ﺳﻘﻮط ﯾﺎ ﺻﻌﻮد ﻣﻦ ﯾﺎ رﻗﺒﺎ در ﺟﻨﺠﺎل اﻣﺮوز ﺑﺎزار

اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮ از ﭼﺎﻟﺶ و اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﻧﻘﺪر ﭘﺮ از ﭼﺎﻟﺶ و اﺳﺘﺮس ﺷﻮد و ﺗﻮرم و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاریﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
دارﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ ،ﻫﯿﺰمﻫﺎی ﯾﮏ آﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮد را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﺳﺮچ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﺰو ﻫﯿﺰم ﭼﻨﯿﻦ آﺗﺶ ﻧﺎﺣﻘﯽ ﻧﺸﺪ ،روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮور رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻫﻤﻪ در دل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی اﺳﺘﻮار اﻧﺠﺎم داد .اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎری
ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی را ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد؛ وﻟﯽ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی اﺳﺘﻮار در راﺳﺘﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه
ﺷﻮد و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﺑﺘﺪا از ﻗﯿﻤﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺮﺳﻨﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از  %80از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮏﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ از آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ آﻣﺎر از ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻧﺘﺎﯾﺢ ﮔﻮﮔﻞ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﮔﻮﮔﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ادز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﻠﯿﮏﺧﻮر ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﻮدﺟﻪ و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎ و در ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎرِ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ادز ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺳﺮچ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ و
راﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎ آﻓﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ادز ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﯾﺘﻢﻫﺎ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺮوش واﻗﻌﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ادز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪافﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻓﺮوش و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی دارد و ﻫﻤﻪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮی از آﻧﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎتﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز و دﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف
ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺟﻤﻊ آوری
و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .وی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهای را
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺎوره
و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
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