ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
روزاﻧﻪ  5/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد! آﻣﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؟
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ و آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺌﻮ ﻣﺨﻔﻒ “ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ” ) (Search Engine Optimizationﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺌﻮ ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ،
ﺳﺌﻮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ روزاﻧﻪ در ﺣﺎل
ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮﻟﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺌﻮ
ﺳﺌﻮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺰرگ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ:
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ/ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ را ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش داد .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ را از دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺨﺮﯾﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل و ﭘﺮﺗﯽ ﺣﻮاس ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻫﺪف در ﺣﺎل ﭘﺮﺳﻪ زﻧﯽ در ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺴﺖ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ رود ،در ﺣﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ،ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮار دادن ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮال ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
 32/2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک وﺟﻮد دارد 1.ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام
از اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  5/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺟﺴﺘﺠﻮ
روزاﻧﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺻﻔﺤﺎت وب در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  100ﻧﻔﺮی ﮐﻪ وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 93 ،ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ “ﺟﺴﺘﺠﻮ”
ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻼش ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،زﯾﺮا روزاﻧﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ً

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺆال
را ﺗﺎﯾﭗ و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎده در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد:
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮﻟﯽ :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در  Google Adsﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ )ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ( :ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﺳﺌﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (PPC) Pay Per Clickﯾﺎ ﺣﺘﯽ SEM) Search Engine
 (Marketingﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ  Google Adsﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟
ﺑﻪ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﭘﺎﺳﺦ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ،
ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  5/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽ

دﻫﯿﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰاران ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﻟﯿﺪ ) ،Lead generationﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ( ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺻﺪﻫﺎ ﻟﯿﺪ ) ،Leadدر ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت و روﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎ

ﻣﺸﺘﺮی راﻏﺐ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭘﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﺌﻮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻫﺪف ﺳﺌﻮ ﮐﺴﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻟﯿﺪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻠﯿﺪواژه ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ای از ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ “ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺨﺖ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ” و ﯾﺎ “ﻟﯿﺴﺖ وﮐﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ” ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺌﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ؟
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻫﺰاران ﻋﺎﻣﻞ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ

 ،Google My Business listingﺳﺎﯾﺘﯿﺸﻦ ﻫﺎ ) ،(Citationsرﯾﻮﯾﻮﻫﺎ ) (Reviewsو ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در آﺧﺮ ،اﯾﻦ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ) ،Backlinkﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ورودی ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺬاب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ
ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺌﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری در وب ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮوع ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﭘﺎﯾﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻧﻮﯾﮕﯿﺸﻦ آﺳﺎن دارﯾﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﮓ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ) (Titleو ﻣﺘﺎ دﯾﺴﮑﺮﯾﭙﺸﻦ ) (Meta Descriptionاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Google Analyticsو  Google Search Consoleرا ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪم وﺟﻮد و ﯾﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪ ،ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﻤﺎ دارد و

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﭽﻮن رﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن را ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ
از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون آن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺳﺌﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ،
رﻫﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻟﯿﺪﻫﺎ و ﻓﺮوش از ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ.
اﺛﺮ ﺳﺌﻮ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻮارد ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

