش 

، فروش کیف، کیف مدل جدید و .... را هم در متن فعالیت دارید، عبارتهایی مانند خرید کیف
آگهی بگنجانید و هم در عنوان آگهی( ولی اوال در این کار زیاده روی نکنید و ثانیا به صورت 
طبیعی این کار را انجام دهید تا خواندن متن آگهی برای کاربران هم راحت باشد. متن آگهی 

هد بود و در جذب مشتری موثرتر می باشد و در شما هرچه کاملتر باشد قانع کننده تر نیز خوا
نهایت از نظر گوگل هم معتبر تر است. در متن آگهی مزیتهایی که کاال یا خدمات شما برای 
مشتریانتان دارد را مفصل و با صداقت تشریح کنید. اگر می خواهید به عنوان مثال در شهر 

بیشتر گوگل د ساکن تبریز توسط تبریز مشتری جذب کنید، برای اینکه تبلیغ شما به افرا
نمایش داده شود، در متن آگهی خودتان شماره ثابت با کد تبریز و آدرس و کدپستی محل 
کارتان در تبریز را قرار دهید و در عنوان آگهی و متن اگهی هم کلمه تبریز را به صورت طبیعی 

داده و آگهی های  تکرار کنید. گوگل از طریق آی پی کاربران محل سکونت آنها را تشخیص
 (.سئوی محلی گوگلمرتبط را به آنها نمایش خواهد داد )

( مقاالت زیادی در زمینه نحوه ثبت اگهی و تبلیغات موثر از نظر سودایرانسایت )در  -2
گوگل، چگونگی درج تبلیغات پربازدید و پربیننده و .... ارائه شده است. به عنوان مثال مطالعه 

نکته کلیدی برای ثبت  21یا  درج تبلیغات موفق و آگهی بهینه از نظر گوگلمقاله 
می تواند موثر و مفید باشد. به منظور ثبت تبلیغات اینترنتی در  آگهی موثر، پربازده و مفید

سودایران به عنوان یکی از بهترین و پربازدیدترین سایتهای تبلیغات اینترنتی ایران، بر روی 

http://www.soodiran.com/article.php?ID=252
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=243
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=243
https://www.google.com/
http://www.soodiran.com/
http://bags-shoes.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=211
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=76
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=76


 www.soodiran.com           سودایران: سایت معتبر و پربازدید تبلیغات اینترنتی

 

31 
 

د. در ادامه ثبت نام نموده وارد صفحه عبارت ثبت آگهی رایگان در باالی همین صفحه کلیک کنی
کاربری خودتان شده و در نهایت آگهی یا آگهی های خودتان را ثبت نمائید. اگر می خواهید 
آگهی شما از نظر گوگل بهینه و موثر باشد، در عنوان آگهی خودتان کلمات کلیدی موردنظرتان 

بگنجانید. مثال اگر در تهران در زمینه را بگنجانید. در پاراگراف اول متن آگهی هم این کلمات را 
خرید و فروش رتبه شرکت و شرکت و رتبه آماده و .... فعالیت دارید، عنوان "خرید و فروش 

آماده " می تواند مناسب باشد. اگر دقت کرده باشید، مهمترین کلمات  گریدرتبه پیمانکاری و 
مرتبط با خدمات مورد نظر را در عنوان آگهی ارائه کرده ایم. همین کلمات به صورت طبیعی و 
به نحوی که کاربر را اذیت نکند باید در متن آگهی هم تکرار شود. همانطور که گفته شد در 

روی نکنید. متن را برای کاربر بنویسید و در عین حال نیم نگاهی به گوگل هم این کار زیاده 
داشته باشید. عالوه بر مورد گفته شده، عنوان آگهی خودتان را جذاب هم بنویسید تا برای 

رتبه کاربر هم مناسب باشد. مثال عنوانی که گفته شد را به این شکل می توان نوشت: "
". این عنوان دوم جذابتر نیست؟!  ارزانترین قیمت تضمینی پیمانکاری و گرید آماده با

 عنوان دوم هم برای گوگل مناسب است و هم از نظر گوگل بهینه می باشد.

 تبلیغات اینترنتی رایگان و تعرفه تبلیغات در اینترنت مطالعه کنید:

 
، لینک دادن به آگهی و تبلیغات گوگلبرای درج تبلیغات موفق و پربازدید رایگان از نظر  -3

سایت )سودایران( و تایید آگهی شما توسط خودتان را فراموش نکنید. بعد از ثبت آگهی در 
و  گوگل پالس، فیسبوکشبکه های اجتماعی )مانند مدیریت سایت، تبلیغات خودتان را در 

...( فروم ها و انجمن ها، سایت و وبالگهای مختلف و ... معرفی کنید. به این معنی که لینک 
آگهی خودتان را در شبکه های اجتماعی، فرومها و ... پخش کنید. نکته مهمی که وجود دارد 

لف تعداد لینک بیشتری به اگهی و این است که هر چه از سایتهای مختلف و منابع مخت
تبلیغات شما داده شود، اعتبار آن از نظر گوگل افزایش می یابد. گوگل هر لینک را یک رای به 
حساب آورده و هر چه تعداد این لینکها بیشتر باشد، جایگاه اگهی شما در نتایج جستجوی 

ن را در شبکه های گوگل هم افزایش می یابد. مطلب دیگر اینکه، وقتی تبلیغات خودتا
اجتماعی قرار می دهید، ممکن است از طریق همین شبکه های اجتماعی نیز مشتری جذب 
نمائید. اگر خودتان هم سایت یا وبالگی دارید، از سایت یا وباگ خودتان هم به تبلیغات خودتان 

 لینک بدهید و اعتبار ان را نزد گوگل بیشتر و بیشتر کنید.

 بهترین روش های تبلیغات برای جذب مشتری مطالعه کنید:

تبلیغات اگر می خواهید برای رونق کسب و کار و افزایش درامد خودتان با استفاده از  -4
خدمت بگیرید، به ثبت یکی دو آگهی و تبلیغ اکتفا نکنید. تا جایی که می  گوگل را به اینترنتی

توانید تعداد اگهی های خودتان را افزایش دهید. بعضی از کاربران در همین سایت بیش از 
آگهی ثبت شده دارند. اگر تعداد آگهی های خودتان را افزایش دهید، ممکن است یکی  011

بسیار مناسب باشد و در نتیجه بازدید خیلی باال گرفته و از همین آگهی ها از نظر گوگل 
در رتبه بندی مطالب موجود در گوگل مشتریان زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت. 

اینترنت پارامترهای مختلفی را در نظر می گیرد. تعدادی از این پارامترها شناخته شده است و 
اد آگهی های زیادی ثبت می کنید، از بین آگهی بعضی دیگر از انها مشخص نیست. وقتی تعد

های شما ممکن است یکی دو تا از آگهی ها بازدید زیادی بگیرد و در نتیجه در کسب و کار 
شما تحول ایجاد شود. می توانید یکی از آگهی های خودتان را ویژه کنید و اعتبار آن را نزد 

سودایران ر صفحه اصلی سایت گوگل باز هم افزایش دهید. آگهی های ویژه همواره د
نمایش داده می شوند و عالوه بر اینکه از نظر گوگل هم معتبرتر می باشند، توسط کاربران 

 بیشتری نیز دیده می شوند.

 انواع روش های تبلیغاتی
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در این بخش معرفی می گردد. برای کسب اطالعات در زمینه  روش های تبلیغاتیانواع 
 ادامه این مطلب را بخوانید. تبلیغاتیانواع روش های 

یکی از روشهای تبلیغات معمول و متداول تبلیغات در روزنامه است.  تبلیغات در روزنامه: -1
ی روزنامه آگهی بدهید و یا در روزنامه هایی مانند روزنامه می توانید در صفحات داخل

همشهری که بخش نیازمندیها دارند تبلیغات خودتان را درج نمائید. تبلیغات رزونامه مستلزم 
 پرداخت هزینه است و برای تعدادی از مشاغل می تواند پاسخگو و مفید باشد.

 
دود در یک یا چند محله قصد تبلیغ برای اگر به صورت مح تبلیغات از طریق توزیع تراکت: -2

فروش کاال و خدمات خودتان را دارید و یا می خواهید کسب و کار تازه راه اندازی شده خودتان 
را معرفی کنید، می توانید از تبلیغات تراکتی استفاده کنید. همانطور که گفته شد، اگر به 

دارید این روش تبلیغاتی و این نوع تبلیغات می تواند موثر  تبلیغصورت محدود و محلی قصد 
 باشد. در مقیاس بزرگ تبلیغات تراکتی قابل استفاده نیست چون هزینه باالیی دارد.

 
 تبلیغ مناسب کسب و کار تازه راه اندازی شده حتما بخوانید:

 
برای کسب و کارهای بزرگ تبلیغات در رادیو و تلویزیون هم  تبلیغات در رادیو و تلویزیون: -3

می تواند گزینه خوبی باشد ولی کسب و کارهای کوچک از پس آن بر نمی آیند. در این زمینه 
آژانس های تبلیغات مشورت کنید. چون هزینه این نوع تبلیغات باال است باید با احتیاط  باید با

 عمل کنید چون ممکن است منابع زیادی هدر برود و نتیجه خوبی نگیرید.
 
است . آگهی  بهترین روش های تبلیغاتیتبلیغات اینترنتی یکی از  تبلیغات اینترنتی: -4

لیغات و آگهی های دیگر مزیتهای فراوانی دارد. از جمله اینترنتی به نسبت سایر انواع تب
مزیتهای آگهی اینترنتی می توان به نامحدود بودن توضیحاتی که برای هر آگهی می توانید 
ثبت کنید، نامحدود بودن تعداد آگهی های ثبت شده و عدم محدودیت زمانی و مکانی برای 

ساعته در معرض دید  24تی به صورت متقاضیان آگهی جهت مشاهده آن است. آگهی اینترن
بازدید کنندگان قرار داشته و محدودیت مکانی نیز ندارد. به عنوان مثال، شما هر جای ایران که 
ساکن باشید، با درج آگهی اینترنتی، آگهی خود را در معرض دید کل افراد ساکن در کل 

یکی از برترین  ایرانسودشهرهای ایران و همچنین سراسر جهان قرار می دهید. وب سایت 
آگهی  001111بیش از  56سایتهای آگهی و تبلیغات اینترنتی ایران است. سودایران تا سال 

ثبت شده دارد. درج تبلیغات در سودایران رایگان است و حتی اگر بخواهید آگهی خودتان را 
مه و تبلیغات تراکت و رادیو ویژه کنید، هزینه ثبت اگهی ویژه به نسبت هزینه تبلیغات در روزنا

 تلویزیون خیلی پایینتر است.

 درج تبلیغات موفق و آگهی بهینه از نظر گوگل حتما بخوانید:

 
کاال تبلیغات یکی از راهکارها و روش هایی که برای  تبلیغات از طریق وبالگ و سایت: -5

یک وب سایت یا  و خدمات، کسب و کار و محصوالت شما وجود دارد این است که برای خودتان
وبالگ داشته باشید و در سایت یا وبالگ خودتان در زمینه کسب و کار و محصوالتی که ارائه 
می کنید توضیح ارائه نمائید. اگر می خواهید سایت و بالگ شما برای تبلیغ کسب و کارتان 

با متخصصان  بهینه سازی را انجام دهید. برای این کار باید گوگلمفید واقع شود ، باید از نظر 
کلیک کنید(. اگر  آگهی های طراحی سایتطراحی سایت مشورت کنید )بر روی عبارت 

سایت )سودایران( آگهی ویژه ثبت نمائید و به سایت یا هم اکنون سایت یا وبالگی دارید، در 
 افزایش یابد. گوگلهید تا اعتبار آن نزد وبالگ خودتان لینک د
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راهکار دیگر برای معرفی و تبلیغ محصوالت،  هدایای تبلیغاتی، تقویم و سررسید: -6

خدمات و کسب و کار شما استفاده از هدایای تبلیغاتی، خودکار و لیوان تبلیغاتی، سررسید و 
در زمینه هدایای تبلیغاتی در تقویم تبلیغاتی و .... است. برای مشاهده آگهی های ثبت شده 

که در این زمینه می توانند  هدایای تبلیغاتیسایت سودایران و مشاهده افراد فعال در زمینه 
 کلیک نمائید. هدایای تبلیغاتیبه شما مشورت دهند بر روی عبارت 

 
 چگونه آگهی رایگان خوب و موثری ثبت کنیم؟ حتما بخوانید:

 
، درج اگهی و تبلیغات در روش های تبلیغاتیکی دیگر از انواع  ات در مجالت:تبلیغ -7

مجالت مرتبط با کار خودتان است. مثال اگر در زمینه تور و گردشگری فعال هستید با درج 
تبلیغات در مجالت مرتبط با سفر و گردشگری می توانید مشتری جذب کنید. البته هزینه درج 

است. در ضمن باید تیراژ مجالت و میزان فروش آنها را چک کنید تا  تبلیغ در مجالت کمی باال
 مطمئن شوید این مجالت فروش دارند و تبلیغات شما دیده خواهد شد.

 درج تبلیغات موفق و آگهی بهینه از نظر گوگل

به  گوگلثبت تبلیغات موثر و پربازدید و درج آگهی بهینه از نظر مهمترین نکات برای 
درج منظور افزایش فروش و افزایش تعداد مشتریان شما در این بخش ارائه شده است. برای 

 موفق موارد زیر را مد نظر داشته باشید: تبلیغات رایگان و آگهی اینترنتی

 
همانطور که قبال هم  خودتان را برای گوگل و مشتریانتان بهینه کنید:عنوان آگهی  -1

گفته شده است، عنوان آگهی مهمترین بخش آگهی و تبلیغ است. برای اینکه عنوان آگهی و 
تبلیغ شما مناسب گوگل باشد، باید مهمترین کلمات کلیدی آگهی خودتان را در عنوان آن ارائه 

هستید و قصد فروش آپارتمان خودتان را دارید عنوان مناسب می نمائید. مثال اگر ساکن تهران 
دو خواب تمیز در تهران ونک" باشد. اگر دقت کرده باشید، در  فروش آپارتمانتواند به صورت "

ت کاملی وجود دارد. به منظور عنوان آگهی که به عنوان مثال ارائه شده است، توضیحا
برای کاربران، عالوه بر نکته قبل، سعی کنید عنوان آگهی خودتان  آگهیمناسب بودن عنوان 

را جذابتر بنویسید. به عنوان مثال، عنوان قبلی را می توان به صورت "آپارتمان دو خواب تمیز و 
 ن در تهران ونک با موقعیت عالی" بازنویسی کرد.ارزا

در متن آگهی  متن آگهی یا آگهی های خودتان را مطابق میل گوگل بنویسید: -2
خودتان کلمات کلیدی مربوط به کار و حرفه خودتان و یا کلمات و عباراتی که مرتبط با خدمات 

ار کنید. در جمالت و شما و یا محصوالت شما می باشد را به صورت کامال طبیعی تکر
توضیحاتی که می نویسید از این کلمات و عبارتهای کلیدی استفاده کنید. متن آگهی خودتان 
را تا جایی که می توانید کامل و طوالنی بنویسید. از نظر گوگل متن های خیلی کوتاه اسپم 

توضیحات  به حساب آمده و ارزش چندانی ندارد. بنابراین در متن آگهی و تبلیغات خودتان
 کاملی ارائه کنید.

اگر آگهی  انتخاب عکس برای آگهی و تبلیغات فرصت جدیدی به شما می دهد: -3
شما عکس داشته باشد در نتایج جستجوی عکسهای گوگل نمایش داده شده و باز هم 
احتمال تماس گرفتن با شما و جذب مشتری افزایش می یابد. در سایت سودایران، برای هر 

شما از نظر گوگل  آگهیعکس می توانید انتخاب کنید و عالوه بر اینکه جذابیت  01آگهی تا 
 افزایش می یابد، فرصت حضور در نتایج جستجوی عکس های گوگل را هم خواهید داشت.

http://advertising.soodiran.com/index.php?tag=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=45
https://www.google.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://sale-apartments.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
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از متخصصان سئو ممکن است این مطلب را  به آگهی های خودتان لینک بدهید: -4

شنیده باشید که هر چه تعداد لینکهایی که به یک صفحه از یک سایت داده می شود بیشتر 
باشد، اعتبار آن صفحه از نظر گوگل بیشتر بوده و در نتایج جستجوی گوگل، صفحه مزبور در 
جایگاه باالتر و بهتری نمایش داده می شود. اگر می خواهید آگهی شما در نتایج جستجوی 
گوگل در جایگاه بهتری قرار بگیرد از سایت و وبالگ خودتان و یا از شبکه های اجتماعی و فروم 

 ها و انجمن ها به آگهی یا آگهی های خودتان لینک بدهید.

 راهکارهای افزایش اثر بخشی آگهی و تبلیغات رایگان حتما بخوانید:

یکی از بهترین راهکارها برای افزایش بازدهی و تاثیر گذاری  آگهی خودتان را ویژه کنید: -5
همواره در  سودایرانآگهی، تبدیل آگهی به آگهی ویژه است. آگهی های ویژه چون در سایت 

صفحه اصلی سایت نمایش داده می شوند، از نظر گوگل اهمیت باالتری دارند. عالوه بر این، 
آگهی های ویژه به میزان بیشتری در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته و بازدهی باالتری 

 دارد.
 
وسط گوگل کلمات کلیدی در ایندکس شدن بهتر و سریعتر آگهی های شما ت -6

انتخاب کلمات کلیدی باعث می شود، تبلیغ و آگهی شما در صفحات آرشیوی  موثر است:
تشکیل شده در سایت سودایران در کنار آگهی های مشابه آگهی خودتان هم نمایش داده 
شده و در نتیجه هم توسط بازدید کنندگان بیشتری دیده خواهد شد و هم توسط موتورهای 

بهتر و سریعتر ایندکس می گردد. بنابراین برای آگهی و تبلیغات  جستجو از جمله گوگل
خودتان حتما کلمات کلیدی مناسب انتخاب کنید. برای انتخاب کلمات کلیدی از گوگل کمک 
بگیرید. عنوان آگهی خودتان را در گوگل جستجو کنید و در ادامه پیشنهادهایی که گوگل در 

 به عنوان کلمات کلیدی آگهی خودتان در نظر بگیرید.پایین صفحه ی جستجو ارائه می کند را 
 
های متعدد مزایای فراوانی دارد. از طرفی، به  درج آگهی آگهی های متعدد ثبت نمائید: -7

آگهی  آگهی یکی از 21آگهی ثبت کنید، ممکن است از بین این  21عنوان مثال، اگر شما 
های شما به صورت بسیار موثر توسط گوگل ایندکس شده و در صفحه اول نتایج آن ارائه گردد 
)اتفاقی که برای بعضی از کاربران سایت سودایران افتاده است(. از طرف دیگر هر چه تعداد 
آگهی های شما در سایت سودایران بیشتر باشد، کاربران با جستجوی آگهی ها، احتمال 

از آگهی های شما را مشاهده کنند افزایش می یابد. در ضمن، وقتی شما آگهی  اینکه یکی
های متعدد ثبت می کنید، عناوین مختلف و متن های متفاوتی برای آنها انتخاب می کنید و 
کاربران مختلف با درخواستها و سالیق مختلف وقتی در گوگل کلمات متفاوتی را جستجو می 

کدام از آگهی های شما هدایت شوند و احتمال جذب کنند، ممکن است به سمت هر 
 مشتری شما بیشتر و بیشتر می گردد.

 
اگر می خواهید هر آگهی ای که ثبت می کند برای شما مفید  آگهی تکراری درج نکنید: -8

و موثر باشد، از درج آگهی های کپی شده و آگهی های تکراری خودداری نمائید. بسیاری از 
وزانه فقط تعداد محدودی آگهی را از یک سایت به سایت دیگر کپی می کاربران به صورت ر

دقیقه وقت الزم  05جدید در هر روز، بیشتر از  ثبت آگهیکنند. این کار فایده ای ندارد. برای 
ز اول با یک جمله بندی متفاوت ندارید. کافی است بدون کپی کردن آگهی های قبلی، دوباره ا

آگهی خود را بنویسید. می توانید هر روز یکی از محصوالت خود را معرفی کنید و یا اگر 
محصوالت متنوعی ندارید و در زمینه خاصی کار می کنید، کار خود را با جمالت متفاوت و یا به 

به خرج دهید و هر روز شکل دیگری توضیح دهید. برای انتخاب عنوان آگهی و متن آن خالقیت 
آن را به شکل متفاوتی بنویسید. وقتی تعداد آگهی هایتان افزایش یافت، می توانید چند 

 آگهی را با هم ترکیب کرده و یک آگهی جدید بسازید.

http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=42
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
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 پارامتر مهم برای ثبت آگهی رایگان پربازده 15 حتما بخوانید:

با انتخاب گروه بندی  گروه بندی مناسب برای آگهی های خودتان انتخاب کنید: -9
مناسب برای آگهی و تبلیغ خودتان، تبلیغات شما در زیر مجموعه ای از آگهی ها قرار می 

ما بوده و در نتیجه بازخورد بیشتری هم برای شما گیرد که مرتبط با خدمات یا محصوالت ش
" ویالخواهد داشت. به عنوان مثال، در صورتیکه آگهی مرتبط با فروش آپارتمان را در زیر گروه "

آن در جایگاه  ثبت نمائید، هم از نظر گوگل اهمیت کمتری خواهد داشت و در نتایج جستجوی
 پایینتری قرار خواهد گرفت و هم کاربران کمتری آگهی شما را مشاهده خواهند کرد.

به روز رسانی آگهی و تبلیغات  آگهی های خودتان را به صورت مداوم به روز کنید: -11
به صورت روزانه باعث می شود، تبلیغ شما به نسبت سایر آگهی ها در صفحات آرشیوی 

در موقعیت باالتری قرار گرفته و احتمال مشاهده آن توسط کاربران بیشتر  سایت سودایران
هم با اهمیت تر تلقی گردد. بنابراین به صورت روزانه آگهی و تبلیغات گوگل شود و از نظر 

 خودتان را به روز کنید.

 راهکار عملی و کاربردی برای افزایش بازدید آگهی 10

افزایش بازدید، بازدهی و اثرگذاری  دی برایدر این بخش راهکارهای عملی و کاربر
ارائه شده است. اگر می خواهید آگهی  سودایرانثبت شده شما در سایت  تبلیغاتآگهی و 

تر دیده شود و تماس هایی که با شما گرفته می شود افزایش یابد، موارد زیر های شما بیش
 را در نظر داشته باشید:

هر چه متن آگهی شما کاملتر باشد از نظر  خودتان را کاملتر بنویسید. آگهیمتن  -1
ت شما مطلب با ارزش تری تلقی شده و در نتیجه گوگل و سایر موتورهای جستجو تبلیغا

احتمال نمایش تبلیغ شما در نتایج آن افزایش می یابد. در متن آگهی خودتان کلمات و 
 عبارتهای کلیدی مرتبط با کاال و خدمات خودتان را به صورت طبیعی تکرار کنید.

 
انتخاب  کنید.حتما برای آگهی یا اگهی های خودتان کلمات کلیدی مناسب تعیین  -2

کلمات کلیدی برای تبلیغ و اگهی، باعث می شود از صفحات مختلف سایت سودایران به تبلیغ 
 شما لینک داده شده و اعتبار آن نزد گوگل و سایر موتورهای جستجو افزایش یابد.

 
بسیاری از کاربران در انتخاب عکس برای آگهی، بازدید آن را افزایش می دهد.  -3

جستجوی عکس کاال و خدمات مورد نظر خودشان را پیدا می کنند. اگر آگهی گوگل از طریق 
شما عکس نداشته باشد، در نتایج جستجوی عکسهای گوگل شانسی برای نمایش 

 نخواهید داشت.

 آگهیدر فروم ها )انجمن ها( و شبکه های اجتماعی، سایت و وبالگ خودتان به  -4
هر چه بیشتر به آگهی و تبلیغ خودتان لینک بدهید  های خودتان ارجاع )لینک( دهید.

 اعتبار آن را نزد گوگل و سایر موتورهای جستجو افزایش می دهید.

 
آگهی های ویژه در صفحه اصلی سایت  در صورت تمایل آگهی خودتان را ویژه کنید. -5

آرشیوی آن نیز باالتر از آگهی های رایگان نمایش داده شده و  سودایران و در صفحات داخلی و
 بیشتر دیده خواهند شد.

http://www.soodiran.com/article.php?g=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA&ID=37
http://villa.soodiran.com/
http://advertising.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
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با به روز رسانی آگهی و تبلیغات خودتان را به صورت مداوم به روز رسانی کنید.  -6
آگهی ها و تبلیغات خودتان؛ تاریخی که در جزئیات آگهی شما به کاربر نشان داده می شود 

شما و از اینکه می توانند با شما تماس بگیرند  آگهیکاربران از به روز بودن نیز به روز شده و 
مطمئن خواهند بود. در ضمن آگهی های به روز شده در بین آگهی های رایگان باالتر نمایش 

 داده شده و بیشتر دیده خواهند شد.

حتما برای تبلیغ خودتان گروه سب برای تبلیغ خودتان انتخاب نمائید. گروه بندی منا -7
فعالیت دارید و آگهی  تهیه غذامناسبی انتخاب نمائید. چون، به عنوان مثال، اگر در زمینه 

ا تبلیغ شما شانس کمی برای دیده شدن خودتان را در گروه خدمات اداری ثبت کنید مسلم
 توسط افرادی دارد که در جستجوی مراکز تهیه غذا هستند.

هر چه تعداد آگهی های )البته غیر تکراری( بیشتری  آگهی های متعدد ثبت کنید. -8
داشته باشید، شانس شما برای دیده شدن و جذب مشتری باالتر خواهد رفت. هر روز یک 

 ه تدریج بازخورد آن را خواهید دید.آگهی ثبت کنید و ب

عنوان آگهی خودتان را  عنوان آگهی یا آگهی های خودتان را جذاب و گیرا بنویسید. -9
به گونه ای بنویسید که هم کلمات اصلی مورد نظر شما را شامل شود و هم در بین آگهی 

تبلیغ شما کلیک  هایی که مشابه آگهی خودتان است کاربر را ترغیب کند که بر روی آگهی و
 نماید.

 
به عنوان مثال اگر در  کمک بگیرید. گوگلدر انتخاب عنوان آگهی و کلمات کلیدی از  -11

" را تایپ کنید و یک فاصله ثبت شرکتزمینه ثبت شرکت فعالیت دارید، در گوگل عبارت "
ید تا گوگل خودش مواردی را به شما پیشنهاد دهد. این پیشنهادهای گوکل توسط کاربران بذار

بیشتری جستجو شده اند. همین پیشنهادهای گوگل را برای عنوان آگهی و کلمات کلیدی 
 برای آن بنویسید.های خودتان در نظر بگیرید و متن کامل و خوبی  اگهی

 نکته مهم و حیاتی برای ثبت آگهی اینترنتی موثر 12

در این بخش ارائه شده است.  اینترنتی موثر آگهیثبت نکته مهم و حیاتی برای  02
ها برای بازاریابی و همانطور که می دانید، آگهی اینترنتی در حال حاضر یکی از بهترین روش

جذب مشتری است. در هر زمینه ای و در هر جای ایران که فعالیت دارید، آگهی اینترنتی می 
تواند به افزایش درآمد شما کمک بکند. آگهی و تبلیغات اینترنتی ارزان و به صرفه است. این 

اری از سایتهای نوع تبلیغات به آسانی قابل استفاده بوده و هیچ گونه محدودیتی ندارد. بسی
( آگهی و تبلیغات شما را به صورت رایگان ثبت می نمایند. سودایرانسایت )اینترنتی مانند 

کلیک  ثبت آگهی رایگاندر باالی همین صفحه بر روی عبارت برای درج آگهی در سودایران 
وب سایت سودایران هر تعداد آگهی که بخواهید به صورت رایگان می توانید ثبت کنید. در 

نموده و برای رونق کسب و کار و افزایش درآمد خودتان از آن استفاده نمائید. آگهی اینترنتی 
بسیار گسترده است. مثال اگر شما ساکن تهران هستید و مشتریان بالقوه شما ساکن تبریز، 

و یا هر جای دیگر ایران که هستند، از طریق ثبت اگهی در اینترنت می مشهد، کرج، اصفهان 
توانید به آنها دسترسی داشته باشید و کاال و خدمات خودتان را به آنها معرفی نمائید. آگهی 

ساعته و پرقدرت است. در هر ساعتی از شبانه روز که بخواهید و حتی در  24اینترنتی 
ی خودتان را در اینترنت ثبت نمائید. در هر زمینه ای که روزهای تعطیل هم می توانید آگه

و خرید و فروش رتبه  ثبت شرکتفعالیت دارید )خرید و فروش انواع لوازم و ارائه انواع خدمات، 
، ارتباطات، کامپیوتر و لپ استخدام، تدریس و آموزشو شرکت، خدمات اداری، امالک و خودرو، 

، چاپ و تبلیغات، ویال و ...( می توانید آگهی خودتان را در اینترنت غذا و رستوران تهیهتاپ، 
ثبت نموده و کار خودتان را رونق ببخشید. در صورت تمایل، می توانید آگهی خودتان را ویژه 
کرده و بازدهی آن را افزایش دهید. به هر حال ثبت آگهی رایگان هم می تواند در رونق کسب 

http://www.soodiran.com/
http://food-restaurant.soodiran.com/
http://company-registration.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://www.soodiran.com/
http://company-registration.soodiran.com/
http://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php
http://other-employment.soodiran.com/
http://food-restaurant.soodiran.com/
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موثر باشد. برای ثبت آگهی و تبلیغات موثر در اینترنت باید قواعدی را رعایت کنید تا  و کار شما
سایت )سودایران( مقاالت زیادی در این بیشترین بازدهی و اثر بخشی را داشته باشید. در 

زمینه وجود دارد. در ادامه این مطلب هم به تعدادی از عوامل موثر بر درج آگهی پربازده و مفید 
 اشاره می گردد.

اگر آپارتمان می فروشید، در عنوان آگهی شهر را ذکر کنید. برای فروش آپارتمان و ملک،  -1
ویال، زمین و ... درج اسم شهر در عنوان آگهی مهم است. افراد معموال وقتی می خواهند 
ملکی را خریداری کنند در گوگل اسم شهر خودشان را هم می نویسند و اگر شما هم در 
عنوان آگهی اسم شهر را نوشته باشید، متقاضیان خرید ملک شما، راحتتر آگهی شما را پیدا 

 خواهند کرد.

 ثبت آگهی رایگاندر باالی همین صفحه بر روی عبارت  برای درج آگهی در سودایران -2
عنوان  کلیک کنید. حین ثبت آگهی عنوان مناسبی را برای آگهی خودتان انتخاب نمائید و

 آگهی را جذاب و کاربر پسند بنویسید.

در متن آگهی اطالعات کامل ارائه دهید. ذکر آدرس و شماره تلفن باعث می شود اعتماد  -3
کاربر جذب گردد. هر چه متن آگهی شما کاملتر باشد در جذب مشتر موثرتر است. اگر 

انید، توضیحات کاملی ارائه دستگاه، وسیله، خودرو و یا هر گونه لوازمی را به فروش می رس
کنید. اگر در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارید، مزیتهایی که خدمات شما برای کاربران دارد را 

 بنویسید.
 
در متن آگهی آدرس وب سایت خودتان را ذکر کنید. اگر وب سایت یا وبالگی دارید در متن  -4

می  ید، از سایت سودایراندرج نمائ آگهی سایت خودتان را ذکر کنید. البته اگر آگهی ویژه
 توانید به سایت خودتان لینک فالو بدهید و اعتبار سایت شما هم بیشتر خواهد شد.

 
در متن آگهی کلمات و عبارتهای کلیدی مرتبط با خدمات و یا کاالی خودتان را به صورت  -5

تن آگهی مهم است. مثال اگر در منطقی تکرار کنید. چگالی کلمات کلیدی مورد نظر شما در م
فعالیت دارید، به نحوی که کاربر اذیت نشود و خیلی تابلو نباشد، در متن  ثبت شرکتزمینه 

 آگهی خودتان کلمه ثبت شرکت را تکرار کنید.

گهی خودتان در همین سایت لینک بدهید و اعتبار آن را برای از وبالگها و سایت خودتان با آ -6
گوگل افزایش دهید. هرچه به آگهی شما تعداد لینک بیشتری داده شود، اعتبار آن از نظر 

افزایش پیدا کرده و در نتایج جستجوی گوگل هم باالتر نمایش داده خواهد شد. در  گوگل
ی بیشتری با شما گرفته خواهد شد. بنابراین از نتیجه بازدید آگهی شما باالتر رفته و تماسها

سایت و وبالگ خودتان و یا از شبکه های اجتماعی و فرومها و انجمن ها به آگهی خودتان 
 لینک بدهید.

هر اطالعاتی در مورد کاال و خدمات شما که الزم است کاربر بداند در متن آگهی ارائه  -7
گهی کاملتر و قانع کننده تر باشد و هر چه به کنید. همانطور که گفته شد، هر چه متن آ

سواالتی که در ذهن کاربر در مورد کاال و خدمات شما وجود دارد بهتر پاسخ داده باشید، 
 احتمال اینکه با شما تماس گرفته شود بیشتر می گردد.

سایت خودتان عکس و تصویرهای مناسبی انتخاب کنید. در  تتبلیغابرای آگهی و  -8
عکس می توانید انتخاب نمائید. اگر خودرویی برای فروش دارید  01)سودایران( برای هر آگهی 

از خود خودرو و اتومبیل خودتان عکس بگیرید و در آگهی درج نمائید. تهیه عکس از کاال و لوازم 
 گهی به فروش کاال و لوازم کمک زیادی می کند.فروشی خودتان و ثبت آن در آ
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کلمات کلیدی مناسبی برای تبلیغ خودتان انتخاب نمائید. کلمات کلیدی به ایندکس شدن  -9
بهتر آگهی و تبلیغات شما توسط گوگل و به بهتر دیده شدن آگهی شما کمک می کند. 

انتخاب نموده و برای آگهی کلمات کلیدی و عبارتهای کلیدی متناسب با تبلیغات خودتان را 
 درج نمائید.

قیمت مناسبی برای کاال و خدمات خودتان در نظر بگیرید تا با شما تماس بگیرند. در  -11
بسیاری از اوقات دلیل اینکه تماس های کمی با شما گرفته می شود، این است که قیمت 

فتن قیمت مناسب هم یکی از باالیی برای کاال و خدمات خودتان در نظر گرفته اید. در نظر گر
مواردی است که به رونق گرفتن کسب و کار شما کمک زیادی می کند. می توانید از عبارت 

 قیمت توافقی هم استفاده نمائید.

برای آگهی و تبلیغات خودتان گروه بندی مناسب را انتخاب نمائید. به عنوان مثال اگر  -11
گروه فروش آپارتمان تبلیغات خودتان را درج نمائید. اگر  آپارتمانی برای فروش دارید حتما در زیر

 تبلیغات خودتان را در زیر گروه مناسب درج کنید بازدید آگهی شما باالتر خواهد رفت.

سایت: سودایران( )مانند  تبلیغات اینترنتیآگهی خودتان را در سایتهای معتبر اگهی و  -12
آگهی ثبت  111111بیش از  56ثبت نمائید. سایت سودایران بازدید باالیی دارد و تا سال 

و تبلیغات رایگان اینترنتی  ثبت آگهیشده دارد. این وب سایت از نظر گوگل بهینه بوده و برای 
 دارد. بیشترین بازدهی را

 راهکارهای افزایش اثر بخشی آگهی و تبلیغات رایگان

در این بخش مورد بررسی قرار می  تبلیغات رایگانو  آگهیراهکارهای افزایش اثر بخشی 
)همین  سودایرانگیرد. برای افزایش اثر بخشی تبلیغات و آگهی های رایگان خودتان در 

 سایت( و یا سایت های تبلیغاتی دیگر موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
 
منتشر کردن آگهی در شبکه های اجتماعی، فروم ها و انجمن ها و سایت و  -1

همانطور که در مقاالت قبل گفته شد، منتشر کردن آگهی در شبکه های اجتماعی،  وبالگ:
عث افزایش اعتبار آگهی شما نزد گوگل شده و فروم ها و انجمن ها و سایت و وبالگ با

بنابراین در نتایج جستجوی گوگل جایگاه آگهی شما باالتر می رود. به این ترتیب بازدید آگهی 
شما هم افزایش پیدا کرده و بازدهی آن افزایش می یابد. لینک آگهی های خودتان را در 

ن ی خودتاعی و فروم ها به آگهی هاسایت یا وبالگ خودتان قرار دهید و از شبکه های اجتما
 لینک دهید. ندر سودایرا

 ترکیب آگهی های قبلی خودتان با یکدیگر و ساخت یک آگهی و تبلیغ جدید: -2
همانطور که قبال گفته شد آگهی های تکراری و کپی شده فایده ای برای شما ندارد. ولی 

های قبل خودتان را با هم ترکیب کرده و یک اگهی جدید با عنوان جدید  اگهیمی توانید 
بسازید. به این ترتیب تعداد اگهی های شما هم افزایش پیدا کرده و بازدید اگهی هایتان باال 

ده و می رود. آگهی هایی که از ترکیب آگهی های قبلی ایجاد کرده اید تکراری به حساب نیام
 مانند یک آگهی جدید بازدید می گیرد.

برای انتخاب عنوان های پر جستجو تر برای آگهی های جدید  گوگلاستفاده از  -3
عبارتهای مرتبط با کاال و خدمات خودتان را در گوگل جستجو کنید و ببینید خود گوگل  خودتان:

پایین صفحه خود گوگل چه پیشنهادهایی می دهد. در همان صفحه نتایج جستجوی گوگل در 
پیشنهادهایی می دهد. این پیشنهادها عبارتهایی هستند که کاربران زیاد جستجو کرده اند. 
از همین پیشنهادهای گوگل برای عنوان آگهی های خودتان استفاده کنید و متن مناسبی 
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نباید برای آن بنویسید. در متن اگهی خودتان، عنوان آگهی را چند بار تکرار کنید. البته 
 مصنوعی به نظر برسد و از نظر کاربران ناخوشایند نباشد.

اگر می خواهید از تبلیغات  ثبت تعداد زیاد آگهی با عنوانهای جدید و خالقانه: -4
اینترنتی و ثبت آگهی در اینترنت نتیجه بگیرید باید برای ثبت تعداد زیاد آگهی وقت بذارید. برای 

ثبت آگهی ( در باالی همین صفحه بر روی عبارت "ایرانسود)ثبت آگهی در وب سایت 
" کلیک نمائید. هر روز یک ربع وقت بذارید و یک آگهی جدید درج نمائید. عنوانهای رایگان

برای هر مختلفی را برای هر کدام از آگهی های خودتان انتخاب نموده و متن متفاوتی هم 
اگهی بنویسید. می توانید چند اگهی قبلی خودتان را با هم ترکیب نموده و یک آگهی جدید 
بسازید. برای کاالها و خدمات مختلف خودتان اگهی های مختلف و متفاوت از هم بنویسید. 
هر چه تعداد آگهی های شما بیشتر باشد، احتمال اینکه با شما تماس گرفته شود و 

 د بیشتر است.مشتری جذب کنی

برای اگهی های خودتان متن کامل و  نوشتن متن کاملتر برای آگهی های خودتان: -5
قانع کننده بنویسید تا با شما تماس بگیرند. بسیاری از کاربران فقط دو یا سه جمله در متن 
آگهی خودشان ثبت می کنند. اصال یکی از مزیتهای آگهی اینترنتی به نسبت سایر انواع 

ات این است که می توانید هر چه می خواهید در مورد کاال و خدمات خودتان بنویسید. تبلیغ
بنابراین کامل توضیح دهید و مزایای کاال و خدمات خودتان را به نسبت موارد مشابه به صورت 
کامل برای بازدید کنندگان تشریح کنید. در متن اگهی اطالعات تماس خودتان را هم به صورت 

 نمائید.کامل ارائه 

یکی از بهترین راهکارها برای افزایش بازدهی و  های رایگان: آگهیویژه کردن  -6
تاثیرگذاری آگهی های خودتان تبدیل آگهی های رایگان به آگهی ویژه است. در وب سایت 
)سودایران( با پرداخت مبلغ مناسبی می توانید آگهی های خودتان را ویژه کنید. آگهی های 

جلب اعتماد کاربر شانس بیشتری داشته و بیشتر دیده خواهند شد. آگهی های ویژه ویژه در 
همواره در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شوند. در صفحات داخلی سایت نیز آگهی 
های ویژه باالتر از آگهی های رایگان نمایش داده خواهند شد. هزینه درج آگهی ویژه در سایت 

در روزنامه و مجله و یا تبلیغات تراکتی بسیار مناسب تر است.  تبلیغاتسودایران به نسبت 
 برای کسب اطالعات بیشتر به بخش تعرفه مراجعه نمائید.

آگهی های خودتان را به صورت روزانه  به روز رسانی مرتب آگهی و تبلیغات خودتان: -7
نید. به این ترتیب آگهی های شما در صدر سایر آگهی ها قرار گرفته و شانس به روز رسانی ک

دیده شدن آنها افزایش می یابد. در ضمن تاریخی که در متن آگهی شما نمایش داده می 
شود هم به روز شده و مشتریان می دانند و متوجه می شوند که هنوز این آگهی اعتبار دارد 

 ند.و می توانند با شما تماس بگیر

مطالب ارائه شده در این کتاب الکترونیکی برگرفته از سایت سودایران است. استفاده از مطالب و بازنشر این 

 کتاب در سایتهای اینترنتی مختلف، با ذکر منبع و لینک به سایت سودایران مجاز است.
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