ساخت سایت مورد پسند مشتری و موتور های جستجو
ٕ٘گبِی وٗ شزٚع ثٗ فزٚع ِذصٛالت  ٚخذِبت در ایٕتزٔت ِی وٕیذ ،ثبیذ تزافیه ٚة طبیت شّب ٘ذفّٕذ
ثبشذِٛ .تٛر٘بی جظتجٛی اصٍی شزٚع ثٗ ارطبي تزافیه ٚة طبیت ثٗ صٛرت ٘ذفّٕذ ِی وٕٕذ ِ ٚمذار سیبدی
اس ایٓ تزافیه ،سِبٔی ٘ذفّٕذ خٛا٘ذ شذ وٗ شّب لذَ خبصی ثزای آْ ثزداریذ.
اٌٚیٓ گبَ ثزای ٘ذفّٕذ شذْ تزافیه ٚة طبیت شّب ثٗ ِٕظٛر طئ ،ٛتجٍیغبت در ِٛتٛر٘بی جظتجٔ ٛیظت.
اٌٚیٓ گبَ درن شّب اس ثبساریبثی ایٕتزٔتی در شجىٗ  ٚأتخبة رٚع ِٛثز ثبساریبثی آٔالیٓ ثزای فزٚع ثٙتز خذِبت
در ٚة طبیت تبْ ِی ثبشذٚ .ة طبیت ِی تٛأذ ِذیطی ثزای تٛضیذبت  ٚتٛصیف ٘ز ِٛضٛػی ثبشذ .
جظتجٛگزاْ  ٚثبسدیذوٕٕذگبْ ٔیش ثٗ دٔجبي اطالػبت  ٚدمبیك ٘ظتٕذ.
افزاد ثٗ دٔجبي ارسع  ٚاػتجبر ِطبٌت ٘ظتٕذ .ارائٗ وزدْ ایٓ ٔٛع اػتجبر ثب ارائٗء ِطبٌت ثب ویفیت ثبال در ٚة
طبیتّ٘ ،بٔطٛر وٗ ِذتٛای خبصی در تجٍیغبت خٛد ثٗ وبر ِی ثزیذِّ ،ىٓ ِی ثبشذ .در ٔتیجٗ ثبیذ طبخت
طبیت شّب ثٗ گ ٗٔٛای ثبشذ وٗ ِذتٛای ایجبد شذٖ در آْ اس تىٕیه ِذیزیت ِذتٛا ثزخٛردار ثبشذ.
تىٕیه ِذیزیت ِذتٛای ٚة طبیت شّب ػال ٖٚثز ثٙیٕٗ طبسی در ِٛتٛر٘بی جظتجٛی اصٍیٔ ،یبس ثٗ تّزوش
ثیشتزی ثز رٚی ِشتزیبْ ٚة طبیت داردِ .تذ ِذیزیت ِذتٛای ؤٕٛی ٚة طبیت شّب ثبیذ ثٗ ٘ز د ٚػبًِ ٚ
ٔىبت ثٙیٕٗ طبسی صفذبت ٚة طبیت off page ٚ in pageدلت ّٔبیذ .ػٛاًِ  in pageشبًِ ثٙیٕٗ طبسی
صفذبت ٚة طبیت ثز اطبص وٍّبت وٍیذی  ٚػجبرات وٍیذی ِزتجط ثب ِذتٛای ٚة طبیت ّ٘ ٚچٕیٓ ػٕبٚیٓ ٚ
شزح ِذتٛای تشىیً دٕ٘ذٖ ٚة طبیت ِی ثبشذ.
Off pageشبًِ ِجبدٌٗء ٌیٕه ،ػال ٖٚثز ایجبد ٌیٕه ٘بی یه طزفٗ ِی ثبشذ ٕ٘.گبِی وٗ ثزای صفذبت ٚة
طبیت خٛد ،ػٕبٚیٓ أتخبة وزدیذ  ٚتصّیُ گزفتیذ وٗ طجك آْ ِضبِیٓ ػًّ وٕیذ .طپض ِی تٛأیذ الذاَ ثٗ
طبخت طبیت خٛد ّٔبییذ ِ.طبٌت ٚة طبیت شّب ثبیذ شبًِ ِمبالت ،اطالػیٗ ٘ب ،اخجبرِ ،ذصٛالت  ٚخذِبت ٚ
ثزرطی ِمبالت ثبشذِّ .ىٓ اطت ثخٛا٘یذ در ِذتٛای ٚة طبیت خٛد وتبة ٘بی اٌىتزٔٚیه رایگبْ یب گشارشبت ٚ
اخجبر  ٚاطالػبت ِفیذ ثزای ثبسدیذوٕٕذگبْ ٚة طبیت در ٔظز گزفتٗ  ٚارائٗ ّٔبییذ.
لجً اس وبروزدْ ثز رٚی ِذتٛای ٚة طبیت ،ثبیذ تذمیمبت سیبدی أجبَ د٘یذ .ثبیذ دریبثیذ وٗ وبرثزاْ ایٕتزٔت
ثیشتز ثٗ دٔجبي چٗ ِطبٌجی ٘ظتٕذِٕ .بثغ آساد ٔ ٚزَ افشار٘بی سیبدی در ایٕتزٔت ثزای طبخت طبیت  ٚوّه وزدْ
ثٗ شّب  ٚتؼٙذات خبص شّب ٚجٛد دارد .در ٚالغ ثزای جظتجٛی ػجبرت وٍیذی ِی تٛأیذ اس "ٔزَ افشار
پیشٕٙبدی ػجبرات وٍیذی" اطتفبدٖ وٕیذ.
ٕ٘گبِی وٗ آِبدٖء ٔٛشتٓ ِذتٛا ِٛ ٚضٛػبت ٚة طبیت خٛد ٘ظتیذ ،ثبیذ  2تب  3وٍّٗ وٍیذی  ٚػجبرت وٍیذی در
ِذتٛای طبیت ثٗ ٘ز طزیمی در صفذبت اطتفبدٖ ّٔبییذ .ثؼذ اس ثٙیٕٗ طبسی صفذبت ٚة طبیت ثب ػجبرات
وٍیذی ،خٛدتبْ الذاَ ثٗ ٔٛشتٓ ِذتٛای صفذبت ٚة طبیت ّٔبییذٕ٘ .گبِی وٗ رلجبی سیبدی ثزای وٍّبت وٍیذی
أتخبثی تبْ ٔذاریذ ،ثٙیٕٗ طبسی صفذبت ٚة طبیت ثٗ شّب وّه ثظیبری خٛا٘ذ وزد.
اٌجتٗ ایٓ وبفی ٔیظت  ٚثبیذ وٍّبت وٍیذی رلبثتی لٛی تز ٘ ٚذفّٕذتزی ٔیش ثزای ِذتٛای ٚة طبیت خٛد أتخبة
ّٔبییذ .ثٗ ِٕظٛر ثبال ثزدْ ِٛلؼیت "جظتجٛی" ٚة طبیت تبْ ،ثبیذ ٌیٕه ٘بی سیبدی اس ٚة طبیت ٘بیی ثب
تزافیه ثبال  ٚثب رٔىیٕگ ثبال دریبفت ّٔبییذ .ایجبد یه پیٔٛذ یه طزفٗ اس دیگز صفذبت ٚة ،رادت تز ِی تٛأذ
ِٛلؼیت ٚة طبیت شّب را در ٌیظت ِٛتٛر٘بی جظتج ٛثبال ثجزد.

در ِٛتٛر٘بی جظتجٛی ِٛرد ٔظزتبْ یه جظتج ٛأجبَ د٘یذ تب ٚة طبیت ٘بیی وٗ ِی تٛأیذ ثب آٔٙب ِجبدٌٗء
ٌیٕه داشتٗ ثبشیذ را پیذا وٕیذ .آْ ٚة طبیت ٘ب را ثزرطی ّٔبییذ  ٚثجیٕیذ اس چٗ وٍّٗ یب ػجبرت وٍیذی در
طبخت طبیت خٛد اطتفبدٖ وزدٖ أذ.
راٖ ِٛف میت در طبخت طبیت ،را٘ی اطت وٗ در آْ اس تىٕیه ٘بی ثبساریبثی ِٛتٛر٘بی جظتج ٛاطتفبدٖ وزدٖ
ثبشیذ .در ٚالغ ّ٘یشٗ لجً اس ایٕىٗ الذاَ ثٗ طبخت طبیت ّٔبییذ ثبیذ تىبٌیف خٛد را ثٗ درطتی أجبَ د٘یذ! در
آخز ثبیذ گفت وٗ ثذ ْٚدر ٔظز گزفتٓ ِمذار ثه ٌیٕه ٘بیی وٗ ٚة طبیت ایٕتزٔتی شّب دارد  ٚیب ایٕىٗ صفذبت
ٚة طبیت شّب چمذر در ِٛتٛر٘بی جظتجٛی ِختٍفِٛ ،لؼیت ثبالیی دارد؛ ثذ ْٚگذاشتٓ أزژی ثز رٚی ػجبرات
وٍیذی رلبثتی ثٗ ِٛلؼیت ثبالیی در رٔىیٕگ دطت پیذا ٔخٛا٘یذ وزد.
ّ٘چٕیٓ ثبیذ ثذأیذ وٗ ثذ ْٚداشتٓ اشتیبق در ایٓ وبر ثٗ ٘یچ یه اس ا٘ذاف تجبری خٛد ٔخٛا٘یذ رطیذ.
ِٛضٛػی را وٗ ثٗ آْ ػاللٗ داریذ  ٚتزجیخ ِی د٘یذ را أتخبة  ٚطپض ثب أتشبر ِمبالت  ٚدیگز ِطبٌت ِفیذ،
ٚة طبیت خٛد را گظتزع د٘یذ تب ثٗ یه ٚة طبیت ِٛرد پظٕذ در ِٛتٛر٘بی جظتج ٛتجذیً شٛیذٔ .بَ تجبری
خٛد را ایجبد ّٔبییذ ّٛ٘ ٚارٖ ثٗ تجٍیغ ِذصٛالت  ٚخذِبت خٛد در ایٕتزٔت اداِٗ د٘یذِ .طّئٓ ثبشیذ در پبیبْ
ِٛفك خٛا٘یذ ثٛد.
پزداخت ارائٗ دٕ٘ذٖ راٖ وبر٘بي تجبرت اٌىتزٔٚیه  ٚفزٚع ِجبسي
ُ٘ اوٕ ْٛثزاي ِشبٚرٖ رايگبْ تّبص دبصً فزِبئیذ:
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