ﺳـﻔﺎرش ﺳـﺌﻮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓـﻪ ای و
اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ SEO
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ

از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﺌﻮ
ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺌﻮﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﯾﻦ؟

آﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ؟؟
و اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل ﺑﻮد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎس ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺘﻤﺎن را ﺳﺌﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻗﺼﺪ آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧـﺪن ﺳﺎﯾﺘﺘـﺎن در اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ روش ﻫـﺎی ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ
زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﯾﺪ رﺗﺒﻪ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را از ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺬب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺻﺒﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ < وﻟﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زودﺑﺎزده و آﻧﯽ ﻫﺴﺖ
ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪارد < ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﺳﺌﻮ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ < ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  White Hatدر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻄﺮح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﯿﻨﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﺎت اول ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﻮد ،ﺑﺎزدﯾﺪ و ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ
داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﯾﺎ از ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ورودی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑـﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن ﺧـﻮد اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﻔﺎرش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎل آﺳﻮده روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ را
ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺳﺌﻮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روﻧﺪ

رﺷﺪ ﺳﺌﻮ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻼ از ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺳﺌﻮ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ :
.1

.2

.3
.4

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ “ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ”،
“دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ” و “رﭘﻮرﺗﺎژ” ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﺑﻪ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺌﻮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻏﯿﺮه ﻣﻔﯿﺪ ،ﮐﭙﯽ و
اﺳـﭙﻢ دارﻧـﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻼف ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﯿﻦ  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ۳ﻣﺎه
ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺮﻋﺖ

ﻋﻤﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 .5ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ
ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ زد ،ﻣﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮق را درﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺌﻮ
ای در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .6ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۶اﻟﯽ  ۹ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺪ ﻫﺎ و ﺗﮓ ﻫﺎی html
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
…,Robots.txt,Sitemap,Feed,Redirects
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﮐﺎل ﺳﺌﻮ

ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮات ،اﻣﺘﯿﺎزات و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﻠﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺌﻮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ
ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻗﺒﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎزی دﺳﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ رﯾﭙﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻧﯿﺎز
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺎز
ﺣﺬف ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب و رﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﺳﻔﺎرش ﺳﺌﻮ و روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﺳﺌﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺎرش و ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎس و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ و اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺳﺌﻮ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮارداد ﺳﺌﻮ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز

و

درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﺒﻠﻎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺷﺪه

ﺑﺮای

ﺷﺮوع

ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﭘﺮوژه
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه و ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ دارد آن ﻫﻢ ﻓﺮوش ﻓﺮوش و ﺑﺎز
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻫﺴﺖ
اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮوش داﺋﻤﯽ را ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.ﺳﺌﻮ ﯾﺎ  SEOﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮد را دارد.
ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺌﻮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.ﺑﻠﻪ – اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ در
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ
ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ در ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

