ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ

ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
ﺳﺌﻮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻧﻬﺎ دارد اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ  ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ  ،ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ وب ﮐﻮ وب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و
ﺻﺤﯿﺢ رﻧﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺳﺌﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺌﻮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ وب ﮐﻮ وب در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮏ ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ روز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻣﻮارد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﺳﺎﯾﺖ  -ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ  -رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ  -ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ
روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ و  ...ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮق ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ وب ﮐﻮ وب ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ را دارﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دﻗﺖ در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﮐﻮ وب اﺑﺘﺪا ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﺌﻮ ﺣﺮﻓﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و دارای رﻧﮏ ﺑﺎﻻ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﯾﺎ روﯾﺎ
ﺳﺌﻮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ) وب ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ( ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻣﺮی زﻣﺎن ﺑﺮ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻ آوردن ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺣﺴﺎس ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  ...و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎری ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
ﻧﯿﺎز دارد  .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻼن
ﺑﺴﯿﺎری را ﻓﺮﯾﺐ داده اﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و  ...ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
آورﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ  ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد  .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺌﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻓﻨﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ
در ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .

02122020215

|

https://webcoweb.com
)(3

|

webcoweb1@gmail.com

