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 یبرا نکیل بک مداوم ساخت تیموقع نیا به یابیدست دیکل. ستین یآسان کار جستجو یموتورها ستیل در تیموقع نیبهتر داشتن

 .شود یم ارائه شما به امر نیا یبرا ساده راهکار پنج نجایا در. باشد یم تیسا وب

 

 دیباش داشته قلم بر یدست

 

 تهداش معمول حد از شتریب یاطالعات و دانش موضوع آن دربارهء دیبا د،یدار تیفعال نهیزم آن در شما که یا رشته ای و صنعت هر

 بر نظر دیتجد هدف با( کلمه 055تا055)آموزنده و کوتاه مقاالت و!( دیبزن دیکل صفحه به یانگشت ای) دیریبگ قلم به یدست. دیباش

 رتبهء با و معتبر یتهایسا وب در ناشران ای و مقاالت یرکتوریدا یکایسند قیطر از را مقاالت نیا دیتوان یم. دیسیبنو خود کار بازار

 به ودش منتشر شما مقاله که یهنگام. داشت خواهد یبهتر جهینت مسلماً ها مکان نیا یدو هر در مقاالت انتشار. دیینما منتشر باال

 !دیکن شروع حاال نیهم پس. شد خواهد داده گانیرا نکیل بک ارائه ازیامت شما

 

 ارتباطات

 یم ریپذ امکان گرید یاجتماع یها شبکه از یاریبس مانند آنها از گرفتن نکیل و bookmarking یاجتماع یها حوزه کشف

 شنهادیپ ارائه یرو بر نیبنابرا. باشد یم باال اریبس و یانفجار صورت به یاجتماع یها شبکه نگونهیا در نکهایل ارتباط لیپتانس. باشد

 .دیکن کار شتریب( سودمند و گانیرا صورت به)یاجتماع یها شبکه با ارتباط ارتقاء یبرا ارزش با و مناسب

 

 گفتمان یتاالرها به یدسترس



 

 

 یبرا ییها نکیل بک ساخت به قادر سرعت به باشد، یم شما حرفهء با مرتبط که گفتگو یتاالرها در فعال مشارکت و نام ثبت با

 نیا که یشرط به. )شد دیخواه باشد، یم شما یامضا واقع به که ها تاالر نیا در لهایفا دادن قرار از استفاده با خود تیسا وب

 (بدهند شما به نظر مورد درمکان را نکهایل و لهایفا قراردادن اجازه گفتگو یتاالرها

 

 ییزهایچ یریادگی و آن در غاتیتبل یایمزا از دیتوان یم حال نیا با باشد، یم بحث قابل نکهایل نیا "یسئو زانیم" کهیحال در

 مورد، یب( کامنت)نظر چند لیدل به صرفاً اما -دیکن یم مشاهده را "هشدار" کلمهء یگاه چند هر. دیشو مند بهره کوچک هرچند

 به سرعت به آن جهءینت -دیده ادامه خود تیسا وب یبرا نکیل بک افتیدر و ها انجمن نیا با کار به و نکرده اسپم را ها تاالر نیا

 .گشت خواهد باز شما خود

 

 ها وبالگ یبرخ یبررس

 به اشم. باشد یم یساز نهیبه جامعهء در نکیل بک افتیدر و ساخت یکهایتکن نیتر یعموم از یکی ها، وبالگ یبرا نظر اظهار

 با همراه را خود مناسب و سازنده نظرات و نموده استفاده تیسا وب و حرفه یبرا متداول یها وبالگ یبرخ از دیتوان یم یراحت

 یبرا آن ""nofollow نوع و بوده ""dofollow نوع از وبالگ که دیشو مطمئن. دینمائ ارسال آنها یبرا خود تیسا وب نکیل

 .بود نخواهد سودمند شما

 

 ینابود ای زیتما

 که) اه نکیل بک ساخت هنگام شهیهم. باشد یم متفاوت یکم نکیل ساخت بحث در یمعن لحاظ از ،یتجار کیکالس عبارت نیا

 یزیمتما anchor یمتنها از دیکن یسع ینیمع سطح داشتن یبرا ،(دیباش کرده استفاده آن ساخت یبرا یروش هر از است ممکن

 باال احتمال تیسا وب صفحات یتمام در anchor متن و کسانی ینکهایل داشتن. دیینما استفاده خود وب صفحات سراسر در

 .داد خواهد شیافزا را جستجو یموتورها ستیل در شما تیسا وب سطح رفتن

 

 نکهایل به تعهد همه، از مهمتر



 

 

 ورتص به وندیپ یبرا خود نظر مورد ینکهایل تعداد تعهد و ثبات دارد؛ یمفصل بحث ها نکیل بک ساخت در یاستراتژ نیبهتر

 بورص کوچک یشکستها مورد در. دیبخش تحقق انهیماه صورت به را هدف آن به یابیدست و د،یینما مشخص و میتنظ را انهیماه

 .گشت خواهد باز شما خود به پاداش مانند شما، یکوش سخت جهینت -دیباش


