وﯾﺪﯾﻮ  : ۲ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت

ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺮوع ﺳﺌﻮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ seocommunity.ir
ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی راﯾﮕﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ را ﻗﺮار دادﯾﻢ ) ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻻی  ۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ( .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ وب

ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی  ۹۵درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺮوع آن ﻫﺎ
ﺧﺮاب ﺑﻮده  .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﮐﺞ ﻫﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ۵ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ) وﯾﺪﯾﻮ  : ۱ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺌﻮ ﺑﺨﺶ  ( ۱ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺑﯿﺎlﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ و

ﻫﺮﭼﯽ ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ در داﺧﻞ ﻫﻤﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ … اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮا و

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎlﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﺪﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ) آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺌﻮ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ( ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﻣﺮور ﻧﻤﺎlﺪ .

ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
 .۱ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 .۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﺧﺮوﺟﯽ اچ ﺗﯽ ام ال
 .۳ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺻﻔﺤﺎت و اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ

 .۴ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت از ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار

 .۵ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 .۶اﻫﻤﯿﺖ ﺛﺒﺖ داده و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺮوع ﺳﺎﯾﺖ

ﺧﻮب اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ از آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن

زﯾﺎد ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺪﯾﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ  htmlدر ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺧﺮوﺟﯽ  htmlﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﮔﺮاف ﻫﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ

و … .را در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮlﻢ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ادﯾﺘﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﮓ ﻫﺎی
 hﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن را

ﺑﺎ ﺗﮓ  aﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و … .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز  ۱۰۰درﺻﺪ زﺑﺎن  htmlرا ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در اﮐﺜﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﻣﺮوزی ادﯾﺘﻮر ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻨﺎﺳﺐ رای آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﭼﮕﺎﻟﯽ را اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ !! ﺧﻮب وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ

ارزش را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮlﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ  .در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﮔﻮlﻢ ﭼﻄﻮر و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی  .اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر دارﯾﺪ !! .

ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت از ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟
ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﻬﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ  .در ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری

و ﺻﻨﻌﺖ و … .در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻫﺴﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ؟

ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ دارﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ  .دﻗﯿﻘﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺪه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر

در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﻗﻮی دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮlﻢ ﮐﻤﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﯿﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺨﺶ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

اﻫﻤﯿﺖ ﺛﺒﺖ داده و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺮوع ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ  ۹۹درﺻﺪ ﺗﻤﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وب

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ  ) .ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی

ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻧﯿﺴﺖ (

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰور ﻗﻮی ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﻪ

ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﯿﮑﯽ ﻫﺴﺖ و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎlﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻮردی را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ

ﻣﺸﮑﻞ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد و ﺳﻮال ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺤﺘﻮا ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﺪارﯾﺪ در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮاﻧﮕﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎlﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺘﯿﻢ .
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ و وﯾﺪﯾﻮ :

https://goo.gl/zRe0DN

