ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ را روی ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ!

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت اول ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ را روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن
ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ از ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺷﺪه و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ در وﺳﻂ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺮی راﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اول
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ!
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و آن را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ رﻗﯿﺐ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪزدﯾﺪ و در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﻧﺪا ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮا را از ﺳﺎﯾﺖ رﻗﯿﺐ ﺗﺎن ﺑﺪزدﯾﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﯿﺐ
را ﺧﻮاﻧﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺎن ﻧﺸﺪه و در
اداﻣﻪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت اول ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ،زﻣﺎن اﻧﺪک و رﯾﺴﮏ ﭘﺎﻴﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت
اول ﺑﺮﺳﯿﺪ.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت اول ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ! از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﺮوﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪه و ﮐﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت
اول ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت اول ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۴روش از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﮐﺮدن ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

 .۱ﻣﺤﺘﻮای آﭘﺪﯾﺘﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺎﺷﻖ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ دوﺳﺖ دارد ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻣﻞ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ

ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺘﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ در ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﻤﯽ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟!  ﺑﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﭘﺪﯾﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی
ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻞ وﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﺘﻮا را در  ۱۰ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﮑﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﺎ  ۲ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ را اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮد و در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻔﺤﻪ  ۱ﺗﺎ  ۱۰ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﻴﻳﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ رﻓﺘﻪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب ،اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،وﯾﺪﯾﻮ و ﺻﻮت دروﻧﺶ

ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺎن را راﺣﺖ ﺗﺮ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 .۲ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺷﯿﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی دارد ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ او در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﻼﺣﯽ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن وی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻻﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺻﻼﺣﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﻴﻳﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ

ﺧﺐ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺮف زدﯾﻢ! در اﺻﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﮐﺎﻧﺖ
ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻻﯾﮏ و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻓﺘﻪ و ﮐﻤﯽ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺷﯿﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﻴﻳﺘﺮ ،ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ
ﮔﺬاری ﭘﺴﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻮﺷﯿﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل رﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻻﯾﮏ و ﮐﺎﻣﻨﺖ و اﺷﺘﺮاک
ِ
ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﻢ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 .۳ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از رﻗﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎی ﺳﺌﻮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﻮﺷﯿﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ وب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺷﻤﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﻟﯿﻨﮏ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽروﯾﻢ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻟﯿﻨﮏ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ

ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.

 .۴ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزﯾﺪ!
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺪرت آن ،ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ روی داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮔﻮﮔﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﻼ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮏ
ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻏﯿﺮه  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ زﯾﺎده روی در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد.

 .۵ﻃﺮاﺣﯽ دوﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺌﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﻢ از ﻋﻼﻗﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻄﻮر؟ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮی در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر از اﺑﺘﺪا ﻇﺎﻫﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ وردﭘﺮﺳﯽ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮض ﺷﺪن ﮐﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ،ﻋﻤﻼ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﮐﻤﯽ
رﺗﺒﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.

 .۶از ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺌﻮ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺎز ﭘﺎی آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ! زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎﻴﻳﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻮﮔﻞ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭘﺎﻴﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎز
ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﻫﺮ روش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻴﻳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ،ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎن ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن
در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻏﯿﺮه .
اﻣﺎ اﮔﺮ وارد دﻧﯿﺎی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وارد ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎن ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻨﻮن و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

 .۷رﭘﻮرﺗﺎژ ﺑﺨﺮﯾﺪ
رﭘﻮرﺗﺎژ ﻫﻢ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در واﻗﻊ رﭘﻮرﺗﺎژ ،ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺣﺪودا ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺖ در ازای اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای
ﺑﯿﻦ  ۵۰ﻫﺰار نﺎﻣﻮﺗ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن نﺎﻣﻮﺗ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت وب ﺳﺎﯾﺘﺶ ،ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ در درﺟﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎزﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ رﭘﻮرﺗﺎژی ،ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه رﭘﻮرﺗﺎژ ،ﻗﺪرت ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در درﺟﻪ دوم ﭼﻮن رﭘﻮرﺗﺎژ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﺬب ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

 .۸ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﮔﺮه ای
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ رﭘﻮرﺗﺎژ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﮔﺮه ای .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺑﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ را ﺑﻪ آن ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﯿﻨﮏ داده اﻧﺪ ،ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﭘﻮرﺗﺎژ ﺧﻮدﻣﺎن ۱۰ ،ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ وﺑﻼﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 .۹ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ،در ازای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﯾﮕﺎن ،ﯾﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرم از ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺻﻮﻻ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ را ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در ازای آن ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎن ،در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺪﯾﺮﺷﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺟﺎزه در اﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺎری
ﺧﻮد ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺘﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻴﻳﻢ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﺐ ﺧﻮد
ﻣﺖ ﮐﺎﺗﺲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن
را ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﻮﺷﺘﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ  :۲در ﺳﻄﺢ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﺮﮔﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

 .۱۰ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﻤﯽ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺐ ﭼﻄﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺌﻮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی دارد .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ وب و در زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،رﺗﺒﻪ ﺗﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در اﺛﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺎم ﺗﺎن در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻢ ﺑﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ،از ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺛﺮ دوم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روی ﺳﺌﻮ ،اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﮔﺬارد! ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ،ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر )ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺎری ﺳﺎﯾﺖ( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎر ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﻼ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺪﻫﯿﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۶ﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ و ﺣﺬف ﺳﺮﯾﻊ
آن ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.

 .۱۱ﺳﺌﻮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺌﻮ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎن ،ﮐﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﭼﻄﻮر؟
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺳﻄﺢ وب ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ،
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻏﯿﺮه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را در آورده و
ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﺪ:
•

در ﻣﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

•

ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  altاز ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

•

در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎی ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

•

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت اﺿﺎﻓﻪ را در ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

 .۱۲ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻧﻈﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن
از  ۲راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎن رﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﯾﮏ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر دوم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺳﺮ زده و آﻧﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻧﻈﺮات ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﯽ

و ﻏﯿﺮه ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .در درﺟﻪ دوم ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ،
در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آدرس ﺗﺎن ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 .۱۳ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﺧﺎص و ﺳﺌﻮی آن
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺸﺎن داده و راﺣﺖ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ را ﺳﺌﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ آن ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ داﻣﻨﻪ  mobile.irﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﮔﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،روی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﭙﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺷﺎن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮب ،ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎن
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ.

 .۱۴ﻣﻨﺸﻦ ﺑﺪون ﻟﯿﻨﮏ
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را در ﺳﻄﺢ وب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ،در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﺗﺎن آورده ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮآوازه ای ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﺗﺎن در ﺳﻄﺢ وب ،ﮔﻮﮔﻞ را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻌﺮوف ،ﺳﺌﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ
اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﺗﻮن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

