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“เพิ่มยอดขาย สร้างลูกค้าใหม ่ขยายกจิการ” 
 

 
Google Ad words คืออะไร ? 
     คือโฆษณาที่อยู่บนหน้า Search Engine ของ Google ทีท าให้คุณมีโอกาสได้เจอผู้ที่มี
โอกาสเป็นลูกค้า หรือผู้ที่ก าลังค้นหาสนิค้าหรือบริการของคุณและตดัสินใจซือ้สินค้าของคุณ 
ทั้งนี้ adword จะเสียเงินค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น ถ้าไม่มีคนคลิกก็ไม่เสียเงิน 
และคุณยังสามารถก าหนดงบประมาณได้ด้วยตัวเอง และโฆษณา และสามารถติดหน้าแรก 
google ในเวลาไม่กี่นาท ี
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เพราะเหตใุดจึงต้องใช้ Google AdWords กับเรา ? 

 ดึงดูดลูกค้าเพิม่ขึน้ เพิ่มยอดขายออนไลน์        เข้าถงึกลุ่มเปา้หมายในเวลาทีเ่หมาะสม 

 โฆษณาในทอ้งถิน่หรอืทัว่โลก                     เราพรอ้มชว่ยเหลือคณุเสมอ โทร.094-326-6552 
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“แพค็เกจราคาโฆษณา Google Adwords”  

 
 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% 

 ค่าบริการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2% 

 ค่าบริการเติมเงินไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
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Google Display คืออะไร ? 

    Google Display ก็คือการน ารูปภาพ ข้อความ โฆษณากระจายตามเว็บไซต์ท่ีเป็น
พันธมิตร เช่น youtube,mthai.com,sanook.com และเว็บอื่นๆ อีกมากมาย ข้อดีของ
โฆษณาแบบนี้ สามารถสร้างแบรนดแ์ละชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณสร้างการรับรู้ของ
แบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่โฆษณาไดด้ีกว่าและนอกจากนี้คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย
หรือเว็บไซต์ได้ตามต้องการ และสามารถควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย 

 
 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% 

 ค่าบริการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2% 

 ค่าบริการเติมเงินไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
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 Search Engine Optimization Services (SEO) 

ให้บริการ รับท า SEO ติดหน้าแรก google โดยมืออาชีพ  

Search Engine Optimization หรือเรียกสั้นๆว่า เอส อี โอ SEO คือการจัดการท าให้เว็บไซต์ของ

เรา ให้ติดอยู่ในหน้าแรกหรืออันดับต้นๆ ของ Search Engine เช่น Google เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้า

สามารถค้นหาเราเจอได้ง่าย จากค าคน้หาที่ลูกคา้ต้องการ ซ่ึงแน่นอนว่าหากเว็บไซตข์องเราอยู่ใน

อันดับต้นๆของ Google โอกาสที่ลูกคา้จะเข้ามาใช้บริการหรือซ้ือสินค้า ของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วย ดังนั้นหากจะบอกว่า การท า SEO นั้น ถือเป็นอาวุธทางการตลาด ที่ทรงอิทธิพลอย่าง

มาก ก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่

 

 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% 

 ค่าบริการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2% 
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การโพส เป็นการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ทางอินเตอร์เนตโดยตรง ช่วยเพิ่มช่อง

ทางการขาย, การบริการ, การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เป็นการสื่อสารที่ ตรง

กลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มกลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเร่ืองของคุณภาพ

เว็บไซต์ ให้ดีขึ้นได้ด้วย 

 

 

 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% 

 ค่าบริการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 2% 
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ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ท า Google SEO กับบ้านเว็บไซต์ 

# ช่ือเว็บไซต์ ค ำค้นที่ใช้ อันดับบน Google 

1 www.thaiayutthaya.com รับสร้างบ้านทรงไทย  1 
2 www.grammaradv.com ป้ายโฆษณา 1 
3 www.sor-charearn.com รับชุบ EDP 1 
4 www.futureworldshop.com จ าหนา่ยอุปกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ 1 
5 www.kritsanakarn.com อิฐมอญ 1 
6 www.gracebetter.com ใยสงัเคราะห์  1 
7 www.perfecthomecenter.com ถงับ าบดัราคาถกู 1 
8 www.mastermoderndesign.com ท าป้าย  2 
9 www.thaibizpartner.com ซือ้ขายกิจการ 2 
10 www.precastpc.com precast  2 
11 www.firemaxprotect.com เคร่ืองดบัเพลงิ  3 
12 www.kpsconcrete.com รับตอกเสาเข็ม  3 
13 www.sl-hammer.com ตอกเสาเข็ม  3 
14 www.rpkdrink.com อุปกรณ์ชาไขม่กุ 3 
15 www.tax-xengineering.com ระบบบ าบดัอากาศ 3 
16 www.speaking-club.com เรียนภาษาองักฤษส าหรับเด็ก  3 
17 www.ขายแอร์บ้านราคาถกู.com แอร์บ้านราคาถกู 5 
18 www.grandsteps.com โรงงานผลิตกระเป๋า  5 
19 www.baanwebsite.com รับออกแบบเว็บไซต์  2 
20 www.baanwebsite.com รับท าเว็บไซต์ 4 
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