
 

 

 

 2018اکتبر  |سئو  یترفندها نیآخر

 

شناختن آنها در  و نهیزم نیدر ا تانیهاتیبهتر کردن وبسا یبه حال چند مقاله در رابطه با سئو و چگونگ تا

سئو  یکارها و ترفندهاراه نیآخر یبه معرف زیمطلب ن نی. در امیاقرار داده ارتانیجستجو در اخت یموتورها

 تیآپد 12حدود  2018است. در سال  هماه مهر منتشر شد 16 یعنیاکتبر  8 خیپرداخت که در تار میخواه

و از  دیروز باشبه دیخواهیاما اگر م میاز آنها را قبال مرور کرد یدر رابطه با سئو اعالم شد که برخ دیجد

 .دیمقاله همراه ما بمان نیا یهاحتما تا انت د،یعقب نمان یجهان یجامعه

 

و در آخر آنها را  دیداشته باش یقیدق یزیربرنامه زیچهمه یمنظم باشند و از قبل برا تانیهایاستراتژ دیبا-1

 .دیکن بیسئو ترک یدیکل یهابا جنبه

 

 
 

 دارد: یدیکل یهنوز هم نقش دئویو -2

مارها آدر جهان است.  ینترنتیا یموتور جستجو نیپس از گوگل، پرکاربردتر وبیوتیدر حال حاضر  •

 دینبا نیبنابرا کنند،یاستفاده م وبیوتینفر در جهان به صورت روزانه از  اردیلیم 1که حدود  دهندینشان م

 مخاطبان را از دست داد. نیا

تماشا انتخاب  یرا برا لمیف لم،یمتن و ف نیدرصد از مردم ب 72هستند که  نیاز ا یها حاکپژوهش •

 گرفت. دهیرا ناد یریتصو یمحتوا دیعنوان نبا چی. پس به هکنندیم



 

 

. کنندیرا جذب م یشتریو مخاطبان ب شوندیم (share) ریش یمجاز یهابه سرعت در شبکه دئوهایو •

کامنت  یمردم برا لیدال نیاز مهمتر یکی شوند،یکه به صورت زنده منتشر م ییدئوهایآمارها نشان داده که و

 هستند. سبوکیدر ف یگذار

 است. راه نیبهتر دئویدر آن بچرخند، و یشما متوقف شوند و کم تیمردم در وبسا دیخواهیاگر م •

 شده باشد. شیرایو یاکوتاه، جذاب و خالقانه باشد و حرفه دیخوب با یدئویو کی •

 

 

 در سئو دئویو نقش

 هستند: شرفتیدر حال پ یصوت یجستجوها -3

مثال  یادارد بر یادیز یایروش مزا نیاست. ا شیصحبت کردن رو به افزا قیروزها جستجو از طر نیا •

تجو را روش جس نیاپل و آمازون ا یهاو خوشبختانه شرکت ستندیکردن ن پیمجبور به تا گریمخاطبان د

 اند.کرده یجهان

هوشمند خود  یا گوششما ب ایمثال آ یبرا د،یشیندیب یجستجو به روش صوت یچگونگ یدرباره •

پس  "کجاست؟ یفیق یفروشگاه بستن نیبهتر" دییگویم ای "یفیق یبستن نیبهتر" د؟یکنیصحبت م نگونهیا

 .دیینما دیمحتوا تول د،یکنیهمانطور که جستجو م

راد مثال اف یداشت برا دیخواه یدسترس یشتریب یهایبه مشتر د،یداشته باش یصوت یاگر جستجو •

 باشد. یار سختک شانیکردن برا پیتا دیکه شا یبا شما ارتباط برقرار خواهند کرد، در صورت یکهنسال به راحت

شما و مخاطبانتان  نیاعتماد ب جادیمدت باعث ا یموضوع در طوالن نی. ادیبه سوال مخاطبانتان پاسخ بده-4

کرده و  یرا بررس یمیقد یهادگاهید د،یحاال شروع کن نیاز هم د،یکار را نکرد نی. اگر تا به حال اشودیم

 یمجاز یها. در شبکهدیبده تیاهم هاطبمخا ازیو به ن دیینما هیبا عنوان پاسخ به سواالت متداول ته یمطلب

تر آنها را مشتاق ز،یچالش برانگ یهاو با طرح سوال دیهم بهتر است جواب آنها را به زبان محاوره و آسان بده

 .دیکن

 
 

 

 

 
 



 

 

 در سئو یصوت یها جستجو

 م؟یبده شیرا در گوگل نما تمانیوبسا تریطوالن یبهتر و در زمان چطور

که  ییتوا. مح"محتوا هنوز هم پادشاه است"کوتاه خالصه کرد،  یجمله کیدر  توانیسوال را م نیا جواب

 یالصه نکاتقسمت به صورت خ نیشما دارد، در ا تیدر محبوب ییآن نقش بسزا دیتول یو چگونگ کندیم دیتول

 گفت: میخواه تانیبهتر شدن محتوا یرا برا

 خوب، روان و درست باشد. دیمتن با •

 .دیسیها ننوپس مثل ربات د،یستیربات ن کیشما  •

 .دیباش در گوگل را از آن خود کرده یمرتبط یهادواژهیتا کل دیاز کلمات مترادف استفاده کن •

  یبستن نیمثل: بهتر کنندیاستفاده م مدتیرت طوالنکه مردم آنها را به صو دیکار ببررا به ییهاجمله •

 تهران کجاست؟ یفروش

 .دیانتخاب کن قیدق یلیرا خ تانیهاعبارت •

بلند شجاع  یهادر استفاده از عبارت نیبنابرا میاز نوشتن، صحبت کن ترعیسر میتوانیما م یهمه •

 .دیباش

 .دیاز زبان محاوره استفاده کن •

 .دیزینوشتن بپره دهیچیاز پ •

 .دیبا مخاطب صحبت کن •

 

 

 یحتواهامهمواره  د،یدر بازار شلوغ محتوا محبوب بمان یشتریکه مدت ب نیا یبرا میکنیم هیآخر توص در

 .دیمطابقت بده دیجد یارهایرا با مع تانیهاو با نوشته دیخود را بخوان یدیتول

 

 

 


