ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ادوردز آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮﺑﺎزده ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و رﺳﯿﺪن

ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ
دو روش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺌﻮ وب ﺳﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ روش اﺻﻮﻟﯽ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ در اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ و رﺑﺎتﻫﺎی ﺧﺰﻧﺪهاش ﺑﻬﺘﺮ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را از رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد زﯾﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ادوردز ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و از ﻓﺮدای آن
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮددﻫﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ادوردز آﻣﺎده اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ادوردز راه اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ورودی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻢ
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﻗﻊ دارم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﭼﺮم ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ وارد ﺻﻔﺤﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﭼﺮم ﺷﻮم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻔﺶ آل اﺳﺘﺎر روﺑﺮو ﺷﻮم
از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﯿﻨﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎص
ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﺗﯿﻢ
ادوردز ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ دردﺳﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ

در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ درج ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪر ﻧﺮود.

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ارﺿﺎی روﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﻨﺼﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دارﯾﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن ،ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ،
ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ را
ﻣﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و درﺳﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﮕﻮﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ را اﺳﯿﺮ ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﯿﺪ .از اﻟﮕﻮی ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺎده و واﺿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﮕﻮﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﺗﺎ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ  .دﮐﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ارﺳﺎل ،درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮ دﮐﻤﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ روی آن
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﻐﺎم واﺿﺤﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

ﭘﺎپ آپ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
در زﻣﺎن اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭘﺎپ آپ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺰرگ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﺳﻮدی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آن را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻼ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ و

ﺳﻮد ﺷﻤﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻮﯾﻦ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در واﺣﺪ ادوردز ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

