 5روش سئو کردن که هر کارآفرینی در سال  4102باید آنها را بداند
آیا سئو مرده است؟ امروزه این یک سئول رایج در دنیای بازاریابی آنالین است.
اگر شما کارآفرینی هستید که بر حضور آنالین قوی اتکا دارد ،تا با مشتریان خود در تماس باشد ،شما باید به این
مطالب توجه کنید .غیر قابل اتکا اینکه فضای سئو مدام در حال تغییر است.
مثال گوگل در حال گرفتن تدابیر سختت است .کیفیت پایین و طراحی بد ،از جمله عواملی هستند که باعث می
شوند تا گوگل وب سایت ها را جریمه کند.
بنابراین ،آنچه که تا کنون برای تجارت شخخما مفید بوده اسخخت ،از این پس کارایی نتواهد داشخخت و در حقیقت
ممکن است باعث صدمه زدن به کسب و کار شما شود.
امروزه اسخخترات ی های موفق سخخئو باید عوامل متعدد را باهم ترکیب کند سخخاخت برند ،بهینه سخخازی ،سخخاخت
محتوی و یکپارچگی با رسانه های اجتماعی...
 -1سه ستون موثر در سئو
الف :لینک از سایت های با کیفیت
اگر وب سخخخایت های با کیفیت و با بازدیدکننده باه که نمد موتورهای جسخخختجو نیم برای خود اعتااری دارند به
سخایت شخما لینک بدهند یا درباره نوشخته ها و محتوای شما مطلب بنویسند شما نیم از این اعتاار باه برخوردار
خواهید شد.
ب :محتوی متمرکز بر نیاز های مخاطبین
محتوایی که تولید و ارائه می کنید باید بر نیازهای مهم بازدیدکننده های شخخما اسخختوار باشخخد و چیم باارز
مفیدی را به آن ها بدهد.
ج :همراهی با رسانه های اجتماعی با ارسال سیگنال ها به موتور های جستجو

و

رسانه های اجتماعی می توانند میمان محاوبیت شما را تعیین کنند و موتورهای جستجو نیم از این مناع متاطب
محور برای تشتیص این محاوبیت بهره می برند ،پس فرصت را از دست ندهید و برای خود یک شاکه اجتماعی
قدرتمند بنا کنید.
 -2افزایش محتوی بازاریابی که به سمت بلوغ دیجیتال حرکت می کند
برندها ناگمیرند تا درباره خودشخان و داسختان به اینجا رسیدنشان به شنونده ها بگویند و محتوایی را پدید آورند
که از سوی متاطاان دیده شود ،امروزه از بازاریابی محتوایی ستن به میان می آید ،بازاریابی محتوایی برند شما
را معرفی می کند.
 -3اجبار در بهینه سازی موبایل
بهینه بودن وب سخخایت برای ابمارهای قابل حمل و گجت های دیجیتال دیگر غیرقابل اجتناب شخخده اسخخت ،وب
سایت شما باید به همان خوبی که در یک مرورگر وب روی پی سی یا لپ تاپ دیده می شود در یک گجت  4یا
 5اینچی هم به خوبی دیده شود.
نیمی از امریکایی ها از تل فن های هوشخمندشان و بی
می گیرنخخد ،پس طراحی واکن

از یک سوم آن ها از تالت هایشان برای وب گردی بهره

گرا  )Responsive Designرا فرامو

نکنیخخد .طراحی واکن

گرا وب

سایت شما را برای دیده شدن در هر دستگاهی مناسب می کند.
 -4ساخت برند که از ساخت لینک مهم تر است
یک برند قدرتمند نق

بسیار موثری را در قواعد سئو بازی می کند ،مانند برنامه  Google Authorshipکه

محتوای تولید شده را با پروفایل نویسنده و پدیدآورنده آن ارتااط می دهد و بدین ترتیب محتوای تولید شده در
موتورهای جستجو خیلی خوب دیده می شود.
 -5رسانه های اجتماعی ،بویژه گوگل پالس نقش مکملی را برای سئو ایفا می کند
گوگل به سخیگنال ها و بازخوردهای یک محتوا از سوی کسانی که در شاکه های اجتماعی به وی ه گوگل پالس
فعالیت می کنند بسخیار اهمیت می دهد بنابراین اگر یک برنامه بازاریابی قدرتمند در شاکه های اجتماعی مردم
پسخخخنخد نخدارید و به همین ترتیب یک اسخخخترات ی خوب برای به اشخخخترای گیاری لینک های خود از سخخخوی
بازدیدکنندگان ندارید وقت آن رسیده که به خود آمده و برای آن اندیشه کنید.

