طراحی سایت و به کار گیری آن در بازاریابی ایىتروتی
طشاحی عبیت ّ ثَ کبس گیشی آى دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی اغلت کغتّکبس ُبی کْچک ،صهبى ّ ُضیٌَ صیبدی سا صشف طشاحی
عبیتی هی کٌٌذ کَ ًَ تٌِب ثَ کبسثشاى تجشثَ کبسثشی خْثی هی دُذ ،ثلکَ اطالعبت الصم سا ثشای تجذیل ثبصدیذکٌٌذگبى ثَ
هؾتشیبى داساعت.
ثب تْجَ ثَ ُضیٌَ ُبیی کَ کغت ّ کبسُب صشف فعبلیت دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی هی کٌٌذ ،ثبیذ عخت ثکْؽیذ تب ثب طشاحی
عبیتی هٌبعت ،ثبصاس سا ثشای کغتّکبس خْد پیذا کشدٍ ّ ًتبیج هثجتی سا ثشای آى سلن ثضًیذ.
اهب اگش ثبصدیذکٌٌذٍ کبفی ثَ عوت ّة عبیت ؽوب ًیبیذ چَ؟ اگش ّة عبیت ؽوب تشافیک جذیذی سا ثَ عوت خْد ُذایت
ًکٌذ ّ یب دس هْتْس ُبی جغتجْ ًوبیبى ًؾْد چَ؟
هتأعفبًَ ایي ؽشایطی اعت کَ ثشای ثشخی اص کغت ّ کبسُبیی کَ اص هؾبّساى خْثی اعتفبدٍ ًوی کٌٌذ پیؼ هی آیذ،
کَ ًَ تٌِب آصاس دٌُذٍ اعت ،ثلکَ هی تْاًذ ثغیبس ُضیٌَ ثش ُن ثبؽذ.
ثشای جلْگیشی اص ایي هؾکالت ّ ُوچٌیي جلْگیشی اص ثَ ُذس سفتي هٌبثع هبلی ّ صهبىً ،کبتی سا دس ایي همبلَ رکش هی کٌین
کَ ثَ ؽوب کوک هی کٌذ تب عبیت خْد سا دس هیبى ثبصاس ُذف کغتّکبس خْد تشّیج ّ گغتشػ دُیذ ،تشافیک ثیؾتشی ثَ
عوت ّة عبیت ُذایت کٌیذ ،سًکیٌگ عبیت خْد سا دس هْتْس ُبی جغتجْ افضایؼ دادٍ ّ کغتّکبس خْد سا ثَ عوت
هْفمیت عْق دُیذ.
بهیىه سازی سایت برای مىتىر های جستجى:
حمیمتب عئْ ،ثِتشیي گضیٌَ ّ اّلیي لذم ثشای دسیبفت ًتبیج ثِتشی اص عبیت اعت .ایي ًکتَ ثغیبس حیبتی ّ حبئض اُویت
اعت کَ عبیت ؽوب ثبیذ ثشای هْتْس ُبی جغتجْ ثِیٌَ عبصی ؽذٍ ثبؽذ .صیشا کَ ثذّى عئْ ،عبیت ؽوب ؽبًظ
ثغیبس کوی داسد تب ثتْاًذ هیبى خیل عظین عبیتُبیی کَ اص لجل ثِیٌَ عبصی ؽذٍ ّ ثَ خْثی دس سًکیٌگ لشاس گشفتَ اًذ،
لذ علن کٌذ ّ خْدی ًؾبى دُذ.
وقشه سایت و فایل های :Robot
فبیل ُبی  )Robot (robots.txtفبیلُبیی ُغتٌذ کَ اعپبیذس ُبی هْتْسُبی جغتجْ ّلتی عبیتی سا ثبدیذ هی کٌٌذ اثتذا
ثَ دًجبل آىُب هی گشدًذ .آىُب ًمؼ دعْت ًبهَ ُبیی سا ایفب هی کٌٌذ کَ اثضاسُبی هْتْسُبی جغتجْ سا ثَ ًمبطی اص
عبیت ُذایت هی کٌذ کَ ثبیذ خْاًذٍ ّ ثبیگبًی ؽًْذ.
فبیل ُبی دیگشی کَ ثَ اعپبیذس ُبی هْتْس ُبی جغتجْ دس پیذا کشدى اطالعبت کوک هی کٌذً ،مؾَ عبیت اعتSite .
 Mapکَ دس طشاحی عبیت ًمؼ هِوی سا ایفب هی کٌذ ،ثب ًؾبى دادى لیٌک ُبی هٌبعت ّ فشاُن کشدى هغیشی ُوْاس
ثشای اعپبیذس ُبی هْتْس ُبی جغتجْ ،فشایٌذ یبفتي اطالعبت ّ هحتْاُبی عبیت دس صفحبت هختلف سا تغشیع هی ثخؾذ.
Link Building
ثیؼ اص  %57سًکیٌگ عبیت دس گْگل ثَ لیٌک ُبی ّسّدی اختصبؿ داسد کَ اص عبیت ُبی هعتجش ثَ عوت عبیت ؽوب
ُذایت هی ؽْد.
گْگل عبیت ُبیی کَ الذام ثَ خشیذاسی لیٌک هی کٌٌذ ّ یب جضّ لیغت لیٌک ُبی اعپن ُغتٌذ سا تٌجیَ کشدٍ ّ آى ُب سا
اص سًکیٌگ هحشّم هی کٌذ .عبیت ُبیی کَ پش اص لیٌک ُغتٌذ ّ صفحبت هتعذدی سا ثَ لیٌک ُبیؾبى اختصبؿ دادٍ اًذ،
جضّ عبیت ُبی اعپن هی ؽٌبعذ ّ ،آًِب سا اص سًکیٌگ هحشّم هی عبصد ّ توبم لیٌکُبیی کَ دس آى ُب ّجْد داسد ،اعپن

ؽٌبختَ هی ؽْد.
ؽوب ثشای تجبدل لیٌک ثبیذ عبیتُبیی سا دس ًظش ثگیشیذ کَ هحتْای ثب کیفیت ّ هشتجظ تْلیذ هی کٌذ ّ داسای سًکیٌگ
هٌبعت ّ هحتْای هعتجش اعت.
بازاریابی از طریق ایمیل
ؽوب هی تْاًیذ ثب اسعبل ایویل ُبیی کَ هحتْی هطبلت هفیذ اعت ّة عبیت خْد سا تشّیج دُیذ .افشادی کَ دس عبیت
ؽوب ثشای دسیبفت ایویل ّ اخجبس ّ همبالت ثجت ًبم هی کٌٌذ ،یکی اص هِن تشیي هٌبثع ؽوب هحغْة هی ؽًْذ .پظ ععی
کٌیذ ثب اسعبل ایویل ُبی هفیذ ًظش آى ُب سا جلت کٌیذ .دس ایویل ُبی خْد آدسط عبیت سا لشاس دُیذ تب دعتشعی ثَ آى
آعبى ثبؽذ ّ آى ُب سا تؾْیك کٌیذ کَ اص عبیت ؽوب ثبصدیذ کٌٌذ.
دس عبیت خْد حتوب ثَ صْست هذاّم ّ هشتت ،هحتْای تبصٍ لشاس دُیذ ّ اص طشیك ایویل ثمیَ افشاد سا اص ایي هحتْای جذیذ
هطلع کٌیذ.
صفحه فرود
دس صْستی کَ ؽوب اص تجلیغبت ّ یب یکی اص سّػ ُبی ثبصاسیبثی ایٌتشًتی ثشای تشّیج عبیت خْد اعتفبدٍ هی کٌیذ ،ععی
کٌیذ تب ُویؾَ ثبصدیذ کٌٌذگبى سا ثَ صفحَ اصلی عبیت خْد ًفشعتیذ .صفحَ ی دیگشی طشاحی کٌیذ کَ هشتجظ ثب تجلیغ
ؽوب ثبؽذ ّ ثبصدیذ کٌٌذٍ سا ثَ عوت آى ُذایت کٌیذ؛ تب اطالعبتی سا کَ ثَ خبطش آى جزة ؽذٍ اعت ،ساحت تش پیذا کٌذّ .
دس ًِبیت هی تْاًیذ دس ایي صفحَ ،اطالعبت ّ لیٌکی اص ثمیَ صفحبت عبیت لشاس دُیذ کَ ثشای اطالعبت ثیؾتش ثَ آى ُب
هشاجعَ کٌذ.
سخه وهایی:
اگش ؽوب عبیتی داسیذ ّ یب ثب خْاًذى ایي دعتَ اص همبالت تصوین ثَ طشاحی عبیت ّ حضْس حشفَ ای دس فضبی هجبصی
گشفتَ ایذ ،ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ کبس ؽوب ثَ ُویي جب ختن ًوی ؽْد .دس ّالع کبس اصلی ؽوب اص ثعذ اص طشاحی عبیت
آغبص هی ؽْد .ؽوب ثبیذ ثَ فکش گغتشػ حضْس دس فضبی ّة ثبؽیذ ّ ثب اعتفبدٍ اص سّػ ُب صحیح ّ اصْلی دس عشصَ
سلبثت خْدی ًؾبى دُیذ.

ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ:
اثشات تشّیج ّ گغتشػ عبیت ،تٌِب هتْجَ خْد عبیت ًوی ؽْد ،ثلکَ ثَ صْست کلی کغتّکبس ؽوب سا ًیض دس ثش خْاُذ
گشفت.

ّة عبیت ؽوب اصلی تشیي داسایی ؽوب دس ثبصاسیبثی ایٌتشًتی اعت کَ اگش اص آى ثَ خْثی اعتفبدٍ ًکٌیذ ًَ ،تٌِب توبم
تالػ ُبی ؽوب سا ثَ ُذس خْاُذ داد ،ثلکَ کغت ّ کبس ؽوب سا ًیض ثب ؽکغت هْاجَ خْاُذ کشد.
پظ تالػ کٌیذ کَ ثعذ اص عبختي عبیت خْد ،تشافیک ّ سًکیٌگ آى سا ثبال ثجشیذ ّ تْجَ ثبصاس سا ثَ خْد جلت کٌیذ.

