ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟

 ۹۰ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ  ،UIﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ در زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﯾﻢ:

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖﺗﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ  15اﺑﺰار راﯾﮕﺎن ﺳﺌﻮ را
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ!

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  SEOﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﮐﻼود ﺳﺌﻮ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را راﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ 8
ﻧﮑﺘﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی  SEOرا ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﻼﮔﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری درﺧﺸﺎنﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.

 6ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وبﺳﺎﯾﺖ!

اﮔﺮ از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
"ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ" .و در ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻏﻠﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﭘﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر.
راهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

 ۷اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ و ﮔﺮداﻧﻨﺪه وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ  15ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  55درﺻﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک آن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﯾﮕﺮ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﺛﺎﻧﯿﻪ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ۵ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺑﻼگ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ وﺑﻼگ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت روازﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﯽ روی
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖﻣﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟

ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﻨﻚﻫﺎی ورودی ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﻓﻨﯽ  ،inbound linksﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺟﺴﺘﺠﻮ دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ورودی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎزات )از ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

 ۵اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ وردﭘﺮس ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ

وردﭘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وردﭘﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای وردﭘﺮس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار دارد.

 ۸وﯾﮋﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه  90درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮا اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ آﻣﺎده ﻧﺸﻮد ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ  ۱۰ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﭼﻬﺮه وبﺳﺎﯾﺖﺗﺎن را زﯾﺒﺎ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎی زﯾﺎدی در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ  ۱۰اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ!

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻏﻨﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮی ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺎرتﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ وب ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1396  ﻓﺮوردﻳﻦ20

https://www.shabakeh-mag.com/workshop/7450 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

