5راٌکبر ضروری سئو در سبل اول حیبت وة سبیت شمب
در حبل حبضز ثظیبری اس صبحجبى ّة طبیت هتْجَ اُویت ّ ارسع طئْ در هیشاى رػذ ّ تْطؼَ ّة طبیت خْد ػذٍ اًذ.
یک ّة طبیت کبهل ا ثِیٌَ طبسی ػذٍ در هْتْر جظتجْ ،رًکیٌگ ثِتزی دریبفت کزدٍ ّ در همبثل تزافیک ّة طبیت
ُذفوٌذ تزی دریبفت هی کٌذ ّ در ًِبیت  conversion rateثظیبر ثبالتزی خْاُذ داػت.
در ػیي حبل طئْ یک پزّطَ فْق الؼبدٍ طْالًی اطت ّ ُیچ چیش ًوی تْاًذ سهبى را تحت فؼبر لزار دُذ .سهبى السم اطت
کَ یک ّة طبیت ػْاهل هٌبطت ّ فبکتْرُبی لبثل اػتوبد در هْتْر جظتجْ ثزای خْد ایجبد ًوبیذ ّ تب ٌُگبهی کَ ایي
اتفبق ثیبفتذ ،ثظیبری اس تلع ُبی  off-siteطئْی ػوب ًتبیج حذاللی را ایجبد هی ًوبیذ.

اگر بً تبزگی وة سبیت خود را راي اودازی ومودي اید و بً دوببل راٌکبرٌبی سئو ٌستید ،در ایه مقبلً بً 5
روش کً ببید زمبن و اورژی خود را بر روی آن متمرکس ومبیید اشبري می کىیم.

خْدتبى ػخصبا اصْل اّلیَ طئْ را یبد ثگیزیذُیچ کن ّ کظزی در ّثلگ ُب ،همبالت ،گشارع ُب ،کتبة ُبی الکتزًّیک ،فیلن ُبی آهْسػیّ ،یذئْ ُب ّ ...در هْرد
آهْسع اصْل اّلیَ طئْ ّجْد ًذارد .ایي هظئلَ ثظیبر ضزّری اطت کَ ػوب ثَ ػٌْاى صبحت ّة طبیت در طی یک طبل
اّل راٍ اًذاسی ّة طبیت تبى خْد را ثب داًغ طئْ لذرتوٌذ تز ًوبییذ.
ُز چَ ثیؼتز در هْرد طئْ ثذاًیذ ،احتوبل کوتزی ّجْد خْاُذ داػت کَ تْطظ ػزکت ُبی ارائَ دٌُذٍ خذهبت طئْ،
اغفبل ػْیذ ّ احتوبل کوتزی ًیش ّجْد خْاُذ داػت کَ اتفبلی تصوین گیزی ًبدرطتی در هْرد طئْ داػتَ ثبػیذ .
راٌُوبی گْگل ) Bing ّ (Google webmaster guidelinesهحل خْثی ثزای ػزّع یبدگیزی طئْ هی ثبػذ .اس ایي دّ هٌجغ
ثَ ػٌْاى هٌجغ اطلػبتی در هْرد طئْ ثَ خْثی اطتفبدٍ ًوبییذ.
ثَ دًجبل ّثلگ ُب ّ ّة طبیت ُبی هؼتجز دیگز ُن ثبػیذ کَ هی تْاًٌذ کوکی در یبدگیزی اصْل طئْ ثبػٌذ ّ ثجیٌیذ کَ
دیگزاى در حزفَء ػوب چگًَْ اس طئْی ّة طبیت ثَ ًفغ خْد اطتفبدٍ هی کٌٌذ .ثب در ًظز گزفتي سهبى ّ یبدگیزی تبى در
اصْل طئْ (هی تْاًیذ در کلص ُب ّ طویٌبرُبی آهْسػی طئْ ّ یب اس طزیك هؼبّرٍء طئْ آى را یبد ثگیزیذ) ثِتز اطت

ثؼذ اس کوی گذػت سهبى اس طبخت ّة طبیت تبى ّ جلت اػتوبد هْتْر جظتجْ ،خْد را آهبدٍ ارتمبء ططح طئْ طبیت
ًوبییذ.

ایجبد ّثلگفْراا ّثلگ ًْیظی را ػزّع کٌیذ .حذالل ثب ارطبل ُفتَ ای یک هطلت در ُفتَ ػزّع کٌیذ ّ آى را تب رّسی یک هطلت پض
اس گذػت یک طبل اس سهبى حیبت ّثلگ تبى ثزطبًیذ .
هوکي اطت ثزای ػزّع ػجیَ یک هصیجت ثشرگ ثَ ًظز ثزطذ اهب پض اس گذػت هذتی هتؼجت خْاُیذ ػذ کَ ًْػتي
یک هطلت  053تب  533کلوَ ای چمذر آطبى خْاُذ ثْد.

ػوب یبد خْاُیذ گزفت کَ چگًَْ افکبر ّ ًظزات خْد را تذّیي ّ فزهْلَ ًوبییذ ّ ثَ طْر کلیً ،ظزی ارائَ کٌیذ .اگز ثَ
تْاًبیی خْد در ًْػتي اػتوبد ًذاریذ ّ یب ثب هْضْػبت هطبلت هؼکل داریذ ،اس کبرهٌذاى ّ ُوکبراى خْد در ایي کبر کوک
ثگیزیذ .
ثذتزیي کبری کَ هی تْاًیذ اًجبم دُیذ ،راٍ اًذاسی ّثلگی اطت کَ ثَ طْر هذاّم در آى الذام ثَ ثزّسرطبًی ّ ارطبل
هطبلت ًکٌیذ .
سهبى سیبدی طْل هی کؼذ کَ هِبرت ُبی ًْػتبری خْد را افشایغ دُیذ ،اُذاف خْد در آى را پیذا کزدٍ ّ تْطؼَ دُیذ،
اػتجبر خْد را ایجبد کزدٍ ّ خْاًٌذگبى ّفبداری در ّثلگ خْد جذة ًوبییذ .ثٌبثزایي اًتظبر رطیذى ثَ ًتبیج ػوذٍ ّ طزیغ در
ّثلگ را ًذاػتَ ثبػیذ .

ثب ایي حبل درطت هثل طبیت ػوبّ ،ثلگ تبى ًیش ثب گذػت سهبى در هْتْرُبی جظتجْ کظت اػتجبر هی ًوبیٌذ .ارطبل
هطبلت ُذفوٌذ در ّثلگ هی تْاًذ ػزّع خْثی ثزای ارتمبء رتجَ ثٌذی اس طزیك کلوبت کلیذی ثبػذ ّ حضْر ًبم تجبری
ػوب در فضبی آًلیي را افشایغ دُذ.

حضْر در ػجکَ ُبی اجتوبػیاگز فکز هی کٌیذ فمظ حضْر در ػجکَ ُبی اجتوبػی کبفی اطت ،طخت در اػتجبٍ ُظتیذ ّ اس پیبهذُبی آى ثؼذاا هتؼجت
خْاُیذ ػذ .ثبساریبثی ػجکَ ُبی اجتوبػی ًیبس ثَ صزف سهبى سیبدی ًظجت ثَ آًچَ ػزکت ُب تصْر هی کٌٌذ داػتَ ّ
ًیبس ثَ اطتزاتژی ُبی کبهل ّ لذرتوٌذی ثزای اجزا دارد .ثٌبثزایي چؼن ثظتَ در ایي کبر ثبساریبثی رطبًَ ُبی اجتوبػی
ّارد ًؼْیذ ّ اهیذّارین کَ لجل اس ایٌکَ هزتکت اػتجبُی ػْیذ ،رّع ُبی هفیذ ّ هٌبطت آى را یبد ثگیزیذ .

در طبل اّل راٍ اًذاسی ّة طبیت تبى ّالؼبا الذام ثَ تْطؼَ پزّفبیل ُبی اجتوبػی ّ ارتجبط ثب هخبطجبى خْد ًوبییذ .فکز
هی کٌیذ افزاد ثَ دًجبل چَ ًْع هحتْایی در هطبلت ػوب ُظتٌذ؟ چَ سهبًی ثِتزیي فزصت ثزای طزگزم کزدى آًِب اطت؟
افزاد ثیؼتز ّلت خْد را در چَ ّة طبیت ُبیی صزف هی کٌٌذ؟ اگز هی خْاُیذ تلع ُبی ػوب در ثبساریبثی ػجکَ ُبی
اجتوبػی هْثز ثبػذ ،ثبیذ رفتبرُبی هخبطجیي ُذفوٌذ خْد را درک ًوبییذ .در ایي صْرت اطت کَ هی تْاًیذ ثَ آًِب

دطتزطی داػتَ ثبػیذ.

ثز رّی  on-siteطئْ توزکش ًوبییذدر اّلیي طبل حیبت ّة طبیت تبى ثبیذ کبهل ا توزکش خْد را ثز رّی طبیت خْد ثگذاریذ .سیبد ًگزاى تْطؼَ اطتزاتژی در هْرد
ایجبد لیٌک ثیلذیٌگ در آى سهبى ًجبػیذ .هِن تز اس آى ایي اطت کَ هطوئي ػْیذ کَ ّة طبیت ػوب در ثِتزیي حبلت ّ
ػکل هوکٌَ ای کَ هی تْاًذ ثبػذ .ثبیذ ثز رّی ایجبد هحتْای ثظیبر هٌبطت در صفحبت ّة طبیت تبى کبر کٌیذ.

ثز رّی تْطؼَ طبختبر لیٌک ُبی داخلی کبر کٌیذ کَ کوک سیبدی ثَ حفظ ّ درگیز کزدى هخبطت در ّة طبیت تبى هی
کٌذ .طزػت ُ Landing Pageب در ّة طبیت تبى را ثزای افشایغ  conversion rateافشایغ دُیذّ .ة طبیت ػوب ثبیذ
تجذیل ثَ هزکش فؼبلیت ػوب در ثبساریبثی آًلیي ػوب ػْد .اگز ّة طبیت ثز طجك اصْل اًذاسٍ گیزی ّ راٍ اًذاسی ًؼْد ،دیگز
هِن ًیظت کَ ُز چیشی در ّة طبیت ػوب چمذر ػبلی اطت !

در ًِبیت ایي ّة طبیت ػوبطت کَ ثبیذ ثبسدیذکٌٌذگبى را هتمبػذ ثَ فؼبلیت ًوبیذ .ثٌبثزایي اگز ّة طبیت ػوب تْاًبیی
جذة هخبطت را ًذاػتَ ثبػذ ،دیگز هِن ًیظت کَ چگًَْ ّ چَ چیشُبیی را در خْد دارد.

تْطؼَ تمْین همبالتهحتْای هٌبطت تمزیجبا توبهی چیشی اطت کَ در طئْ ّ ثبساریبثی ػجکَ ُبی اجتوبػی السم هی ثبػذ .ثذّى هحتْای
هٌبطت ّ ُذفوٌذ ،دلیل ّالؼی ثزای ثزرطی ثَ هخبطجیي خْد ثزای ثبسدیذ ّة طبیتّ ،ثلگ ّ یب پزّفبیل خْد ًخْاُیذ داد.
ػلٍّ ثز توبهی هحتْایی کَ در ّة طبیت خْد ایجبد هی کٌیذ ،هی تْاًیذ ًگبُی ثَ ّة طبیت ُبی ًrd party 0یش داػتَ
ثبػیذ تب در آى ُب ًیش هحتْا ّ هطبلت ارطبل ّ هٌتؼز ًوبییذ.

در یک طبل اّلی کَ اس طبخت ّة طبیت ػوب گذػتَ ،ثبیذ الذام ثَ ایجبد رّاثظ ثب ّثلگ ًْیظبى ّ دیگز صبحجبى ّة
طبیتی ًوبییذ کَ اجبسٍء اًتؼبر همبالت ػوب در ّة طبیت ّ یب ّثلگ ػبى را ثَ ػوب هی دٌُذّ .ثلگ ُبی هحجْثی را
ػٌبطبیی ًوبییذ کَ اس طزیك آًِب هخبطجبى ُذفوٌذ ػوب جذة هی ػًْذ ّ ػزّع ثَ آهبدٍ طبسی سهیٌَ ثزای اًتؼبر
همبالت خْد در آًِب ًوبییذ .اگز تْاًبیی ایجبد یک تمْین طزهمبلَ ثزای پیگیزی همبالت خْد را داریذ ،در ایي صْرت لبدر ثَ
ایجبد یک جِغ ثشرگ در ثبساریبثی همبلَ خْاُیذ ػذ.

