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 سخن آغازین

 ؟فایده خواندن این کتاب چیست

. هم یک  تریی  قیک نشککککککا   د  2تیی  1کنیک  در وقق  اکا منتشککککککی میرپورتکا  بری  قتی یک  و

اکس هیین ذکرقریک . قیک   هم رو  رترکس یککککککایکد بودتکا  در ذوذک  تکاییی میتکایییذکرقر قنمکاا دقد 

 .شودمحسوب می آنالین وکاری  کسب  هاذرقر یکی ق  اهتیین ییمایسرپورتا  آذهی    دلی 

تمیاس چکی ۀ  ما   موثر استتت  هایو انتشتتار ررورژا    نوشتتتناین کتاب یک راهنمای کامل برای   

  اس شیا در مسییتا  کی  کنیم.رق در قین کتاب ذیدآور  کیدیم تا بود و دقنش 

دراار  ترییغات  ما در مسیی بود  مطالب اسیار  یاد  نکتس قین کتاب...  تیینو قما جرقب 

 اد بوقهی  ذیفد. نوشتن  یئو و ... ی

 . آ  لرت اریی   بوقن   م ق  یقمی وقر

 قرقدتین  شیا  تیم نوین -

 

  

 اندازی یک کمپین ررورژا  خبریراه
 

یاید ازرگ فاریی قنتخاب کنی   در لحظس  100این +ها  م نظیتا  رق ق  ریانس

نوین قیتفاد  کنی  و رپورتا ها  موفقی  تخفیف اگییی   ق  مشاور  تخصصی تیم 

 ی . رق منتشی کن 

 یفارش رپورتا  آذهی 
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ترییغاتی کس معیواًل نقش     هی رو  اا حمم  یاد  ق  ترییغات روایو هسککتن .بکارایق  دنیا  و

شکون  هایی کس ناذها  ویک  صکفحس اا  میآپ    پاپ  )انیها  چشکی کننمزقحم رق اا   می

ایقین دیگی مثک  ذکرشککککککتکس قیم. انکاو ...( و مکا اکس میور  مکا   نکادیک   ذیفتن آنهکا رق یکاد ذیفتکس

 تایییذرقر نیستن .

هایی کس . روشنیا  دقشکککککتن ج ی    ها  ترییغاتی اا قین حسکککککاب  کسکککککب و کارها اس روش

مطیح  ترییغاتی  اتوقن  قین توجس ق  دیککککد رفتس رق اس آنها اا ذیدقن . اناایقین ی  رویکید ج ی 

دقد  در قبتیار مخاطب قیقر    و مفی اس عنوق  اخشکککی ق  محتوق  قصکککیی  ترییغات  قینکسشککک . 

 .شود

 :دقشد در دنیا  قینتیند یکید ج ی   تاییی قاا  توجهیوقین ر

 .  شیا ش ن هاتر ی  اس نتایمی مفی  ایق  جستمو   ترییغاتدر جستجوهای گوگل •

اس شکککککک   )فیسکککککرون  قینسکککککتاذیقا  تو(یتی و ...( ترییغات  های اجتماعیدر شتتتتتب   •

ا نیایش م ن  کس ای قیکا  یکییقس و بصکوصکیات شکیدرآ شکیا الینهایی ق  تایمپسکد

 و ...  شون دقد  می

فکی اود  یعنی هیا  ترییغاتی کس اس طی  هم نتیمس هیین   ییق در ق  ژبلیغات همسان •

شککککککود. )قلرتکس  ایکانک  ککس عنوق  محتوق  میتر  اکا یک  مقکالکس  اکس ککارای نیکایش دقد  می

هیا  نقش مزقحم هییشکگی رق اس بود     همس اایکا   شک   کقین قی   آنق ر ا  پیاد 

  یفتس قید.(ذ

 

 .ا  میتر  دقرن ظاهی  شریس محتوقه  ترییغات هیسا 
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در کنار هیس قین ترییغات  روشکککی اس ناا رپورتا  آذهی یا هیا  رپورتا  بری  هم مطیح شککک . 

 قما قین رپورتا  آذهی دقیقًا چیسد؟

ب  و  قیککککککد( alEditori و Advertisment ری ق  دو وق ۀکیتی ) Advertorialمعکادل وق   رپورتکا  آذهی 

ب  مخاطبان عرضتتتتت  خبری گزارش  مقال  یا لب یکک  در قا شتتتتتودشتتتتت لی از آگهی گیت  می

آ  رق اس و  آ  نشکک  جنرۀ ترییغاتی  چن ق  درذیی بوقنن   در نگا  قولکس  اس صککورتی  شتتودمی

 ارین . محتوای مصرفیچشم ی  

توق  رپورتا ها رق اا ایچسکککککب میها نیسکککککد. در رو نامس  اس دنیا  قینتیند رپورتا  فق  متعیق

توق  وقتی کس دو ممی  پانسکککی « دی . در تیویزیو  هم می « یا »قیککک حیاید شککک  »محتوق 

کنن  رق اس نوعی رپورتا  محسوب کید. ها  بود اس ی  محصول قشار  میاینامس در این صحرد

    قیککد. نیونساس اخشککی ق  محتوق  قصککیی اینامس تر ی  شکک   در وقق  در قین حالد  ی  آذهی

 (. ��شود )می   ما پی ق ق و یییاقین موضوع اس وفور در ص

 اینامس تیویزیونیی  در  آپرپورتا  آذهی 

 اینترنتدنیای ررورژا  آگهی در 

 یعنی هیا   اال قجا   دهی  اس یکککککیق  احی قصکککککیی بودما  یعنی رپورتا ها  آنالین ایویم.ح

 ها  قینتینتیت بودتا   اس ریکککانساین  یا محصکککوال کس اا ه ف معیفیهایی  و ذزقرشها مقالس

 یق  شیا منتشی کنن .دهی  تا اها ( پیمخاطب مییاید)اخوقنی  وب
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ال  مقاالت و قبرار یاید منتشی قی   قین مقالس در الاسهیانطور کس قحتیااًل تا اس قینما فهیی  

دیککککد مقاالت اا واًل قین  قلرتس معی دقرد.مس شککککاند دی   شکککک    یاد   بوقه  شکککک  و در نتی

قما اا  هم اسکیار اسکیار ایشکتی ق   شکون .ورتا  آذهی« مشکخ  میایچسکب »قیکپانسکی « یا »رپ

  کنن .ترییغات معیولی  توجس جیب می

 

 ق  رپورتا  آذهی قینتینتی ق نیونس 

روش این  قصاًل چیق قین  کید؟ر رپورتا  بری  فکی شای  اپییی  کس قصاًل چیق اای  اس قنتشاحاال 

در مق مس قین کتاب ذفتیم  پایخ قین  ور کس هیانط ارها تا قین ح  محروب قید؟ کسب و ک

 متوجس منظور ما بوقهی  ش . در فص  اع   نیسد.  یترییغات مویی اود  قین روش یوقل فق  
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 فص  دوا

 ررورژا  آگهی فواید و مزایای 
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قین روش وقد آ  ریککی   کس اس ایریککی مزقیا    م آشککنا شکک یمفهوا رپورتا  بری    حاال کس اا

 .اپیدق یم یغاتیتری

مزید کیی  2ان   کیی دقشککککتس ااشککککیم. رپورتا  قما قر  ق  شککککیوع قجا   ا هی  ی  تقسککککیم

دمی    کیتی مورد دوا ایق  کسکب و کارها ایشکتی نراشک   توقن  ایق  ما دقشکتس ااشک  )و قذی قهیی 

 هم نیسد(:

 ترییغات و دی   ش   .1

 و و کسب رترس ذوذ ئی .2

م و مزقیکا  رپورتکا  بری  رق   وقرد احکی قصککککککیی بودمکا  اشککککککویحکاال قجکا   دهیک  اکا قین نگکا 

 .میاوط هستن مزید قصیی  2اس یکی ق  قین  هی ک قاکس اشناییم 

ورتا  بری  قا(  ق  رپی امزید   7توق  می شکککویم کس در ممیوعتی  متوجس میا ایریکککی دقیقا

اگرقری  شککککیوع   .کنن قر شککککین  ترییغاتی میتر ی  اس ی  روش   ی   کس آ  رقمزقیا و فوق اود.

 کنیم.

 ررورژا ، یک مقال  کامل و جامع برای معرفی شماست

ها  هیانطور کس ذفتیم  رپورتا  بری  ی  مقالس قیکککد کس شکککیا در ریکککانس 

و نس ی  انی  یک مقال جس دقشکتس ااشکی :  وت  .کنی معتری قینتینتی منتشکی می

 !ترییغاتی

شککیا فیصککد دقری  تا اس قو آمو ش   ب  مخاطب زد ان در طول یک مقال  ژوها ک  نمیچ  حرف

توقنی  ی  ی  و اس بوای بودتا  رق معیفی کنی . قصککاًل میا هی   قحسککا  نیا  در قو قیماد کن

بود یق   قذی جرقب ااشکک   حتیًا قو رق تا پایا  هیدقیککتا  طوالنی ایق  قو اگویی . دقیککتانی کس 

 .بوقه  کید
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مخاطب فق  ی  جییس ترییغاتی ق  شککککیا نخوقه  شککککنی   ایکس محتوقیی ق  شککککیا   در رپورتا 

در عین مفی  اود   قو رق اس بیی  ق  شکککیا هم تی یب نیای . فق   توقن کن  کس میدریافد می

 سی .  انویهنیاا کیی ذوق  آ  رق کافی قید

 زیاد است احتمال خوانده شدن یک ررورژا  خبری

نیکایش دقد   یکککککککایکدیک  رییغکاتی هکا  تر جکایگکا رپورتکا  بری  دآیکا 

هیچو  یکی   در این محتوقها  قصککیی بوقه  اود. در وقق    نس ؟شککودمی

  .آین ها هییشس اس ییق  آ  میدیگی ق  مقاالت یایتی قید کس بوقنن  

ورد و کافی قیککککد کس ی  اس چشککککم بوقنن ذا  بوقه  بحتیًا  ذهی شککککیا قین یعنی رپورتا  آ

 .ود رق اگیین قب قنتخاب کید  ااشی  تا آنها نتوقنن  جیو  کیی  کید  بق  جرعنو

 جذب خواننده   در راستتتایدر حقیقت، در ررورژا  خبری شتتما از اعتبار و محرب بودن یک رستتان   

قیکککد کس دقیقًا هیا  ویژذی اع    ار... قینقعتر  ذفتیم  کنید محتوای خود استتتتیاده می  برای

 .بداس آ  بوقهیم پیدق

 ورژا ، باعث کسب اعتبار و برندینگ شما خواهد شدرر

رار! قین چیز  قیکد کس اس کسکب و کار شکیا در مسکیی قعترار  قعترار  قعت

شکککیا رق اس عنوق  ی  مخاطرا   قینکس   ؛رشککک  ایشکککتی کی  بوقه  کید

گ زر ها  ابودتا  اشککنایککن . حضککور در ریککانس  عضککو معتری ق  صککنعد

 .دویی قیه ف م در ریی   اس قینقطعًا 

  ااعی جیب قعتیاد   شکیا ااشک حیفی ق  ها  ازرگ قینتینتیقینکس در این قبرار و مقاالت ریکانس

یکاید قصکیی بود نیز لین  قین مقاالت رق قیقر دهی  توقنی  در وبکارایق  بوقه  شک . حتی می

 قی . دقشتس ها حضوریق  قطالع دهی  کس در قین ریانسو اس کارا
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  اا قین موضکوع موقفق نراشکی . چو  حضکور شکیا اس صکورت ترییغاتی اود  )قلرتس  شکای  چن ق

 نشانی ق  قعترار در بود دقرد.(ها هم  ترییغات در قین ریانس. قما حتی قید

 هزین  کمتری دارد ،های دیگرررورژا  نسبت ب  روش

 قییکد ق  حک  قین اتک  تیم نوین وققعکاً  قیککککککد؟ حیفی چکس دیگی نیق ؟یچ 

 توضکی   ا هی  قجا    !نیسکد  قینطورنس    قیکد؟ قطالعای  ی بر رپورتا ها 

 یم. ها

دقرد. ایق   ق معقوالنسها  ترییغاتی دیگی  وققعًا هزینس اسیار  رپورتا  بری  در مقایسس اا روش

چنک  یککککککانکس مطیح بری  قجکار  کنیک   حک ققک  اکایک  مثکال  قذی قیقر اکاشکککککک  شککککککیکا یک  انی در یک  ر 

ایق     اسکیار اسکیار کیتی  ۀهزینهیین ریکانس   اسما رپورتا  دقد   میییو  توما  هزینس کنی . ق

 شیا دقرد.

حضکور پی ق   هزقر نفی صک     چن  ریکانس  ی در   شکای  حتی اتوقنی  اا کیتی ق  ی  میییو  توما 

 .شودمحسوب میها  ترییغاتی دیگی روشنسرد اس قین قطعًا ی  مزید رپورتا  و  !کنی 

 ژاثیرگذار خواهد بودررورژا  در سئو سایت شما 

توقنکک  در فیوش و اینکک ینکک  رپورتککا  میتککا اککس قینمککا دیکک یکک  کککس چطور 

رپورتا  )ح قق  ایق   مزیدتیین ااشککک . قما جرقب  موییوکار شکککیا کسکککب

کس تاییی رپورتا  آذهی وکارها( هیچ ک قا ق  قینها نیسکککد. ایقکثی کسکککب

 .ید قیدیای  وب  در یئو

  دریافد کنی   دقشکتس ااشکی  و ق  آنها لینا  ازرگ قینتینتی حضکور ه مانی کس شکیا در یکاید

یککککککایتی ککس تویکککککک  یککککککایکد مطیحی دقرا. وبمن وب»قیک : اکس ذوذک  یک  پیکاا مخکاای  کید 

تی آ  رق ن پیاا قیکککد و وقو ذوذ  عاشکککق قی  «!ها  قاا  قعتیاد معیفی شککک   قیکککدریکککانس

 !عاشق شیا هم بوقه  ش  کن  دریافد می
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ر  قاا  قعتیاد قینتینتی بوقه  رپورتا  آذهی  ذوذ  شککککیا رق اس عنوق  ی  منقنتشککککار اس لطف 

و این بزرگترین ده   ها  ااالتی  رق در جستموها  بود اس شیا قبتصاص میشنابد و جایگا 

 .مزیت انتشار ررورژا  خبری است

 حضور داشت  باشد ژواند ب  راحتی در گوگلررورژا  شما می 

قعترار ی  فق  میدا مطیح نیسکتن . ما اای   قعترار قیکد   وقتی کس احی  

ها  ها و ریکککانسذوذ  اس یکککاید  .ریکککانس در ذوذ  رق هم در نظی اگیییم

توقنی  ق  قین بری  قعتیاد اسککیار  یاد  دقرد و اس کی  رپورتا   شککیا می

 .د اس یود بود قیتفاد  کنی قعتیا

م. ی ننییدر مورد یئو یاید شیا حیف  دیگی   مای .  قشترا  ایدقشد نکنمنظور ما رق    قلرتس لطفاً 

 . یکنای یی دی   ش   رپورتا   قید کس در ی  ریانس منتشی می ااحی م

اید کید  قصککول یککئو رق رع بودرپورتا  آذهی  در ها  بری  در ذوذ   قذی  اس لطف قعترار ریککانس

توقنی  اس می  رقحتی  اس  ا هی رق ه ف قیقر    ( دریکککککد)و کییات کیی  موضکککککوعات  و  یااشککککک 

 . قین ی  و ورود  قاا  قرولی رق ق  طییق جسکتمو اس دیکد آورید پی ق کنها  ااالیی دیک رترس

م ت نیز تایییذرقر قیکککککد و هیوقر  کارایق  ج ی   رق اس یعنی رپورتا  آذهی شکککککیا در طوالنی

 .کن ید شیا جرب مییا

توقن  مثال بوای می دی وذیقا ا در  هیکارق  مضکککوع  رپورتا ها  بریتی شککک   موایق  روشکککن

در  هاتا م تیککککاید  ومید و نینان منتشککککی شکککک   اود  ااشکککک . قین رپورتا ها کس در دو وب

و هیین حضکور پی رن  ااعی شک     دقشکتن ر حضکو «ترییغات در تیگیقا»صکفحس قول جسکتمو   

)کس قکنو  تییکزش   ی وذیقانن  و ق  قین طییق اا یکککیوید دها  مختیفی آنها رق اخوقآدا دوا

 آشنا شون .  ها  قجتیاعی دیگی مث  قینستاذیقا قید(رو  شرکس
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شکود  مطیئنًا هم وقتی کسکی ق  طییق ی  یکاید معتری مث   ومید اا ی  یکیوید آشکنا می

ید  ومید اا قین هی هفتس چن  نفی ق  طییق یامس   در نتیقعترار ایشتی  ایق  آ  قا(  قید. 

 ن .ذیفتمی  یامانس تیا

 

 

 ررورژا  آگهی شما هیچوقت حذف نخواهد شد

 اودن  توقنستس  تیگیقا( در  ترییغات )یعنی  آ  قصیی جستموها  ق  یکی در دی وذیقا ها آذهی رپورتا 

 ش . قیماد  تغییی نتایج در تیگیقا  ش   فییتی ق  اع  قلرتس   ن .کن  کسب رق بوای  اسیار ها جایگا  
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 اسکککیار اسکککیار مزید مای  ویژذی ترییغات رپورتا   کس وققعًا ق  نظی  

در ی  یککککاید ق   . شککککیا مقالسقیککککد  ازرذی قیککککد  دق(یی اود  آ 

ن  ییشکس در قین یکاید ااقی بوقه  ماکنی  و قین مقالس هی میمنتشک 

 .ها قین موضوع درید قید()ح قق  در مورد قکثی یاید

ی  شککیا رق شککای  حاال اگویی  کس در هی صککورت  هی مقالس ج ی   کس اس یککاید قضککافس شککود  

س صفحس دوا  یوا و ... اییی . اید. تا جایی کس اتی میپایین  در لیسد مقاالت آ  یاید    پیس

فق   انسکککرد اس رپورتا  آذهی قیکککد.( قما مسکککالس م     یکی ق  مزقیا  انی ترییغاتییااد مان)

 .  توی  بوقنن ذا  یااد ی  یاید نیسددی   ش 

توقن  در ذوذ  رترکس کسککککککب کنک . و قذی چنین هیکانطور کس ذفتیم  رپورتا  شککککککیکا اس رقحتی می

حضککور  پی رن  در ذوذ    ورتا م ت  اس لطف قین رپ  در طوالنییتوقنمیقتفاقی ایافت   شککیا 

مخاطرا  معیفی کنی . اس عالو   دق(یی اود  رپورتا  اس معنی  شکککتس ااشکککی  و بودتا  رق اسدق

م ت  ایشکتیین ها  دق(یی در طوالنیها  درو  رپورتا  هم هسکد. و لین دق(یی اود  لین 

 .بوقهن  ذرقشد تاییی رق در رترس ذوذ  شیا
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 یوا فص 

 آگهی در بهبود سئو  شارانتژاثیر 
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ها  بری   تاییی  قیکد کس قر  ذفتیم  یکی ق  مهیتیین مزقیا  رپورتا   فصک طور کس در انهی

توقنن  در رترس ذوذ  یککاید شککیا دقشککتس ااشککن . در وقق   قکثی کسککب و کارها ایشککتی ایق  می

 قفتن .ری  میها  بیی قید کس اس فکی بیی   رپورتا ق(د و ها  قو لین ا ذیفتن 

 فص یئو و اهینس یا   در قنتشار رپورتا  دقرد  ما در قین    د ااالیی کس احیاا توجس اس قهیی   

شکککیا دراار  یعنی   .تی اس قین مسکککالس دقشکککتس ااشکککیمبوقهیم نگاهی دقیقق  یکککی  رپورتا  می

ها  لین یککاید بوقهی  بوقن  و نظی ذوذ  دراار  ا تاییی رپورتا ها  بری  در یککئو ی  وب

 . شویمیق رق متوجس یابتس ش   ق  قین طیی
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 گذارد؟ررورژا  خبری چگون  در سئو شما ژاثیر می

  تع قد و ذوذ ن   یککککاید شککککیا در افاکتورها  رترس دقنی   یکی ق  مهیتیینهیانطور کس می

هایی هسککتن  کس شککیا ق  ها در وقق  لین  لینا ها  شککیایککد.  لین کیفید ا   هیینطور

ایشکتی   چیسکد  لین ا توقنی  در مقالس کنی . )شکیا میمی  ها  قینتینتی دیگی دریافدیکاید

 در قین  مینس اخوقنی .(

  ی معیفی و پیشککنهاد دقد  شکک  ذییی   اس معنها  دیگی می  یککایدهایی کس شککیا قلین ا 

کن   دویککد شککیا ی  ریککتورق  رق معیفی میوقتی  یککاید شککیا هسککتن . دریککد هیانطور کس 

ها  ذ  هم وقتی یکاید شکیا تویک  یکایدذو تیادتا  اس قین ریکتورق  ایشکتی بوقه  اود قع

 .شود  اس آ  ایشتی اها بوقه  دقددیگی معیفی می

دق(یی و قو  ق  یککککاید منتشککککیکنن    لین ا   5تا  3توقنی  این  در رپورتا  بری   شککککیا می

 .یا نزد ذوذ  تایییذرقر بوقهن  اودهایی کس قطعًا در میزق  قعترار ش لین ا دریافد کنی . 

 اخشن .می  عترارق یاید وب  ی  اس و کنن می عی  وققعی   دنیا  در پیشنهادها مث  قینتیند  دنیا  در هالین ا 
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 العاده هستند؟رژا  خبری فوقررو های لینکبکچرا 

. قیماود  تیفخم  ها یکایدوب یکئو در رپورتا ها ااال  اسکیار  تاییی شکاه  اارها  حال اس تا ما

 وب رترس در  مسککککتقییاً  قن  کید   دریافد رپورتا  طییق  ق   هایککککایدوب  قین کس  هاییلین ا 

 چیز  چس دقیقاً   کس  اپییکی  ای شک  قما. قیکد  ذرقشکتس تاییی آنها یدیکا  ورود   میزق   و یکاید

قشکتس یکاید تاییی دقین ح  در یکئو ی  وب تا  آذهی رپورتا   ها   لین ا  کس شکودمی  ااعی

 .شناییمیف ایق  قین موضوع میدلی  مخت 3ااش . ما 

 مقال  هستند درون متنهای شما  لینکبک  1

لینکک  قین قیکککککککد کککس اا ذیفتن اکک یکی ق  مهیتیین مرککاحککی در هنگکک 

 .شودلین  شیا در چس اخشی ق  ی  یاید منتشی میا 

بک  هکایی قعترکار قکا(ک  قیککککککد ککس دقلینک ذوذک  ایش ق  هی چیز  ایق  اک 

ها در قالب معیفی و لین چیق کس معیواًل قین نوع ا .  ی  مقالس هسککتن 

تس ها  قیقر ذیفلین در حالی کس ا توق  اس آنها قعتیاد کید. تی میپیشکککنهاد هسکککتن  و رقحد

. چیق ککس دنک هکا  دیگی یککککککایکد کیتی قکااک  قعتیکاهکا  ترییغکاتی یکا اخشجکایگکا  در فوتی  منو 

  ایشکتی قدقمس قین فصک  پولی ا هن . )در  لین ا هیکار  تمار  یا  میکن قیکد نشکا  ق  ی 

 کنیم.(ها  پولی صحرد میلین ا در مورد نظی ذوذ  دراار  

یعنی دقبک  مقکالکس هسککککککتنک . قین   ًا ق  هیکا  نوع قولهکا  درو  رپورتکا  بری  دقیقک  لینک اک 

 ترار ایشتی  رق اس وقیطس آنهاتی اس آنها قعتیاد کن  و قعدشود کس ذوذ  رقحموضوع ااعی می

ها کس درو  لین ا ایق  یککاید شککیا قا(  شککود. در نهاید ا  نیسککد ا قنی  کس اس قین نوع 

 .شودذفتس می Editorial Link ذیین   اس قصطالحقر میی  مقالس قی 
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 گیریدمی  لینکبکها شما از معتبرژرین سایت  2

تورق  اا ذیدیم.  مانی کس ایایی  اس دقیککککتا  بود  یعنی پیشککککنهاد ریکککک 

ده   میزق  قعتیاد شیا ریتورق  رق اس شیا پیشنهاد میدوید شیا ی   

دقرد. قین یعنی هی استگی     هنتادر ذ  قین دویکد جایگا اس    اس حیف قو

ذرقری  کس معیفی میریکتورقنی  تی پا درو  و ایشکتی ااشک   اا بیال رقحدق ر قعتیاد شکیا اس قچ

ریککتورق  رق پیشککنهاد ا ه . چق ر قین ض کنی  کس ی   ییرس اس شککیا قین  کید  قیککد. حاال فی 

 !پیشنهاد قاا  قعتیاد قید؟ قطعًا کیتی

کنن    ایشککتی ایق  شککیا قاا  شککخ  معیفیاال دی یم  هی چق ر کس هیانطور کس در دقیککتا  ا

ها  لین د ا کنی . قین موضکوع دقیقًا در مور قعتیاد میتی اس پیشکنهاد قو قعتیاد ااشک   رقحد

کنن    تاییی مسککتقییی در میزق  قینتینتی هم صککادق قیککد. یعنی میزق  قعترار یککاید معیفی

 .قا(  بوقه  ش  ش  معیفی یدیاقعترار  دقرد کس ذوذ  ایق  

قو  قیکد. چیق کس ها  لین ا حسکاب  رپورتا  آذهی ی  رق  عالی ایق  ا یکد آورد     قیناا 

ها  قینتینتی اهتیین و معتریتیین ریانس درتی  شکیا رقهی دقری  تا اس وقیکطس قین روش ترییغا

اس آنها قعتیاد دقرد و  هایی کس ذوذ حضکور دقشکتس ااشکی  و تویک  آنها پیشکنهاد شکوی . یکاید

 .قه  دقدیاد  ایقیشا  قا(  قید. پد قعترار  یاد  رق ق  قین طییق اس شیا بوقعترار  

ها ایق  تیین و اهتیین رق   یکککککیی یکی ق رپورتا ها  بری  توق  ذفد کساس جیقت میدر وقق   

 .قید کس وققعًا در یئو شیا تایییذرقر بوقهن  اود ها  قو لین یابد ا 

 ماندگار هستند های سایت شما دائمی و لینکبک  3

اگرقری  دقیتا  بود رق قدقمس ا هیم. دقیقًا اع  ق  ی  هفتس ق  قولین 

پیی  کس  ن   ق  شیا میریتورق  حیف می ی    اار  کس دویکد شیا ق

قی  یا نس. پایخ شیا منفی قید و قو آیا هنو  اس قین ریتورق  یی  د 

ذررد و ی  اار یصکد رق ق  دیکد ن هی . ی  ما  میکن  کس فقصکیقر می
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شککود. و دواار  چن  ما  اع  و حتی ی  یککال گی  اا  احی هیین ریککتورق  پیش کشککی   میدی

قی  . قلرتس  قحتیااًل شکیا نهایتًا در هیا  ما  قول قان  شک  کنی آ  صکحرد می  مورد هم دراع  

 .یی  اس قین ریتورق  ازنی 

پیشکککنهاد مان ذارتی ااشککک   کس ی  یعنی هی چق ر   یند نیز صکککادق قیکککد.قین موضکککوع در قینت

موضککککوع ده . دقیقًا ایق  هیین قعترار ایشککککتی  اس ی  یککککاید می   ذوذ  اس باطی وجود آ 

د دقرد.لین ا قید کس ذیفتن   ها  دق(یی تا قین ح  ایق  قهالی دنیا  قینتیند قهیی 

رت دق(یی اس صکو د  ق  رپورتا  آذهی. ی  مقالس کسو ی  رق  عالی ایق  قین کار چیسکد؟ قیکتفا

 .ق  مان ذار ق  قعترار ااال  یاید شیایدذیید و نشانسها  ازرگ قیقر میدر یاید

هی چق ر تیشکککی ایشکککتی  !مان دقیقًا مث  تیشکککی می لین ا   ها  تیم مااچسق    اس قول یکی

  پد دق(یی اود اود.  موییتی بوقه   ایشکتی ایان    لین ا شکود. هی چق ر هم  ایان   اهتی می

ایشکککتی و ایشکککتی در ذوذ  رشککک    ها  درو  رپورتا  آذهی  یعنی یکککاید شکککیا هی رو لین ا 

 .بوقه  کید

 خواهید گرفت لینکبکیادی سایت ژعداد زشما از   4

ها  دیگی مطالب ها  ازرگ قین قیککد کس قکثی یککایدی  ویژذی یککاید

ایکس اس قلرتس نس اس صککورت دیککتی   کنن .  یمنتشککی م کپی کید  و آنها رق

 نن  و مطالب ها یککککی مین یککککایدهایی کس هی رو  اس قیوقیککککطس راات

ع یعنی شکککیا اا بیی  رپورتا  آذهی دقرن . قین موضکککوج ی  آنها رق ای می

 .دق(یی بوقهی  دقشد لین ا سیار  یاد  عیاًل تع قد ا در ی  یاید معتری 

میکن قیکککد اس ضکککیر شکککیا هم   ها  ازرگ لزومًا چیز بوای نیسکککد وتس  قین ویژذی یکککایدقلر

  ن لیا د. در وقق  اای  اسککیار حوقیککتا  جی  ااشکک  کس اس وقیککطس قین تع قد  یاد تیاا شککو

ایشککتی دراار  قین موضککوع   ها  اع   قین یککی قعترار یککاید شککیا صکک مس نرین . ما در اخش

 .صحرد بوقهیم کید
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 !فالو خواهند بود ،رورژا های شما در رلینکبک  5

نوع لین  در دنیا  قینتیند دقشتیم )یعنی  2پیش  ما     وقدتا چن

 2م ذیفتس قیکککد  ها  فالو و نوفالو(. قما اس تا ذی ذوذ  تصکککییلین 

در هکا قکا(ک  اکاشکککککک . ککس در نتیمکس  قال  ویژذی دیگی هم ایق  لینک 

 :نوع لین  در قینتیند وجود دقرد 4ممیوع 

کام  اس یککاید شککیا رق ی کس قعترار  معیول ها     لین ا هیا   (:  Follow)الو های فلینک •

 کنن .منتق  می

دقشککککککتکس لینک  قین ویژذی رق اک  اکس ذفتکس ذوذک   وقتی یک   (:Nofollow) وهتای نوفتاللینتک •

کن  )هی چن  ایبی نییااشک   اس قین معنی قیکد کس قعترار  اس یکاید مقصک  منتق  

 (فالو هم تا ح   تایییذرقر هستن .ها  نومعتق ن  کس لین 

 (: یعنی ی  لین  جنرس ترییغاتی دقرد.sponsored) های اسپانسریلینک •

  نکس بود ککس تویکککککک  ککارای قیمکاد شکککککک   : لینکیUGC (tUser Generated Conten)هتای لینتک •

 یاید.

قا(  ها  فالو قر ش  هیانطور کس مشککخ  قیککد  ذوذ  ایشککتی ق  هی لین  دیگی   ایق  لین 

آ    ها  ی  رپورتا  در اسککیار  موقق   فالو هسککتن .لین  قیککد. بری بوب هم قین قیککد کس

رق بوقهن  ویژذی دیگی    3نی   یکی ق   کدیگی  کس شیا دریافد می  ها هم وقتی کس قکثی لین 

 (میقجعس کنی . هاقنوقع لین اس مقالس ما دراار   توقنی ایق  مطالعس ایشتی میدقشد. )

هایی ها دقد دقشککتس ااشککی   چو  یککایدع لین لطفًا هنگاا قنتخاب ی  ریککانس اس نو  ن ت :

 هم هستن  کس اس شیا لین  فالو ن هن .
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 های ررورژا ی؟لینکلینک یا بکخرید بک

   یگی ایق  یککککککابکد لینک اگکرقریک  آ  رق اکا یک  روش محروب دحکاال ککس مزقیکا  رپورتکا  رق دیک یم   

 .لین  مقایسس کنیمهیا  قجار ( ا یعنی بیی  )یا 

ها  اسککیار  هسککتن  کس حاضککین  در ق ق  دریافد مریغی ماهیانس  لین  حاضککی  یککایددر حال 

ذوذ  شککیا رق در اخشککی ق  یککاید بود مث  فوتی یا منو قیقر دهن . قین موضککوع قطعًا )قذی کس 

وص کس در قین روش  ا مویی قید. اس بصایق  یئو یاید شی متوجس پولی اود  لین  نشود(

ذیید. قما در مقایسکککس اا رپورتا  یاد  ق  صکککفحات ی  یکککاید قیقر میلین  شکککیا در تع قد  ا 

 ی  ق  قین دو وققعًا موییتی قید؟چس؟ ک قا

وع شکککون . دالییی هم ایق  قین موضککک میها این   قین رقااد محسکککوب ق  نظی ما  رپورتا  آذهی

لین  شکیا درو  مطیری ق  ی  یکاید قیقر رپورتا  آذهی  ا ل قین قیکد کس در دقریم. دلی  قو

دلی  معیواًل ایشککتی مورد قعتیاد ذوذ  قیککد.   لین ا قین نوع هیانطور کس ذفتیم  ذیید.  می

ها(. قکثی یککاید د )ح قق  دررپورتا  قیکک   لین دق(یی اود  ا دوا هم کس وققعًا مهم قیککد   

   چق ر مهم قید؟مگی قین دق(یی اودقما 

توقنسککککککتکس اود در جسککککککتمو  مک  نظی بود اکس  ق قجکار هکا  اکس لطف لینک یکی ق  هیککارق  مکا 

 ۀچهکارا دیککککککد پیک ق کنک . قمکا چکس قتفکاقی قفتکاد؟  مکانی تصککککککییم ذیفکد ککس دیگی هزینجکایگکا  

 در. سکتمو منتق  شک صکفحس چهارا قین جاالفاصکیس اس   و  رق پیدقبد نکن  هاقین لین  ۀماهیان

 ق  این رفتس اود.   اع  ق  پان ش   آنها هالین ا  قق   اخش  یاد  ق  قعترار قینو

قین موضوع ایق  یاید شیا هم صادق بوقه  اود. یعنی دو رق  ایشتی ن قری . یا اای  هییشس 

یز  کس در ترس بود ااشککی . چیا منتظی قفد ر  رق پیدقبد کنی  م  نظی  لین ا هزینس ماهیانس 

 .یسدورتا  آذهی صادق نمورد رپ
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اکس معنی دریکافکد لینک  ق   لینک اک مکانک . هیکانطور ککس ذفتیم  بییک  قمکا یک  مسککککککالکس اکاقی می

تع قد  یاد  ق  صفحات ی  یاید قید. قما در رپورتا   شیا فق  ق  ی  صفحس لین  دریافد 

 ؟آ  کیتی قید  نسپد حتیًا تاییی کنی . می

لین  شککککیا هیا  قولین لینکی قیککککد کس ق  ی  یتیین ا موی معیوالً فد کس در جوقب اای  ذ

و   شککککوی .چیق کس قولین اار  قیککککد کس تویکککک  قین یککککاید پیشککککنهاد می  .ذییی یککککاید می

قعترار نخوقهن  دقشککککد )قلرتس  قین اس معنی نفی  لین ا ها  اع    اس قن ق   قین    لین ا 

 ها  ایشتی نیسد.( لین ا افد دری
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 های درون ررورژا هالینککنظر گوگل درباره ب

شکود. ما وقتی احی ای یکی تاییی رپورتا  بری  در یکئو ااشک   مسکالس فق  اس هیینما بتم نیی

قطعکًا اکایک  نظی بود ذوذک  رق نیز در قین  مینکس جویکا شککککککویم و ارینیم ککس آیکا بود ذوذک  هم اکا 

 .رتا  آذهی موقفق هسد یا نسو  رپوها  درلین ا 

رق اس   دقیتا ذیدیم. فیض کنیم کسی کس ریتورق   ا  بود اا  هی چیز  اس دقیتاگرقری  قر  ق   

ارید.  نف ی   ییرس(  ق  قین مسککالس   چس کن  )حاال چس دویککد شککیا ااشکک شککیا پیشککنهاد می

. آیا هیچنا  نظی قو کید  قیکدیعنی مثاًل اااد قین معیفی ق  ریکتورق  مورد نظی پولی دریافد  

دقنی  شککخ  کاماًل مشککخ  ااشکک .  مانی کس شککیا می  پایککخ  مکنمی    قعتیاد قیککد؟ فکیقاا

تی اس آ  ریککتورق  قعتیاد بوقهی  اید  قطعًا یککخدکنن   بودش منفعتی ق  معیفی میمعیفی

  .کنکید. ذوذ  هم دقیقًا هیینگونس فکی می

 

 ده .شا  نییبیی قر  ش   چن ق  رو  بوشی ن ا ه لین ا ذوذ  در ممیوع اس 

پول )یا هی چیز یککککودآور دیگی ( اس   دریافد  هایی کس در ق ق لین اا ا  ذ  کامالً ذو یکدشکککک 

بوقه  رقااد هییشکس یکالم و طریعی ااشک  و کسکانی کس می  آین   مخالف قیکد. چیقدیکد می
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عی قیکککد کس رپورتا  آذهی ق  ها  اهتی هسکککتن   اس آ  اییکککن . پد طریکس مسکککتحق جایگا 

 .راش یا   نی  روش درید لین  نظیش 

ها  پولی و رپورتا ها  لین ا قما قذی قین حیف درید قید  پد چیق قین هیس آدا اا بیی   

توقنن  رترس یکاید بود رق در ذوذ  جااما کنن ؟ پایکخ مشکخ  قیکد: ذوذ  در ق یب بری  می

  توقنک عنی نیینک قرد. قین ییک  لینک   صککککککنوعی اود طریعی یکا مموقرد  رقهی ایق  تشککککککخی  

قی  یا مقالس اس صکورت طریعی تویک  بود ریکانس کس شکیا ی  رپورتا  منتشکی کید  دجس شکومتو

تی هم منتشکککی شککک   قیکککد )ایق  ذوذ   تشکککخی  قین موضکککوع در  اا  فاریکککی  حتی یکککخد

 هسد.(

 تویکککک  یککککتی و اا چ  کید توقن  اس صککککورت ددر حقیقد  ذوذ  در اسککککیار  موقرد فق  می

یکککا   اشکککود. دقیقًا اس هیین دلی  اود کس تالش کید اا ع لین قین نو انی  متوجسنییو  قنسککک 

کید  کیی صککککککاحرکا  جیییکس کید  یکی ق  یککککککایکد هکایی ککس ق  رپورتکا  بری  قیککککککتفکاد  می

دقمس در ق  ها رق ق  نتیمۀ بیی  رپورتا  آذهی اتییککان . دقیککتا  قین جیییس چیسککد؟یککایدوب

 فهییم.می
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 گوگلسنگین و جریم    Interflora  هایررورژاماجرای 

ه ف قیقر مورد اود کس رپورتا  آذهی اس صکورت ریکیی ق  یکید ذوذ   2013قولین اار در فوریس  

 ذیفد. 

کس در  مینس فیوش ذ  آنالین )در قنگیسکککککتا ( فعالید  Interflora یکککککایددر قین یکککککال  وب

ریککککککانکس معتری  تعک قد اسککککککیکار  یکاد رگ رق  قنک قبکد و ق  رتکا  آذهی ازیک  کیپین رپو  کیدمی

ها مشکککخصکککًا یکککئو یکککاید مرکور اود. در وقق   لین ا ذیفد. ه ف قین  لین ا ینتی   قینت

ها دقیقًا اا ه ف قفزقیش رترس قین یکاید در کییات کیی   مشخصی یابتس ش   اودن  لین 

قین اود کس   دهیم(. نتیمسایشکککتی توضکککی  می     یکککاط اس لین فصککک  میاو)در قین مورد در 

ها  تیقی رق در رترس ها  ذوذ  طی کن  و اس صکک ر یککیعد توقنسککد پیس  قین شککیکد اسیککاید  

 .نتایج ایی 
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 یککککککایکداعک  چکس قتفکاقی قفتکاد؟  مکانی ککس ذوذک  متوجکس قین موضککککککوع شکککککک   ای درنک  وب

Interflora جیییس منتشی کید  اودن    آذهی آنها رقکس رپورتا    هایییایدرق اس هییق  تیاا وب

قین جیییس  رپورتا ها  منتشکی شک   رق پان کنن . قین این رفتن  ها بوقیکد ایق  ق  کید و ق  آن

نشککا  ق  ناتوقنی  تا ح  ها  دیگی اود. هشکک قر  کس مسککتیدر وقق  هشکک قر ذوذ  اس تیاا وب

 .دهم دقر  در تشخی  قتوماتی  رپورتا ها ذوذ 

 !دآگهی روز ب  روز بیشتر شررورژا  محبوبیت 

اا ذوذ  پنالتی  Interflora ایدوب یک  2013یکال   دریکد قیکد کس در

موقجس شک   قما ق  آ  یکال اس اع  وب مسکتیها  اسکیار ایشکتی  ایق  

اهرود رترس وب یککککاید بود در نتایج جسککککتمو  ذوذ  اس قین روش 

 .ترییغاتی رو  آوردن 

اتد  یککیپییککد تیم یین دلی  مد کذوذ  شکک   اود. اس هموضککوع ااعی نگیقنی  کم کم قین 

 .مستیها ا ه قیپم ذوذ  تصییم ذیفد تا هش قرهایی در قین  مینس اس وببو

مسککتیها هشکک قر دقد در صککورتی کس قصکک  قیککتفاد  ق  رپورتا  مد کاتد طی ی  وی (و اس وب

 اای  اس دو نکتس توجس کنن .  آذهی رق دقرن 

 صککورتی اس    آذهشکک   در محتوقها  قیککتفاد  کس مطیئن شککون  لین قولین نکتس قین اود 

Nofollow  ااشک  تا تاییی  ای رو  نتایج جسکتمو  طریعی ذوذ  ن قشکتس ااشکن . قو قعالا کید

هیچ تفاوتی ن قرد و در صککورت   لین ا کس در  یی قینصککورت رپورتا  آذهی قرق(س شکک   اا بیی   

 ش . مرکور جیییس بوقه  شنایایی  یاید

 در و بود(  Sponsored) ینستتراستتپا  یهانکیل یرف مع  از قبل هاصتتحبت نیا  البت 

  شوند مشخص یژگ یو نیا با دیبا یغاژ یژبل یهانکیل حاضر، حال

محتوق  رپورتا  آذهی صککحرد   ۀر  میند کن . آقا  کاتدتی میدومین نکتس قما ماجیق رق جالب

 :فیقتی ذرقشد لین ا کید و پا رق ق  احی 

https://www.novin.com/?utm_source=reportage-guide&utm_medium=Ebook&utm_campaign=Academy&utm_content=Footer
https://novin.com/academy/?utm_source=reportage-guide&utm_medium=Ebook&utm_campaign=Academy&utm_content=Footer
https://novin.com/academy/?utm_source=reportage-guide&utm_medium=Ebook&utm_campaign=Academy&utm_content=Footer
https://novin.com/academy/?utm_source=reportage-guide&utm_medium=Ebook&utm_campaign=Academy&utm_content=Footer
https://www.instagram.com/novincom/
https://twitter.com/Novincompany
https://t.me/novincompany
https://www.linkedin.com/company/novin-com/


 

 27 Novin.com ین.آکادمینو 

موضوع آذا  هستن . س مخاطرا  ق  قین  اای  مطیئن شوی  ک   رپورتا  آذهی قید  تا ی مقالسذق

اا ی  کس اای  اس شکککککیی ااشکککک  کس مخاطب در هیا  نگا  متوجس شککککود  شککککیارپورتا  آذهی  

 .محتوق  ترییغاتی یی و کار دقرد  یپد تصییم اس بوقن   آ  اگیید
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 ؟ررورژا  بدهیم یا ن 

 آ  اس بوشکککی  رو   چن ق  ذوذ  یکککد ق  یکککئو شکککیا رپورتا   ه ف  وقتی   یم دی  کس هیانطور

 توقن می  آذهی  رپورتا   طیفی  ق   چیسد؟  شیا  تکییف  ااالبی   حساب   قین  اا  قما  ده .نیی  نشا 

 مخالف ذوذ   دیگی طیف ق   و  کن   اسیار  کی   جسکتمو نتایج در شکیا  یکایدوب  ان  رترس  اس

 ق ای   روش قین ق    اای  آیا حسککککاب  قین  اا قیککککد.   آ در موجود Follow  ها لین  یککککخد  یککککی

 س؟ن یا کید قیتفاد  لین ا  یابد

بود هم ای  .چیز اس نوع نگا  بود شیا استگی دقردهیس  :پایخ قین یوقل چن ق  یخد نیسد

پایا    دنیا اسرپورتا  ا هی  و جیییس اشککوی     اا لین  فالوقذی  حتی  ال ا نیسککد نگیق  ااشککی . 

توقنی  اا پان جیییس شک ن   می   شکیا تویک  ذوذ ی رو   رپورتا هایکی . در وقق  قذنخوقه  ر 

 رق اگییی ! دنیا کس اس آبی نییی  !تصییم بود 
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رو     . شککای  هم قنتخاب مسککیی دریککد رق تیجی  ا هی  ید  آنها  قین جیییس رق ق  این اریی ک

 قیتفاد  کنی . (Sponsored) پانسی ها  قیو ق  هیا  قات ق ق  لین  ییی ش  دقر نگ

ی ق  رپورتا  آذه ط جها  هسککتن  کس  و یککایی نقاها  اسککیار  در قییقیککایددر حال حاضککی وب

قین رپورتا ها تاییی قاا   اً کنن . طریعتود در یکککککاید ذوذ  قیکککککتفاد  میایق  قفزقیش رترس ب

شککککود؟ مشککککخصککککًا قین ذرقرن . قما تکییف جیییس ذوذ  چس میتوجهی هم رو  یککککئو آنها می

کس ق  قن . ریسکککی  فتسقن  و ریسکک  آ  رق پریی جا  بیی  ها بطی قین جیییۀ ذوذ  رق اس یککاید

 نطقی اود  قید. قما آیا شیا هم حاضی اس چنین ریسکی هستی ؟نظیشا   م
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 رود؟الهی بر سر ررورژا  خبری میچ  ک

قن  کس هی ک قا کالهی متفاوت اس یکککی دقرن . در ممیوع  یکککس نوع یکککئو در جها  مطیح شککک  

کاماًل تییز  یاشک  قفزقیش رترس  ها   قیکد. در قین روش یکئو  روشقولین آنها  یکئو کال  یکفی

ا  اس  ما  و تالش شککود  کاماًل طریعی قیککد. چیز  کس نیهسککتن  و هی لینکی کس یککابتس می

اسککیار  یاد  دقرد. ق  آ  طیف  ی  یککئو دیگی اس ناا یککئو کال  یککیا  وجود دقرد کس دویککد و 

 .کن زقیش رترس قیتفاد  میشنای  و ق  هی روشی ایق  قفدشین نیی

  باکستی  قید. قین روش یئو  تیکیری ق  یئو کال  یفی  یئو  کالیئو هم   نوع   یومین

ها  کنی  و تکنی شککککیا ایق  کسککککب رترس ذوذ  تالشککککی آذاهانس میو یککککیا  قیککککد. یعنی  

جیییس شکک   یککاید بود تویکک   ان ی . قما اا رعاید ی  یککی  قصککول  ق مختیفی رق اس کار می

ها  )کس در فصک  شکیط رعاید قصکول دریکدکنی . قنتشکار رپورتا  آذهی  اس  جیوذیی  می ذوذ 

یعنی روشککککی کس ها  یککککئو کال  باکسککککتی  قیککککد.    یکی ق  روشذیییم(اع  آنها رق یاد می

 .دشیا جیییس شو   ا و  آنکس یایدیاید شیا اگرقردتاییی  بوب رو  توقن  می

در قین قوضکککاع فضکککا  مما   قییق  کس کیتی کسکککی حاضکککی قیکککد اس بوقیکککد  اا قین حسکککاب 

 یاید نراش .رق  ا   ایق  یئو کید  ی  وبرپورتا  بودش اس دیگیق  لین  ا ه   شای  

هایی نیونس یسکد. بود ماقلرتس قین قصکاًل اس معنی آ  نیسکد کس لین  یکا   طریعی میکن ن

ها قیماد روقا  و اس میور  ما   نتایمی عالی ایق  یکککایدقیم کس اا   یکککا   طریعی دیق  لین 

  .قن دقشتس
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 !ژصمیم نهایی با شماست

یککککا     ما هی آنچس ال ا اود دراار  تاییی رپورتا ها در یککککئو و اهینسفصکککک کنم در قین فکی می

هی  ق  قین بوقآیا می ذفتیم. حاال دیگی تصکککییم شکککیایکککد کسیکککاید بود ا قنی  رق اس شکککیا 

 .نس روش ایق  یئو وب یاید بود قیتفاد  کنی  یا

صکورت طریعی تویک  ذوذ  شکنابتس شکوی  و قعترار کسکب کنی   پد رفتن قذی قصک  دقری  اس  

 ذیی  در یکککئو  ما اس یکککیق  رپورتا  آذهی کار دریکککتی نیسکککد. در قین حالد  قحتیااًل نتیمس

   کسب رترس شیا طریعی قید.قما در عوض یشتی  دقرد.اید و نیا  اس تالش اایشتی  می

د اسکیار ااالیی دقرد و حاضکی هسکتی  کیی قما قذی ریکی   اس رترس بوب در ذوذ  ای  قیتا  قهیی 

ها  شکیایکد. نتایج جسکتمو رق دیکتکار  کنی   آ  وقد رپورتا  بری  یکی ق  اهتیین قنتخاب

 ها در فص ی کس ما کنی . نکات   آذهی پییو  نکس ق  قصول درید قنتشار رپورتا فق  اس شیط آ

 .اس شیا بوقهیم آموبد اع 
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  اا مفهوا رپورتا  بری  آشککنا شکک یم و دراار  مزقیا و معایب آ  صککحرد در دو فصکک  ذرشککتس

 دراارۀ منتشککی کید   تی اهتی و آذاهانس  م  قین اود کس شککیا اتوقنی  تصککیی  کیدیم. ه فیا  هم

 .یا نکید  رپورتا  بری  اگییی 

قی  هسککتی   قحتیااًل تصککییم بود رق ذیفتسقیرون   اا قین حسککاب قذی هنو  مشککغول بوقن   قین

 قا کک  تکا هی چکس  ودتی قولین رپورتکا تکا  رق منتشککککککی کنیک . فق  قین یککککککوقل اکاقی مکانک   ککس

 ده ؟شیا می سیاید اهتیین اا دهی رق اوب

ها  ی  ریککککککانس بری  بوب چیسککککککد و اا چس   قیقر قیککککککد ارینیم کس ویژذین فصکککککک در قی

 .ها  بود قنتخاب کنی ایق  رپورتا  بری  ها رقمعیارهایی اای  اهتیین یاید
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 معیارهای انتخاب بهترین رسان  برای انتشار ررورژا  خبری

قنمکاا  هک ف مختیف 2ر ممیوع اکا بری  د رپورتکا تیم  قنتشککککککار یش ق  قین ذفهیکانطور ککس پ

 :شودمی

 توقن می  رپورتا   کنی    قنتخاب  رق   دریتی  ریانس   وقتی  ا:شم  کار  و   کسب  برندینگ   و   معرفی .1

 .این تا  ش    شنابتس در هم  و  ااش  دقشتس  تاییی شیا فیوش  در هم

  یاید ق  لین ا  ذیفتن منزلۀ سا رپورتا  :شما سایتوب گوگل رژبۀ افزایش .2

 .آی می  حساب اس  ئوی ها تکنی  ق   ی یک   و قید  شیکنن  نتم

توق  تشککخی  دقد کس معیار رق اس شککیا معیفی کنیم کس ای قیککا  آنها می 10حاال قصکک  دقریم  

یکککاید  چق ر در ریکککی   اس هی ی  ق  قین دو ه ف اس منتشکککی کید  رپورتا  بری  در ی  وب

 .دیگی  شیوع کنیم قجا   دهی  ا و  هیچ حیفید. ه  کا کی  بوقشی

 سایتموضوع یک وب  1

یکککاید رق ایق  شکککیا مشکککخ  کن   توقن  قر ش رپورتا  دقد  در ی  وبقولین معیار  کس می

تی ااشکک   یککاید مورد نظی قیککد. هی چق ر قین موضککوع اس  مینۀ کار  شککیا نزدی موضککوع وب

 .یا قر شین تی بوقه  اودایق  ش یایدوبقنتشار رپورتا  در آ  

 تا ها  میتر  اا تکنولو   قیدنایب ایق  رپوراتو ی  ریانس ممیید
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ذویی  کس قین موضککوع ا یهی قیککد و نیا   اس ذفتن قحتیااًل در قین لحظس پیش بودتا  می

س یککاید موضککوعی میتر  اا کار شککیا دقشککتس ااشکک   شککاند قینک ن قرد. مسککییًا وقتی ی  وب

ن ی . قما قیکنم دریکد فکی میتی قیکد. کاماًل همشکتییا  شکیا تر ی  شکون  ایشک   آ  اس  کارایق

د دقشتن موضوع ی  یاید نیسد  .تنها دلی  قهیی 

ذرقرد هم در تاییی  کس رپورتا  رو  یکئو یکاید شکیا می   یکایدی  وب موضکوع میتر  اود 

ری  ی  یکککککوقل دیگی ق  بود قما چگونس؟ ایق  پایکککککخ اس قین یکککککوقل  اگرق  کن .فیق قیماد می

تورق  رق پیشنهاد دهم  ایشتی اس من قعتیاد م و اس شیا ی  ریی من ی  آشپز ااشاپیییم: قذ

ق  ق   رق ن قرا؟ ذوذ  هم دقیقًا مث  شیا سبوقهی  کید یا وقتی کس من بودا چن ق  یی رشت

ایق  قین لین    ذییی   قر ش ایشکککتی کن . یعنی وقتی ق  ی  یکککاید میتر  لین  میفکی می

 .شودقا(  می

 سایتبن یک ومخاطبا  2

قذی ه ف شکککککیا ق  رپورتا  بری  فق  یکککککئو نیسکککککد و 

دویکد دقری  دی   شکوی   پد مهم قیکد کس مخاطرا   

ا  رق نیز اشکککنایکککی . هی چق ر مخاطرا  ریکککانۀ م  نظیت

تی ااشکککن   قین ریکککانس اس مشکککتییا  االقو  شکککیا نزدی 

 .یا ایشتی بوقه  اودقر ش قین ریانس ایق  ش

ق  نظی نوع مخاطب قنتخاب کنی   ال ا قیکد دو یکوقل رق  د رقی  ریکانۀ دریک   ایق  آنکس اتوقنی 

 :ق  بود اپییی 

 هستند؟مخاطبان این رسان  چ  کسانی 

ها  کسکککانی کس مخاطب ی  یکککاید هسکککتن   قطعًا نابد یکککن  جنسکککید  عالیق و ویژذیشککک 

رۀ ی  بری  شکیا دراامثاًل قذی قیقر قیکد رپورتا    کی  کن . ذیی  اهتی شکیاتوقن  اس تصکییممی
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دقر هسکککتن  و اای  اس یکککیق    آشکککپزبانس ااشککک   پد ه ف قصکککیی شکککیا   نا  بانسیقویکککییس ا

 .دهن ی  کس مخاطرا  قصیی آنها رق قین قشی ق  قفیقد تشکی  میهایی ایویاید

 های ثابتی است؟سایت دارای خوانندهآیا این وب

دیکککتۀ قول  د.دیکککتس تقسکککیم کی توق  اس دو یا  پیاا دی  رق ق  نظی نوع مخاطب مهیدیکککابو

هایی کس م قا اس آنها یککککی بوقنن  قن .  ها  یاادهایی هسککککتن  کس دقرق  بوقنن  یککککایدوب

هایی هسکتن  کس بوقنن ۀ یکایدبوقنن . دیکتۀ دوا هم وب نن  و مطالب ج ی شکا  رق میمی

ایق    یار  یاد دی کنن ذا  اسککککک قن  اا  حضکککککور پی رن  در ذوذ   توقنسکککککتس یااد ن قرن   قما اا

 .دقشتس ااشن  بودشا 

ها دی   بوقه  شک . ااشکی  کس رپورتا تا  تویک  بوقنن  توقنی  مطیئن  در حالد قول  شکیا می

قما در حالد دوا  ایق  قینکس مقالۀ شکککیا دی   شکککود  حتیًا اای  رترۀ بوای رق در ذوذ  کسکککب 

 .کن 

 یایدرترۀ قلکسا  وب. 3

یاید دقنسد  نق  و تیاا و کیال دراارۀ رترس ی  وبیار ایی  معتوق   نیی  ی چن  قلکسا رقه

ح ود  اس شکککککیا کی  کن  تا تفاوت این ی  یکککککاید  تاتوقن  طالعات قین قازقر میقما قطعًا ق

 .مطیح و  یی مطیح رق شنایایی کنی 

شکوی  و آدر  یکاید م  نظیتا   :a.com/siteinfowww.alex//https صکفحسکافی قیکد وقرد  

 .قطالعات و آمار میتر  اا آ  ایق  شیا نیایش دقد  شودرق وقرد کنی  تا 

د آمار قین در کس چیز  قولین   قید. قییق  در یایدوب  ی  رترۀ دقرد  قهیی 
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 ترس یاید در قییق  قید.مهیتیین ع د ایق  ما  ر

دقرق  تی قیکد و  ق  معنی قیکد کس یکاید مورد نظی مطیحاشک   ا تی اپایینهی چق ر قین رترس 

 .اا دی کنن ذا  ایشتی  قید

در هیین صکفحس آمار  توقنی  ق  قلکسکا ا یکد آوری .  قلرتس  قین تنها آمار  نیسکد کس شکیا می

 Search Trafficآمکار  اکس نکاا  ر قین اخش  اکاوجود دقرد. د Traffic Sourcesاخشککککککی اکس نکاا 

ذوی  کس اس صککککورت ح ود   چن  درصکککک  ق  کارایق  اس شککککیا میقین آمار قهی  شکککک . روایو بو

 شون . یاید م  نظیتا  ق  طییق ذوذ  اس آ  وقرد میوب

هی چق ر کس قین درصکک  ااالتی ااشکک   ا ق  معنی قیککد کس یککاید م  نظی ایشککتی مورد قعتیاد 

ی  ق  درصک  توقنمی تس دومی کس  دقرد. نک  قیکد و لین  شکیا در قین یکاید تاییی ایشکتیذوذ

ااال  قین آمار افهیی   قین قیککککد کس قکثی مخاطرا  ی  یککککاید ق  ذوذ  هسککککتن  و بوقنن   

 .یااد کیتی  دقرد
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یککاید اای  در کنار رترس آ  تفسککیی شککود. توجس دقشککتس ااشککی  کس تیقفی  جسککتمو  ی  وب

وقد قینکس یککد(  آ قییق  ق 8000 یککاید  یککاید رترۀ بوای ن قرد )مثالً یعنی قذی ی  وبقین 

 .قن  دیگی بییی مهم نیسدچن  درص  کارایقنش ق  طییق ذوذ  آم  

 ت،یستتتا موضتتتوع درباره یگرید اریبستتت   اطالعات ال ستتتا ،گیت  شتتتده موارد بر  الوهع

  باشد دیمی ژواندیم هم آنها یبررس ک  دهدیم شما ب      و مخاطبان قیعال

 انر کاربر ت از نظسایاعتبار یک وب  3

هکا  قییقنی هنگکاا قنتشککککککار رپورتکا  آذهی  ترییغکاتی اود  مقکالکس رق اکس قطالع کثی یککککککایکدق

مسککککئولیتی اااد محتوق  شککککون  کس ریککککانن . اس قین تیتیب مطیئن میبوقنن ذا  بود می

ق ر هیچنکا  قینککس کارایق  چ اا قین حال  رد.ه  بونخوق  ق اس قعترکارشککککککا  لطیکسمقکالس ن قرن  و  

د  یاد  ایبوردقر قیکککد. می   یکککاید قر ش قا(  هسکککتن   ی   ایق پییکککی  چیق؟ قجا   ق  قهیی 

 . هیمادهی  توضی  

دقنن  کس رپورتا  شیا ی  تریی  هی چن  کارایق  می

قید  قما اا  هم ایقیشا  مهم قید کس قین تریی  

قعتیادشکا  منتشکی شک   یا  موردتویک  ی  یکاید  

ودآذکا  ت نکاباکس صککککککور  حک ققک  قین موضککککککوع نکس.

ایقیشککا  مهم قیککد. پد طریعی قیککد کس وقتی 

یک  یککککککایکد معتری رق ایق  قنتشککککککار رپورتکا  بود 

 .کنی   تاییی اهتی  در ترییغات و این ین  شیا اگرقردقنتخاب می

  کس بودش ایق  شککککیا شککککود کس اتوقنی  ق  ی  یککککاید دربوقیککککد کنیقلرتس ذاهی هم می

دیگی بری  ق  ایچسککککککب ترییغکات نخوقهک  اود و  االً قحتیک   ن حکالکددر قی ق  تهیکس کنک .مقکالکس

تی دو چن ق  پی ق میاناایقین  .کن   قعترار ی  یاید قهیی 
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 میزان اعتبار یک وب سایت از نظر سئو  4

قشکککککتس ااشککککک   یکککککاید قعترار ایشکککککتی  نزد ذوذ  دیش ق  قین ذفتیم کس هی چق ر ی  وبپ

توقنیک  قعترکار یک  ر قیککککککد. قمکا چگونکس مییذکرقتکاییذیفتن ق  آ  ایشککککککتی ایق  شککککککیکا   لینک اک 

 یاید رق اسنمی ؟وب

ها یکاید  قازقرها  اسکیار متنوعی وجود دقرن . یکی ق  اهتیین قازقر ایق  یکنمش قعترار ی  وب

هم بوقن    اار مو ما اار قیکککککد  ق تیفظ دریکککککد قین قازقر ما )قیکککککد  Mozbarایق  قین کار  

توقنی  ق  میزق  قعترار هی بود  اس رقحتی می  رو  میورذی  ر ایولرا(. شککیا اا نصککب قین تشککودمی

توقنی  ذیی  کنی . ایق  نصککب قین تولرار مییککایتی مطی  شککوی  و دراارۀ تاییی آ  تصککییموب

 .میقجعس کنی  ها  ذوذ  کیوااار در یاید قفزونس  س مااس صفح

هنگامی کس تولرار ما  ای رو  میورذی شکیا نصکب ااشک  )و وقرد حسکاب کارای  بود در ما  شک   

رق مشکاه     توقنی  یکس آمار متفاوتتولرار می  نااشکی (  اا ورود اس ی  یکاید و فعال کید  قی

 :کنی 

1. DA :نکسقعترکار دقم میزق  دهک  می قولین آمکار  ککس مکا  اکس شککککککیکا omain Authority) D( 

تی ااشککک   قعترار کیی یکککاید م  نظی شکککیا نزدی  100قیکککد. هی چق ر کس قین ع د اس  

 .ایشتی قید
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2. PA:   در آ  حضکککور دقری . حتیًا ایق  ق  قیکککد کس دهن ۀ قعترار صکککفحسقین آمار نشکککا

اشکی . اس بصکوص تس ادقشک   ۀ قصکیی ی  یکایدذیی  اهتی نگاهی اس قعترار صکفحیمتصکی

 .شودقذی مقالۀ شیا در صفحس قول یاید نیایش دقد  می

3. Spam Score  :  دهن ۀ میزق  قیپم اود  ی  یاید قید. در وقق   ما  نشا   درص قین

ع ا   پیدق د و در صکورتاس یکنمش کیفید ی  یکاید میمختیف  ها ای قیکا  معیار 

یکککاید دقرق  قمتیا  قیکککپم   وبذی ین . قکتحقق هی ک قا  اس قین درصککک  قضکککافس می

. چیق کس تاییی کنی  ااالیی قیکککد  پد اهتی قیکککد ق  قنتشکککار رپورتا  در آ  صکککیف نظی

 .مثرتی ای یاید شیا ن قرد و حتی میکن قید ایقیتا  ضیر هم دقشتس ااش 

 هاژعداد و نوع لینک  5

رنک . یکی ق  قین قدینی متفکاوت ایق  قنتشککککککار رپورتکا  آذهی معیواًل قوقن هکا  مختیفایکدیکککککک 

 .س یاید شیا ا هن هایی قید کس حاضین  اقوقنین  تع قد و نوع لین 

 اگرقری  در مورد تع قد لین  صحرد کنیم.قات ق 

ها  ی  مقالس ایشککتی در درجس قول اس قین نکتس دقد دقشککتس ااشککی  کس هی چق ر تع قد لین 

رو   شکاند حتی در صکورت  یاد  .دشکوشک   منتق  میاشک   قعترار کیتی  اس هی صکفحۀ لین ا

    یاد لزومًا بوب نیسکد.هاپد تع قد لین  تویک  ذوذ  هم وجود دقرد. مقالسجیییس شک   

اا قینحال  قینکس دقیقًا ا قنی  ی  یککککاید حاضککککی قیککککد چن  لین  اس شککککیا ا ه   قطعًا در 

 .ویی قیدذیی  اهتی متصییم

هیانطور کس در فصک  میاوط اس یکئو نوع آنهایکد.  ها وجود دقرد نکتس دیگی  کس در مورد لین 

و  Follow   Nofollow  Sponsoredدیککککککتکۀ ارچهک هکا ق  نظی جکاامکایی قعترکار  اکس لینک ذفتیم  

UGC   اس یاید   رق  ن  کس قعترارتسها  معیولی هها  فالو هیا  لین شون . لین م میسیتق

شککون . قما وقتی ی  لین  دقرق  ویژذی ها  اهتی میکنن  و ااعی کسککب رترسشککیا منتق  می

ااشکک   قنتقال قعترار )ح قق  اس میزق   یاد ( قنماا نخوقه  شکک . اا قین   یا قیککپانسککی  نوفالو
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  ییی  یادتاییی ب  دقیقر نیسک    یکایدق  ی  وب  ها  نوفالو یا قیکپانسکی حسکاب  ذیفتن لین 

 .رو  رترۀ یاید شیا اگرقرد

ی   لین  فالو رق در 3ها  منتشکککی کنن   رپورتا  آذهی اس طور معیول قجا ۀ قیقر دقد  یکککاید

دهن . قین تع قد منایکککب قیکککد  چیق کس دیکککد شکککیا ایق  لین  دقد  اس صکککفحات مقالس می

  مما  هاکس تع قد لین   آی یکککککاید بودتا  اا  قیکککککد. قما ذاهی هم پیش میمختیف وب

 ها نوفالو ااشن .کیتی یا ایشتی ااش  یا قینکس لین 

ها  ایشکککتی  نوفالو اشککک  و لین ها کیتی اهیانطور کس متوجس شککک ی   هی چق ر تع قد لین 

 .ااشن   طریعتًا قر ش رپورتا  بری  ایق  شیا هم کیتی بوقه  اود

 دائمی یا موقتی بودن ررورژا  خبری  6

کنن . یعنی دقر منتشکی میرپورتا  بری  شکیا رق اس صکورت م تهسکتن  کس ها  یکایدوبیبی  ا

ا ااقی بوقه  مان  و یکککپد پان بوقه  یکککال یا ... در آنه 1ما     6رپورتا  شکککیا فق  اس م ت  

 ش . 

دهیم. چیق کس هایی رق اس شککیا پیشککنهاد نیی  رپورتا  دقد  در چنین یککایداس صککورت کییما 

شککود. پد قر  م ت لین  نیسککد و تاییی رپورتا  ایق  شککیا کم میطوالنیق  تاییی   عیاًل بری 

 .صورت دق(یی بوقه  اودق  یفارش رپورتا   هییشس مطیئن شوی  کس قنتشار آ  اس 

 محل انتشار ررورژا  خبری  7

ما کنن . قها  رپورتا  بری  شکیا رق در صکفحس قصکیی و این مطالب بود منتشکی مییکایدکثی وبق

ان   رپورتا  منتشکی هایی هم هسکتن  کس رپورتا  بری  رق فق  در دیکتسیکاید  وبدر قین این

)قلرتس ذاهی اا پیدقبد مری  ایشکککتی  قنتشکککار   نیسکککد صکککفحس قصکککیی کنن  و بری  ق  آ  درمی

  (.شودس قصیی هم قنماا میرپورتا  در صفح
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یض دی  بوقنن ذا  قیقر تا  شککیا در معرپور  :توقن  دو تاییی منفی دقشککتس ااشکک قین موضککوع می

 .ذیید و اناایقین فق  ق  لحاظ یئو ایق  شیا تایییذرقر بوقه  اودنیی

 ذیید  ق  صکفحس قصکیی یکایدیکاید لینکی نییا ق  صکفحس قصکیی وباس دلی  قینکس رپورتا  شکی

 .شودذیید و در نتیمس  قعترار کیتی  اس یاید شیا منتق  میقعترار نیی

 کلمات و ژصاویردیت ژعداد محدو  8

یکاید اای  قنماا دهی   قین قیکد کس ذرقر  ای رو  ی  وبق  کس هنگاا قر شبیین مسکالسآ

 د. ایق  شیا قیقر دقد  قی تصاویی و تع قد کییات هایی ق  نظیودیدیاید مقص  چس مح وب

معیواًل  هی چنک  قین محک ودیکد آنقک رهکا هم چیز مهیی نیسککککککد  قمکا نرکایک  فیقموش کید ککس

ذیین . ها  اهتی ذوذ  قیقر میتی هسککتن  و تصککاویی ایشککتی  دقرن   در رترسقاالتی کس طوالنیم

ها  منتشککیکنن ۀ رپورتا  کیی عمیب اس نظی   یککایدذیی)و قین موضککوع ااعی شکک   یککخد

 ایی .(
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 های منتشرکنندهع مختلف رسان نو 3

یکاید رق اسکنمیم. قما ایایی  اس وبکیفید ی  دقنیم کس ای چس قیکا  اای   حاال ما دقیقًا می

 .تی شویمهیین قطالعات اسن   نکنیم و کیی در موضوع دقیق

توقن  در ان   میقین دیکتس  ایم دستت  کلی ژقستیم کرده 3ب   ها را ما طبق ژجرب  خود، ستایت

رق   دیکککتس 3ذیی  اس شکککیا کی  اسکککیار  یاد  اکن . پد وقد اگرقری  تا دقیقًا قین یمتصکککی

 :اشنایی 

 های ژیریحی سایتوب  1

نویسکن  و ق  هی در  یکخن چیز مقالس میهایی کس دراار  هیسیکاید

 ق ن قرن  )یا شاند پی  بوقنن ۀ یااد  ها معیوالً ذوین . قین یایدمی

توقنی  کم قیککد(. پد نیی  هانن  قین بوقکید  مقالۀ شککیا تویکک   

  کنیک . اکا قین حکال  رپورتکا  بییی حسککککککاب اکا رو  جنرکۀ ترییغکاتی

ها یکایدکم نیسکتن  و رپورتا  در قین وب  ها  تفییحی معتری و مورد قعتیاد ذوذ یکایدوب

ییحی مورد قعتیاد ذوذ  ااشک   کن . اس عالو   وقتی ی  یکاید تفیقطعًا اس یکئو شکیا کی  م

 .دقرد در ذوذ  شاند ااالیی ایق  رترس ذیفتن در قین یاید  یواًل مقالۀ شیامع

ها قیید رپورتا  در قین یکککاید  ها  تفییحییکککایدتیین مزید وبو قما ایویم یکککیق  قصکککیی

 .منایب هستن یا   اا هزینۀ ایق  لین آلی اسیار پایین قید و اناایقین قنتخاب قی  

 های ژخصصی سایتوب  2

پیدق ن  و مخاطرا  ها اس صککورت تخصککصککی اس ی  موضککوع مشککخ  میتس ق  یککایدقین دیکک 

آنها مشککخ  هسککتن . پد طریعی قیککد کس بوقنن ذا  یااتی دقشککتس ااشککن  کس م قا  ف  ه

 ازنن .  اس آنها یی
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ر نظی اگیییک . دور ق  ذهن مثاًل یک  یککککککایکد قبرکار تکنولو   رق د

ی رق اس بوقن   مطالب نیسکد کس قفیقد بورۀ تکنولو    هی رو   مان

 ج ی  قین یاید قبتصاص ا هن .

قصککککک  دقری  رپورتا  شکککککیا دی   شکککککود  قین   قذیاا قین حسکککککاب   

ها  تخصککککصککککی یککککایدوبقلرتس  فیقموش نکنی  کس   .ها اهتیین ذزینس هسککککتن یککککایدوب

 . اس بصکککوص قذی موضکککوع آنها اس کار شکککیا بوای هم اس یکککاید شکککیا ا هن  توقنن  قعترارمی

  ی  ااش .نزد

 .کنن می دریافد  شیا  ق بری  رپورتا  اااد ایشتی   هزینس هایاید  نوع قین طریعتاً 

 های خبریسایتوب  3

هکا  یکااکد هسککککککتنک . قمکا ق  هکا  بری  دقرق  اکا دیک کننک  ایکدیکککککک 

معیواًل فق  در ق ق  دریکافکد  بییی یککککککخکد ومعیواًل آنمکایی ککس 

قصککککیی یککککاید  حاضککککین  مقالس شککککیا رق در صککککفحس   مری  ایشککککتی

 بوقهنک  اکس قعترکارشککککککا بودشککککککا  هم نیکایش دهنک  )چیق ککس نیی

م ایشکتی اس دنرال قبرار هسکتن   بییی نرای  رو  لطیس ازنن ( و ق  طیف دیگی بوقنن ذا  آنها ه

  ساب اا  کنی .ها حجنرۀ ترییغاتی رپورتا  در قین یاید

 یهارستتتتتان  در گرن رر یحضتتتتتور  خواهدیم  ک  دیدار  بزرگ  مجموع   کی ک   یوقت 

 یاصتل  صتیح  مشتخصتا   و هان رستا نیا از ژوانینم گرید  قحعا   باشتد، داشتت   یخبر

  دیروش چشم آنها

ویژذی وققعًا جرقب حاال ایویم یکککککیق  رو  دیگی یککککککس:  .اودقین فق  ی  رو  یککککککس  بب  

   بری   میزق  قعترار آنهاید.هایاید
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ها  قییقنی و بارجی قنعکا  پی ق در یکککککایدهسکککککتن  کس   ها دقرق  قبرارقکثی قین یکککککاید

هکا در ممیوع اکاعکی کننک . قین لینک )اکس عنوق  منر ( دریکافکد میکنک  و هی اکار یک  لینک  می

ااشکککن  و در  ها  فاریکککی  اا ایشکککتیین قعترار در این یکککایدها دقرق  شککک   کس قین یکککاید

مورد دیگی اس شککیا  2  نسککرد اس  سککیار ایشککتیتوقن  قعترار انتیمس  قنتشککار رپورتا  در آنها می

 .کنن هم اااد رپورتا  ق  شیا دریافد میا ه . قلرتس ق  آ  طیف مری  ایشتی  
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 برایتان ریش خواهد آمدهای مهمی ک  سوال

شکککیا و قنتشکککار رپورتا  ایق     ریکککانس خاببوقهیم چن  یکککوقل مهیی کس هنگاا قنتدر قدقمس می

 م.و پایخ آنها رق پی ق کنی پیش بوقه  آم  رق اا هم میور کید 

 چند رسان  کوچک؟ آیا انتخاب یک رسان  بزرگ بهتر است یا

قنتخاب چن ق  تفاوتی  2قین  تًا ق  لحاظ قیید   طریعین موضککوع اسککتگی اس ه ف شککیا دقرد. ق

 اا هم نخوقهن  دقشد.

تی ترییغا ۀجنر معیوالً کن  و  شکککککیا منتق  می یکککککاید  ر ایشکککککتی  اسقعترا  س ازرگی  ریکککککان

اعی قیماد تنوع ایشککتی  الین  ق  چن ین ریککانس کوچ   دقشککتن  ر مقاا  قما دتی  دقرد. قو 

  قحتیاال شککیوع اا چن ین ریککانس کوچ  نفدتا  ها   شککود. ایق  یککایدها  شککیا میدر لین 

ها  یق  ی  یکککاید کس عیی  ق  آ  ذرشکککتس  دقشکککتن لین  ق  یکککایدقما قطعًا ااهتی قیکککد. 

 و مویی ااش . وقن  جرقب تق رتین  می

 انی باشد؟آیا الزم است بین ررورژا های من فاصل  زم

مسکککالس تا ح   کن . پد قین ایق  شکککیا دقد می   ها  یکککابتس شککک وذ  اس فاصکککیس لین ذ

د   کس ا  بود رق اس یکیعد منتشکی کنی   قما اس شکیط آنتوقنی  رپورتا هقطعًا شکیا میدقرد.  قهیی 

ا  هوشریا    شتیها  ایرپورتا    ق   پورتا ها نراشن  و در قدقمس اخوقهی رتنها اینامس شیا هیین  

یا یککا   شکک مهیتیین نکتس قین قیککد کس رون  لین در وقق      دیگی قیککتفاد  کنی .یککا    لین 

 دقر ااش .قدقمس

 ای من ژیاوت کند؟ن ررورژا همتآیا الزم است 

  ایق  هی ی  ق  تیاد و قعترار ایشکتیها  شکیا متفاوت ااشک   ذوذ  قعریعتًا قذی متن رپورتا  ط

هی رپورتا  ایق  شکککیا هزینس دقرد  ا    ا توجس اس قینکسب و اسکککارپورتا ها قا(  قیکککد. اا قین ح

 متفاوت ااشن .نیسد قذی کس رپورتا ها  شیا 
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ی قیم ککس تکاییهکا  ذسککککککتید  اکا یک  متن یکااکد هم دیک    رپورتکاق  هکا   یکاد    مکا نیونکسقلرتکس

ها  ریکککانس یاادر قین حالد  قنگار کس ی  بری آنق ر مطیح قیکککد کس تد.  قیککک  یاد  دقشکککتس  

 کنن .آ  رق کار میآنالین 
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 هایک راه سریع برای انتخاب بهترین رسان 

صککفحس ب مات   کنیم اساد میپیشککنهها هسککتی    قذی دنرال ایریککی و مقایسککس یککیی  ریککانس

ها  ازرگ فاریکی ی  یکی ازنی . در قین صکفحس  شکیا اا ی  لیسکد کام  ق  ریکانس رپورتا  نوین

و قطالعات مهیی ق  هی یککاید رق اس شککیا معیولی نیسککد    ا قین ی  لیسککدروایو هسککتی . قم

 ده :می

 قلکسا رترۀ •

 (DA)  دقمنس قعترار •

 رپورتا  قنتشار شیقی  •

 ن نوی پیشنهادها  •

 نوین  تخفیف + ریانس هی  قیید •
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 پنممفص  

 نوشتن یک ررورژا  موفق فرمول
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یم و هی اار نکات مهیی رق کس صکککککحرد کید آذهیرپورتا   مختیف دراار  فصککککک  3 تا قینما  در

کس   ریکی    آ وقد ... ایقیتا  ذفتیم؛ و حاال  -ق  چیسکتی رپیتا  تا قنتخاب ریکانس  -اای  ا قنی   

 !اس قیم شویمدید 

د دقرن . قما شکککککای  فکی کنی  کس متن رپورتا  چن ق  مهم نیسکککککد و فق  لین  ها  آ  قهیی 

حیف قیکککککد قذی متن و   قی کید بود هزینس   ایق  رپورتا  نکنی  کس اس هی حال شکککککیافیقموش  

اد  . چیق کس اا قینکار  ق  جنرس ترییغاتی رپورتا  اس اهتیین شککک  قیککتفبوای ایق  آ  ننویسککی 

قعترار ایشککتی  هم ق  طییق قین  قحتیاالً   وقتی متن شککیا اا کیفید ااشکک  قی . در ضککین  کید 

 .رپورتا  اس یاید شیا منتق  بوقه  ش 

د. عالو  ای قین  رق اا هم ایریکی بوقهیم کی   ببو  نوشکتن ی  رپورتا  بری   رق ها  در قدقمس ما

بوقهیم اس شککککیا ورود  ق  قین طییق رق و جرب    نکاتی ایق  کسککککب رترس قین رپورتا  در ذوذ 

اا رق  دیوی  قذییو   ق  دنیا  ترییغاتنیونس رپورتا  آذهی ق  مید قفسکککانس دو  و در پایا   ذفد.

 .کنیمیهم ایریی م
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 کلید اصلی ررورژا های موفقشاه

قعتیکادتی قذی یکادتکا  اکاشکککککک   قرک  ق  قین ذفتیم ککس میدا رو  اکس رو  نسککککککرکد اکس ترییغکات ای

توقنن  ی  محتوق  ترییغاتی رق ق  کییومتیها دورتی قمیو   میدا میبری دیگی قینکس   شکککون . می

 !تشخی  دهن  و رق  بودشا  رق کج کنن 

 

رپورتا  در قین قیککککد کس جنرس ترییغاتی آ  ی  حیف دیگی هم اس شککککیا  دیم: ق رت  قلرتس ما 

ر این مقاالت قصکیی یکاید منتشکی کیین  شک   قیکد. اا قینحال  فق  هیین کس تریی  شکیا د

 شود )و اس ظاهی ترییغاتی نراش ( کافی نیسد.

قما  ترییغاتی قید. بییی کمگوییم  یا شای  اهتی قید ا  ی  رپورتا  بوب  ترییغاتی نیسد!!!

 قین حیف یعنی چس؟

فروش را متوقف کنید، کمک کردن ی : »شکای  قین جییس معیوف در  مینس فیوش رق شکنی   ااشک 

 «!وع کنیدرا شر
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مانن  فیوشککن ذانی کس فق  در فکی پول ذیفتن ق  مشککتی  و پی منظور قین جییس قین قیککد کس 

و یعی   ایایی ق  نقش فیوشن   اییو     کار  اس جا  قین   ؛شا  هستن   رفتار نکنیکید  جیب

  .در کنار مشتی  قیقر ذیفتس و قو رق وققعًا رقهنیایی کنی  مشاور بیی  کنی  اس عنوق  ی 

 مخاطرا  تییکز کنی . قیماد قر ش ایق کسی اس شیا و محصولتا  عالقس ن قرد. رو  

  نیز اای  قنماا دهی . رپورتا  هسککتی قین کار  قیککد کس وقتی شککیا در حال نوشککتن ی  متن

اکس تریی  محصککککککوالت یکا بک مکات بود اپیدق یک  و مثک     فق   متننرکایک  ق  هیکا  قاتک ق یعنی

ایکس اای  اع  ق  جیب قعتیاد مشکتی  در طول مقالس  پیشکنهاد   .فتار کنی ها  یکیج ر فیوشکن  

 .دهی  انس قرق(سبود رق صادق

اس شککیا   تی  اس جا  مقاومد در ایقای بیی ود دقرد تا مشکک در قین صککورت قحتیال ایشککتی  وج

 . قعتیاد کید  و اا بیالی رقحد قق قا اس بیی  کن 

یکز بود رق ای رو  تولی  ی  محتوق  کاراید  متییکز دیگی قین قیکککد کس وقتی تی جرقب  نکتس

یا   ن اگرقرن کنی   قحتیال ایشکتی  وجود دقرد کس مشکتییا  رپورتا  شکیا رق اا هم اس قشکتیقمی

ککار  ککس هیچ وقکد اکا یک  تریی   حتی آ  رق ایق  میقجعکس ممک د اوکیکارن یکا ذبیی  کننک . یعنی

  .دهن ینتی قنماا نیی
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 شود!!!چیز در این قانون خالص  می : هم 70/30قانون 

 

د دقرد  قجا   دهی  هیس چیز رق در ی  قانو  یککککاد  حاال کس فهیی یم کس چیق مفی  اود  قهیی 

 الصس کنیم:ب 70/30س ناا ا

درصکک   30ااشکک     کنن  ()آمو ن   و/یا یککیذیا  درصکک  محتوق  شککیا اای  ایق  مخاطب مفی  70

 آ  جنرس ترییغاتی دقشتس ااش .

 یک مثال از ررورژا  آگهی میید

؛ فیض کنی  ی  رپورتا  در مورد پودر ماشکین لرایکشکویی شکام    نیسکد ایقیتا  مثالی ازنیما

  !ااش  موقد شوین  ها  مقاوا اس این اید  لکسانگی ایق  ق  ح  برق  10
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نیسکد قذی پد ا   رو هسکتن .  اا قین مشکک  رواس  ها  اا یگوشکی دقرن اچسمعیواًل مادرقنی کس 

ی  رقهنیکا  تصککککککویی  )قینفوذیقفیک ( طیقحی کنیک  و در رپورتا  بود قیقر دهیک  تا آ  رق ذبیی  

اییککن   اس آ  میقجعس کنن . )شککیا اا ی  نقشککس ق  رق اب لکسبوقیککتن  حسکک کنن  و هی  ما  می

 دهی .(ق  ق  قین تصویی قیقر مییز در ذوشسشیطانی  تریی  بود رق ن

ها  قنتهایی کنی  کس قین قی   در ح  ی  حیف قیکد و شک نی نیسکد. قما مثالحاال شکای  فکی  

 ذوین .قین فص   چیز دیگی  اس ما می
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 فقا های خبری موراز نوشتن ررورژ 7

و  مفیک  اود   نکس حکاال ککس در مورد رویکید دریککککککد هنگکاا نوشککککککتن رپورتکا  )یعنی تییکز ر

هنگاا نوشکتن رپورتا  ا  ریز و درشکتی ایویم کس ترییغات( صکحرد کیدیم  ایایی  اس یکیق  رق ه

 اای  اس آنها توجس کنی .

 قضافس بوقه  ش . تایییذرقر  آ اا رعاید هی ک قا ق  قین نکات  اس جرقاید رپورتا  شیا و 

 برای ش ار خواننده است قالبی ژیتر شما،   1راز 

شکککود  در کنار تع قد  یاد  قتی رپورتا  شکککیا در ی  رو نامس  ممیس  یکککاید یا ... منتشکککی میو

  .ذییددرجس ی  و اا قر ش قیقر می  محتوق

ی ااشک  وقد یق  قینکس حاضک بوقنن   مح ود قیکد و ا  ما  و قنی    قینکس حاال مشکک  کمایکد؟

اس هیین دلی  عنوق  رپورتا  کن   اای  توجهش جیب شککود.  قین رپورتا بود رق صککیف بوقن   

 نوشکککککتستا مانن  ی  قالب بوقنن   رق صکککککی  کید  و اس درو  اای  درذییکنن   و جرقب ااشککککک  

 .اکش 

  تحیی  قحسککایککات  رپورتا  شککیا اای  اا   عنوق دریککد مث  هی قیککتیقتژ  فیوش بوب دیگی

 کنمکاو  بوقنن   ایق  دقنستن ایشتی رق ایقنگیزد.

کننک ذکا  هوش رق ق  یککککککی  مصککککککیف   آبیین محصککککککول شککککککیککد کویی ذسککککککتیق عنوقنی مثک  »

یک  متن ترییغکاتی هسککککککتم. من فق  اکس بودا آهکا  میدا! من :  نک  ککسقنگکار دقد می «ایدمی

 بیی  کنی .دهم. ق  من قهیید می

کیی قر ش بری  رق اس قین   «آبیین»کید  اا قضکافس کید  قی     ا نویسکن   یکعیهی چن  در قینم

نس   شکتس شک  نو اا محورید کسکب و کارعنوق  ا ه ؛ قما بییی مشکخ  قیکد کس قین مقالس 

 .بوقنن ذا 
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  مورد بوقنن یکییعًا توجس «  چهار روش ایق  قفزقیش فیوش ی  مغا  » مث   یعنوقن  در مقاا 

 کن .ن رپورتا  رق ایق  قو مشخ  میو قر ش قی کن رق جیب می نظیش

ای بوب لکس 9توق  در عنوق  کیی شکککیطند هم کید. ایق  مثال عنوقنی مث  »معیفی قلرتس  می

کن  کس ایق  کن   ایکس قو رق ویکککویکککس میای عالی« نس تنها توجس مخاطب رق جیب میلکس و ی 

رق اکا  کنک  و یککککککییعکًا اکس قنتهکا    پورتکا   مقکالکسبی  یعنی هیکا  اخش ترییغکاتی ردیک   آ  مورد آ

 آ  ایود. 

 ب  او بدهید درستبا مخاطب صادق باشید و اطالعات   2راز 

شککود ق  بوقن   ی  متن منصککیف شککوی ؟ ایق  چس چیز  ااعی میقی  کس ا اس حال فکی کید ت

 شود: ع ا ص ققد و ع ا تخص .میچیز بالصس  2ما  جوقب قین یوقل در 

 عنی چی؟قین ی

قذی قحسککا  کنیم کس بوقنن   اا ما صککادق نیسککد  دیگی حاضککی نیسککتیم متن رق قدقمس یعنی  

درو  نیسکد. ایکس تظاهی کید  هم   توجس دقشکتس ااشکی  کس نقطس مقاا  صک ققد  فق   ا هیم.

 اخشی ق  مشک  قید.

ادق ااشکی .    یا قدعاها  پوچ و توبالی اکنی   صک اس جا  قینکس مصکنوعی و  یی وققعی انویسکی

حکد انویسککککککیک . ق  یک   اکا  رو می  و اک و  تکیف قیککککککتفکاد  کنیک . قجکا   اک هیک  ککس تییکز رق

   نشود.بوقنن   رو  حیف شیا ااش  و درذیی کییات پیچی 

ها کنید، آدمیک ژ نیک جذاب: زمانی ک  شتتتتتما یک اشتتتتت ال یا نقص را بیان می

رس از نشتان دادن کنند   ماد میها و ژمجیدهایتان( اعتشتما )و ژعریف  ژر ب راحت

 نیم  خالی لیوان، ژرسی نداشت  باشید 
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ی   چطور مسککالس دوا هم تخصکک  قیککد. وقتی کس بود شککیا دراار  چیز  قطالعات کافی ن قر

 بوقهی  دراار  آ  اس ما اگویی .می

شکنایک   یعنی هم اا موضکوع رق اس بوای مینوشکتن رپورتا  اای  تویک  کسکی قنماا شکود کس 

محصکککول آشکککنایکککد و هم اا بود آ  محصکککول. وقتی کس نویسکککن   دقنش کافی اا قر کیی ی  

آورد. قعتیاد ا یکد میده  و  دقشکتس ااشک   بود اس بود تسکی  قو در متن بودش رق نشکا  می

 وقد اگرقری .   قر  ق  شیوع نوشتن  کیی ایق  مطالعس یپد قذی قطالعات کافی ن قر

طول نوشکککتن  اس تیاا یکککوقالت ذهنی مخاطب ین قیکککد کس در پیشکککنهاد نهایی ما اس شکککیا ق

. تا جا  میکن مراحی مهم رق اس صککورتی وقضکک  و شککفاف اا  کنی پایککخ دهی  و یککعی کنی   

رق هم   قوکس مخاطب آذاهی کامیی نسرد اس موضوع پی ق کن . اس قین تیتیب  قعتیاد    اگرقری 

 وقهی  آورد.اس دید ب

 ا  را بشناسیدشرکننده ررورژهای رسان  منتویژگی   3 راز

 اا  ا  نیسکککدمنتشکککی شکککود. پد   مشتتتخص  یک رستتتان ر نهاید قیقر قیکککد رپورتا  شکککیا در د

ها  ترییغاتی آ  رق اشککنایککی   لحن و فضککا  کیی مخاطرا  قین ریککانس آشککنا شککوی   یککیایککد

 مقاالت آنها رق ایریی کنی  و ... 

ویسککککی  کس تاییی تی اننی جرقبکن  کس متشککککنابد مخاطرا  ی  ریککککانس اس شککککیا کی  می

ا ها  ترییغاتی ی  ممیوعس آشکککن ایشکککتی  رو  مخاطب بوقه  ذرقشکککد. وقتی اا یکککیایکککد

شکککود و نیا  اس قصکککالحات متع د و در نتیمس  ل میهسکککتی   مقالس شکککیا هیا  دفعس قول قرو

 کنی   رپورتا  شکککیا اا فضکککا  آ قتالف وقد نیسکککد. وقتی کس لحن ی  ریکککانس رق ایریکککی می

 و ... شود.تی توی  مخاطرا  قرول میی دقرد و رقحدریانس هیخوقن

 تیاده کنیدهای مختلف ب  خوبی اس از ادوی   4راز 
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ها ها  مختیفی نیا  دقرد. قین قدویسوشکککتس بوب اس قدویسوشکککتن مث  آشکککپز  قیکککد. ی  نن

 ها  مختیفی دقرن :ها و طعمشک 

 ذیین . می  رق نمت یکنوقبتی  جیو و  کنن می جیب رق مخاطب توجس ژصاویر •

 دقرد. مخاطب اس پیاا قنتقال  و  کید  درذیی در   یاد  اسیار تاییی ویدئو  •

 کنن .  کی  شیا رپورتا  ایشتی قعترار  اس توقنن می  ارقام و آمار •

 مویی مخاطب در قعتیاد  قیماد در توقن می  ییشنا  یا  متخص  قفیقد ق   قول نقل •

 .قید جرقب بود  نوع در هم د عا ها مشتی  نظیقت  حتی ااش .

      و •

بوقهی  ی  رپورتا  بوشکککککیز  ایق  مخاطب بود آماد  کنی   ال ا قیکککککد کس اس قن ق   قذی می

ق  کس تنها قدویستیاا قین موقرد نیسککد.   قیککتفاد  کنی . قلرتس قلزقمی اس  هاکافی ق  قین قدویس

  .کنیم  تصاویی هستنما قیتفاد  هییشگی ق  آ  رق توصیس می

 راه  نروید و وقت ژلف ن نیدبی   5راز 

ر دنیا  شکککککیو  قمیو  اا قنوقع محتوقها  رنگارن    ما  تر ی  اس ی  منر  قر شکککککین  شککککک   د

 ساب  اس دید آورد  توجس مخاطب و نگس دقشتن آ   کار یختی قید.اا قین ح قید.

 ادقیمک  اکاقدقمکس  و در شککککککیکا اکایک  اکا نوشککککککتن یک  تیتی و مقک مکس جکرقب  مخکاطکب رق جکرب کنیک  

ذکاهی اکا یک  عکد  ذکاهی اکا یک    ؛ایذیدقنیک  اکس متن رق مخکاطکبتوجکس  مک قا  هکا  مختیفتینگی 

کس بوقنن   رق تا قنتها  مقالس اا   ها  دیگی چیز جییس اول  شککک    ذاهی اا ی  مطیب ج ی  و  

 .ن نبود هییق  ک

ق  قنک ق   ایش یکا نرکایک  قمیو    متن رپورتکا  شکککککک   ۀاکا توجکس اکس کم حوصککککککیگی بوقننک اکس عالو   

قین موضکککوع  ..وب اای  چن  کییس ااشککک .طوالنی ااشککک . حاال شکککای  اپییکککی  کس ی  رپورتا  ب

قذی اخوقهیم یککاد  اگوییم  ی  متن وقتی طوالنی قیککد اسککتگی اس محتوق و قر ش آ  دقرد. 
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را  اکس چیز  ککس اکایک  پکا  قین مقکالکس ازق  مکانی "ککس بوقننک   هنگکاا بوقنک   آ  اکا بودش اگویک   

 "س ذییا میاد نییار  !ک

تا ی  موضکککوع رق اس بوای اا  کن .  ااشککک قلرتس  ذاهی ال ا قیکککد کس متن شکککیا کیی طوالنی 

کی   قین توقنی  ق  مشکتی  اخوقهی  تیاامان ؛ شکیا نییی  ازرگ میمتن طوالنی مث  ی  ک

ایش ازنیک  و تصککککککاویی جرقب   اس جا  قینککار اای  قین کیک  رق اس کیک  تیتیها و  رق یکمکا اریعک !

 ها  کوچ  بوشیز  اس بوقنن   عیضس کنی .کسآ  رق در ت

 !گو باشید رزاد قص  تتشه  6راز 

قیکککد.   ستتتراییداستتتتانا شکککیا در میا  اگرقریم  دراارۀ ق رت  بوقهیم اهیتیین رق   کس میم

یشککس اس کن . پد ال ا قیککد هیچیز مث  ی  دقیککتا  ما رق مسککحور و شککیفتۀ بود نییهیچ

 ق  دقشتس ااشی .ویژ وقیی متن بود  توجس جنرس ر

 توقن  مخاطب رق درذیی کن   قحسکککایکککات مختیفی رق در قو اس وجود ایاورد و بیییدقیکککتا  می

 رق در ذهن قو اکارد.  ی  فکی تا   اررنامحسو   

یی و هی پییا  نیسککد. هی ماجیقذوییم دقیککتا   لزومًا منظورما  دقیککتا  شککا قلرتس وقتی می

 پشککد بود دقیککتانی نهفتس دقرد.  هی تصککویی  یادتا  ااشکک  کس  .توقن  جرقب ااشکک ی میروقیت 

پیویککتس دقشککتس ااشکک   بودش ااعی قصککاًل هیین کس متن شککیا ی  روقید منسککمم و اس هم  

 شود.قیماد حسی دقیتانی می

شککککنهادها  ها  شککککخصککککی بود اگویی   دراار  آمار عمیب و  ییب اگویی   پیپد ق  تمیاس

  رق   رق اکا بوقننک   در میکا  اگکرقریک  تعییف کنیک    جکرقبهکا و مکاجیقهکا  ف اک هیک   مثکالمختی

  ؟(سکد کس قهیما  اود  رق دویکد ن قشکتس ااشک کسکی هکنی  )  دقیکتا  رق تر ی  اس قهیما   قو

 و ...    ایق  قهیما  بود بیق کنی ی  دشین ق رتین
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در اسککیار  ق  موقق   ما ق  یککی   س قیککد:نظیی نهفتای  ها  ما  ی  حقیقدصککحرد  قیندر این 

ی  این  لوق ا شککککککود. ااعی بیی  ما می ذهنی کنیم. ایککس ی  آر و یا تصککککککویینیکا  بیی  نیی

ایکس قعتیاد اس نفد  ی  یککر   ن ذی جرقب و   فیوشکک .ها لوق ا آرقیشککی نیییشککی  اس   آرق

 کن . یتار  ممید ش   رق اس آنها عیضس می

توق  قین فکی کنی  و آ  رق افهیی . یپد اس قین فکی کنی  کس چطور میاس قین موضوع بوب  

  : اا دقیتا !؟ پایخ مشخ  قیددر ذهن مخاطب اس وجود آوردتصویی و آر و رق 

حکاال یک  رپورتکا  رق تصککککککور کنیک   رپورتکا   دراکار  لوق ا ور شککککککی. قهیمکا  قین رپورتکا   بوقننک   

در  نک ذی قیمکاد کنک . قمکا هنو  بودش رق اکاور نک قرد.  بوقهک  تغییی ق  ککس میقیککککککد. بوقننک  

فودها. ی  رقیب یککییککخد کس اس قین دشککین قو چاقی قیککد و قیککیحس قین دشککین  فسککد

شکود. و قکنو  وقد آ  قیکد کس قین قهیما   اا شکیشکیی بود  یعنی ی  نییها تسکییم  قحتیر 

 ب اود  نس؟ . جرقده شکسد ویییس ور شی  دشین دییینس بودش یعنی چاقی رق 

 از خوانندگان بخواهید کاری انجام دهند  7راز 
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بوقیککککد مشککککخ  ق  نظییتیین رپورتا  دنیا رق هم انویسککککی   تا  مانی کس ی  در تی قذی ایح

  فای   اود  قید.تیاا  حیات شیا ای  نشا  ن هی مخاطب ن قشتس ااشی  و مسیی  رق اس قو 

اکایک  شککککککفکاف و وقضکککککک  اکس مخکاطکب اگوییک  ککس ال ا هکا  رپورتکا   قین یعنی چی؟ یعنی در قنت  

آنکس . مثاًل اگویی  کس ایق  دریافد مشکاور  اا شکیا تیا  اگیید یا ا ه اا قیکد چس کار  قنم

 ایق  بیی  محصول اس یاید شیا میقجعس کن .

ن   کنتوقن  اس شکک  ی  پیشکنهاد جرقب و تی یب  قین دربوقیکد میایق  تایییذرقر  ایشکتی

قیماد کنی .   مثاًل ی  کوپن تخفیف. فق  حوقیککتا  ااشکک  کس پیشککنهاد  کییاب مطیح شککود؛

نفی قول( مح ود  20 قد مشککخ  )یعنی آ  رق اس ی   ما  مشککخ  )تا آبی ما ( یا ی  تع قین

 نیایی .

( Call To Actionاصتتتتتحالحا  فراخوان عمل )ب  درخواستتتتتتی ک  از مخاطب داریم، 

 واند ب  ش ل یک دکم ، جمل  یا     باشد ژدرخواست می شود  اینگیت  می
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 های اول گوگل را هدف بگیرید!رژب 

  قر ش اسککککککیکار اکاالیی دقرنک . چیق ککس کننک بوقننک ذکانی ککس ق  طییق جسککککککتمو شککککککیکا رق پیک ق می

محسکککوب  شکککیا االقو   ها و اناایقین مشکککتی   اس دنرال محصکککوالت شکککیا هسکککتن بودشکککا  

 شون .می

کنیم  منتشکککی می ها  مطیح قینتینتی مقالسد وقتی کس در یکککایدحسکککاب  حیف نیسککک اا قین  

اشککک  و ق  قین کار  نکنیم کس قین مقالس در جسکککتموها  ذوذ  هم حضکککور  پی رن  دقشکککتس ا

 یرقحت اس  ها  قینکار طییق ورود  جرب کن ؟ آ  هم وقتی کس اس لطف قعترار ااال  قین یککاید

 ش نی قید؟

توقنی  ایق  یذوییم کس اس کی  آنها مییی یکککیی  اس شکککیا میچن  رقهکار ب در قین اخش  ما

 رپورتا  بود  تیقفی  بوای رق ق  طییق جستمو جرب کنی .

 ا انتخاب کنیدموضوع مناسبی ر 

یق  قینکس اتوقنی  ی  موضککککوع منایککککب قنتخاب کنی   اای  اس یککککیق  قازقر  ق  ذوذ  اس ناا ا

قازقر دراککار  تعکک قد جسککککککتمو  کییککات و عرککارقت  ( ایویکک . قینKeyword Plannerکیورد پینی )

فهییک  ککس یک  عرکارت مثک  »قر قنتیین کفش می ذویک . مثالً مختیف در ذوذک  اکس شککککککیکا می

 شود. اار جستمو می 320قنس« در ما  مید

حاال اای  در قین قازقر اس دنرال عرارت یا موضککوعی ااشککی  کس تع قد جسککتمو  آ   یاد قیککد. 

توقنی  ی  محتوق  بوب و کاراید  کسککب و کار شککیا هم هسککد و می کس میتر  اا عیموضککو

 پییقمو  آ  تولی  کنی .

 اگییی .( یاد رق قصولی و عییق  قین مهارت دور  آنالین تحقیق کییات کیی   راا شیکد د)  .

 یک مقالۀ میید و ارزشمند بنویسید
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موضکوع قنتخاای  رپورتا  بود رق انویسکی . در قین میحیس   اال وقد آ  ریکی   کس اا تییکز رو ح

ها  ا آنق ر  بوب هسکککد کس قر ش قیقر ذیفتن در لین کس رپورتا  شکککی  شکککوی اای  مطیئن 

 ایتی ذوذ  رق دقشتس ااش . قین یعنی ق  یایی نتایج هیا  جستمو اهتی ااشی .

 کلمات کلیدی مرژبط را در متن خود بیاورید

  ذوذ کیی   قصیی و میتر  اا موضوع رق در متن بود ایاوری . اس قین تیتیب یا اای  کییات ش

جس موضککوع صککفحس شککیا اشککود و اناایقین شککاند کسککب رترس رق بوقهی  دقشککد. توقن  متومی

 رو  کنی . قلرتس  قیقر نیسد  یاد 

 عنوان سئو و ژوضیحات متا را با دقت بنویسید

شککود: عنوق  یککئو و توضککیحات ش اسککیار مهم میاخ 2ی نتیمس ق  جسککتمو  ذوذ   شککام  ه

 قن .شیا مشخ  ش   اخش ایق  2متا. در تصویی قین 

 

توقنی  قین عنوق  و توضکیحات رق ایق  ذوذ  مشکخ  کنی . نکتس جرقب قینمایکد کس شکیا می

ده . یعنی هیچکد ایق  یکاید منتشکیکنن    قما معیواًل در رپورتا   کسکی قینکار رق قنماا نیی

نوشکککتن  دقد  کس فییکککت . هی چن  تمیاس ما نشکککا وق  و توضکککیحات م  نظی بودش رق نییعن

 آی .ها  یئو اس حساب میها یکی ق  مهیتیین فعالیددرید آ 
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عنوق  و توضککککیحاتی انویسککککی  کس کییات کیی   در آنها آم   ها رق مشککککخ  کنی .  حتیًا آ 

اکککس بککواککی مککنککتککقککک  اکککاشکککککککک   تککوجکککس مککخکککاطکککب رق جککیکککب کککنککنککک  و قر ش مککقکککالکککس رق 

  کنن .
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   اگیلویماندگار ررورژا   2بررسی 

)در  آذهی نیونکس رپورتکا  2دیم  قیقر قیککککککد نگکاهی اکس ر ککس قول دقد  اوطوبکب حکاال هیکا 

یم. قو یکی ق  اینک ق  ترییغکات ق  دنیکا مید قفسککککککانکس  دیویک  قذییو  هکا  یککککککنتی( ق ممیکس

 .دقد  ش  ردر ژبلیغاترود تا جایی کس اس قو لقب شگاما  ترییغات م ر  اس شیار میپی

 راهنمای نوشیدنی گینس برای )خوراک( صدفبررسی ررورژا : 

در  و اا قین وجود   اود  ییو قذ ار آ قند ترییغاتیجالب قید ا قنی  قین رپورتا  قولین نیونس ک

 توقنی  قین رپورتا  رق ارینی .ی میدر تصویی  ی .ش  تاریخ ترییغات جاودقنس
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 ق  کس قیکد  «یبورقک    هاصک ف   رقهنیا»   ی نیق   رپورتا  مشکخ  قیکد  تییت ق   کس نطوراهی

طعم و قر ش  رقیی و قطالعاتی دراار   یسکککتگا      قیکککد شککک   آماد   ندیذ  ی نینوشککک  طیف

د اس عنوق  نوشککککی نی ذینهم    ده . در نهایدذونس صکککک ف مختیف رق اس ما می 9میاوط اس  

 .شوداهتیین نوشی نی در کنار بورقن ص ف اس بوقنن   پیشنهاد می

 ها رق اا هم اخوقنیم: حاال ایایی  توضیحات میاوط اس یکی ق  قین ص ف

 ا  یبی شککککب در  هاصکککک ف نیق  ن یذویم.  دقرن ق  ضککککخیم    پویککککتسآرقا  ج  یبی   هاصکککک ف»

 صک ف  یوقت  تا  سکتن یقیم موقظب یکن  اا  دقنن  یم  بوب رق نیق  کس هم  هایو یم. کشکن یم

 حیص طعیس  ها صکک ف  نیق کس قیککد  نگونسیق. اگرقرن   آ  پویککتس  ال  رق یککن    یکشکک   ا  یبی

 «.شون یم هایو یم

کشک  و در ذهن شکیا ااقی کس شکیا رق اا بود می  ایس  دقیکتانی ایق  شکیا روقید شک . دقیکتانی

 دیگیق  هم تعییف کنی .رق اا لرت ایق   مان . حتی اعی  نیسد آ می

ذفتیم شککیا هییشککس اای  ی  فیقبوق  عی  قما هنو  احی ما تیاا نشکک  ... یادتا  هسککد کس 

(Call to Action تصکککویی اا رن  ( دقشکککتس ااشکککی ؟ قین رپورتا  هم چنین فیقبوقنی دقرد )کس در

  و اا رقیگا  قذی ی  کپی»قیمز مشکککخ  شککک   قیکککد(. پیاا قین فیقبوق  وققعًا جالب قیکککد:  

 بوقهی   قین نشانی ماید...«کیفید ق  قین رپورتا  رق می

ذیید. قما چس کسکککی اس قین تیتیب  قی   اس قاب  د  قین رپورتا   در ذهن مشکککتی  شکککک  می

 کنن .هایی کس ص ف ییو میازن ؟ شای  ریتورق  حاضی قید چنین چیز  رق اس دیوقرش

 یریمگورژا  میمهمی ک  از این رر هایدرس

 رپورتا  ی  ایق   شیا قیتان قرد  یط  قحتیاالً  )و کیدیم ایریی هم با را جذاب رپورتاژ این کس االح

 کنیم:  میور  هم اا  رق ذیفتیم آ  ق  کس مهیی هاییدر   ایایی  ش (  جااما کیی بوب
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اینک   پیونک ؛ مثک  ککار  ککس قذییو  ایق  مرژبط کنیتددیگر  جتذاب چیزهتاید خود را بتا برنت  •

  قنمکاا دقد. اکس قین ویککککککییکس میدا )یک  بورقکی ظییف و لوکد( هکایند و صکککککک فذ

 توقنن  ناا این  شیا رق اس باطی اسپارن . تی میرقحد

ای رو  تولی  ی    و برای یک لحظ  هم ک  شتده از ف ر کردن ب  برند خود دستت بردارید •

ال ااشکک   تییکز میدا ااتویکک  ذرقر  آ  کس قحتیال اس قشککتیقن جرقبمحتوق  مفی  و  

 ترییغات ه ف دوا شیاید. کنی .

ما تا اس قینما اارها رو  ق رت دقیککککتا  تاکی    کم نگیرید ها را دستتتتتقدرت داستتتتتان •

رپورتککا  اککا روقیککد کیدیم. قجککا   دهیکک  یکک  اککار دیگی هم قینکککار رق قنمککاا دهیم. قین 

  کن .هییق  می اا بود ها و فضایا   درید اا طیقحی بوب  شیا رقدقیتا  قین ص ف

 «  ؟ از بین ببریمها را چگون  ل  ررورژا  »بررسی 
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درصکککککک  ق   60کنک  چیسککککککد؟ ایش ق  توجکس شککککککیکا رق در قین رپورتکا  جیکب می ولین چیز  ککسق

لکس مختیف  12ف قبتصککاص دقد  شکک   قیککد؛ مختیها  محتوق  قین صککفحس  اس تصککاویی لکس

 ...   شام  لکس بو   ید ذوجس  قهو   چا  و

ذوی  قین صکککفحس ی  رقهنیا ایق  ق  این اینیم کس اا ما میدر یکککید رقیکککد هم تیتی  رق می

 ها  مختیف قید. اید  لکس

نمایکد کس قین تیتی و تصکویی قیقر قیکد مث  قالای ایق  صکی  مخاطب عی  کنن . حاال یکوقل قی

دها  اا نشککسککتس ا پییمی ها  یککی اس هوق یمخاطب دقیقًا کیسککد؟ قطعًا قین تیتی ایق  نوجوق 

هکا ق  ورق  د  ممیکس چطور؟ ایکس  اکس قحتیکال  یکاد  آ  دارهتای ختانت ختانمجکرقایتی نک قرد. قمکا ایق  

 اایستن  و شیوع اس بوقن   قین رپورتا  کنن .

ها  مختیف رق ق  این ارین . در نهاید ین  کس چطور اای  لکسذیها یاد میاا شکککیوع بوقن    آ 

تخفیف« رق بوقهن   %20اس هییق  عنوق  »  Rinsoپودر شککککوین      قنگشککککتی ق هم ی  عکد ان 

دقد کنی  کس   دی . دعوتی ایق  آنکس مخاطب یکرار هم کس شککک   قین شکککوین   رق تسکککد کن .

قما آیا قین   ! ن  تو  چشکککم نییقین اخش نسکککرد اس ک  صکککفحس چق ر کوچ  قیکککد و قصکککال

 موضوع منفی قید؟

شود کس ایق  ذیفتن ی  کپی رقیگا  س بوقنن   پیشنهاد می  قریی  ادر نهاید هم  مث  رپورتا

ق  قین رقهنیا  اس ی  آدر  میقجعس نیای . توجس دقشکتس ااشکی  کس قینکار نیا  اس صکیف وقد و 

ید  قین صکککفحس و چسکککران   آ  اس دیوقر وجود ن قرد. قنی    یاد  دقرد. قما مانعی ایق  پار  ک

 ذهن مخاطب کاشتس شود.قی   در  فکی قین قما ال ا اود کس

ده  و یپد مانن  رپورتا  درص   می 20قذییو  در قین قسکید اس بوقنن   پیشنهاد تخفیف 

 .کن آدر  دفتی رق ذکی می  قریی ایق  کسانی کس بوقها  کپی رقیگا  ق  قین صفحس هستن 
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  ق قلعاد  ارقب کار یسد ن ال ا س هییش ااال  اا د  اا بوب  رپورتا  ی   نوشتن ایق   کس  اینی می

 کی  هاآ   اس اخوقهی  وققعاً  و اشنایی  بوای اس رق بوقنن   نیا ها  کس هیین دهی ؛ قنماا

 .ااش  کافی توقن می  کنی  

 ذیییم  قین رپورتا  میدرس مهمی ک  ا

مهم اس ما ا ه : مخاطب بود رق اشککنا  و ایق    وقن  ی  در  اسککیار اسککیارتین رپورتا  میق

  کن. قیقر نیسکد هیس عاشکق تریی  شکیا شکون . هیین کس نظی مخاطب مورد نظی حتوق تولیقو م

 بود رق جیب کن   کافی قید.
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 بندی + راسخ یک سوال مهمجمع

حتی وقتی ک  برچستتتب ای بنویستتتیم ک  خواهیم مقال ما میه ف نهایی مشکککخ  قیکککد:  

داشتتتتتتتت   برای زدن رفیهمچنتان ح ژبلیغتات، نتام برنتد و اطالعتات ژمتاس را از آن حتذف کردیم،

  باشد 

درصککک   70رپورتا  شکککیا اای  ایق  مخاطب ه فتا  قر ش قیماد کن . اس عنوق  ی  قانو  کیی  

  شکاند درذیی  آ  ترییغات ااشک . اا رعاید قین نکتس %30رپورتا  شکیا اای  محتوق  مفی  و  

ریز  کنی  کس مسجور  ایناشکککود. نکتس دیگی قین قیکککد کس حتیًا  ب اا مقالس ایشکککتی میمخاط

رپورتا  شکیا اتوقن  در جسکتموها  محروب و میتر  ذوذ   حضکور پی ق کن . اس قین تیتیب  ق  

 قی .قعترار ریانس منتشیکنن   اس اهتیین شک  قیتفاد  کید 

رق ق     نوینذکرقر  محتوقایکبکتکاب     ای بنویستتتتتتیتدحرفت اقعتا   ویک   دویککککککد دقر    قذیدر نهکایکد

 ا  اییانیم.و  اس پایاا ی  جییس ق  قذیی  قجا   دهی  قین فص  ق  کتاب رق  قکنو   دید ن هی .
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 ششمفص  

 آگهیررورژا  ها در آموزش ایجاد لینک
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توقن  ای یکککئو  یکککاید ت ییی چگونس می     ذفتیم کس رپورتا  چیسکککدها  ذرشکککتسفصککک  در

ین جا  یعنی تا ق  .چگونس ی  رپورتا  بوب انویسیم و کما اای  رپورتا  رق منتشی کنیم   اگرقرد

  !یمقرق رفتسرق   %90کار 

یاد  رق یا   درید در رپورتا نحو  لین  رق اگرقریم وانا  قیقر قید آبیین آجی قین    فص در قین  

رپورتا  شیا حتی میکن قید تاییی  عکد رو  قذی اس آ  توجس نکنی     ق  کسمسکالساگیییم.  

 کنی . یئو شیا دقشتس ااش  و کار  کن  کس در نتایج جستمو یقوط

ج دهی  و تا قنتها  قین فصکککک  رق اا دقد اخوقنی . مطیئن ااشککککی  کس صککککیس اس بیحواناایقین  

 دقشد.آنچس یاد بوقهی  ذیفد  قر ش  ما  شیا رق بوقه  
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 خالص  ماجرای لینک و سئو در ررورژا 

آ  تیین مزید رپورتا  آذهی یعنی ت ییی دراار  ازرگ   اس طور مفصکک یککوا قین کتابفصکک  در 

ن  نتوقها  ی  رپورتا  میتوضککی  دقدیم کس چگونس لین   د کیدیم ودر یککئو  یککاید صککحر

کنی   اس قین وقتی ق  ی  یکاید لین  دریافد می رو کن .  رو اس آ  رترس یکاید شکیا رق ق  قین

قی  و در نتیمس قعترار یککاید شککیا نزد ذوذ  معنی قیککد کس تویکک  آ  یککاید پیشککنهاد شکک  

 کن .قفزقیش پی ق می

توقن  ها  بوب در رپورتا   میشککود. دقشککتن لین س هیینما بتم نییها الین قلرتس ماجیق  

قین دلی  دومی قیککد و قفزقیش ده .  هم  اید شککیا رق  شککاند کیی  کارایق  و ریککی   اس یکک 

 ایق  آنکس آنها رق ج   اگیییم.

ها  قین قیککا  صککحرد چیز عالی اود. فق  ی  مسککالس کوچ  وجود دقرد کستا اس قینما هیس

 ده .  میفص  رق شک

 کند!ها را طبیعی حساب نمی این لینکگوگل 

ها  پولی )کس لین اا ا شکود کس ذوذ  مشکک  ق  آنما شکیوع می   ذفتیمقرال هم  یانطور کس  ه

ها رق نوع ق  لین و شکککیا اا رپورتا  عیاًل دقری  قین  ه ف آنها کسکککب رترس قیکککد( مشکککک  دقرد 

 یا ی .می

ی کنیم  رپورتا  ی  آذهی ترییغاتی قید و شیا ایق  قنتشار ل ذوذ  فکذی اخوقهیم طرق قصوق

)قذی  پد نرکایک  اکس عنوق  یک  لینک  طریعی اکس ذوذک  معیفی شککککککود کنیک  آ  پول پیدقبکد می

 ااش .( قیپانسی لینکی اای   تی اگوییم  چنیناخوقهیم دقیق

س منزلس دیککتکار  کید  نتایج ریعی منتشککی کنی   الینکی طدر وقق   قینکس شککیا رپورتا  اا ا 

 جستموید.
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 شناسد؟ های غیرطبیعی را می   لینکگوگل چگون

  مصککنوعیها  یککی  عظییی ق  لین قیماد   توقنسککتن  اایککادذی میها اس  یککایدها قر یککال

 دید آورن .ها  ااال  نتایج ذوذ  رق اسرترس

رار ایشکککککتی  اودن   در اکیفید کس الیق قعتها  اقین موضکککککوع ااعی شککککک   اود کس یکککککاید

در یکال  قلگوریتم پنگو(ن ن ؛ اناایقین ذوذ  وقرد عی  شک  و اا معیفیها  پایین ااقی ایانرترس

ایق  ها  قیککپم و فی   وشهایی کس ق  رپنگو(ن  قعترار یککاید. اس قین مشککک  پایا  دقد 2012

وققعی بود رق ها  بوب اتوقنن  جایگا  یککاید تا  ذیفدکیدن  رق پد  یککا   قیککتفاد  میلین 

 .دقشتس ااشن 

و   این قیقر ذیفتن ها  ذوذ   یی ذر دقد تویککک  راات اسها  لین ق  قلگوریتم پنگو(ن اس اع   

ین نحو  لین  اناایقها مشخ  ش .  ها  مختیف  طریعی یا مصنوعی اود  آ اا ایریی نشانس

قینمایککد و  ها  یککیج ذوذ  رو کن . شککیا رق ایق  راات  توقن  دیککددقد  شککیا در رپورتا   می

 .شودمشخ  می اس بوای در رپورتا  یا  لین نحو  ید کس قهی

 برای حل این مش ل چ  باید کرد؟ 
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س قنگار ذوذ  طریعی ااشککک  ک  لین  شکککیا در رپورتا  اس ق ر  ایق اای  کار  کنی  کس ا یا  شککک 

فیسکفس رقیج لین    قینکار  ال ا قیکدایق   . قیکد کید وققعًا شکیا رق معیفی   کنن  یکاید تریی 

کنار اگرقریم و نگاهی اس کنن  رق  ها هیچنا  ق  آ  قیکتفاد  میها  قییقنیکس قکثی یکاید دقد 

 رو  اس قین مرحی دقشتس ااشیم.
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 رورژا سازی در رن ات مهم لینک

شکککککون  کس ااعی میتکب میو ییری رق   رپورتا   قکثی قفیقد قشکککککتراهات عمیبیکککککا در لین 

 ق  بالف چیز  کس قنتظار دقشتن   نصیرشا  شود. شود نتیمسمی

. اس هیین یکادذی اس چن  مسکالس توجس دقشکتس ااشکی ایق  ح  قین مسکالس  اای  هنگاا یکابتن 

 رق رو  رترۀ ذوذ  شیا دقشتس ااش .ا   ایشتیین تاییی توقنی  کار  کنی  کس ی  رپورتمی

 چ  صیحاژی لینک بدهیم؟  ررورژا  ب  در

بود رق معیفی کنی ؛ پد اهتیین یکاید لین  دقری  تا صکفحات  5یا در ی  رپورتا  ح قکثی  شک 

تیین آنهکا رق قنتخکاب کنیک . ایق  قینککس اک قنیک  در رپورتکا  بود اکس چکس صککککککفحکاتی لینک  و اهینکس

 .شودقنماا مییا   چگونس   کس لین ی   قول اای  ا قنیا ه

تی  نزد ذوذ  هایی کس قعترار ایشذفتیم کس قنتشککار رپورتا  در یککاید  ن کتابقی  4 فصکک در 

 :شوداا دو معیار مشخ  می MOZدر قازقرها  مث  دقرن   مؤییتی قید. قین قعترار 

•  DA دامن  اعتبار یا Authority) (Domain  کن می  مشخ رق یاید ی  ک  قعترار . 

• PA  صیح   اعتبار یا Authority) (Page    صفحس  ایق   ذوذ   کس  قید  قعترار   )قید  قا. 

حاال ایق  قینکس کیی قوضکاع پیچی   شکود  اای  اس شکیا بری  ا هیم. ذوذ  قعالا کید  قیکد 

ر همیش  بین یعنی اعتبا  وجود خارجی ندارد   DAسازی چیزی ب  نام در سئو سایت و لینککس  

 شود و هیچ سایتی، یک اعتبار کلی ندارد جابجا میصیحات 

 نی   اخشککککی ق  یعنی وقتی شککککیا در ی  یککککاید اا قعترار ااال رپورتا  میقما قین یعنی چس؟ 

شکود و ق  قعترار صکفحس قصکیی قین یکاید اس مقالس شکیا )کس ی  صکفحس ج ی  قیکد( منتق  می

  ری .یا میقین صفحس  اس یاید ش
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س اس ک  یکاید ما  تی اس صکفحس قصکیی یکاید نوین لین  ا هن   قعترار ناس هیین تیتیب  وق

ها  دقبیی کس در قین شکود. یکپد قین قعترار ق  طییق لین کس فق  اس صکفحس قصکیی دقد  می

 در یاید ما پخش بوقه  ش .صفحس وجود دقرن   

د  اهتی صککککفحات ایق  لین  دقکس ک قا   پایککککخ دهی فکی کنم قکنو  اتوقنی  اس قین یککککوقل  

 نس؟  هستن 

اهتی قیکد  معیوالً  قین ی  قانو  کیی نیسکد  قما

هکایی لینک  اک هیک  ککس بودشککککککا  اکس صککککککفحکس

  چو  ق  قین طییق هسککککککتنک کننک   قعترکار پخش

قعترکار و قعتیکاد  بود توقنیک  ایق  کک  یککککککایکدمی

 .جی  کنی 

رپورتا  شککیا دراارۀ بیی  ذوشککی ایق  مثال  وقتی  

انک   س دیککککککتکسد  اهتی قیککککککد اکس صککککککفحک قیکککککک 

ن صککفحس ها  بود لین  ا هی   چیق کس قیذوشککی

ها  شیاید شام  لین  دقبیی اس صفحس ذوشی

 کن .و در نتیمس  قعترار رق این آنها پخش می

ف شکیا ق  ی  طور مثال  قذی ه قلرتس لین  دقد  در رپورتا  اس ه ف شکیا هم اسکتگی دقرد؛ اس

توقنی  ی  لین  اس صکفحس قصکیی یکاید  ی     میها  آیفو  ااشک ذوشکیفق  معیفی   رپورتا 

ها  آیفو  و در نهاید ی  لین  اس صکککفحس آبیین م ل آیفو  ان   ذوشکککی  اس دیکککتسلین

 بود قیماد کنی .
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 ها را بهین  کنیم؟ ن رژ ست لینکچگون  ا  

 رژ ستتت دیگر چیستتت؟ان چی؟ . ..ها در متن رپورتا  قیککدقنکیتکسککداال نواد اهینس کید  ح

اس    د کس کارای اا کیی  کید  رو  آ   متن ی  لین  قیک (Anchor Text) نظور ق  قنکیتکسکدم

دقد کنی . قنکیتکسککد قین لین     نوینایق  مثال اس لین   شککود.صککفحس مقصکک  ه قید می

 قید. «نوین»کییۀ 

یی  کس »قنکیتکسککککد اای  هیا  کییس یا ذو  قحتیااًل میشککککیا ق ییی ااشکککک قذی دقنش یککککئو 

س قصکک  کسککب رترس در آ  رق دقریم.« شککای  قصککاًل اگویی  کس قنکیتکسککد هیچ عرارتی ااشکک  ک

تی ن قرد و قصکک  قضککیس هیا  لینکی قیککد کس  ها چن ق  دریککد ما قین حیفذیییم. قمیقهیی 

 نیسد.

ها  ذوذ  متن لین   ها هسککتن .یککا   مصککنوعی  قنکیتکسککدها  تشککخی  لین یکی ق  رق 

ها  یی طریعی هسکککتن  و تنها ه ف ا  کن  کس قین لین قذی قحسککک   و کن شکککیا رق ایریکککی می

نشکانس منفی قعترار در   آنها  کسکب رترس در کییات کیی   مشکخصکی قیکد  آنها رق اس عنوق  ی 

 ذیید.نظی می

 دقشتس ااشی . کافی قید اس چن  نکتس مهم توجس حاال ایق  ح  قین مشک  اای  چس کید؟

 ش میتر  ااتا  بالصس و قنکیتکسد لین 

اهتی طریعتًا  و مح ودید باصککککی ایق  تع قد کییات قنکیتکسککککد وجود ن قرد  قما   یچ قانو ه

 .ن   وقض  و میتر  اا صفحس مقص  ااشبالصس ها  شیاقنکیتکسد قید

جس ه ف لین  وقتی کس قنکیتکسکد شکیا اا موضکوع صکفحس مقصک  میتر  ااشک   هم کارای متو

ضکوع مورد نظی  ایق  صکفحس مقصک  شکیا قا(  بوقه  قعترار ایشکتی  در موشکود و هم ذوذ  می

 ش .
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قشکتس ااشک   ق  نظی توجس دقشکتس ااشکی  کس قذی قنکیتکسکد شکیا هیچ راطی اس صکفحس مقصک  ن 

 کارایق  و هیینطور ذوذ   ی  لین  قیپم یابتس ش   قید.

 رو  موضوع ایشتی رو  این  تییکز کنی   تا

ها  میتر  اا این  قیکککد. قین   ق  قنکیتکسکککدییی مهم قیکککد  قیکککتفادق  کس بنکتس  ومیند

اگیییم  ق  عرکارت  یعنی مکا اکس جکا  قینککس عرکارت »ترییغکات در ذوذک « رق اکس عنوق  لینک  در نظی

»بک مکات ذوذک  قد  نوین« یکا »ترییغکات ذوذک  نوین« قیککککککتفکاد  کنیم. یکا اکس جکا  لینک  کید  

   یعنی »نوین« اسا یم.ود رق اا قیم این ماارت »آ قند اا قریاای«  لین  بعر

پشکد آ  وجود دقرد: ی  لین  طریعی  معیواًل  ق قما چیق قین موضکوع مهم قیکد؟ دلی  یکاد 

کاال لین  بوقهی  اس دیمین  تییکز دقرد  نس رو  موضککوع. مثاًل فیض کنیم کس شککیا میرو  ای 

کنی  یا قیککتفاد  می  لین   ق  عرارت »ازرذتیین فیوشککگا  قینتینتی قییق «ا هی . آیا ایق  قین 

ها  این  ذوذ  هم کس قین رق فهیی    ایق  لین   کنی ؟کاال رق لین  میصکککیفًا بود کییس دیمی

  ش ایشتی  قا(  قید.قر

 ها  بود تنوع قیماد کنی در قنکیتکسد

ها  بود قیماد کنی . قین ی  توصککیس لین ها رق در عی کنی  کس تنوع بوای ق  قنکیتکسککدیکک 

فیآین ها  شکود  ایکس پیشکنهاد  ایق  تیاا فق  اس رپورتا ها  شکیا بالصکس نییکیی قیکد و  

 یا   شیاید.لین 

ها کن   قین قید کس قنکیتکسدیئو کسب و کارها  آنالین رق نااود میی  قشترا  کس معیواًل  

ن . هایی هسکتن  کس قصک  رترس ذیفتن در آنها رق دقر رارتها  دقیقًا هیا  کییات و عتیاا لین 

کار بود اس ذوذ  قین ییگنال شود. در وقق  شیا اا قینقعتیاد  ذوذ  میااعی ای قین موضوع

 ها  پولی هستم!«لین   عزیز  من مشغول یابتن ا فییتی  کس: »ذوذرق می

 .ر  اس یککیق  قلگوریتم پنگو(ن ایویم دوااحاال شککای  اپییککی  چیق؟ ایق  درن اهتی موضککوع  اای   

س شیا ها  مشخصی هستن   اها  شیا اا قنکیتکسدیتم ارین  کس تیاا لین وقتی قین قلگور
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ها رق یسککد و قحتیااًل بود شککیا قین لین کن . چو  اس نظیش قین ی  رون  طریعی نشکک  می

  قی .یابتس

 بود دقشتس ااشی . ها پد هییشس یعی کنی  تنوع قاا  قرولی در قنکیتکسد

 موردما در مقالس  3  اس یککککیق   رحیقین مکنیم ایق  درن تخصککککصککککی در نهاید پیشککککنهاد می

 ایوی . هاقنکیتکسد

 

   چگون  باشد؟ ها در متن ررورژاموقعیت لینک

د  هتی قیکککد لین ا ایشکککتی  دقرن  رق در قات ق  متن رپورتا  قیقر دهی . هایی کس ایقیتا  قهیی 

ها تویک  بوقنن ذا  ایشکتی بوقه  اود. اس عالو   ین اس قین تیتیب  شکاند دی   شک   قین ل

   ش .تی ااش   ذوذ  هم ایق  آ  قعترار ایشتی  قا(  بوقههی چس ی  لین  در صفحس ااال
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 خود برای یک صیح ، چند لینک نسازید!بی 

قیم کس در آنها  صکفحس قصکیی ی  یکاید م قا لین  شک   قیکد. تا ها  اسکیار  دی  ا رپورم

لین  اس ی  صفحس  2ق  ایق  شیا ن قرد. چیق کس وقتی در ی  صفحس  تس هیچ فای  قما قین نک

د نییکن  و قصککککک یگی وجود دقرد  ذوذ  فق  قولی رق لحاظ مید ده . پد اًل اس لین  دوا قهیی 

رتا  بود اس ی  صککککفحس تکیقر  لین  ا هی   عیاًل ی  لین  بود رق )کس اااد هی اار کس در رپو

 قی .قی ( رق حیقا کید بد کید آ  هزینس پیدق
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 نهاییسخن 

 ه! وقت انتشار یک ررورژا  عالی رسید

یین! قکنو  شیا تیاا آنچس ال ا اود رق یاد ه

تی . اس عالو   قطالعات بوای هم دراار  ذیف

رقیتین  )نوشتن متن  یا    کپییئو  لین 

 ترییغاتی( و ... پی ق کیدی . 

 هایی مویی  قکنو  آماد  هستی  تا رپورتا

در ضین  فیقموش نکنی  کس   منتشی کنی . 

   قید.    ش حید  یاد  پا  قین کتاب کشی 

ما رق بوشحال  دراار  آ   یرد ی  نظیپد اا 

 کنی . 

  

 بخشیک خبر لذت
 

توقنی  قطالعات قلکسا  قعترار دقمنس و  قیم. در نوین میایق  شیا یاد  کید ما کار رق 

ازرگ فاریی رق ایریی کنی   آنهایی رق کس دوید دقری   یاید  100قیید ایش ق  

  تخفیف بوب ق  ما اگییی  و عالو  ای هیس قینها  ق  قنتخاب کنی   هیا  لحظس ی 

 هم ایبوردقر شوی . رقیتین ( تیم مامشاور  تخصصی )یئو و کپی

 پورتا  آذهییفارش ر 
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___________________________________________ ___________________________________________ 

 شویم ک نهایت خوشحال می بی !هایت ممنون    ن ، ن نبی

 ب  ما بگویید   را درباره این کتاب ژاننظر خود 

 

 _____________________________________ __________________________________________________ 

 

   

 سایت نوینوب 

توقنی  یاید یامانس شیا می وب در 

قیتفاد  ق  پن  قق قا اس بیی قر  و 

 پیام  بود کنی . 

www.novin.com 

 ژماس ژلینی

صر  تا  9توقنی  ق  یاعد شیا می

رو ها    5شب رو ها  کار  )و تا  10

 اگییی .  تعطی ( اا ما تیا 

 ( 3)دقبیی  021-63404

 ل ایمیلارسا

ها  بود رق اس صورت رو قنس ما قییی 

ایریی کید  و پایخ آنها رق در قییع 

 کنیم.وقد قریال می 

info@novin.com 

_________________________ __________________________________________ 

 

 یرد نظی دراار  قین کتاب
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