ﺳﺌﻮ داﺋﻤﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ )رﺗﺒﻪ  1ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻮﯾﺪ(
ﺳﺌﻮی داﺋﻤﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت وﯾﮋه ای اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺌﻮی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺌﻮی داﺋﻤﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ را اراﺋﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ از اﻓﺰاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎل
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ا
دﻫﻨﺪ ,ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی را ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻬﺎ ﻗﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﻂ ﯾﮏ ﮔﻮﮔﻞ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ!در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ
ﮐﻪ ﺳﺌﻮی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد.

ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن ﺳﺌﻮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮑﯿﻨﮓ ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻪ
ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ان ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ ارزان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﺎﯾﺖ را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻣﺪام ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا
دﻧﯿﺎی اﻧﯿﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو روز ﺑﺮوز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺪام ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ و رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد.ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روش ﻫﺎی درﺳﺖ ﺳﺌﻮ ,ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮔﺬاردو ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ اﯾﺪ.

ﺗﻌـﺪادی از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮔﻮﮔـﻞ ﺑـﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ی ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و
در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮔﺬارد,
در زﯾﺮ اﻣﺪه اﺳﺖ:
o
o
o
o

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ(
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ(
ﺳﺮﻋﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ(
ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ(

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ,ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺳﺌﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ان ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮح دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ,ان ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب

ارﺳﺎل
اﯾﺠﺎد
و رﻓﻊ
داﺷﺘﻪ

ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ،
ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﯿﻢ دﯾﺠﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺠﺎم ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮوژه ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ وﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ,ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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