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 یکلید  کلمات تحقیق  برای  ترندز  گوگل از استفاده آموزش چیست؟ ترندز  گوگل

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

های خوب در گوگل از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا اگر با توجه به پررنگ شدن بحث سئو، داشتن رتبه
توانید جایگاه سایت خود را در گوگل ارتقا دهید. به صورت  بتوانید زبان گوگل را یاد بگیرید، به راحتی می

راهکار علمی و ثابت شده است که   ؟ باید گفت که این ابزار یک گوگل ترندز چیست  کلی در پاسخ به سوال
 .دهدهای زمانی مشخص را نشان میمیزان محبوبیت و ترند کلمات کلیدی در فاصله

های کلیدی را برای وبسایت توانید تا بهترین و پرکاربردترین عبارتدر واقع به کمک ابزار گوگل ترندز شما می 
ود را افزایش دهید. با آموزش استفاده از خود پیدا کرده و از همین طریق، شانس دیده شدن سایت خ

توانید یک گام موثر در دیجیتال مارکتینگ برداشته و سایت خود را از جهت افزایش گوگل ترندز شما می
ترافیک و جذب مخاطب بهبود دهید. در این مقاله قصد داریم در خصوص ابزار گوگل ترندز صحبت کرده و  

 .کنیم تمام نکات آن را از صفر تا صد بیان
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 گوگل ترندز چیست؟ 

های گوگل در گام اول باید ببینید که گوگل ترندز چیست و چه کاربردی دارد، گوگل ترندز یکی از سرویس
 .کنندهای بسیار زیادی میای از آن استفادهاست که سئوکاران حرفه

زان محبوبیت و کاربرد  از لحاظ لغوی ترند به معنای "روند" است. بنابراین گوگل ترندز ابزاری است که می
آغاز به کار کرد    2004دهد. این ابزار تقریبا از سال  کلمات کلیدی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می

  .به صورت رسمی جز یکی از ابزارهای گوگل معرفی شد 2008و در سال 

کند. ابزار گوگل ترندز از  می   کنند، گوگل ترندز نتایج خود را به صورت روزانه آپدیتمهندسان گوگل بیان می
های مردم یک منطقه خاص، نیاز جامعه، مباحث با توانید گرایشاین جهت مهم است که به کمک آن می

 .اهمیت از نظر مردم و ... را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام به ارائه محصول و خدمات کنید

توان به کمک آمار این ابزار، عناوین خبری ه میگیرید که چگوناستفاده از گوگل ترندز، یاد می  در آموزش
تواند برای  توان فهمید که این نتایج تا چه اندازه میپرطرفدار هر جغرافیا را آنالیز کرد. با این توصیف می

 .سایت های خبری و فروشگاهی جهت معرفی محصوالت و اخبار مفید باشد

 ابزار گوگل ترندز برای چه اشخاصی مفید است؟ 

های تولید محتوا و حتی  کنند، روزنامه نگاران، وبسایتی که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میافراد
ابزار می این  نتایج  از  گوگل  منطقه  خود  چه  از  کاربرانش  که  کند  ردیابی  گوگل  اگر  کنند.  استفاده  توانند 

اند، در نتیجه هیچ  اتی بودهاند و در آن منطقه بیشتر مردم به دنبال چه عبارجغرافیایی وارد سایت شده
 .شودکه مطلب مد نظر خود را پیدا نکند از سایت گوگل خارج نمیشخصی مایوس و بدون این

تواند مفید و کاربردی باشد. اگر با توضیحاتی که در باال گفته شد، مشخص شد که این ابزار تا چه اندازه می
هزار جستجو    60شویم در هر ثانیه حدود  م، متوجه میبه آمار و ارقام جستجوها در گوگل نگاهی داشته باشی

ثبت می قدرتمند  موتور  این  تنها حدود  در  بدانید  است  جالب  اما  به    20تا    15شود  مربوط  آنان  درصد 
 .باشندموضوعات جدید هستند و بقیه آنها به جستجو پیرامون موضوعات مختلف دیگر می

ند دیجیتال مارکتینگ را متحول کرده و آن را هدفمند کند. در  توابا این توضیح، ابزار فوق و نتایج آن می
شود که اولین قدم برای موفقیت در اینترنت محبوب کردن سایت  آموزش استفاده از گوگل ترندز بیان می 

تر از این، که بتوان محتواهایی را در اختیار کاربران  خود برای مشتریان است بنابراین چه گامی با اهمیت
  توانید اهمیت آموزش که به دنبال آن هستند. در ادامه مثالی گفته شده است که به کمک آن می قرار داد،

 :گوگل ترندز را بهتر درک کنید
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 آموزش گوگل ترندز 

آمد و بعضی  وتصور کنید که شما صاحب یک مغازه پوشاک هستید. بعضی اوقات به دلیل مشکالت رفت 
دهند تا خریدهای خود را به صورت اینترنتی انجام  راد ترجیح میهای ارزان، افاوقات نیز به دلیل قیمت

برای مشتری قابل فهم کرده و برند خود را محبوب کنید.    دهند. به همین دلیل الزم است سایت خود را
شود تا افراد با سایت شما آشنا شوند، البته باید در نظر داشت که محبوبیت  انجام اقدامات سئو باعث می

 .خواهدن از طریق سئو زمان زیادی میو برند شد

بنابراین در اولین قدم برای دیده شدن سایت، الزم است از کلمات کلیدی مناسب استفاده کنید. استفاده از  
تواند مفید باشد.  کلماتی همانند"خرید لباس"، "خرید پیراهن"، "پیراهن مردانه" و مواردی از این قبیل می

در جغرافیای مد نظر شما کدام کلمه کلیدی بیشترین جستجوها را به خود    اما الزم است بررسی کنید که 
اختصاص داده است تا به کمک آنها استراتژی سئو سایت خود را طراحی کنید. در این صورت است که  

 .یابدبازدید سایت به صورت موثری افزایش می

ب بوده است؟ همچنین یادتان باشد  زمانی محبو  همچنین باید بررسی کنید، کلمه کلیدی شما در چه بازه
اند. یکی از نتایج مثبتی  تری محبوب کاربران بودههای زمانی طوالنیاز کلمات کلیدی استفاده کنید که در بازه 

می دست  به  ترندز  گوگل  ابزار  از  استفاده  با  سایت که  وب  برای  فروش  افزایش  و  سئو  بهبود  های آید، 
 .فروشگاهی است

 وگل ترندز آموزش استفاده از گ

ترندز می ابزار گوگل  از  با استفاده  از مقاله متوجه شدید که  این بخش  کلمات تا  توانید میزان محبوبیت 
کلیدی حوزه کاری خود را به راحتی بیابید و آنها را بررسی و تحلیل کنید. پس اولین فاکتوری که گوگل ترندز 

  .حبوبیت واژگان استفاده شده استکند، میزان م در آنالیز کلمات کلیدی از آن استفاده می

شود، بازه زمانی و کلمات مشابه آن در  فاکتور دومی که در آموزش استفاده از گوگل ترندز به آن توجه می
تواند به شما یک ایده جدید جهت پیدا کردن کلمات کلیدی  بازه مورد نظر است. در واقع این ابزار گوگل می

کنید که در سفر طوالنی سئو، پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب همچون    مناسب و جایگزین ارائه دهد. توجه
جمع کردن اثاث الزم برای یک سفر است. شاید برای شما نیز جالب باشد که چرا گوگل ترندز در این دوره 
کوتاه به محبوبیت باالیی رسید و به اولین ابزار قابل اطمینان جهت بررسی کلمات کلیدی تبدیل شد؟ در زیر  

 :اندن موارد شرح داده شدهای

✓  
✓  
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رابط کاربری کاربرپسند گوگل ترندز، باعث شده که استفاده از آن بسیار آسان    :گوگل ترندز بسیار ساده است ✓
 .بخش باشدو لذت 

است ✓ بسیاری  جستجوی  فیلدهای  دارای  ترندز  می   :گوگل  ترندز، شما  گوگل  ابزار  از  استفاده  با  توانید 
 .ان و زمان محدود کنید تا اطالعات مفیدتری به دست آوریدجستجوهای خود را بر اساس مک

افتد که با بررسی  بعضی اوقات اتفاق می  :بندی کنیدتوانید اطالعات خود را به راحتی دستهبا گوگل ترندز می ✓
ای قرار دهید. در این  های جداگانهکلمات کلیدی، آنهایی که دارای ارزش کمتری هستند را بخواهید در دسته 

 .توانید از ابزارهای موجود در گوگل ترندز استفاده کنیدیط می شرا
ابزار شما می   :توانید کلمات کلیدی را مقایسه کنیددر گوگل ترندز شما می ✓ نمونه از کلمات    5توانید  با این 

کلیدی مد نظر خود را با یکدیگر مقایسه کرده و میزان محبوبیت آنها را بر اساس فاکتورهای مد نظر خود  
 .رسی کنیدبر

 ؟ keyword planner گوگل ترندز یا

های شود. یکی از تفاوتیکی از رقبای اصلی گوگل ترندز محسوب می keyword planner در حال حاضر
به دست   را  نسبی جستجوها  میزان  شما  ترندز  گوگل  در  است.  آنها  فعالیت  نوع  در  ابزار  دو  این  اصلی 

میزان دقیق جستجوها قابل بررسی است. برای روشن   keyword planner آورید. در حالی که به کمکمی
 :شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید

ابزار گوگل ترندز بررسی  از  فرض کنید در یک بازه یک ساله میزان محبوبیت عبارت " سئو" را با استفاده 
اهی که باالترین میزان کند به این صورت است که برای ممیکردید. نتایجی که این بررسی به شما ارائه  

ها نسبت به ماه قبلی یک نسبت در نظر  درج خواهد شد و برای سایر ماه  100جستجو صورت گرفته عدد  
 .شودگرفته می

با مثال فوق معنای نسبت به درستی قابل درک است اما حاال سوال اینجا است که از کدام ابزار باید استفاده 
گفت که این دو ابزار هر دو می توانند به شما در پیدا کردن کلمه کلیدی   توانکرد؟ در پاسخ به این سوال می 

  .کنند اما نوع فعالیت آنان با یکدیگر متفاوت استمناسب کمک می

های کلیدی حوزه کاری شما در یک بازه زمانی خاص چه تغییراتی  خواهید بررسی کنید که عبارتاگر می
م راستا را پیدا کنید، بهترین گزینه استفاده از گوگل ترندز است. در  اند یا کلمات پرتکرار مشابه و هداشته

مقابل اگر مقدار دقیق جستجوها برای یک کلمه کلیدی خاصی را در نظر دارید، حتما از کیورد پلنر استفاده  
 .کنید
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 آموزش گوگل ترندز از صفر تا صد 

و چرا باید از آن استفاده کنیم، از  گوگل ترندز چیست  تا این قسمت از مقاله به این سوال پاسخ دادیم که
توانیم از خواهیم به صورت عملی با این ابزار عالی کار کنیم و ببینیم که در عمل چگونه میاین بخش می

ر گوگل ترندز برای تحقیق کلمات کلیدی حوزه کاری خود استفاده کنیم. پس برای رفتن به صفحه گوگل ابزا
 trends.google.com :کلیک کنید روبروترندز روی لینک 

 

 ز گوگل ترندز چیست؟ آموزش گوگل ترند -صفحه اصلی ابزار گوگل ترندز 

 

 

 <  شود عنوان اصلی ای که باز میشوید. در صفحهاز این طریق به سایت اصلی گوگل ترندز ریدایرکت می
Explore what the world is searching شود که در زیر این عنوان یک بخش جستجو تحت دیده می

لیدی مد نظر خود  توانید از این قسمت، کلمه کقرار دارد که می Enter a search term or a topic عنوان
را وارد کرده و سپس روی آیکون جستجو کلیک کنید. پس از اینکه آنالیزهای این ابزار به اتمام رسید، پنجره  

 .توانید نتایج را مشاهده کنیدشود که در آن میجدیدی برای شما باز می
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 گ دیجیتال مارکتین < آمار ابزار گوگل ترندز در رابطه با عبارت

 

در این مثال از عبارت کلیدی" دیجیتال مارکتینگ" استفاده شده است. با توجه به نموداری که نمایش داده  
این کلمه کلیدی تا چه میزانی بوده  توانید بررسی کنید که در هر دوره زمانی میزان محبوبیت  شود، میمی

نیز وجود دارد و این امکان را به  Compare است. اگر دقت کنید در کنار کلمه کلیدی شما، گزینه ای با نام
دهد که کلمه کلیدی دیگری در آن وارد کرده و نتایج این دو کلمه کلیدی را با یکدیگر مقایسه کنید.  شما می

 :اینترنتی" را وارد کردیم تا با عبارت "دیجیتال مارکتینگ" آن را مقایسه کنیم در تصویر زیر ما عبارت "کار
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 ز مقایسه دو عبارت "دیجیتال مارکتینگ" و "کار اینترنتی" در ابزار گوگل ترند
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 های مختلف ابزار گوگل ترندزآموزش بخش 

دهد.  ستون افقی در این گراف مربوط به زمان بوده و ستون عمودی نیز میزان محبوبیت نسبی را نشان می
توانید مشاهده کنید، این موضوع است که گراف هر کدام از کلمات  گوگل ترندز می  هایی که دریکی از مزیت 

شود بنابراین به راحتی امکان مقایسه بین آنها به صورت بصری وجود  کلیدی با یک رنگ نمایش داده می
ناحیه جغرافیایی مربوط به کلمه کلیدی خود   Worldwide توانید از بخشدارد. با توجه به تصویر فوق می

ترندز نهایتا   ابزار گوگل  باشید که در  کنید. در نظر داشته  انتخاب  را  انتخاب کرده و کشورهای مختلف  را 
 .عبارت را با یکدیگر مقایسه کنید  5توانید می

های ترندز درج  در گام بعدی از مقاله آموزش گوگل ترندز قصد داریم شما را با فاکتورهایی که در باالی گراف
 :شده است، آشنا کنیم. بنابراین لطفا به تصویر زیر دقت کنید

 د پارامترهایی که در ابزار گوگل ترندز قابل تنظیم هستن 

توانید جغرافیای مورد نظر خود را انتخاب کرده و نتیجه جستجو را در آن ناحیه  می   1در بخش   :انتخاب محل ✓
توانید نام شهرهای کشور ایران را نیز  ه و می آنالیز کنید. جالب است بدانید، این موضوع شامل تحریم نشد

 .وارد کنید 
توانید بازه مد نظر خود را وارد کنید تا نتایج آنالیز بر اساس دوره انتخابی شما  ، می 2در بخش   :بازه زمانی ✓

 .توانید سابقه جستجوها را از چند ساعت تا چند ماه و حتی سال محدود کنیدارائه شود. در این بخش می 
بندی موضوعی کلمه کلیدی خود انتخاب کنید. برای مثال  توانید دسته ، می3در بخش   :جستجوموضوع   ✓

است. این کلمه هم برند یک کامپیوتر و هم یک میوه است.   apple تصور کنید که کلمه کلیدی مد نظر شما
 . باشید تری دسترسی داشته توانید به آنالیز دقیق با انتخاب دسته متناسب با کامپیوتر، شما می 

توانید انتخاب کنید  توانید نوع قالب جستجو را انتخاب کنید. به طور مثال می، می 4در بخش   :نوع جستجو ✓
 .قالب مد نظر شما تصویر، اخبار، جستجوی یوتیوب و ... باشد  که

"+" توانید از عالمت توجه کنید که اگر قصد داشته باشید یک کلمه کلیدی را در چند دسته بررسی کنید می
نویسی، بازاریابی دیجیتال  های برنامهاستفاده کنید. به طور مثال قصد دارید که طراحی سایت در زمینه

 .توانید وارد کنیدمی نویسی+ بازاریابی دیجیتالبرنامه ها را به صورتجستجو شود در این صورت دسته
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 های منحصر بفرد گوگل ترندز آشنایی با ویژگی 

شود  ینجا در بحث آموزش گوگل ترندز تالش شد تا مباحث عمومی بیان شوند، اما آنچه که باعث میتا به ا
 :این ابزار قدرتمند بسیار پرطرفدار باشد، در زیر به آن اشاره شده است

 Interest By Subregion ویژگی

توان نتایج جستجوی این ابزار را با توجه به کشور  توضیح داده شد که چگونه می  اگر خاطرتان باشد در باال
توانید بر اساس شهرهای  شما می interested by subregion خاصی محدود کرد. با استفاده از ویژگی

تر و محدودتر کنید. برای درک این موضوع لطفا به تصویر زیر دقت هر کشور نیز جستجوی خود را خاص
توانید مشاهده کنید که میزان جستجوی کلمات کلیدی مد نظر د. در بخش سمت راست این تصویر می کنی

دیجیتال  بحث  اطالعات،  این  داشتن  با  است.  بوده  بیشتر  همه  از  کشور  شهرهای  از  یک  کدام  در  شما 
 .مارکتینگ شما هدفمندتر خواهد شد
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 زدر ابزار گوگل ترند Interest By Subregion ویژگی

 :شویدهای زیر روبرو می با گزینه Subregion  ر بخشد

 ز در گوگل ترند Interest By Subregion تنظیمات بخش
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 بر روی شهر قرار دهید، الزم است تا گزینه   برای اینکه بتوانید در گوگل ترندز، نوع مشاهده آنالیز را :1بخش   ✓
Subregion را انتخاب کنید. 

رت لیستی بررسی کنید.  توانید نتایج نمایش داده شده شهرها را به صو به کمک این قسمت می :2بخش   ✓
اگر صفحه خود را به صورت نصف، تغییر سایز دهید، با کمک این بخش نتایج شهرها همچنان نمایش داده  

 .شودمی
توانید از این  اگر قصد دارید نتایج آنالیز گوگل ترندز را به صورت یک فایل اکسل داشته باشید، می :3بخش   ✓

 .بخش استفاده کنید 
صفحه مذکور را کپی کرده و در سایت خود از آن استفاده   HTML توانید کدهایاز این قسمت می  :4بخش   ✓

 .ید کنید یا نحوه نمایش را به صورت موبایل یا دسکتاپ تنظیم کن
های مجازی تعریف شده  توانید نتایج به دست آمده از آنالیز را در محیط از طریق این گزینه هم می  :5بخش   ✓

 .به اشتراک بگذارید

Related Topics و Related Queries 

در این بخش،  های آن است.توان گفت که این بخش از ابزار گوگل ترندز جز پرکاربردترین بخش شک میبی
ها  دهد که کاربران بر اساس آنبه شما یک لیست از کلمات کلیدی مشابه و پرکاربرد ارائه می  گوگل ترندز

اند به محتواهایی نزدیک به محتوای شما برسند. باید در نظر داشته که محتواهای این بخش به توانسته
 :شوددو دسته تقسیم می

 ز برای عبارت "کار اینترنتی" در ابزار گوگل ترند Related Queries بخش
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✓ Related Topics:  توانید عناوینی را که با موضوع شما مناسب است مشاهده کنیددر این قسمت می. 
✓ Related Queries: ا به سواالتی  مربوط  نیر  و  این بخش  به موضوعات  آنها  با جستجو  کاربران  که  ست 

 .محتوای مد نظر شما خواهند رسید

های پیش رو آشنا  تا به این مرحله از آموزش استفاده از گوگل ترندز، تقریبا با نحوه فعالیت این ابزار و گزینه
ل کاربری آن آشنا  با پن   توانید محیط کاربری گوگل ترندز را بهتر مشاهده کرده وشدید. اما در ادامه می

 .شوید

 آشنایی با پنل کاربری گوگل ترندز

برای دسترسی به بخش پنل کاربری گوگل ترندز بعد از وارد شدن به صفحه اصلی این ابزار در قسمت باال  
یک منوی همبرگری قرار دارد، که با کلیک روی آن یک منو باز   Goole Trends سمت چپ و در کنار لوگوی

 :شودمی

 زهای مختلف ابزار گوگل ترندآموزش استفاده از بخش

  :Trending Searches بخش 

ای ترندز شما می در  گوگل  ابزار  از  را  ن بخش  پرکاربرد  ترندهای  ناحیه  و  جغرافیا  به هر  توجه  با  تا  توانید 
مشاهده کنید. البته باید در نظر داشته باشید که با توجه به بحث تحریم ایران، این بخش از داخل کشور  

تایید کنید تا اطالعات  می توانید   Subscribe غیر قابل دسترس است. البته در همین بخش و از طریق
 .برای شما ایمیل شوند
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 زدر ابزار گوگل ترند Trending Searches بخش

البته با   های خبریتوان متوجه شد که این موضوع برای سایتبا کمی دقت می  بسیار با اهمیت است. 
ساعت گذشته مطلع  24توانید از ترندهای  می Subscribe از بخش Realtime search trends انتخاب

نیز وجود دارد که نشان دهنده آخرین تغییرات طی   ترند یک نمودار  کنار هر  البته در  ساعت    24شوید. 
 .باشدگذشته می

  Year in Search بخش 

توانید از برترین ترندها در هر سال باخبر شوید. برای این موضوع  ز این گزینه در گوگل ترندز می با استفاده ا
کنیم. البته باید این موضوع را در نظر داشت می  year in search نیز مطابق با تصویر زیر اقدام به انتخاب

آن از برترین ترندهای آن سال صحبت  کند و در  که گوگل با استفاده از این ابزار هر ساله کلیپی را منتشر می
 .کندمی

 آموزش استفاده از گوگل ترندز و بحث بازاریابی 

کلمات   بهترین  بتوانید  این دلیل است که شما  به  ابزار،  این  فعالیت  ترندز و  از آموزش گوگل  تمام هدف 
ضیح در ادامه مقاله  گذاری کنید. با این توسایت خود انتخاب کرده و بر روی آن سرمایهکلیدی را برای وب

تواند موثر واقع  خواهیم بررسی کنیم که چرا این ابزار برای بازاریابی دیجیتالی میگوگل ترندز چیست می
 :شود
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های فروشگاهی بسیار مشاهده  سایت این موضوع در وب  :می توانید از ترندهای مناسبتی یا فصلی آگاه شوید  ✓
کنند. در این شرایط استفاده  ی به صورت مقطعی و مناسبتی می شده است که اقدام به ارائه خدمات یا کاالی

 .های گوگل شودها توسط خزنده تواند باعث دیده شدن سایت آن از کلمات کلیدی مناسب می 
این   :ها برای محتوای خود به عنوان کلمات کلیدی استفاده کنیدتوانید عبارات مناسب را به جای تک واژهمی ✓

شود قبل از اینکه  تواند بهترین تاثیر را داشته باشد. پیشنهاد می ه سایت شما می موضوع در رتبه و جایگا
عموما در این شرایط افراد به سراغ تک    گوگل ترندز و نتایج آن را بررسی نکردید، محتوایی تولید نکنید زیرا

شد و رقابت برای این  تواند انتخاب خوبی باکه این موارد نمیروند در صورتی واژه به عنوان کلمه کلیدی می 
بخش کلمات کلیدی باشد  تواند الهام کلمات بسیار زیاد است. ابزار گوگل ترندز با پیشنهاد عبارات مشابه می 

توانند محتوای شما را خاص کرده و امکان مشاهده آنها  که به صورت یک رشته کلمه است. این کلمات می
 .را توسط کاربر افزایش دهد

کنید، شما به عنوان شخصی که تولید محتوا می  :انید محتوا های پرمخاطب را پیدا کنیدتوبا گوگل ترندز می ✓
الزم است تا بر روی محتواهایی سرمایه گذاری کنید که توسط بازدیدکنندگان مورد توجه است. با ابزار گوگل  

ها بازدید و به کمک آنتوانید به صورت روزانه، ساالنه، مناسبتی و ... موضوعات مهم را پیدا کنید ترندز می
 .سایت را افزایش داده و رتبه سایت خود را بهبود دهید

از فاکتورهایی که در سئوی سایت تاثیر مثبتی دارد، توجه به   :توانید تقویم محتوایی ایجاد کنیدمی ✓ یکی 
دنبال آن تاریخ نشر مطالب است. شما باید در زمانی مطالب خود را در اینترنت قرار دهید که کاربران به  

های انجام شده بتوانید متوجه شوید که هر سال در ماه مهر عبارت  هستند. به طور مثال اگر طی بررسی 
توانید محتوای خود را در ماه مهر منتشر  ترین جستجو را دارد، بنابراین می کلیدی "خرید کتانی مدرسه" بیش 

 .که توسط کاربران دیده شود، باالتر رودکنید تا احتمال این 
کنیدمی ✓ شناسایی  را  خود  هدف  منطقه  می :توانید  حرفهاگر  صورت  به  را  خود  مخاطبان  و  خواهید  تر  ای 

مندتر پیدا کنید، می توانید با گوگل ترندز، بررسی کنید در کدام شهر و یا منطقه جغرافیایی، به حوزه  هدف
گذاری و تبلیغات در آن منطقه خاص تری وجود دارد تا بر اساس آن اقدام به سرمایه کاری شما عالقه بیش

 .کنید
توانید  با توجه به توضیحات باال، با ابزار گوگل ترندز می :ریزی کنیدوانید استراتژی خاص یوتیوب را برنامه می ت ✓

تری دارد را به  ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر شده را نیز آنالیز کنید و مواردی که در یوتیوب طرفدار بیش 
های خود  آورید، برای انتشار فیلم دست میرندز بهسادگی پیدا کنید، بنابراین با این اطالعاتی که از گوگل ت

 .یک استراتژی صحیح تنظیم کنید
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 بندی جمع

وکار اینترنتی و یا یک وبمستر و یا حتی مدیر یک سایت باید با ابزارهای شما به عنوان یک مدیر کسب 
وکارتان را  تر کسب ریعحوزه کاری خود به خوبی آشنا باشید تا بتوانید با استفاده از این ابزارها، هر چه س

ای از آن استفاده صورت حرفهرونق دهید، ابزار گوگل ترندز یکی از ابزارهایی است که حتما باید بتوانید به
کنید، به همین دلیل در وبکیما تصمیم گرفتیم مقاله گوگل ترندز چیست؟ آموزش استفاده از گوگل ترندز را  

 .وکارتان استفاده کنیدخیلی ساده از گوگل ترندز برای رشد کسب برای شما تهیه و منتشر کنیم تا بتوانید  

در انتها امیداوریم که مقاله آموزش استفاده از گوگل ترندز برای شما مفید و کاربردی واقع شده باشد و با 
ز و استفاده از آن بتوانید از ابزار گوگل ترندز به خوبی استفاده کنید، هرگونه سوالی در رابطه با گوگل ترند

نحوه استفاده از آن دارید در انتهای همین مقاله و در بخش نظرات سایت مطرح کنید تا تیم پشتیبانی 
سریع در  پاسخوبکیما  زمان  میترین  پیشنهاد  همچنین  باشند،  عزیزان  شما  مقالهگوی  بهترین    هایکنیم 
را نیز   افزایش رتبه اکسا  و فاکتور سئو و افزایش رنک گوگل ۲۰۰  و سئو و بهینه سازی سایتابزارهای رایگان  

 . بودیدکه تا انتهای این مقاله همراه وبکیما مطالعه کنید، ممنون از این

 نبع: آکادمی وبکیما م
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