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درمهمکانالیکسئوOmnichannel marketingاست



...  باورهای غلط در مورد سئو

بازدید در رتبه سایت در گوگل تاثیر دارد
الکسا بهتر به رتبه سایت شما کمک میکند
گوگل زمان ماندگاری کاربر در سایت را بررسی می کند
سئو یعنی تکرار کلمه کلیدی در صفحه و کاری پیش افتاده و ساده است
سئو ارتباطی به طراحی سایت ندارد!
زبان برنامه نویسی سمت سرور بر روی سئو تاثیر دارد!



هدف از سئو چیست؟

افزایش بازدید
 خدمات/ افزایش فروش محصوالت
برندسازی و شناخته شدن
بازاریابی مستقیم
مدیریت شهرت و روابط عمومی
 نفوذ ایدئولوژیک



موتورهای جستجو چگونه کار میکنند؟



رتبه بندی گوگل برای کاربران



فرآیندهای سئو

:سئو داخلی•
موارد فنی و تکنیکال•
محتوا•

:سئو خارجی•
برندسازی.•
لینک های خارجی•



موارد فنی سئو در سایت های بین المللی

تنظیم آدرس صفحات•
بخش بندی محتوا•

hreflangاستفاده از تگ مخصوص زبان سایت •

schemaاستفاده از •



موارد محتوایی سئو در سایت های بین المللی

فروش<اعتماد <محتوا •
پرسونا مخاطب•
تفاوت های فرهنگی و بررسی کلمات کلیدی•

و قوانین بین المللی( متن، تصویر و ویدئو)استفاده از محتوا •



سئو خارجی
لینک های ورودی به سایت از کجا هستند؟ •
بررسی وضعیت قدرت رقبا•

بررسی رفتار مردم کشور هدف •



سئو محلی
قرار گرفتن در سایت های دایرکتوری محلی•
( الگوریتم کبوتر و موش کور)قرار گرفتن در نقشه گوگل •
placeو گوگل my bussinessتنظیمات گوگل •

معرفی سایت در سایت های محلی•
(بهبود سرعت لود سایت در کشور هدف)localاستفاده از سرورهای محلی و دامنه •
تنظیمات کشور مقصد•
قرار گرفتن لینک از سایت های محلی •
آدرس و شماره تلفن وب سایت •
نظرات افراد در نقشه گوگل و امتیاز سایت •
location schemaاستفاده از •



بررسی ابزارهای مهم

• Trends.google.com 

• Alexa.com

• Ahrefs.com



با تشکر و سپاس از همراهی شما
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