تبلیغات در گوگل | جی ادز
تبلیغات در زمان و مکانی مناسب برای افراد مناسب

تبلیغات در گوگل چیست؟
گوگل ادوردز سرویس تبلیغاتی شرکت گوگل است که به کسب و کارها اجازه می دهد تا
برای رقابت تجاری ،تبلیغات خود را در نتایج باالی جستجوی گوگل نمایش دهند.
این تبلیغات بر اساس کلمات کلیدی انتخابی کاربران نمایش داده می شود که هر کدام از
این لینک ها به یکی از صفحات وب سایت مورد نظر بازاریابان لینک می شود.

Laptopمهم است؟
ادوردز چرا
گوگل
در
تبلیغات
Mockup

بی شک گوگل محبوبترین موتور جستجوی جهان است.
ُ
الکسا محبوبترین وب سایت در
بر اساس آمار سایت
ایران گوگل است.
• آیا می دانستید بیش از  93درصد از مشتریان قبل از

خرید درباره محصول مورد نظر خود در گوگل جستجو
می کنند ؟
• آیا می دانستید  90درصد از این افراد تنها صفحه اول

گوگل را مشاهده می کنند و هیچ گاه به صفحات بعدی
نمی روند؟

مزایای تبلیغات در گوگل نسبت به دیگر تبلیغات اینترنتی

امکان تبلیغات بالفاصله بعد از ساخت اکانت

نرخ بازگشت سرمایه بسیار باال (بیش از  250درصد)

دریافت کلیکهای هدفمند از مشتریان واقعی
امکان مدیریت بودجه روزانه و پرداخت هزینه فقط به ازای کلیک

با جی ادز در صفحه اول گوگل باشید

تیم جیادز میتواند با کاهش هزینه کلیکهای هدفمند تبلیغات
گوگل ،به رشد هر چه سریعتر کسب و کار شما کمک کند.
www.g-ads.org

چرا مشتریان ما ،جی ادز را برای تبلیغات در گوگل انتخاب کردهاند؟

آموزش مشتریان

جی ادز به صورت تخصصی در زمینه
تولید محتوای آموزشی و برگزاری
کارگاههای آموزشی تبلیغات در گوگل
فعالیت میکند.

قیمتهای رقابتی

ما در جی ادز خدمات متنوعی را
متناسب با نیاز ،بودجه و توانمندی
کاربران ارایه میکنیم
تنوع در خدمات

قیمت سرویسهای خود را بر اساس
پایینترین قیمت در میان شرکتهای
معتبر ارایه میکنیم .در صورت تمایل
میتوانید قیمتها را مقایسه کنید.

تمامی خدمات جی ادز در کمتر از 3
ساعت کاری به مشتریان تحویل داده
میشود.
تحویل فوری

معرفی خدمات جی ادز

کلیکهای تضمینی تبلیغاتی

ساخت و شارژ اکانت اختصاصی

تبلیغات گوگل خود را به ما
بسپارید تا با کمترین هزینه
بیشترین کلیک را دریافت کنید.

تبلیغات در گوگل را با اکانت
اختصاصی خود شروع کنید و در هر
زمان به میزان دلخواه شارژ کنید.

آموزش تبلیغات در گوگل

مدیریت و بهینه سازی اکانت ادوردز

از صفر تا  100تبلیغات گوگل به صورت
کارگاهی و خصوصی توسط پارتنر
رسمی گوگل آموزش داده میشود.

برای کاهش هزینهها و افزایش بازدهی
می توانید مدیریت کمپینهای تبلیغاتی
خود را به ما بسپارید.

خدمات جیادز

کلیکهای تضمینی

ساخت /شارژ اکانت اختصاصی

مدیریت اکانت اختصاصی
 بهینه سازی روزانه

 گزارش هفتگی

 دسترسی مستقیم به اکانت

 مشاوره کلمات کلیدی

 امکان شارژ مجدد به میزان دلخواه

 هدفمندی زمانی

 کارمزد بین  3تا  14درصد

 مدیریت و بهینه سازی

 انجام درکمتر از یک ساعت کاری

 ایجاد آگهی های خالقانه

 کاهش هزینهها

 خدمات مشاوره رایگان

 تنظیمات حرفه ای اکانت

 پشتیبانی رایگان

 پلن های متنوع و گسترده

 همراهی پارتنر رسمی گوگل

مشاهده قیمت در سایت

مشاهده قیمت در سایت

 افزایش نرخ تبدیل
 کاهش هزینه کلیک ها

مشاهده قیمت در سایت

برخی از مشتریان جی ادز

با ما تماس بگیرید
آدرس:

شبکههای اجتماعی:

تهران – خیابان جمالزاده شمالی
نرسیده به نصرت – پالک 308
واحد 5
تلفن:
(خط ویژه) )021( 66129651
(تلگرام) 0919 653 25 81

www.g-ads.org
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