ترافیک وب سایت  -چگونگی استفاده از کلمات کلیدی قوی در وب سایت
هِوتزیي ثخش ایجبد هطبلت ثظیبر عبلی ثزای جذة هخبطت ّ داشتي تزافیک ّة طبیت ،اطتفبدٍ اس کلوبت کلیذی
قذرتوٌذ ،ایجبد هحتْایی ثب کلوبت کلیذی غٌی هی ثبشذ .کلوبت کلیذی،لیٌک ُب ّ ثبسدیذُبی طبیت ثَ جظتجْگزاى
کوک هی کٌذ کَ هطبلت ّ هحتْا ّ ُوچٌیي ّة طبیت شوب را پیذا کٌٌذ.

ثذّى کلوبت کلیذی قْی ،ثبسدیذکٌٌذگبى ثبلقٍْ شوب را پیذا ًخْاٌُذ کزد .اگز اس کلوبت کلیذی هشبثِی در هحتْای خْد ّ
هتب تگ ُب کَ جظتجْگزاى ُن ٌُگبم جظتجْ در گْگل یب ثیٌگ ّ دیگز هْتْرُبی جظتجْ اطتفبدٍ هی کٌٌذ ثَ کبر ًجزیذ،
ّة طبیت شوب در لیظت ًتبیج هْتْر جظتجْ ثَ ًوبیش در ًخْاُذ آهذ.

-1تحقیق و آنالیس کلمات کلیدی
اس تحقیقبت السم ثزای پیذا کزدى ثِتزیي کلوَ کلیذی هتٌبطت ثب هطبلت خْد را اًجبم دُیذ .در اثتذا ًیبس ثَ درک ُوَء افزاد
ضزّری اطت؛ اگز ُز یک اس هشتزیبى شوب ثب اططالحبت هخظْص یک طٌف ّ طٌعت آشٌب ثبشٌذ ،ثٌبثزایي ایجبد یک لیظت
گظتزدٍ تز اس کلوبت کلیذی کَ هشتزیبى شوب هوکي اطت اس آًِب اطتفبدٍ کٌٌذ ضزّری خْاُذ ثْد.

ثعذ اس ایجبد ایي لیظت ،آى کلوبت کلیذی در اثشارُبی پژُّشی کلوبت کلیذی هبًٌذ گْگل ،ثَ اجزا در آّریذ تب ثجیٌیذ ایي
کلوبت کلیذی تْطط چَ تعذاد کبرثز جظتجْ هی شْد ّ چَ تعذاد اس آًِب تجذیل ثَ خزیذ اس ّة طبیت خْاُذ شذ .ثزای
دریبفت یک پیشٌِبد خْة در هْرد کلوبت کلیذی ،اس ایي لیٌک ثبسدیذ ًوبییذ ّ ثز رّی لیٌک هشخض شذٍ ،ثزای دریبفت ایذٍ
ّ ًظزات در هْرد کلوَ کلیذی کلیک ًوبییذhttp://adwords.google.com .

در ایي طفحَ شوب هی تْاًیذ عجبرات هْرد ًظز در سهیٌَ طٌف ّ طٌعت خْد ّ یب آدرص ّة طبیت شزکت تبى را ثزای
دریبفت ثِتزیي کلوَ کلیذی ثزای اطتفبدٍ ّارد ًوبییذُ .وچٌیي ًتبیج آهبری را ًشبى هی دُذ کَ ُز کلوَ کلیذی چٌذ ثبر
در هبٍ جظتجْ شذٍ ّ دیگز آهبرُبی هحلی ثَ شوب کوک هی کٌذ تب تشخیض دُیذ کَ کذام کلوبت کلیذی اس لحبظ ًظزی
ثِتزیي کلوَ کلیذی ثزای اطتفبدٍ در ُ tagب هی ثبشذ.

-2ایجاد محتوا تر اساش کلمات کلیدی
پض اس ایٌکَ کشف کزدیذ کَ قْی تزیي کلوَ کلیذی هٌبطت ثزای ّة طبیت تبى چیظت،ثبیذ اقذام ثَ تِیَ هحتْا ثز
اطبص آى کلوبت کلیذی ًوبییذ .ثبیذ هطوئي ثبشیذ کَ هحتْای شوب ثب کیفیت ثْدٍ ّ هْضْع آى ًیش حْل هحْر کلوَ
کلیذی خبطی اطت کَ اًتخبة ًوْدٍ ایذ.

الجتَ هججْر ًیظتیذ کَ توبهی کلوبت کلیذی خْد را در یک هقبلَ یب ّثالگ اطتفبدٍ ًوبییذ ،اهب طعی کٌیذ اس ثظیبری اس
کلوبت کلیذی هزتجط تب حذ اهکبى اطتفبدٍ ًوبییذ.

-3قثل از انتشار محتوا ترای عدم وجود تیش از حد کلمات کلیدی ویرایش انجام دهید
اگز هحتْای شوب هعٌی ّ هفِْم ّ حظی ایجبد ًکٌذُ ،یچ کض آى را ًخْاُذ خْاًذ .ثٌبثزایي اطویٌبى حبطل فزهبییذ کَ
قجل اس اًتشبر هطبلت جِت حظْل اس کیفیت کلی ،آى را هْرد ًقذ ّ ثزرطی قزار دادٍ ایذ .اطتفبدٍ ثیش اس حذ اس کلوبت
کلیذی ،درک هطبلت شوب را طخت خْاُذ کزد.

ثبالتز اس ُوَ ،اطویٌبى اس کیفیت ثزای خْاًٌذگبى ّ ایجبد هحتْایی کَ خْاًٌذگبى توبیل ثَ خْاًذى آى را دارًذ ،هِوتز اس
چیشی اطت کَ فقط ثب اُذاف شوب در تٌبطت اطت.

عالٍّ ثز ایي اگز در اطٌبد ّ هطبلت خْد ثیش اس حذ اس کلوبت کلیذی اطتفبدٍ کزدیذ ،هْتْرُبی جظتجْ هطبلت شوب را
عالهت گذاری ( )flagکزدٍ ّ ثَ عٌْاى هحتْایی ثب پتبًظیل ثذ شٌبطبیی هی کٌٌذ ّ در ًتبیج هْتْر جظتجْ رًکیٌگ ثبالیی
ًخْاُیذ داشت.

-4متا تگ
اطتفبدٍ اس هتب تگ در ّثالگ ّ یب هقبالت ّ یب هطبلت هطجْعبتی ٌُْس یک اطل ثظیبر هِن هی ثبشذ .ایي اهز ثَ هْتْرُبی
جظتجْ کوک هی کٌذ تب هطبلت شوب ثب هْضْعبت هزتجط را ثَ طزعت پیذا کٌٌذ .ثظیبری اس ّثالگ ُب ثَ شوب اجبسٍ هی
دٌُذ کَ ثز اطبص دطتَ ثٌذی ُبی کلی ّ هشبثَ ّثالگ شوب ًیش در آى  sortشْد.

اهب ثب اطتفبدٍ اس هتب تگ ُب ّاقعب اهتیبس ُبی السم را اس هْتْر جظتجْ خْاُیذ گزفت .توبهی کلوبت کلیذی هٌبطت را در هتب
تگ ثکبر ثجزیذ تب هطوئي شْیذ کَ هْتْر جظتجْ هطبلت ّ هحتْای ّة طبیت شوب را پیذا کزدٍ ّ آى را در ًتبیج هْتْر
جظتجْ جبی هی دُذ.

-5عنوان مناسة
هیشاى ارتجبط هْضْع ثب هحتْای شوب چگًَْ ثَ خْثی اًجبم هی شْد؟ ثبیذ اطویٌبى حبطل فزهبییذ کَ عٌْاى هطبلت شوب
هظتقیوب هزتجط ثب هحتْای آى ثبشذ .اس کلوبت کلیذی هزتجط در عٌْاى هطبلت خْد ثَ خْثی اطتفبدٍ ًوبییذ .هْتْر جظتجْ
ثَ عٌْاى شوب ثیشتز اس هطبلت دیگز در هقبالت اُویت هی دُذ.
عنوان اّلیي چیشی اطت کَ ثبسدیذکٌٌذگبى ّ هخبطجیي ّ خْاًٌذگبى ثبلقٍْ شوب در ًتبیج جظتجْ آى را هی ثیٌٌذ .پض
اطویٌبى حبطل فزهبییذ کَ هطبلت هزتجط در هْتْر جظتجْ اغْا کٌٌذٍ ّ جذاة ثبشذ .کلوبت کلیذی عبلی ثزای ایجبد لیٌک
ثیلذیٌگ ًیش ثظیبر ضزّری اطت ّ هْجت ایجبد تزافیک ّة طبیت ّ افشایش رًکیٌگ در هْتْر جظتجْ خْاُذ شذ.

در ایي هْرد ثظیبر گشیٌشی عول کٌیذ ّ هٌبطت تزیي کلوَ کلیذی را ثزای هطبلت خْد اطتفبدٍ ًوبییذ .هطوئي شْیذ کَ
در هْرد کلوبت کلیذی هزتجط پژُّش هی کٌیذ ّ توبهی هزاحل اطتفبدٍ اس کلوبت کلیذی قْی را دًجبل ًوْدٍ ایذ .سیزا طزفب
فقط ایجبد هحتْا ثَ هعٌی ایي ًیظت کَ افزاد هطبلت شوب را خْاٌُذ خْاًذ .حتوب ثبیذ جذاثیت کبفی داشتَ ّ هزتجط ثب
خْاًٌذگبى شوب ثبشذ.

