ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و ﻣﻌﺠﺰات آن در ﺳﺌﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺳﺌﻮ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﻈﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺎره آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت
و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮐﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎراﻣﺪی در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ آن دارد.
ﺗﻮﺟﻪ  :اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از  Back linkو ﻣﺰاﯾﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺻﻔﺤﻪ
دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ وارد ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی
ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ) (Back linkﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺧﺼﻮص آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺮ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ در ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه را ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﮐﺮال ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ
آن وارد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ورد رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪدا ﮐﺮال و اﯾﻨﺪﮐﺲ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻤﯿﺰان ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ دارﯾﻢ؟

ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ  followو : nofollow
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  Back linkﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﻓﺎﻟﻮ )(follow

ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ )(nofollow

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ارزش دﻫﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
دارای ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﺪ ،در ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،از ﮐﺪ ﻫﺎی  followو
 nofollowدر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﻨﺪه از ﮐﺪ  nofollowاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﺮال ﮐﻦ وﻟﯽ در ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ان را ﺳﻬﯿﻢ ﻧﮑﻦ .ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ

ﻗﻀﯿﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺪ  followاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺮال ﮐﺮدن ،ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮرﻧﺪه را در ارزش و
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻧﻮاع ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ:
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﻓﺮوم ﻫﺎ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺮوم ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮآﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از ﻟﯿﻨﮏ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد از ﻟﯿﻨﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎ:
در داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از :eBook
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﮏ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺟﻮاب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺪﻫﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ از
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از روش ﻫﺎی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺳﺪ و
ﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از اﯾﻤﯿﻞ ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاف ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از
وﯾﺪﺋﻮ ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮﺷﯽ و … .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺌﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮب ،ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ
ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﺒﺎر ،ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی در دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺌﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ از ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﺎﻋﺪه
درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ از  Back linkاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،از اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی
ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮑﯽ دﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ :در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮑﯽ دﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم در ﺧﻮﺻﻮص ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ:

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ اول
ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد دارد ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
از ﭼﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻫﻮﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﺰد ﮔﻮﮔﻞ دارﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﺼﺮف
آب ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﯾﮑﺠﺎ زﯾﺎده روی ﺷﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺠﺎ از ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪ آن.

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ارزش از اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮑﯽ دﻣﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮب و در ﺧﻮر ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

