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کیسایتسئو!استنیازیکنیستانتخابیکسئو

.تاسبیشترزاییدرآمدهدفبادیجیتالبازاریابیروش

سئود،کنیکسبدرآمدخودوبسایتازبتوانیداینکهبرای

تمرکزسایتسئوخدماتدرما.استهاروشبهتریناز

افزایشوبیشترمشتریبهتبدیلنرخبردنباالاصلیمان

.استهدفمندورودی

گیریدبا سئو سایت  از رقبا پیشی ب



مدت زمان رسیدن به صفحه اول گوگل چقدر است؟

ئوسزمانمدتآنبودنرقابتیوانتخابیکلماتسختیبهتوجهبا

ماه8حداقلشدهاعالمگوگلخودتوسطکهزمانیاماکندمیفرقسایت

فحهصبهرسیدنبرایمانتضمینیزمانمدتشهرتاباندرماکهاست

0.استزمانمدتهمینگوگلاول
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Version 1 Version 2 Version 3 Version 4

Series 1 Series 2 Series 3



پروژه های موفق

آکادمی کانسپت

آموزشگاهطراحیطالوجواهر

طراحیطالوجواهرآموزشطراحیطالوجواهر

طراحیجواهرات

آموزشگاهطراحیطالوجواهربهصورتآنالینوفروشدوره

کلیدسازیشبانهروزی

کلیدسازیغربتهران

کلیدسازیسیار

انشاه کلید تهر
وبسایتتیمکوشاشاهکلیدتهرانخدماتکیلدسازیسیاردرتهران

پالستیکیعمدهفروشیفروشعمدهلوازمپالستیکی

فروشعمدهارگانایزرپالستیکی

مرسه پالست
واردکنندهپالستیکوتامینکنندهپالستیکدرسراسرایران

کهربادر
آیفونوبسایترسمیکهربادرمرجعخدماتکرکرهبرقی،دوربین،

کرکرهبرقیقینصبکرکرهبر

جکدربپارکینگ

تابلو رویال

ونتابلونئتابلوچلنیوم

انواعتابلومغازهتابلوسازی

سایتتیمخوبرویالدرخصوصخدماتتابلوهایتجاریدرتهران

وزمه
وبسایتوزمهیکیازبزرگترینشرکتهایحملنقلبینشهری

حملباراینترنتینباربریآنالی

باراپلیکیشنحملونقلرانباربریاینترنتیته



(ریبارب)میزان ترافیک و دیده شدن وبسایت 



( فرش مدرن)وبسایتمیزان ترافیک و دیده شدن 



( کرکره برقی)وبسایتمیزان ترافیک و دیده شدن 



( کنکور)وبسایتمیزان ترافیک و دیده شدن 



(1)پکیج قیمت های سئو سایت



(2)سایتپکیج قیمت های سئو 



(3)سایتپکیج قیمت های سئو 



امکانافزودنامکاناتویژه

پکیج پیشنهادی ما

ادرپکیجممکناستپکیجهاییکهدرباالگذاشتهشدهاندبرایشمامناسبنباشندم
دتانویژهمیتوانیماینمشکلشماراحلکنیم،دراینپکیجهمهمواردبهدلخواهخو

استودرآخرپسازاینکهویژگیهایمدنظرخودتانراانتخابکردیدبهمااطالع
.میکنیممیدهیدوماقیمترابرایشمابرآوردمیکنیمواعالم

ئوپکیج ویژه س

با هر تعداد از کلمه کلیدی

تلفیقی از تمامی موارد باال

قیمت توافقی

سفارش پکیج دلخواه



آنالیز سایت و رقبا سئو تکنیکال و بهبود سرعت سئو خارجی

دکار هایی که در فرایند سئو صورت می گیرن
پروژههایسئودقیقاچهکارهاییراانجاممیدهیم؟رویما

سئو داخلیطراحی لندینگ پیجدیتحقیق کلمات کلی

هایکارترینمهمواولینازیکیریسرچکیورد
وکمسختیمناسبکلمات.استسایتسئوفرایند
.اندفروشهدفباودارندباالییسرچمیزان

دیکلیکلمههرازایبهبایدکلماتانتخابازبعد
درد،شوطراحیپیجلندینگیاصفحهیکتارگت،
.شودرعایتبایدسئواصولنیزطراحیاین

با.میشودانجامسایتدروندرداخلیسئو
رد.میشودبیشتربخشایناهمیتزمانگذر
.گیردمیصورتزیادیهایکارداخلیسئو

سایتازخارجدرکهاستهاییکارخارجیسئو
یگنالسسوشاللینکسازی،استراتژیمیشود،انجام
.دمیباشبخشایندر…واسپملینکهایحذفها،

گلگوهایفاکتورتریناصلیازیکیامروزهسرعت
بودنباالاست،هاسایتوببهدادنرتبهبرای

.داردبستگیزیادیعواملبهسایتسرعت

ید،رسنسبیترافیکیکبهسایتکهاینازبعد
وزآنالیهاییشاخصبابایدسایتدرکاربررفتار

.شودانجامسایترویهاتوسعهبعدتحلیل،





نظرات مشتریان ما
نظربرخیازکارفرمایانسئوسایت

رکتشباکههستسالدوازبیشترتقریبا
زمانمدتاینتو.میکنیمکارشهرتابان

النا.گرفتیمسایتازخوبیخیلیبازخورد
.هستندوبسایتازمامشتریانبیشتر

آیفوندرب،جکبرقی،کرکرهماخدمات
باهمهازاولهستنددزدگیروتصویری
کرکرهابتابانتیمپیشنهادوخودمونبررسی
هایحوزهسئوبعدوکردیمشروعبرقی
.کردیمشروعهمرودیگر

نسیمیامیر
کهربادرشرکتمدیر

شهرتابانتیمباسایتسئوبرایما
کلماتکوتاهیمدتازبعد.کردیمهمکاری
.گرفتقرار3تا1هایلینکدرمااصلی
نهادپیشبابود،فروشکمبودمامشکلولی
طراحیجدیدسایتیکشهرتابانتیم

.ودبآموزشگاهبرایمناسبکامالکهکردیم
حلهممشکلاینشدباعثتصمیماین
فروشوضعیتازحاضرحالدروبشه

.هستیمراضیهمسایت

کفشگرحسن
کانسپتآموزشگاهمدیر

کههستسالییکحدودحاضرحالدر
تو.داریمهمکاریشهرتابانشرکتبا

هرشتابانتیمباکههمکاریازمدتاین
ربعالوه.هستیمراضیبسیارداشتیم
همماسایتطراحیکارسئو،خدمات
اتیکلمشد،انجامشهرتابانتیمتوسط
زاترزودشدندانتخابسئوبرایکههم
ورسیدنگوگلاولصفحهبهمقررزمان
.هستندباالنتایججزواالن

مقدمهومن
وزمهاستارتاپمدیرعامل



فرآیند های سئو سایت

گیردآشناییدقیقترباکارهاییکهدرسئوصورتمی

تحقیق کلمات کلیدی و تدوین استراتژی
شتکهسختیدرکیوردریسرچبایددنبالکلماتیگتحقیقکلماتکلیدیدرسئوبسیارحیاتیاستوجایاشتباهندارد،

هتوسطمادراینجانگاهیداریمبهجزئیاتاینفرایندک. کم،سرچباال،نرختبدیلباالونرخفروشخوبیداشتهباشند
:صورتمیگیرند

نیمکهماهمیشهسعیمیکنیمکلماتیرابهعنوانکلماتاصلیپروژهانتخابک(: کلمات فروش)انتخاب کلمات اصلی 
.مناسببرایفروشهستندوپرسوناییکهآنکلمهراسرچمیکندبهمشتریواقعیشمانزدیکباشد

longtailتیلانتخاب کلمات النگ  keywords)  :)النگتیلمعموالکلماتیهستندکهبهکاربراطالعاتمیدهندوکلمات
مکمیاماازطریقلینکسازیبهرتبهگرفتنکلماتاصلیک. کیوردهانرختبدیلباالییندارند LSIمانندکلماتاصلیو

محتوابرایسایتشماتولیدودر100یعنیبیشاز. عدداست100تعدادالنگتیلهایهرپروژهمعموالبیشتراز. کنند
.سایتانتشارمیروند

یآنهابهدراینجامابرایکلماتاستخراجشدهاستراتژیتدوینمیکنیموبرا: تدویناستراتژیکلماتاستخراجشده
شودبرایهرکلمهکلیدیاصلیتعدادزیادیالنگتیلانتخابمی. صورتاختصاصیتولیدمحتواصورتمیگیرد

.شودواستراتژیبراورودکاربرانبهصفحاتاصلیتنظیممیشودتابازدیدکنندهبهمشتریتبدیل



(صفحات فرود)طراحی لندینگ پیج ها 

شایدطراحی. یکلندینگپیجطراحیشود( کلماتفروش)بعدازاینکهکلماتاصلیانتخابشد،بایدبرایهرکیورداصلی
وژهراجلولندینگپیججزویازخدماتسئونباشداماازآنجاییکهرعایتاصولسئودرطراحیلندینگپیجمیتواندپر
اینبخشدر. بیندازدوکارراازابتدااصولیپیشببردمادرخدماتسئوسایتلندینگپیجهاراخودمانطراحیمیکنیم

:نگاهیداریمبهجزئیاتاینفرایند
،فونتبرایطراحیلندینگپیجهامابهرنگسازمانییارنگانتخابیشما: طراحی صفحات با دیزاین و محتوای اختصاصی

نیچاشدلخواهشما،قوانینوچارچوبهایسازمانشماتوجهمیکنیموطبقآنپیشمیرویمودراینبینتیمطراح
.خالقیترابهکارمیگیردتاصفحهزیباطراحیشود

بهنتیجهماسعیمیکنیمدرطراحیصفحاتمسیرکاربررابرایرسیدن: بندی المان های صفحه بر اساس رفتار کاربراولویت 
نرخدلخواهشسادهکنیموزودتراورابهرضایتبرسانیموهمچنیناورابههدفهایخودماننزدیککنیمتابتوانیم

.تبدیلبازدیدکنندهصفحهبهمشتریرابیشترکنیم
برای. استتوجهموتورجستجویگوگلبهسرعتوعملکردصفحاتوباینروزهابیشازپیش: توجه به اصول سئو تکنیکال

هیمیاینکهصفحهمانسرعتباالییداشتهباشداولازهرچیزیبایددرهنگامطراحیبهاصولسئوتکنیکالومفا
اتراتوجهشودکهمادرطراحیلندینگپیجسعیمیکنیمبراساسایناستانداردهاصفح… و LCP،CLS،FCPهمچون

.طراحیکنیم



سئو داخلی

ایتانجامسئوداخلییعنیتمامفعالیتهاییکهدردرونوبسایتبهمنظورباالبردنبهبودرتبههایوبس
درادامهنگاهیداریمبه. شاملمواردزیادیاستکههمگیآنهاتاثیرگذارند on-pageمیشود،سئوداخلییا

:برخیازفعالیتهایمادرسئوداخلی
:( Internal links)داخلی لینکسازی 
دبرطبقداخلییعنیصفحهازوبسایترابهصفحهدیگرمتصلکنیم،ایجادلینکداخلیبایلینکسازی

.اصولسئوانجامشود
خارجییعنیدرصفحاتوبیکبهوبسایتبهسایتلینکسازی(External links):خارجی لینک سازی 

.واسپماسکورسایتخارجیتوجهکرد DA,PAخارجیبایدبهدرلینکسازی،دیگریلینکدادهشود
کیمااس. اسکیمایعنینشانهگذاریصفحاتبرایموتورهایجستجو: صفحات سایتروی (Schema)سازی فعال 

( ستاره)یکیازمحبوبترینآنهاریتینگ.انواعمختلفیداردکههرکدامبایددرجایمناسباستفادهشود
.است

یتهیهیکویدیوخوبمیتواندتاثیرخوبیهمرویسئوسایتوهمرو: تهیه ویدیو برای صفحات فروش
.فروشونرختبدیلتاثیربگذارد



گلبهتگعنواندرواقعهماننوشتهایاستکهدرصفحهنتایجگو:  تنظیم تگ های عنوان و متا دیسکریپشن ها
وشتنوداشتنعلمکافیدرن. صورتتیتربرایهرنتیجهوجودداردومتادیسکریپشنهمتوضیحاتزیرآناست

. تاثیربگذاردسایت( CTR)تنظیمایندوورعایتاصولمیتواندبسیارروینرخکلیک

دراسرچکرددرعالوهبرکلماتکلیدیسئوبایدرویاسمبرندهمانجامشودکهوقتیکاربریاسمبرن: سئو با نام برند
.ماتضمینلینکیکبودنبانامبرندشمارامیدهیم. نتایجهمانسایتراببیند

شدنبهاینمعناستکهکاربریکهبهصفحاتسایتمیآیدبدونهیچبانس(Bounce rate):پرشکاهش نرخ 
.ادکنشیصفحهراترککند؛نرخپرشیکعاملمنفیدرسئواستوبایدتاجاییکهمیشودآنراکاهشد

رزامبیپیجهادرسایتصفحاتیهستندکهمحتوایارزشمندوفعالیندارندواگ: از بین بردن زامبی پیج ها
تعدادشانزیادباشدرویصفحاتیکهمحتوایخوبوارزشمندداردتاثیرمیگذارند

یتگکاربرداصل. متنجایگزیندرسئوتصاویروسئومحتوابسیارتاثیرگذاراستیا ALTتگ: تصاویرALTتنظیم 
ALT زمانیاستکهعکسکامللودنشودوبجایعکسمتنجایگزینبهکاربرنمایشدادهشود.



ایتسئو تکنیکال و بهبود سرعت س

انجاممیسئوتکنیکالبرایارتقایسالمتوسرعتسایتانجاممیشود،برخیمواردتکنیکالیرویسایت
شاملمواردزیادیمیشودکهدراینجا on pageسئوتکنیکالنیزمانندسئو. شوندوبرخیدیگرخارجازسایت

:اینمواردهمگیدرخدماتسئوتابانشهراجرامیشوند. مابهشماآنهاراخواهیمگفت

مپیانقشهسایتشاملآدرستمامیصفحاتسایتسایت(:Site Map)و بهینه سازی نقشه سایت ساخت -
کهموتورجستجوازطریقآنصفحاتسایتراراحتتراستxmlپسوندسایتمپیکفایلبا. است

.میکندایندکس

ندکهدرواقعافزایشسرعتسایتبایکتکنیکانجامنمیشودومواردزیادیهست: سرعت سایتافزایش -
.یربگذارندازسرورگرفتهتایکتصویردرسایتمیتوانندرویسرعتسایتتاث. رویسرعتتاثیرمیگذارند

گوگلسرچکنسولابزاریاستکهازطریقآنمی: و رفع ارور های آن  Google search consoleابزار نصب -
کنسولعالوهبربخشهایآنالیزیبخش. توانهمهاطالعاتسایتازورودیهایارگانیکرابررسیکرد

.مربوطبهارورهایسایتراهمداردکهدرصورتمشاهدهبایدبررسیورفعشوند



رهایابزا. برایتوسعهوایجادتغیراتدرسایتبایدبهاستنادبهاعدادورقمکارراانجامداد: نصب ابزار های آنالیزی
Google Analytics وHotjarروژههابرایاینآنالیزسایتبسیارمناسبهستندکهماایندوابزاررابرایبحثآنالیز،رویپ

نصبمیکنیم

کیازعواملهرچهحجمصفحهسایتکمترباشدسرعتلودشدنصفحهنیزکمترمیشود،ی: سازی تصاویر وب سایتبهینه 
.گذاشتهشوند( ازلحاظسایز،حجم،فرمت)تاثیرگذاردرحجمصفحهتصاویرهستندکهبایدبهصورتبهینه

یتواندباهاتلینکشخصم! هاتلینکیعنیدزدیازمنابعهاستشماازطریقتصاویر: اجرای پروتکل هات لینک
ددرونبدوناینکهعکسیراازجاییتهیهکندودرسایتقراردهدمیتواندآنرامستقیموبدوننیازبهدانلو

فاقبرایاجرایپروتکلهاتلینکباعثمیشوداینات. سایتقراردهدبااستفادهازمنابعهاستیکسایتدیگر
.سایتهانیوفتدومنابعآنهاازسارقیندرامانباشد

شود،یکوبسایتبایددرساختارصحیحگذاشتهشوندتاازبروزمشکلجلوگیریهایURL: ها URLساختار صحیح 
سایتبهصورتصحیحنمایشدادهشوند URLهایسایتبایدبهدرستیتنظیمشوندتادر Post typeیعنی

. اشندکدهایسایتمیب. ازدیگرعواملتاثیرگذاردرسرعتوبسایتها: سازی و فشرده سازی کد های سایتبهینه 
ذارهامیتواننددرزودترلودشدنصفحاتسایتبسیارتاثیرگ JavaScriptو CSSفشردهکردنوبهینهکردنکدهای

.باشند



(Off-page SEO)سئو خارجی 

سایتسئوخارجییعنیتمامیفعالیتهاییکهدرخارجازیکوبسایتبهمنظورباالرفتنرتبهیکوب
عمدهکارهایسئوخارجیمربوطبهبحثبکلینکسازیواستراتژیساختبکلینک. انجاممیشود

ینکهاییاستبرایباالرفتنرتبهیکوبسایتیکیازاصلیترینعوامل،ل: تدوین استراتژی لینکسازی سایت
عالیتوبرایهرپروژهسئوبایدتوجهحوزهف. بکلینکهاانواعمتفاوتیدارند. کهآنسایتدریافتمیکند

.سختیکلماتانتخابشدهمشخصشودچهتعدادبکلینکوازکدامنوعالزماست
اثیربکلینکهایرپورتاژهایخبریازقویترینانواعبکلینکهاهستندوت: تولید و نشر رپورتاژ خبری

صحیحمثبتزیادیرویرتبههایسایتدارندامابهشرطیکهمحتوایرپورتاژولینکسازیدرآناستانداردو
.باشدمادرخدماتسئوسایتکارهایتولیدونشررپورتاژراخودمانانجاممیدهیم

یسیگنالهادرواقعبکلینکهاییهستندکهدرشبکههایاجتماعسوشالSocial Signal:ساخت لینک های 
همانندرپورتاژوتاثیرسوشالسیگنالهاشایدب. ساختهمیشوند.. همچونلینکدین،توییتر،فیسبوک،ردیتو

یکسبدیگرلینکهانباشداماریسککمتریدارندوتداومدرساختآنمیتواندتاحدزیادیبهسایتبرا
. رتبههایبهترکمککند



آنالیز وب سایت و رقبای آن

رابزاربهطورکلیفرایندآنالیزوتحلیلسایتوسایتهایرقیبتوسطابزارهاانجاممیشودوازطریقه
درادامهمیتواندیتایخاصیرابرداشتکردوآنراتحلیلوآنالیزکردتابهیکتصمیمگیریمنجرشود،
.نگاهیمیندازیمبهبرخیازابزارهایآنالیزیکهدردپارتمانسئوتابانشهربکارگرفتهممیشود

سایتراشماارائهگوگلآنالیتیکسجهانیازاطالعاتازسایتتانورفتارکاربراندر: آنالیز با ابزار گوگل آنالیتیکس
یکسباابزارگوگلآنالیت. گوگلآنالیتیکسعمدهشاخصهایمهمبرایآنالیزکاربررادرخوددارد. میدهد

آنهابهمیتوانفهمیدروزانهچندکاربرواردسایتمیشوند،چهمدتزمانیرادرسایتسپریمیکنند،تعامل
ختیاررابرایخوددرنظرگرفتتاگوگلآنالیتیکسآمارآنرادرامیتواناهدافیهمچنین… چهشکلاستو

.شماقراردهد



د،باالکسامیالکسایکیازقدرتمندترینابزارهایسئوسایتبهشمارمیرو: آنالیز وبسایت و رقبا با ابزار الکسا
ردوتوانفهمیدسایتچهمیزانورودیباکدامکلماتداردوهمینرامیتوانبرایدیگرسایتهامشاهدهک

.البتهالکساامکاناتفوقالعادهبازهمداردواینتنهایکیازآنهابود. باسایتخودمقایسهکرد

ازدوابزاربرایبررسیتجربهکاربریصفحاتسایتمیباشدومیتواناینCrazyegg:وHotjarآنالیز با ابزار 
 heat)طریقایندوفهمیدکاربرانکدامقسمتصفحاتتعاملبیشتریدارندوآنرابهصورتنقشهحرارتی

map)هادروحتیویدیورفتارآنمیکنندمیدهد،میتوانفهمیدکاربرانتاچهحددرصفحهاسکرولنمایش
قباازطریقایندوابزارمیتوانصفحاتسایتراکامالبراساسنیازکاربرومطاب! صفحاترامشاهدهکرد

.رفتاراوطراحیکرد



THANK YOU !


