
 

 

 ؟ برسیم موفق نگیمارکت دئویو به چگونه ؟ ستیچ نگیمارکت دئویو در یاصل و یاساس مفهوم

 

 لیمات افراد نیا. باشند یم افزایش حال در بروز روز که هستند دئویییو اطالعات بدنبال نترنتیا در زیادي کاربران حاضر حال در

 پخش با را موارد تمام و کنند استفاده نگیمارکت دئویو از خاص موضوع کی مورد در یطوالن يها متن خواندن يجا به تا دارند

 . ندینما افتیدر و نندیبب یاموزش دئویو کی شدن

 حساب هب اطمینان قابل منبع یک عنوان به را ویدئو همچنین و دهند می نشان واکنش دئویو طریق از شتریب مخاطبین حقیقت، در

 .آورند می

 جمع ویدئو راه از را خود مخاطبین و باشد می اینترنتی بازاریابی هاي راه از یكی دئویو راه از یابیبازار همان یا نگیمارکت دئویو

 .نمایند می جذب و آوري

 

 

 



 

 

 :نگیمارکت دئویو,دئویو قیطر از ینترنتیا یابیبازار

 درآمد و کار و بکس در و دارد سزایی به نقش نیز سایت ترافیک بردن باال در دئویو ي بوسیله یابیبازار که است ذکر قابل نكته این

 .آید نمی چشم به روش این سایت وب مالكین از برخی چشم در باز ولی. داشت خواهد همراه به شگرفی تأثیر

 داده قرار ئودیو نام به را ینكیل گوگل مثل جستجو يموتورها بنابراین نمایند، می سرچ را دئوهایو پیوسته طور به همیشه کاربران

 .گذارد یم شینما به را هستند يدیکل کلمه با مربوط که ییدئوهایو شده، سرچ هاي نتیجه در و

 شناخت نگیمارکت دئویو قواعد از که است الزم ، باشید می خود کار و کسب توسعه يبرا نیآنال يدئوهایو ساخت و تولید فكر به اگر

 و اندبرس را شما دارید که هدفی به و باشد داشته را جستجو يموتورها يبرا يساز بهینه شما شده ساخته يدئویو تا نمایید پیدا

 .نمایید کسب آن به نسبت خوبی وري بهره

 لقاب جستجو هاي موتور در قواعد و اصول این گیري بكار با تا ایم پرداخته مارکتینگ ویدئو از قواعد چندین به مقاله ادامه در

 .باشد افزایش به رو شما مخاطبین و باشید بهینه و نمایش

 

 

 یدیکل کلمه کی تولید

. مایندن حس و دریافت را ویدئو داخل اطالعات جستجو يموتورها که دیشو می سبب دئویو عنوان در يدیکل کلمات گیري بكار با

 .نمایید کسب مربوطه يجستجوها يبرا باال يا رتبه کلیدي کلمه از استفاده با

 

 نگیمارکت دئویو در متن با همراه یدئویو صفحه

 تا ودش می داده جستجو يموتورها به قابلیت نیا دئو،یو صفحه در سئو اصول پایه بر شده نهیبه و ساده متن کی از استفاده با

 .کند درك و دریافت را ییدئویو اطالعات

 

 

 



 

 

 

  دئویو قیطر از ینترنتیا یابیبازار در ویدئو یدیکل کلمه بردن بكار

 در لمهک نیا که است تر مناسب پس برند؛ می بكار جستجو درعبارت را دئویو يدیکل کلمه دئو،یو سرچ زمان در کاربران بیشتر

 .باشد داشته وجود تگها متا تمام

 

 نظر ارسال فیدبک، بخش تولید

 تمام باید پس. باشند رابطه در شما با که نمایید می ایجاد را قابلیت این کاربران براي نظر ارسال ای بک فید بخش کردن درست با

 .بدهید پاسخ آنها به و خوانده را نظرات

 قرار جاآن در را خود ویدئوي هستند ویدئو آنالین گذاري اشتراگ به مربوط که هایی سایت و اجتماعی هاي شبكه در توانید می شما

 اشتراك به تهایسا ریسا و YouTube، Vimeo در را دئوهایو. نمایید جذب خود براي بیشتري کاربران صورت این به تا دهید

 .شوید می نیز سایتتان ترافیک رفتن باال سبب چون بگذارید

  

 

 

 

 مناسب Thumbnail عكس بردن بكار

 عكس نبرد بكار کنند نگاه زودتر را شما ویدئوي مخاطبین که شود می این سبب و دارد تأثیر مشتري جذب در که فاکتورهایی از

Thumbnail با و ودش کاربر جذب باعث که کنید انتخاب نمایش براي دئویو از را یعكس بنابراین. باشد یم دئویو براي مناسب 

 .باشد داشته سازگاري فیلم مفهوم

 

 

 



 

 

 

 RSS از گیری بكار

 RSS دکمه وقتی. کنند نگاه آنجا در را شان عالقه مورد اطالعات و باشند داشته RSS کی که هستند این خواستار کاربران اصوال

 را آنها بعدا   و ندینما اضافه شان RSS به را دئوهایو که دهید می را مورد این امكان کاربران به دهید، می قرار دئویو صفحه در

 .نمایند مشاهده

 

 دئویو کی از شیب ارسال

 يدئوهایو از یكی يتماشا کاربراز وقتی چون. باشد شتریب یكی از شما يدئوهایو تعداد بایستی دئو،یو روش به ینترنتیا یابیبازار در

 کند تماشا نیز را شما دیگر يدئوهایو که کند می سعی برد، یم لذت شما

 

 :وبتانیوتی صفحه دکنندگانیبازد بردن باال

 .اشدب شما براي اول هاي رتبه جستجو موتورهاي در جستجو نتایج در است ممكن ، یابند افزایش شما دکنندگانیبازد که هنگامی

 خود هاي دفه به ویدئو طریق از اینترنتی و یكیالكترون بازاریابی در توانید می شما آنها رعایت و قواعد این گرفتن نظر در با پس

 .یابید دست آنها به است عالی آمد در و کاربر جذب و موفق کار و کسب و عالی خدمات ارائه شامل که


