چگونگی استفاده از مسایای  link buildingدر کسب و کار اینترنتی

ایجبد کظت ٔ کبر ایُتزَتی يٕفق يًکٍ اطت َیبسيُذ تالع ٔ عشو راطخ ثبشذ ،ايب ثب ایٍ حبل گشیُّء ارسشًُذی
ثزای کبرآفزیُی در دَیبی جذی ايزٔسی يی ثبشذ .خیهی چیشْب اس  5تب  01طبل گذشتّ تغییز کزدِ اطت ،ثّ
خصٕص ثبیذ در َظز داشتّ ثبشیذ کّ يب در حبل حبضز ثّ يزاتت ثیشتز ثّ جبيعّء يجبسی يزتجط ْظتیى .
ايب در حبل حبضز طٕال ایٍ َیظت کّ آیب يٕافق ثب طبخت ٔة طبیت ثزای حًبیت اس اْذاف کظت ٔ کبر خٕد
ْظتیذ یب خیز! ایٍ یک طٕال ثزای اطًیُبٌ حبصم کزدٌ اس ایٍ اطت کّ اگز تًبیم ثّ اَجبو طبخت ٔة طبیت ٔ
ثّ اجزا در آيذٌ آٌ داریذ ثّ عُٕاٌ یک َیزٔی قذرتًُذ در ثبساریبثی آَالیٍ يی تٕاَیذ عًم کُیذ یب خیز.
ُْٕس ْى در یک رشتّ ْبی خبصی ٔاثظتّ در ایُتزَت ٔ ثبساریبثی آَالیٍ ٔ ثبساریبثی ْز شزکتی ،ريش ٔ راسْبیی
ٔجٕد داردًّْ .ء يب يی داَیى کّ ٔة طبیت يب در ٔاقع ثّ عُٕاٌ ٔطیهّء َقهیّ در کظت ٔ کبر ایُتزَتی يب عًم
يی کُذ ٔ یب شجیّ ٔیتزیٍ يغبسِء يب در دَیبی ایُتزَت يی ثبشذ .ايب يب ثبیذ يطًئٍ شٕیى کّ افزاد اس ایٍ حضٕر
کبيالً آگبِ ْظتُذ.
تب سيبٌ دریبفت تزافیک ٔة طبیت ٔ حصٕل اطًیُبٌ اس ایُکّ آٌ تزافیک ثز رٔی اَگیشِء ثبسدیذکُُذِء ٔة طبیت
ثزای خزیذ يحصٕالت ٔ یب خذيبت تًزکش کزدِ اطت ،يطًئٍ ثبشیذ تب آٌ سيبٌ قطعًب يٕفقیتی ثزای شًب ٔ ٔة
طبیت تبٌ حبصم َخٕاْذ شذ .
تعذاد رٔشٓبی سیبد ٔ يختهفی ثزای تزٔیج آَالیٍ ٔة طبیت شًب ٔجٕد دارد .ثبیذ در َظز ثگیزیذ کّ ثظیبری اس
يتخصصیٍ ایُتزَتی پذیزفتّ اَذ کّ پبیّ ٔ اطبص ایٍ کبرَٕ ،شتٍ يقبنّ در يٕرد ثک نیُک ٔ کالً  link buildingدر
ٔاقع ثّ اثجبت رطیذِ اطتُْ .گبيی کّ در حبل َٕشتٍ يحتٕای يقبالت ْظتیذ َّ ،تُٓب اقذاو ثّ تٓیّ ٔ ارائّ
اطالعبت در يٕرد يحصٕل ٔ یب خذيبت يی پزداسیذ ثهکّ َشبٌ دُْذِء قذرت شًب ثّ طٕر ًْشيبٌ يی ثبشذ.
ارائّ ایٍ يقبالت ثّ ٔة طبیت ْبی يزتجط ثّ شًب کًک يی کُذ تب يطًئٍ شٕیذ کّ "پیغبو" شًب ثّ احتًبل
سیبد تٕطط افزادی کّ عالقًُذ ثّ يحصٕالت ٔ خذيبت شًب ْظتُذ ،يشبْذِ يی شٕد .ایٍ رٔع َّ تُٓب ثبعث
جهت تٕجّ افزاد ثّ حضٕر ٔ ٔجٕد کظت ٔ کبر ایُتزَتی ٔ تًبیم شًب ثزای کًک ثّ آَٓب خٕاْذ شذ ،ثهکّ آَٓب
قبدر خٕاُْذ ثٕد تب نیُک ٔة طبیت شًب را اس يیبٌ تًبيی ثک نیُک ْبی يٓى دَجبل ًَبیُذ.

يب ثبیذ ثز رٔی  link buildingکّ جشئی اس تکُیک ْبی يذیزیت ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت يی ثبشذ ،تًزکش کُیى.
سیزا ًْبَطٕر کّ يی داَیذ يٕتٕرْبی جظتجٕ تبکیذ سیبدی ثز رٔی ططح کیفی ثک نیُک ْب (نیُک دُْذِ ْب)
دارَذ کّ ثّ ٔة طبیت شًب يتصم يی شٕد .پض اس ًّْء ایٍ يٕارد تب حذی کّ يی تٕاَیذ ثبیذ ثز رٔی ثٓیُّ
طبسی (طئٕ) صفحبت داخهی ) (on-pageثّ يُظٕر ْذفًُذ شذٌ ٔ طٕديُذ ثٕدٌ ٔة طبیت تبٌ کبر کُیذ.
اکثزیت ثبساریبثبٌ ایُتزَتی تٕجّ سیبدی ثّ ثٓیُّ طبسی صفحبت داخهی )َ(on-pageشبٌ يی دُْذ؛ يٕتٕرْبی
جظتجٕ يبَُذ گٕگم يی داَُذ کّ ثبیذ رٔع ْبی جبیگشیٍ دیگزی ثزای تًبیش يیبٌ ٔة طبیت ْبی ایُتزَتی ٔ
تصًیى گیزی ایٍ کّ کذايیک رٔع صحیحی ثّ کبر يیجزَذ ،داشتّ ثبشُذ .ثّ ًْیٍ دنیم شًب ثبیذ ثز رٔی تکُیک
ْبی ایجبد ثک نیُک ثزای پیَٕذ ثب ٔة طبیت خٕد تًزکش کُیذ.
عالِٔ ثز ایٍ ثبیذ اَزژی ثیشتزی ثز رٔی تٕطعّء يحتٕای ٔة طبیت ٔ دیگز فعبنیت ْبیی اس ایٍ قجیم ثگذاریذ.
شًب ثبیذ قبدر ثبشیذ تب اس ٔة طبیت ْبی جبیگشیٍ ثک نیُک ثگیزیذ ،انجتّ ثّ شیِٕء طجیعی ٔ يعقٕل ایٍ پیَٕذ
ال ثّ
ْب ثبیذ ثزقزار شٕد .سيبَی ٔجٕد تعذاد يطهقی اس ثک نیُک ْب يٓى ثٕد ايب ايزٔسِ يٕتٕرْبی جظتجٕ کبي ً
تفظیز ایُکّ آٌ نیُک اس کجب آيذِ ٔ آیب ثّ صٕرت يُطقی ایٍ پیَٕذ ثزقزار شذِ یب َّ ،يی پزداسَذ.
ثّ جبی جًع آٔری ٔ درخٕاطت پیَٕذ ثک نیُک (آٌ ْى ثّ ضزة ٔ سٔر گهٕنّ)! ،ثبیذ يطًئٍ ثبشیذ کّ آیب ثک نیُک
ال يزتجط ْظتُذ یب خیزًْ .بَطٕر کّ يی داَیذ در ْز صٕرت
ْبی پیَٕذی ثب ٔة طبیت شًب ثب حزفّء شًب کبي ً
دیگزی ،يٕتٕر جظتجٕی گٕگم ثّ احتًبل سیبد ثّ جبی ایجبد ايکبٌ يشایب ثزای شًبٔ ،ة طبیت تبٌ را جزیًّ
خٕاْذ کزد.
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