
2014کردنی سئو در سال شش ترفند باور ن

.استی زن امرویآنالی ابیبازاری ایج در دنیرای ن سوالیا عمر سئو بھ سر آمده؟ ایآ

ن ید اید، بایتن ھسیانتان بھ صورت آنالیبا مشتری قوی ھ بر ارتباطکین با تیارآفریک کر شما گا

تاسی راتییشم اندازه سئو در حال تغچھ کار است کرقابل انین غیا. دیمطلب را بخوان .

ی ساز کنیلیک تکبا داشتن تا. ر استیذپرناییقاطع و تغی ردیکل در حال روگوگمثال، ی برا

توانند یھ مکھستند ی از عواملی مکبد تنھا تعداد ی ن در محتوا و طراحییاپت یفکیز، گیبرانک ش

.ت ھا شوندید وب سایم شدن بازدکباعث 

را ندارد  ھ در حال حاضر آن اثرکذشتھ موثر بوده گار شما در کسب و کدر ی زچیھ چن یبنابرا

امروزه . د یب وارد نمایدر حال حاضر صدمھ و آسی ارتان حتکسب و کتواند بھ یو در واقع م

یک بھ عنوان  توان از آنیھ مکمختلف باشد ی از اجزای بکیتری د دارایموفق سئو بای ھاژیاسترات

.خوب نام بردی نام تجار

ھ کھستند ی تلفمخی ، اجزایاجتماعی محتوا و ادغام رسانھ ھای ابیتلفن ھمراه، بازاری نھ سازیبھ

ن یخود را با اژی ھ استراتکن است یحال زمان ا. میرده اکذشتھ صحبت گدر موردش در مقاالت 

.دیذارگشت سر بی پریگس از دیکی پالت را کن مشید اید تا بتوانیق دھیمسائل تطب

:میردازی پت شما شود میت سئو سایتواند باعث موفقی ھ می کنجا بھ شش ترفندیدر ا

یاجتماعی ، محتوا و رسانھ ھاک نیل -1

ی ، محتوا و رسانھ ھاکنیل: است ی سھ قسمت اصلی سئو دارای قدرتمند براژی استراتیک 

یاجتماع

د بھ صورت یمحتوا با. باشدین عناصر مین ایان تر شده است رابطھ بیذشتھ نماگھ در سال کھ چآن

سب کستم یبھ سی ند و با اقدامات خاص خودش قسمت سود دھکز کاربران تمری کازھایق بر نیدق

ان یشترشتر میھ بچھر ی اھگت و آیرضای د برایشما بای محتوا. ار شما را  بھبود ببخشدکو 

اه گروشاربران را نسبت بھ محصوالت و فی کت مندید رضایق بتوانین طریف شود تا از ایتأل

.رگجستجوی موتورھای د نھ صرفاً براییخود جذب نما

د یتوانی م تان خواھد شد، شمایدن بھ خواستھ ھایباعث باال رفتن درصد رسی اجتماعی رسانھ ھا
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زش تر از جستجو مطالب شما را با اری شود موتورھای ھ باعث میی کاز نشانھ ھای رگیارکبا ب

.دینکند استفاده یکان میاربران نمای کھ برایبق

د یش بازدیاتواند باعث افزی د ھم میر بازدپمعتبر و ی ت ھایت تان در سایساک نیقرار دادن ل

ن امر استفاده یا یقابل اعتماد برای ت ھاید از سایھ تنھا باکرد کد دقت یت تان شود، البتھ بایسا

.ردک

با ی طالبنھا با نوشتن میھ البتھ تمام اکد آمدن است یدپد در حال یت جدیفکیبا ی رخھ یک چ

.ر سالمین مسیم در ایام و ھمقدم شوگم و ھمیم دور نمانینی کسع. شودیباال آغاز می محتوا

ت بھ سمت بلوغ استکمحتوا در حال حری ابیرشد بازار -2

ن یباشد و ای م 2014در سال ی ابیبازاری این شعار در دنیمحتوا با ارزش تری ابیبازار

شوند تا ک قابل دری از دارند تا بھ قدرینی تجاری برندھا. ار شودگد ماندیھ باکاست ی شیراگ

.ذارندگش بیمخاطبان بھ نمای جاد محتوا را برایوه  ایشان و شیداستان ھای بتوانند بھ راحت

دن یسنج. میھم بود تا بھ طور موثر محتوا را مورد ھدف قرار دیجھ ما بھتر قادر خواھیو در نت

.ج شودیافتن نتایتواند باعث بھبود یح میصحی رد و قدمھاکعمل
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ستینی اریر اختیگتلفن ھمراه دی نھ سازیبھ -3

ل یراھبرد موبایک بدون ی ت ھایسای ل، براگوگس خوار توسط گت مرغ میدپبا انتشار آ

.نندکسب ی کدشوارتر خواھد شد تا بتوانند رتبھ خوب

فت از ھر گتوان ی ھ مکم ینی کذارگھ ین بخش سرمایھ در اکن است ینون زمان اکدر واقع، ھم ا

د یتھ شاھد ھسکھمان طور : رسدیارمان معقوالنھ تر بھ نظر مکسب و کدر ی اھگدیروش و د

.نندیکھم از تبلت استفاده می اریھوشمند ھستند و تعداد بسی ھای وشگاز مردم صاحب ی مین

یتان از ساختن لینکھا اھمیت بیشتری داردساختن نام تجار -4

یک نام تجاری قدرتمند در حال حاضر به طور شگفت انگیزی نقش بسیاری 
.مھمی در سئو دارد

یک مثال محسوس در معرفی گوگل وجود دارد و در آن تاکید زیادی بر روی 
تالیف و نویسندگی کرده است، یک برنامه که محتوا را به مشخصات 

نویسنده ی شما متصل میکند به ھمراه یافتن مطالب نویسندگان به گونه ای 
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ساختن نام تجاری انحصاری . بھتر در موتور جستجو نقش آفرینی میکند
خودتان و تفکر رھبری در این فضا گام ھای بسیار مھمی برای کسب رتبه ی 

.خوب در طول زمان میباشند

یر باورنکردنی گوگل پالس بر سئوی سایتتأث -5

آنھا . ی وجود دارند کھ در استفاده از گوگل پالس برای ارتقاء رتبھ سایت شک دارندھنوز افراد
این افراد . یندمعموالً بھ تعداد افراد کمتری کھ از گوگل پالس استفاده می نمایند اشاره می نما

ھ ھیچ معموالً مزیت گوگل پالس را در بھینھ سازی سایت نادیده می گیرند، حتی در صورتی ک
می بایست  فقط طراحی سایت کافی است حتما. یک از مشتریان شما از گوگل پالس استفاده ننماید

سیار گسترده از شبک ھای اجتماعی برای بھبود سئو خود استفاده نمایید شبکھ ھای اجتماعی نقش ب
.ای در بھینھ سازی سایت پیدا کرده اند

سال گر شما از یک رسانھ اجتماعی قدرتمند برای بازاریابی و یک استراتژی کھ کار ارا
. یستم دھیدمطالبتان را برای مردم آسان کند بھره مند نباشید، حال زمان این است کھ تغییر س

ام یک برای رسانھ ھای اجتماعی بھ اندازھای پیشرفت کردھاند کھ بھ راحتی میشود فھمید کھ کد
.سئو مناسب است تا از این طریق بھ تعیین رتبھ بندی موتور جستجو کمک کند

پس مطمئن ی شروع ابتدا این است کھ اکانت گوگل پالس برای خود بسازید و سدو راه آسان برا
.شوید کھ محتوای وبالگ و یا وب سایتتان بھ اشتراک گذاشتھ شود

اشتھ کھ شما در حال کمک بھ پیشرفت شرکت خودتان در طرح سئو ھستید، بھ یاد دھمانطور 
.ادغام و تعادل: باشید کھ تمام این ترفندھا دو چیز را بھ ارمغان میآورد

فید یھ گذاری کلید اصلی این موضوع است آن ھم با نوشتن مطالب خوب و کار شده و مسرما
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.کارساز می باشد

س یاری خواھید کرد در صورتی کھ از شبکھ ھای اجتماعی بھ مانند گوگل پالشما ضرر بس
وگل پالس خوشبختانھ موارد آمده در باال باعث خواھد شد کھ حساب کاربری گ. استفاده ننمایید

.خود را سریع تر راه اندازی نمایید و آن را با سایت خود لینک نمایید

یادمان نرود بر کانال ھایی تمرکز کنیم کھ شما را بھ مخاطبانتان نزدیک تر میکند، در ضمن 
.موتورھای جستجوی خوب رتبھ بندی ھای خوبی ھم بھ ھمراه خواھد داشت

یاجتماعی ھ ھاکدر شبی سینوگ نقش موثر وبال -6

. شد بای ارھا مکسب و ی کبرای عمده ای ایمزای داراگ ھ وبالکدھند ی وھش ھا نشان مپژ
.شدبای ت شما و میسای بروز رسانی ن راه برایع ترین راه و سریساده تری سینوگ وبال
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را ی ھ اجاد روابط حرفید و ایمالقات با افراد جدی ز براگیفت انگھا ارائھ فرصت شگ وبال
را از دست گی بزر ھ بازارکد ید بدانیده ایشیاندین مھم نینون بھ اکر تاگا. ندی کشما فراھم می برا

ک ترااشگ ق وبالیاز طری اجتماعی شما در رسانھ ھای نام تجاری وقتک بدون ش. د یداده ا
.ار موثر استیان بسید محصوالتتان توسط مشتریشود در خری می ذارگ

دھد،  سترشگھ فروش شما را یتواند حاشیمی اجتماعی ار و تجارت شما در رسانھ ھاکسب و ک
.ار موثر خواھد بودیار شما بسکسب و ی کبراگ وبالیک ھ کست ینکی ش

خود را گ ، وبالیاجتماعی ھ ھاکت در شبیفعالی عنوان بھ بھانھ یچ ھ بھ ھکد ینکس فراموش نپ
ی ھ ھاکان نقش شبین میالبتھ در ا! د شدیمان خواھیشپار خود کن ینده از ایھ در آکد ینکل نیتعط

.ستیار نکقابل انگ ت ، وبالیوب سایک ان گنندکدیدر رشد بازدی اجتماع

گ  نظم وبالمی فقط بھ نوشتن و بھ روز رسانیی ابتدای ھ در ماھھاکن است یھ من بھ شما ایتوص
ھم خوای ان میاپدر .شما خواھند آمدگ ان بھ وبالگخوانندی ھ بھ زودکد ید و بدانیشیاندیتازه خود ب
تھ کنج نپن یا شما اید ؟ آیشناسی موفق مگ وبالیک جاد یای را برای ریگات دکھ نچبدانم شما 

د؟ینی کت میل رعایذیک رافگنفویمھم را در ا
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