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نا محدود سایت خود را به یک مرکز درآمد وب 

  تبدیل کنید

  

  سئو و بهینه سازی سایتدر با نگاهی به نکات مهم 

  بازاریابی پست الکترونیک

  بررسی رفتار مصرف کننده و خریدار اینترنتی

  نایی با نحوه کار موتورهای جستجوآش

  

  )SME( کوچک و متوسطهای  تشرک اساتید، دانشجویان ومخصوص 

  

  از سری کتب راهنمای بازاریابی در اینترنت 

  محمود بشاش: شتهنو

  ۱۳۸۱ زییپا: اول چاپ

  ۱۳۸۴ بهار: بازنگری

  ۱۳۸۵ زمستان: بازنگری

  ۱۳۹۰زمستان : بازنگری



 

 

 

  

  



 

 

 

 

  .تبدیل کنیدنا محدود ت خود را به یک مرکز درآمد ایوب س: نام کتاب

  .)SME( کوچک و متوسطهای  شرکت اساتید، دانشجویان و :مخاطبین

  .رایانه و مفاهیم اولیه وب و اینترنتمبانی بازاریابی، آشنائی با : نیاز پیش

  اشّشمحمود َب :نویسنده

  ۱۳۹۰زمستان  – میالدی ۲۰۱۲ :انتشارسال 

  

 SuccessFAارت الکترونیک گروه تج: انتشارات
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  درباره نویسنده

هجری شمسی و دارای  ۱۳۴۶محمود بشاش متولد بهمن ماه سال 

ای خود را  ر رشته برق الکترونیک، زندگی حرفهمدرک تحصیلی د

روحیه . به عنوان برنامه نویس و مدیر فنی آغاز نموده است

جستجوگر و عالقه وافر او به یادگیری، همواره او را جزو کسانی که 

همین . اند قرار داده است کرده اولین چیزها را آزمایش یا ابداع می

شمسی که حضور هجری  ۱۳۷۵روحیه باعث شد تا در سال 

های بسیار  گذراند و دسترسی به ایمیل با روش اینترنت در ایران روزهای اول خود را می

ابتدائی و گستره محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود، او به دنبال راه اندازی یک 

او سپس یک شبکه محلی . سرور میزبان وب در شرکتی که در آن مشغول به کار بود، باشد

بین شرکت و خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان یک نمونه کوچک 

آزمایشگاهی از اینترنت واقعی، به مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها را برای 

  .فعالیت در این زمینه جلب کند

او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه 

های اینترانت رایگان ایرانی مطرح شد که  و به عنوان یکی از اولین شبکهآزمایشگاهی ا

توانستند به آن متصل شده و از خدمات اینترنت در مقیاس کوچک، استفاده  عالقمندان می

 .کنند

اولین شرکت ایرانی ارائه کننده خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب در ایران توسط 

در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک مخاطبان خاص شد و سمینارهای او  او مدیریت می

  .خود را داشت

های او نیز گسترش یافت و به عنوان  با رشد اینترنت در جهان و در ایران، فعالیت

مدیرعامل شرکت طراحی وب سایت در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه 

دیدگاه و . صاحب دانش خود اجرا نمود های قابل قبول زیادی به همراه تیم جوان و پروژه

عالقه او در اطالع رسانی و آموزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین 
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روحیه باشد،  باعث شد تا وب سایت شخصی او به عنوان یکی از وب سایت های محبوب 

یک بودند تبدیل برای کسانی که تشنه اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترون

او دارای . های معتبر ایران چاپ شوند ها و مجله های او در روزنامه شود و تقریبا تمامی مقاله

های معتبر جهانی و با نام  مقاالتی به زبان انگلیسی نیز هست که تمامی آنها در وب سایت

ترجمه ها توسط سایر متخصصین، به فارسی  حتی برخی از این مقاله. اند او منتشر شده

او از محافل معتبر جهانی دارای . اند ها مورد استفاده قرار گرفته اند و در سایر وب سایت شده

. دهند های معتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری قرار می نامه گواهی

ر عالقه به یادگیری و مطالعه نامحدود، باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز د

های متعددی در لیست  زمینه جدیدترین تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامه

 .خود برای تست و اجرا داشته باشد

تواند به عنوان یک مشاور در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک، به  او می

ین همچن. مدیران صنایع مختلف جهت بهره برداری از اینترنت، نقش مفیدی داشته باشد

وی . به عنوان یک مدرس عالقمند، قادر به مدیریت دوره های آموزشی جذاب و مفید است

های معمولی تا  های مختلف اینترنتی، از طراحی وب سایت توانائی الزم جهت مدیریت پروژه

 .ستا راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیک  را دارا
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  پیش گفتار نویسنده

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 با تشکر

  د بشاشمحمو

 ۱۳۹۰زمستان 

 ایت خود را به یک مرکز درآمدوب س" دانلود هزاران نسخه از کتاباستقبال گسترده و 

مرا بر آن عالقمندان دنیای وب و بازاریابی اینترنتی، توسط ."  تبدیل کنید نامحدود

کتاب عات بروز و حرفه ای تری را در این داشت تا مجددا در اقدامی کامال متفاوت اطال

  .در اختیار شما عزیزان قرار دهم

در این نسخه جدید به شکل کامال حرفه ای، به بسیاری از راهکارهای تازه مرتبط با 

سئو، تحلیل وب، بررسی رفتار خریدار اینترنتی، شخصی سازی بازاریابی پست 

  .اشاره شده است.... الکترونیک، افزایش قدرت حفظ مخاطبین وب سایت ها و 

ز این راهکارها در سایر کتب الکترونیکی که قبال تهیه نموده ام یا در دست بسیاری ا

  .تهیه است، به شکل کامل تری ارائه می گردد

در آدرس  Facebookدر " محمود بشاش" می توانید با عضویت در صفحه طرفداران 

http://www.facebook.com/mahmoodb  خیلی سریع تر در جریان تازه

یکی اینجانب قرار بگیرید و حتی پاسخ کلیه سئواالت خود را به شکل های کتب الکترون

  .  حرفه ای دریافت نمایید
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     :فصول کتاب

  جستجو موتورهای در رتبه افزایش استراتژیهای •

  جستجو موتورهای بازاریابی مورد در غلط افسانه ده •

  است سرحال و زنده الکترونیکی پست با بازاریابی •

  کنند؟ می جستجو را چیزی چه و چگونه ما مخاطبان •

  شود؟ می انجام  چگونه جستجو موتورهای توسط سایتها بندی رتبه •

  کنید جذب خود سایت برای بیشتری بازدیدکننده توانید می شما •

  شما برای آن بازده و سایت از کنندگان بازدید میزان •

  جستجو موتورهای در آن رتبه و سایت نام ارتباط •

   برگردانیم خود سایت به مجدد را بینندگان چگونه •

  ! خیر ؟ است خصوصی شما، الکترونیک پست آیا •

  ترافیک افزایش در سایت وب محتوای تاثیر •

  سایت وب ترافیک افزایش برای رایگان روش یک •

  ها سایت  وب در ”ما درباره“ صفحه اهمیت •

  الکترونیک پست خدمات از استفاده با مشتری حفظ •

 جستجو موتورهای زدن گول مامور – ها سایت بچه •

  منابع فهرست   •
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  جستجو یش رتبه در موتورهایافزا هاییاستراتژ
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ل آن به خاطر یدل. ت شما هستندیک به سایجذب تراف ین ابزار برایجستجو بهتر یهنوز موتورها 

ک موضوع خاص است از جستجو در یکه دنبال  یشخص. هدفمند بودن جستجو در آنها است

جستجو جذاب  یموتورها یت شما برایار مهم است که سایبس. رسد یت شما میموتورها به سا

هر  یشتر خواهد شد که هدف اصلیجه فروش بیشتر و در نتیک بیبه بهتر و ترافباشد چون باعث رت

ار موثر یبس های ذیلیاستراتژ مجموعهجستجو،  یش رتبه در موتورهایافزا یبرا  .ت استیسا

 :خواهند بود 

ا تراکم ی یک صفحه را چگالیر کلمات در یبه سا یدینسبت کلمات کل - یدیتراکم کلمات کل 

عدد از آنها جزو  پنجد و یک صفحه داریکلمه در  ۱۰۰مثال اگر شما . نامند یم یدیکلمات کل

د یکن یسع. است% ۵ حداقل آن صفحه یدیکلمات کل یت شما هستند، چگالیسا یدیکلمات کل

توجه داشته . دیم کنیت خود تنظیمهم سا یدیکلمات کل یبرا را  درصد ۲۰تا  ۵حدود  یکه چگال

٪ است و بنا به نظر برخی از مجربین بازاریابی اینترنتی چگالی ۵ی باشید که بهترین حالت چگال

   .٪ ممکن است سایت شما را اسپم کند۲۰

میزان تراکم کلمات کلیدی صفحات ی است که یتهایسایکی از  KeywordDensity.comسایت

 .می کندوب سایت شما را اندازه گیری 
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ن کلمات یاز مهم تر یکید یکن یسع - ت شمایدر نام دامنه سا یدیکلمات کل.۲

که    www.theHandicrafts.comمثال . دیت خود را در نام دامنه آن بگنجانیسا یدیکل

کند که  ین به مردم کمک مین مورد همچنیا. در نام دامنه وجود دارد Handicraftکلمه 

  .ارندت شما را به خاطر بسپینام سا

بین (کلمه  ۸تا  ۵شامل  سایت یفیعنوان توصتایتل یا  –) Page Title(عنوان صفحه . ۳

ت یسا یاصل یدیکلمات کلاست و ) صفحات همه درکارکتر  ۶۰ حداکثر  و ۱۰ حداقل

جستجو  یاست که مردم با آن در موتورها یزین چیعنوان، اول. می شودشما را شامل 

. دیسیه را با حروف کوچک بنوید و بقیحرف بزرگ شروع کنعنوان را با . شوند یمواجه م

گوگل  یکد توسط موتور جستجویونیبا استاندارد  ید که وجود کلمات فارسیتوجه کن

ت خود قرار یعنوان سا یت خود را در ابتدایسا یدین کلمات کلیمهمتر. شود یم یشناسائ

   .دیده

ن شناسه را به یجستجو ا یرهااز موتو یبرخ - )Description tag(ف یشناسه توص. ۴

باشد  کارکتر ۱۲۰ حداکثرباید  شناسه توصیف. دهند یش میت شما، نمایدنبال عنوان سا

بهتر است بخشی . را نیز باید در آن جای دادت یسا عبارت کلیدی ۳حداکثر ضمن اینکه 

ا سعی کنید این قسمت نیز ب .از عنوان سایت یا تایتل حتما در این بخش گنجانده شود

  .مهم ترین عبارات و کلمات کلیدی سایت شما آغاز شود

از مهمترین کلمات   کلمه ۱۳ تا ۵ بین -  )Keywords Tag( یدیشناسه کلمه کل. ۵

کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا  .جای دهیدن بخش یت خود را در ایسا کلیدی

ات کلیدی سایت شما با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلم. کنید

ابتدا جای دهید و حتی تک  را در اصلی کلیدی سعی کنید عبارتهای .گنجانده خواهد شد

در حال حاضر اهمیت زیادی جستجو  یموتورها .کلمه ها را نیز با کاما از هم جدا سازید

  . به این بخش نمی دهند اما بهتر است این بخش را نیز طبق اصول سئو اماده نمایید
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 یجستجو کلمات یموتورها ین بخش برایجذاب تر - )Header tag(سه ارزشگذار شنا. ۶

ن بخش صفحات ید در باالترین شناسه ها بایا. قرار دارند H1 ین شناسه هایاست که ب

   رند، مثلیگ ین شناسه قرار مین ایکه ب یکلمات. ت شما باشدیسا

<H1>Send flower to your relatives in Iran</H1> 
  

 یم. ت شما را مختل کنندیسا یبائیشوند و ممکن است ز یش داده میندازه بزرگ نمابا ا

ارزشگذار را  یاندازه شناسه ها) Styles(فرم دهنده  ید با استفاده از شناسه هایتوان

 h1 { font-family: Arial; font-size: 14pt } :مثال . دیمتناسب کن
  

. داشته باشد  H1حجم محتوای آن چندین توجه کنید که یک صفحه می تواند بسته به  

حتما عبارات کلیدی    H1در تگ . را هم تعریف کنید.. و  H1-H2-H3تگ   لذا می توایند

  .را جایگذاری نمایید

ت یهستند که توسط طراحان سا ین ها اطالعاتیا - )Comment tag(ح یشناسه توض. ۷

ن یا. شوند یت استفاده ممختلف صفحا یدر بخشها یحات جنبیقرار دادن توض یبرا

از . ندارند یر ظاهریشوند و در صفحات شما تاث یش داده نمیاطالعات توسط مرورگرها نما

   :مثال . دین بخش استفاده کنیت خود در ایمهم سا یدیکلمات کل

<!-- Below code is responsible to ask flower name and prepare a gift object --> 
  

ر در مرورگر شما یش تصاویکه نما یوقت - )Alt Tag(ر ین تصویزگیشناسه جا. ۸

ن یگزید، اطالعات شناسه جایبر یر میتصاو ینشانگر ماوس را رو یا وقتیخاموش است و 

. ار مهم هستندیجستجو بس یموتورها ین کلمات هم برایا. شوند یش داده میر، نمایتصاو

د مناسب یحتما کلمات با. دیاده کنن بخش استفیت خود در ایسا یدیحتما از کلمات کل
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جاد تراکم کلمات، یدر ا ین صورت به عنوان حقه بازیر ایر مربوطه باشد در غیبا تصو

  :نمونه . )اسپم(د شدیم خواهیجستجو تحر یتوسط موتورها

<img   src=/images/logo.gif   ALT="Send flower to your relatives in Iran"> 
  

تصویر  Alt imageبه عنوان  Roseflower.jpgاز  pic.jpgمثال نوشتن  در واقع شما به جای

  .که دارای عبارت کلیدی نیز می باشد  استفاده می کنید

 یدیان کلمات کلیر را از میحتما نام تصاو -  ر در صفحات شمایتصاو یلهاینام فا. ۹

   .دیت خود انتخاب کنیسا

ت خود را در نام صفحات قرار یامهم س یدیکلمات کل - ارتباط صفحات ینامها. ۱۰

از نام مناسب با نوع تجارت خود مثل  services.htmنام صفحه  یمثال به جا. دیده

webhostingservices.htm دیاستفاده کن.   

د و ارتباط با تمام یه کنیت خود نقشه تهیسا یبرا - )Site Map(ت ینقشه سا. ۱۱

ت را در ینقشه سا. دیت قرار دهیقشه ساح آن بخش، در نیت را به همراه توضیسا یبخشها

ت یجستجو فقط صفحه اول سا یموتورها ید چون برخیت خود قرار دهیصفحه اول سا

   .کنند ید میشما را بازد

. البته سعی کنید خیلی زیبایی صفحات شما به خاطر سئو و بهینه سازی مخدوش نگردد

که گوگل خواهد خواند اولین لینکی را  HTMLچرا که می توان براحتی در کدهای 

مشخص کرد که ترجیحا باید لینکی باشد که حتما دارای مهمترین عبارت کلیدی سایت 

باشد بنابراین لینک نقشه سایت را در هر جایی که فکر می کنید بهتر در دسترس بیننده 

 .است قرار دهید



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

١۶   

ا از ابزار فراموش نکنید برای اینکه نقشه سایت شما به اصطالح گوگل فرندلی باشد حتم

برای ایجاد و دریافت یک نقشه سایت مناسب  Google Web Master Toolsرایگان 

  .سایت شما جایگذاری خواهد شد HTMLاین نقشه سایت در کد . استفاده کنید

  موتور جستجوی گوگل Webmaster Toolsابزار 
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کلمه که شامل  ۶۰۰ر و حداکث ۲۵۰ حداقل صفحات را با یمحتوا -  یفیک یمحتوا. ۱۲

ت شما را یننده ساید بین اطالعات بایا. دیه کنیشما هستند ته یدین کلمات کلیمهمتر

د و از یپاراگرافها استفاده کن ، وسط و آخررا در ابتدا یدیکلمات کل. کنند یریهدف گ

که  یاز کسان. دیز کنیب شدن مطالب شما بشوند پرهیش از حد آنها که باعث عجیتکرار ب

ت خود، یدر سا ید که مطالب شما را قبل از کپیه مطلب و مقاله وارد هستند بخواهیتهدر 

  .مرور کنند

جستجو اگر در  یاکثر موتورها -) Broken Links(ارتباطات شکسته  یبازساز. ۱۳

د یبازد. کنند یست نمیت شما را لیت شما ارتباطات شکسته وجود داشته باشد، سایسا

ک یرا کل یگریت دیشوند و سا یدلخور م error page 404حات دن صفیکنندگان هم از د

ت ینترنت توسط سایدر ا یت خود را قبل از کپیحتما سا. خواهند کرد

www.anybrowser.com دیکنترل کن.  
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، مخصوصا جستجو یموتورها یبرخ - )Contact page(ت یصفحه ارتباط با سا. ۱۴

Yahoo حتما . کنند یست نمیت شما را لیت نباشد، سایشما در سا ی، اگر آدرس پست

  .ستین یکاف ید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستیت قرار دهیرا در سا یآدرس پست

ت شما یجستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سا یموتورها -ارتباط متقابل . ۱۵

د و یبساز کهای مفیدنیک صفحه لی. دهند یت شما اثر میه ساحساس هستند و آنرا در رتب

که در  یتهائید، مخصوصا سایت خود ارتباط دهیب، سایمشابه، نه رق یتهایبه سا

 . دارند یجستجو رتبه خوب یموتورها

البته توجه کنید در بحث برقراری لینک، لینک های یک طرفه موفق تر از لینک های دو 

  .آتی به آنها خواهیم پرداختطرفه هستند که در کتب 

  

 DHTMLا یپت یجاوا اسکر یاگر از کد ها - دیلها را کوچک نگاه داریاندازه فا. ۱۶

رند، یگ یصفحه قرار م یت شما، در باالیسا ید، معموال قبل از محتوایکن یاستفاده م

 ت شما،یدن به اطالعات سایرس یجستجو مهم است و آنها به جا یموتورها یکه برا یجائ

کوچک نگاه داشتن  یبرا. ابدی یشوند و رتبه شما کاهش م یبرنامه مواجه م یبا کدها

 include ید و در صفحه اصلیبرنامه را در صفحات جداگانه قرار ده یلها، کدهایاندازه فا

  .دیکن

  :جه ینت 

مناسب  یمحتوا یرو. دید باشد انجام دهیقابل بازد یز که به راحتیساده و تم یک طراحی

نیز ت شما را یسا یدید کننده که خوب نوشته شده است و کلمات کلیبازد یلب براو جا

د و شاهد ین کنیمناسب با توجه به نکات باال تدو یک استراتژی. دیشامل باشد، تمرکز کن

  .دیت خود باشیک سایر ترافیش چشم گیافزا
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  جستجو یموتورها یابیافسانه غلط در مورد بازار ده
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-Search-Engine(جستجو  یتوسط موتورها یابیدر مورد بازار یدایتصورات غلط ز

Marketing = SEM (۱۰ر یدر ز. ل شده اندیاز آنها به افسانه تبد یاریوجود دارند و بس 

 یابها به آنها توجه نکنند، به گمراهین افسانه ها آورده شده اند که اگر بازاریمورد از ا

   .ده خواهند شدیکش

  زل ارزان تر استدر من ینه سازیبه-۱

 یتوسط موتورها یابیغات صرف بازارینه تبلیاز هز %۱دهد کمتر از  یقات نشان میتحق

. شده اند ینه سازیبه یتها بطور نامناسبیندارد که اکثر سا یشود، پس تعجب یجستجو م

ت بهتر در موتور جستجو را در زمان یجستجو، موقع یتوسط موتورها یابین بازاریمتخصص

ر یند همواره متغیو فرا یت فنی، ماهیدگیچیرا آنها به پیآورند ز یت مبدس یکمتر

ار مقرون به صرفه تر ین کار به اهل فن، بسیسپردن ا. تم موتورها آشنا هستندیالگور

  .خواهد بود

  

  افتد یک لحظه اتفاق میموجود در  ین کار توسط نرم افزارهایا-۲

از  یدهند را با کسر یشرکتها انجام من یرا که متخصص یک نرم افزار همان کاریچگونه 

را  یدیوجود ندارد که نرم افزار بتواند کلمات کل یچ راهیدهد؟ ه یمت، انجام میق

 یارهایاکثر موتورها مع. نه سازدیشما را به HTMLو کد  ینکه محتویا ایص دهد یتشخ

آوردن  امکان فراهم یچ نرم افزاریه. کنند یر مییدارند که مثل حرکت ساعت، تغ یخاص

  .جستحو را ندارد یمکان مناسب در موتورها
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  دارد یمیقد ینسبت به روشها یت کمتریو اولوججست یموتورها یابیبازا-۳

ن یو باالترججست یتوسط موتورها یابیج حاصل از بازارینتا. ت استین خالف واقعیا

، در گردند یو دنبال محصول مججست یکه توسط موتورها یرا مردمیت را دارند زیفیک

 یو در موتورهاجاز جست یک ناشیتراف. باشند ید میاز هستند و آماده خریت نیوضع

کنند  یرا مردم با هدف و بصورت خودجوش اقدام به جستجو میو، مناسب است زججست

  .باشد یر رسانه ها میغات در سایتبل ین روش مناسب تر از روشهایکه ا

  

  .ظ مشتری استفاده می شودحف ون که برای جذب یابی آنالیمتدهای بازار

  

 Acquisition Retention 

Search engine positioning 94% 6% 

Banner ads 91% 9% 

Referral/viral programs 85% 15% 

Affiliate programs/ sponsorships 75% 25% 

Incentive programs 51% 49% 

E-Mail Marketing 37% 63% 
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  ستیت باال نیفیک یتحو داراجس یموتورها یابیبازا-۴

 Direct(میمستق پست، یونیزیغات تلویشامل تبل یغاتیک برنامه تبلین است که یده آل ایا

Mail (غات بنر یو تبل)Banner Ad (ن کار یبا توجه به بودجه محدود، ا یم ولیداشته باش

ا به فروش مناسب ر ینه شده در مدت زمان کوتاهیت بهیک سای. ستیهمه مقدور ن یبرا

ر یجستجو از سا یموتورها یابیدهد که بازار یقات نشان میتحق. دنبال خواهد آورد

  .کند یمت، بهتر عمل میگران ق یروشها

  

  یا بازگشت پول پرداختیوعده رتبه اول و - ۵

ن یج ایرا نتاین وعده است زیارزش تر یب) Money Back Guarantee(وعده بازگشت پول 

د به یجد یتهایهمواره سا. ر استییشه در حال تغیهم و ینیش بیر قابل پیخدمات غ

نکه یخالصه ا. ر استییشوند و رتبه ها همواره در حال تغ یم یجستجو معرف یموتورها

حتی خود گوگل هم هنگام ثبت دستی سایت، این  .ستین خدمات تحت کنترل نیج اینتا

تجوگر ایندکس و را به شما نخواهد داد که سایت شما در این موتور جس٪ ۱۰۰تضمین 

  .نمایش داده شود

  دیازمندیست شدن در هزاران موتور جستجو نیشما به ل-۶

جز  یکنند، کار یموتور جستجو ثبت م ۱۵۰۰کنند شما را در  یکه ادعا م ینرم افزارهائ

 یستها ارزش کمین لیا. کنند ینم FFA (Free-For-All) یست هایت شما به لیارسال سا

ار ینکه آدرس شما در اختیجه اینت. ستندیجستجو ن یا موتورهاسه بیدارند و قابل مقا

  .قرار خواهد گرفت) Spammer(مزاحمان 
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  گر کار تمام استید دیدا کردیست پیدر ل یت خوبینکه موقعیهم-۷

ت در آن، گذرا یو خطا دارد و موفق یاز به سعیجستجو ن یت مناسب در موتورهایموقع

موتورها هر  یبرخ یر کند و حتییاست فردا تغ ست ممکنیک لیت خوب در یموقع. است

ز یچ چیه. دائم دارد یاز به مراقبت و بررسیت مناسب نیحفظ موقع. کنند یر مییساعت تغ

  .ستین یت بدست آمده دائمین کرد و موقعیتوان تضم یرا نم

  

  ه مناسب نداردیجستجو بازگشت سرما یتوسط موتورها یابیبازار- ۸

ر یسه با سایدر مقا. ه را داردین بازگشت سرماین روش بهتریا. ن کامال اشتباه استیا

ار ین روش بسی، ایجنب ینه هایم و هزیمستق پستغات بنر و یمثل تبل یابیبازار یروشها

  .مناسب تر است

  

  گران است یلیخ یجستجو بصورت حرفه ا یموتورها یابیبازار-۹

، یغات چاپیم و تبلیستقم پستغات بنر و یسه با تبلین روش در مقایثابت شده است ا

  .ار مناسب تر و قابل لمس تر استیج آن بسینه نصف دارد در ضمن نتایهز

  

  جستجو مثل هم هستند یدر موتورها یابیهمه خدمات بازار- ۱۰

ز مشخص است یدر مجموع همه چ یول. متفاوت هستند یلیمتها خیدر واقع، خدمات و ق

ف ید مثل تعریشود پرس یم یوال از مجرفقط چند س. م شده استیو استانداردها هم تنظ

ن پرس و یآنها و همچن یقبل یمتها، قرارداد، تجربه هایکند، ق یکه ارائه م یق خدماتیدق

  .آنها یان قبلیجو از مشتر
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  زنده و سرحال است یکیبا پست الکترون یابیبازار

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

EMail Marketing, the Marketing Tool You

 Can't Afford to Ignore. 

  

 .دیریده بگید آن را نادیتوان یاست که نم یك، ابزاریپست الکترون یابیبازار
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ت انجام شود از هر روش زنده و سرحال است و اگر درس یکیبا پست الکترون یابیبازار 

پست  یابیبازار .کند یع تر کمک میشتر و سریبه تجارت شما ب یگرید یابیبازار

با  نیز هم اکنون. است بوده یکین روش ارتقاء تجارت الکترونیاولدر گذشته  یکیالکترون

توجه به توسعه راهکارهای بازاریابی اینترنتی، پست الکترونیک در کنار رسانه های 

در این رابطه می توانید . ( شودمیبکاربرده .... همانند فیس بوک و تویتر و دیگر  اجتماعی

  .)کتاب ذیل را که از نوشته های همین نویسنده است مطالعه فرمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

د الزم است تا یکن یکه شما تجارت م یاست و تا زمان یک کار تمام نشدنیکال  یابیبازار

 . دیکن یابیخدمات و محصوالت خود را بازار

 

بازاریابی پست الکترونیک و شبکه های کتاب استراتژیهای یکپارچه 

ایده . در ذهن خوانندگان بیدار می کندایده های جدیدی را  ، اجتماعی

، موفقیت فرایند بازاریابی شما درمی تواند که به کار گیری آنها  هایی

 .بسیار اثربخش باشد

در مورد هر دو روش  جالبدر این کتاب به طور مفصل با یک رویکرد 

 .آشنا می شویدکه های اجتماعی و ایمیل مارکتینگ بازاریابی شب

دانلود کتاب استراتژیهای یکپارچه بازاریابی پست الکترونیک و شبکه 

  های اجتماعی
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   :است یکیپست الکترون یابیدر بازار یادینکات مثبت ز

  .پیگیری محصوالت و خدمات جدید نیز رایگان استو  گان استیرا -

ان هم یگردد، بلکه سفارش مشتر یغات شما بال فاصله ارسال میام و تبلینه تنها پ -

  .نگونه خواهد بودیهم

بدون . کند یرا جلب نم یمشتر یه تنهائن بیا یت جالب، خوب است ولیک سایداشتن  -

ت، محصول و یمتوجه نخواهد شد که سا یچکس حتیه یموثر و تهاجم یابیطرح بازار

  .کاربرد دارد یکیپست الکترون یابین جا است که بازاریا. خدمات شما اصال وجود دارند

. است پست الکترونیک بهترین ابزار برای حفظ مخاطبین و مشتریان شما در محیط وب -

طبق جدول ذیل، قدرت پست الکترونیک جهت حفظ مخاطبین و مشتریان بالقوه، در 

  . مقابل سایر روش های بازاریابی اینترنتی قابل توجه است

   انینرخ جذب در مقابل حفظ و نگهداری مشتر    

  Acquisition Retention 

Search engine positioning 94% 6% 

Banner ads 91% 9% 

Referral/viral programs 85% 15% 

Affiliate programs/ sponsorships 75% 25% 

Incentive programs 51% 49% 

E-Mail Marketing 37% 63% 
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  :میکن یم یک را بررسیبا پست الکترون یابیچند روش بازار

 )Opt-in List(عالقمندان  یکیست الکترونیل

رفته اند و به شما اجازه داده اند که در مورد است که با شما تماس گ یاز کسان یستیل

ا یافت اطالعات و یدر ین افرد برایا. دیشان نامه بفرستیخدمات و محصوالت خود برا

 یست شما وارد میرند و در لیگ یتماس م  ت در خبرنامه شما با شمایدرخواست عضو

  .شما است یغاتیگسترش مبارزه تبل ین راه برایع ترین سریا. شوند

 Spamد، اصطالحا آنها را ینداشته باش یغاتیتبل یشما از افراد اجازه ارسال نامه ها اگر

ممکن . دیفرستاده ا یغاتیو تبل یتجار یشان نامه هایبدون اجازه آنها برا یعنید یکرده ا

ن مورد یکنم در ا یه میتوص.ل شودیت شما تعطیت کنند و سایاست افراد از شما شکا

  .دین کار اقدام نکنیه اد و بیوسواس داشته باش

  

 

 

 

 

 

 

  

  آیا محتوای ارسالی شما در پست الکترونیک های ارسالی بر اساس درخواست مخاطب شماست؟
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  :ست یل لیتکم یروشها

ان یفروش خدمات به مشتر. ست شما هستندیل یدا براین کاندیشما بهتر یان فعلیمشتر -

  .د شما هستندیغات محصوالت جدیآنها معموال منتظر تبل. ار ساده تر استیبس یراض

. د کنندیت شما را بازدیا ساه شده اند تیگران توصیهستند که از طرف د ین کسانیمدعو -

  .ه کنندیت وخدمات شما را به دوستانشان توصید که سایان خود بخواهید از مشتریتوان یم

ان یست مشتریغات در لیب شما و تبادل تبلیر رقیغ یبا تجارت ها یارتباط تجار -

  .گریکدی

  .دیده یکه شما انجام م یغاتیست خود با اعالم آن در تمام تبلیغ لیتبل -

  .تتانید کنندگان سایبازد یست شما برایت در لیامکان عضو یطراح -

  

  )Auto responder(خودکار  یستم پاسخگویس

شما استفاده از  یغاتیاز مبارزه تبل یآزاد کردن وقت و خودکار کردن بخش ین راه برایبهتر

 ارائه خدمات و فروش در یعنیستم ین سیا یراه انداز. خودکار است یستم پاسخگویس

  .روز هفته ۷ساعت و  ۲۴

شتر از محصوالت یافت اطالعات بیدر ین خود برایستم پاسخگو را به مخاطبیآدرس س

 یستم پاسخگویق سیاز طر ید که اطالعات ارسالیحتما دقت کن. دیشما، اعالم کن

ت ید قابلیستم باین سیا .ا انشاء باشدی یپی، کامل و بدون اشکاالت تایخودکار، حرفه ا

شما  ینکه مشتریا یمکاتبه برا ۱۲تا  ۷معموال . ال متناوب نامه داشته باشدم ارسیتنظ

ا لغو یت یت انجام مراحل عضوید قابلیستم خودکار بایس .د کند الزم استیاقدام به خر

 یان شما برایتواند با مشتر یستم مین سیا .ن بدهدیت از خبرنامه شما را به مخاطبیعضو

خواص محصوالت شما به  یادآوریفروش و  یریگید، پیمحصوالت و خدمات جد

  .ن، ارتباط برقرار کندیمخاطب
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  )e-Zine( یکیغات در مجالت الکترونیتبل

همه مردم . دیابیب یکیک مجله الکترونیدر جهان،  ید در مورد هر موضوعیتوان یشما م

شما با . کنند یافت میک مجله عضو هستند و بطور مرتب اطالعات دریمعموال حداقل در 

مناسب اقدام  یمت هایا با قیگان هستند و یکه را ید مجالتیتوان ینترنت میجستجو در ا

  .دیابیکنند را ب یم یغاتیتبل یبه فروش فضا

  

  )Signature(امضاء نامه ها 

. دیکن یکه ارسال م یکیالکترون ینامه ها یکوتاه انتها ینها عبارت هستند از متن هایا

ک یت و آدرس پست الکترونید آدرس سایشد و حتما باشتر باید از سه خط بیامضاء نبا

از  یارسال یدر تمام نامه ها. غات استین روش تبلین ساده تریا. شما را شامل باشد یتجار

خود را دست به  ید و امضاء هایکن ید با چند نفر همکاریتوان یم یحت. دیآنها استفاده کن

  .خود قرار دهند یدر نامه هاشما مال آنها و آنها مال شما را  یعنید، یدست کن

  

  )Letterhead(سربرگ ها 

شتر ید از سه خط بینبا. رندیگ ینامه قرار م یدر ابتدا ینها هم مانند امضاء ها هستند ولیا

د و تمام نامه ها را یم کنیخود تنظ ینامه ها یبرا) Template(ک قالب ید یشما با. باشند

به  ین امکان را به راحتیارسال نامه ا یم افزارهامعموال نر. دیه و ارسال کنیدر آن قالب ته

  .دهند یشما م

  



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

٣٠   

  

  د؟یری کنیك را اندازه گیابی پست الکترونیتهای بازاریچطور اثربخشی فعال

 " Click-through rates " لهایمیلك درون اینرخ کل •

    Unsubscribe ratesنرخ حذف اشتراك •

  Open rates  لیمینرخ گشودن ا •

   Conversion ratesد و فروش شده استیه منجر به خرک ییام هاینرخ پ •

 Click-stream ك هایکل روندل یه و تحلیتجز •

 E-mail pass along rates –viral marketing  لهایمینرخ فوروارد ا •

  Campaign Comparison Reporting سه عملکردیگزارش مقا •

  

 یشترین هرچه مخاطب بیبنابرا. انیمشتر= ن یمخاطب=  یابید که بازاریفراموش نکن

 یروش مناسب یکیپست الکترون یابیبازار. د داشتیخواه یشتریب ید، مشتریداشته باش

   .شتر استین بیجلب مخاطب یبرا



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

٣١   

 

 

 

  می کنند؟ جستجوو چه چیزی را  چگونه مخاطبان ما
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بدنبال چه هستند هستند  در اینترنت مشغول جستجو که مردم  ید هنگامیدان یا میآ     

تان ین اطالعات براید، ایکن ینترنت تجارت میدهند؟ اگر در ایانجام م را چطورن کار یاو 

، در طرح اینترنتی مصرف کنندهو رفتار   از عادات جستجو یآگاه. ار مهم هستندیبس

   .کند یبه شما کمك م یتجار یرقابتها یاستراتژ

 /  یسالمت/   راداف یجستجو :شود یم میتقس یاطالعات به چهار بخش کل یجستجو   

هر یک از این نمودارهای  :آمارهای ذیل نگاه کنید نمودارها و  به . مذاهب /  یدولت

اطالعات ارزشمندی را از نگاه کاربران وخریداران اینترنتی و روند رو به افزایش خرید و 

با دقت در این نمودارها می توانید به نتایج بسیار . مصرف خدمات آنالین نشان می دهد

  .ارزشمندی که مناسب کسب و کار آنالین شماست دست یابید

  

  
  ه بیشتر استفاده می کنید؟از چه منابعی به ترتیب برای خرید محصوالت روزمر
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  از چه منابعی به ترتیب برای خرید محصوالت الکترونیکی استفاده می کنید؟

  میزان استفاده از روش های مختلف جستجو و خرید محصول در اینترنت به ترتیب 
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وبالگ ها و رسانه های اجتماعی در جستجوی  -میزان نقش موتورهای جستجو

  انواع کسب و کارهای اینترنتی
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  تاکنون نسبت به خرید انالین اقدام نموده اید؟آیا 

  ) نی در سه ماه گذشتهمتوسط جها(محبوب ترین خرید های اینترنتی 
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  منابع اصلی اطالعات کاربران جهت خرید در سطح بومی 

  اجتماعات مجازی آنالین که بر رفتار خرید خریداران اینترنتی اثر گذار هستند؟
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  استفاده از کوپن های اینترنتی جهت خرید آنالین

 googel shopping toolsاستفاده از ابزار 
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 ارقام فوق می تواند شما را در توسعه فروش و دستیابی به اهداف کاری که برای سایت

ها ممکن است در جوامع البته توجه کنید که آمار. خود در نظر گرفته اید یاری دهد

معموال الگوی استفاده از اینترنت، در بسیاری از موارد، مشابه  ولی مختلف متفاوت باشند

  .است

برای نمونه، به دلیل عدم وجود روشهای انتقال پول از طریق اینترنت در کشور ما، قطعا 

از طرفی، . ایرانی در ارتباط با سایتهای فروش کاال و خدمات، متفاوت است رفتار کاربران

عالقه مردم به دسترسی به اطالعات سیاسی و اجتماعی، باعث شده تا دسترسی به 

  .سایتهای خبری در میان بازدید کنندگان ایرانی بیشتر باشد

اند برای تجارت شما در هر حال، به نظر می رسد که بسیاری از اطالعات آماری فوق می تو

  .و هدفگذاری های آینده برای سایت شما، مفید باشد

  رای جستجوی محصول در خرید اینترنتی استفاده می کنید؟بیشتر از چه گزینه هایی ب
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 جستجو چگونه یتها توسط موتورهایسا یرتبه بند

  شود؟ یانجام م 
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رباتهای موتورهای د، یده یانجام م ییهر بار که شما توسط موتور جستجو، جستجو

را  ییکند و آنها یت مها فهرست حرک ونیلیان میاز م یآن به آهستگ) spider(جستجو 

ن یزان ایم یحت .کشد یر میشما ارتباط دارند را به تصو یشتر با مورد جستجویکه ب

. ندیش درآیتها در ابتدا به نماین سایرد تا مرتبط تریگ یقرار م یابیز مورد ارزشیارتباط ن

 یچشم م   صفحات نا مربوط به یگاه. کند یالبته موتور جستجو همواره درست عمل نم

. دیانجام ده یشتریب ید جستجوید بایخواه یافتن آنچه می یبرا یورند و در مواردخ

  .دهدیانجام م یزیافتن اطالعات عمل شگفت انگیموتور جستجو در 

  

  دهند ؟یرا چگونه انجام م یورتبه بند یجستجو عمل ارزش گذار یموتورها یبراست

  : ن قرار است یپاسخ از ا 

هر موتور جستجو از گروه . شوند یتم خوانده میکه الگورك گروه دستورالعملها یتوسط 

 یم یرویپ یخاص یکند، اما همه آنها از اصول عموم یتم ها استفاده میاز الگور یمتفاوت

ان را مجددا به خود جلب یجستجو قصد دارند توجه مشتر یاز آنجا که موتورها. کنند

  .دا کنندیرا پ یمرتبط تر یج جستجوین است که نتایکنند، تالششان بر ا

  

ا یو تراکم عبارات جستجو  یرین هدف توجه به مکان قرارگیبه ا یابیدست یك راه برای

 یدیکند که کلمات کل یم یموتور جستجو بررس. ك صفحه وب استیدر    یدیکلمات کل

. ا در متن آمده اندیپاراگراف  ی، در ابتدا)Head(، بخش سرآغاز)Title(در بخش عنوان

را برجسته  یدین عبارات کلیکه صفحات مرتبط با کلمات مورد جستجو، انست یفرض بر ا

کند که کلمات  یل میموتور جستجو تحل. دهند یرتر مورد استفاده قرار میتر و چشمگ

  .گر کلمات چند مرتبه به کار رفته اندیسه با دیدر مقا یدیکل
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 Meta tag از  یاریند بسص ارتباط نقش داشته باشند، هرچیزممکن است در تشخیها ن

دهند،  یت میرند و آن دسته که به آن اهمیگ یجستجو آنها را در نظر نم یموتورها

  .کنند یآنها را ارزشگذار یمتفاوت یممکن است به صورتها

. م کنندیا تحریمه یجر Spammingتها را بعلت یجستجو، وب سا یامکان دارد موتورها

ك صفحه و ی یدر انتها یتکرار یدیکل و خسته کننده ، کلمات  کنواختی یدیکلمات کل 

کامال  یبا محتوا یك مخاطب را به صفحه ایکه به صورت اتومات یه کردن صفحه ایارا

  .هستند Spammingاز  یهمه اشکال  ت کند،یمتفاوت هدا

ز در مشخص کردن یرا ن) Link Analysis(ل ارتباط یجستجو تحل یان، موتورهایدر پا

شوند  یگر متصل میکدینکه صفحات چگونه به یل ایبا تحل. رندب یخود به کار م یابیارزش

ا آن صفحه یکه آن صفحه در چه مورد است و آ  تواند مشخص کند یك موتور جستجو می

  ر؟یا خید یبه حساب آ یمهم است که در رتبه بند یبه اندازه کاف

 یکسانی جستجو از اصول ینکه اکثر موتورهایبا ا, م یاد داشته باشیمهم است که به 

ك جستجو در یل است که انجام ین دلیبه ا. دارند یمتفاوت  یتم هایکنند، الگور یم یرویپ

مثال ممکن است  یبرا. آورد یبه بارم یار متفاوتیج بسیمختلف، نتا یجستجو یموتورها

گر در ید یاز صفحات وب را فهرست کنند و برخ یشتریجستجو تعداد ب یموتورها یبرخ

  .ن کار را انجام دهندیکم تر ا یزمان یفاصله ها

. از صفحات وب ندارند یکسانیفهرست  ییچ دو موتور جستجوینکه هیا ییجه نهاینت

ل ین دلیبه هم. ار متفاوت باشدیجستجو ممکن است بس یدر موتورها ین رتبه بندیبنابرا

کنند  یم یدهند و سع یک موتور عمده را هدف قرار میوب، معموال  یتهایطراحان سا

آن موتور خاص، مناسب تر باشد و رتبه  یانجام دهند که برا یت را به گونه ایسا یحطرا

 گر را ازید یموتورها یاد، رتبه در برخین کار، به احتمال زیداشته باشد و البته با ا یبهتر
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 یو تخصص یمنطقه ا یاز طراحان ممکن است موتورها یبرخ یحت. دست خواهد داد

  .ت نداشته باشدیاهم یعموم یاز در موتورهایشان امتیرارا هدف قرار دهند و ب یخاص

  

ن نکته که کدام موتور یت خود، اول به ایمات در ساید قبل از اعمال هرگونه تنظیشما با

بدست آوردن  یت خود را براید سپس ساید توجه کنیده یجستجو را هدف قرار م

  .دینه کنیاز در آن موتور بهیحداکثر امت

ت شما را با یکنند سا یکه ادعا م ید در مورد خدماتیرسد با ینظر م حات فوق، بهیبا توض

شتر یب  دهند، یقرار م یدر صدها و هزاران موتور جستجو در مکان مناسب ینه ایاندک هز

  .اط کردیاحت
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 ت یسا یبرا یشتریدکننده بید بازدیتوان یشما م

  دیخود جذب کن
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ت خود یسا یدائم برا ید کننده هایکه بازد یروش یبرقرار یگان برایرا یا به دنبال ابزاریآ

  ست ؟ینطور نیا! دمیپرس یهوده ایچه سوال ب د ؟یگرد ید میداشته باش

ت یسا یق برایک مقاله پر محتوا از چند طرید که ین موضوع فکر کرده ایا هرگز به ایآ

ه د کنندیک مقاله خوب سرعت شما را در جذب بازدیآورد ؟  ید کننده میشما بازد

  .دهد یش میافزا

ک ماه ها و یاست که تراف ین راهیا. دیت خود ارائه کنیاز مقاالت را در سا یمجموعه ا

ابها، مقاالت را یاز بازار یلیخ .کند ین میت شما را تضمیسا یبرا یمتماد یسالها یحت

 یکیارسال به مجالت الکترون یا برایت خود و یسا یاستفاده به عنوان محتوا یبرا

)eZines (کنند یاستفاده م.  

ک، یجذب تراف یخ که بخش عمده آن پنهان است، عملکرد مقاالت خوب برایهمانند کوه 

در مدت زمان  یکیارسال مقاالت به مجالت الکترون.آنها است یاز ارزش واقع یتنها بخش

ک گذرا ین حجم ترافیکنند که البته ا یجاد میت شما ایسا یبرا یادیک زیتراف یکوتاه

  .ک هم کم خواهد شدید، ترافیگر ارسال به مجالت را کم کناست و ا

ن شود ؟ چهار یماه ها و سالها توسط مقاالت تضم یک باال برایم تا ترافیخوب، پس چه کن

  :کنم  یشنهاد میر را پیروش ز

ن کار یبا ا .دیارسال کن) Announcement List( یخبر یستهایل یمقاالت خود را برا -۱

در ) Webmasters(تها یو هم صاحبان سا یکیون هم مجالت الکتروند چیدو نشان زده ا

  .ت خود قرار دهندیگان هستند که در سایمقاالت را یجستجو
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تها است یو صاحبان سا) Publisher(ن یکه مختص ناشر یتهائیمقاالت خود را به سا-۲

نکه یبودم تا ا ن موضوع را فراموش کردهیتها مقاله فرستادم و این سایمن به ا .دیارسال کن

  .م جالب بودین براین مقاالت هستند و ایدر حال استفاده از ا ید که کسانیم نامه رسیبرا

  

د که از مقاالت یشنهاد دهیت که در ارتباط با نوع تجارت شما هستند پیبه صاحبان سا-۳

  .ت خود استفاده کنندیگان در سایشما بصورت را

  

  

ک یش ی، برادیم کنیتنظ) eBook( یکیکتاب الکترونک یمقاله را در قالب  ۱۵تا  ۱۰هر -۴

د که چطور ید و شاهد باشیاستفاده همگان قرار ده یت خود براید و در ساینام انتخاب کن

  .کتاب شما در شبکه پخش خواهد شد

  

ل یتبد یم و طوالنیک دایت شما به ترافیسا یک لحظه این مراحل، ترافیتنها با انجام ا

د شده اند هنوز یا سه سال قبل تولیکه دو  ید که مقاالتیشته باشبه خاطر دا. خواهد شد

مقاالت منسجم  یک سرید یکن یسع  .دارد یکه آنرا نخوانده اند تازگ یکسان یبرا

)Campaign (محبوب خواهد شد یت شما با چه سرعتید که ساینید و ببیارائه کن.  

  

  .دیآن لذت ببر جهید و از نتین امروز شروع کنید ؟ از همیمنتظر چه هست
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  شما یت و بازده آن براید کنندگان از سایزان بازدیم
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توسط   دارند که معموال یت دسترسیک سایت دارند به آمار ترافیکه وب سا ییاکثر شرکتها

ن یکه از ا یکسان. فراهم شده است) Web Hosting(ت یسا یزبانیشرکت ارائه کننده خدمات م

ارشان قرار یکه قرارداد دارند آنها را در اخت یزبان وبیا با شرکت می(کنند  یل ها استفاده نمیفا

وجود  یابیدست یبرا یاطالعات فراوان.دهند  یرا از دست م یزیستند چه چیمتوجه ن )دهد ینم

نجا یآنچه در ا.در بازده کار داشته باشد  ییر بسزایتواند تاث ین اطالعات میدارد که استفاده از ا

در  ییشنهادهاین پیاست که معموال در دسترس هستند و همچن یاصل یرهاشود آما یم  آورده

  .ن اطالعاتیاستفاده از ا یمورد چگونگ

البته توجه داشته باشید که در حال حاضر گوگل این سرویس را رایگان در اختیار همه 

است و با همان اکانت جی میل می  Google Analyticsنام این سرویس . قرار داده است

کافی است با رفتن به صفحه مربوطه و ارائه نام . ید به آن دسترسی داشته باشیدتوان

به اکانت آنالیتک، سایت یا سایتهای مورد عالقه خود را در اینجا تعریف نموده و کاربری 

 HTMLبا جایگذاری این کد در کد . یک کد مخصوص برای هر وب سایت دریافت کنید

کلیه آمارهای سایت شما را اعم از میزان بازدیدها، وب سایت مربوطه، گوگل آنالیتیک 

حجم ترافیک، کشورهای بازدید کننده، سایتهایی که بازدید کنندگان را به سایت شما 

   .را در اختیار شما قرار خواهد داد.. هدایت نموده اند و 
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  نمایی از گوگل آنالیتیک
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  )Hit( د کنندگانیتعداد بازد فسانها

  

نند یب یرا م یتهائیکه سابه آن دچار هستند  تهاید کنندگان سایبازدست که اکثر یمساله ا

ن یاما ا .دهند یرا انجام من یر اینظ یزیا چیت در روز یست هزار هیر بینظ ییخود ستاکه 

  .ندارد ییچ معنایبا هینترنت تقریا ابیبازارك ی یمتاسفانه برا به چه معناست ؟

 )Web Server( شبکه سگریسروشود که  یگفته م ییاهات در واقع به تعداد تقاضیه

شما  ین است که اگر صفحه اصلین مورد ایساده در ا اریمثال بس .کند یافت میدر

)homepage( ست ید کننده از آن صفحه بیمجزا باشد هر بازد یکیگرافل یفاست یب یدارا

د در یوز داشته ات در ریست هزار هید بین اگر ادعا کنیبنابر ا. شود یت شمارش میه

از نظر  ین آمارید و واضح است که چنیکرده ا ن کننده صحبتیقت در مورد هزار بازبیحق

  .ستیقابل استناد ن یل تجاریتحل

  

  )و ماهانه یروزانه ، هفتگ(دکنندگان ین بازدیانگیم

ط تعداد باالتر یمسلما در اغلب شرا. ت استیت وب سایفعال یقیسنجش حق

بدون . )رودیهدف بشمار م یبه آن تا اندازه ا یابیو دست(است دکنندگان مطلوبیبازد

 یا بناینکه آید کنندگان قضاوت اینه بازدیشیاز پ یبدون آگاه ن اطالعات ویبه ا یابیدست

 یا سنتی) Online( یکیبصورت الکترون د کننده،یجلب بازدشما در  یابتکار تجار

)Offline(،  د توجه کرد که هر چه یبا. د بودر ممکن خواهیر غیا خیموفق بوده است

علت ساده است و آن . ح تر خواهد بودیاطالعات صح یشتر باشند باقیدکنندگان بیبازد

ك نمونه کوچکتر است ، یدر  الگواتر از ینمونه بزرگتر گو  ك گروهیدر  استفاده یالگونکه یا

  .ابهام کنندجاد یج ایتوانند در نتا یمحدود از مصرف کنندگان خاص م یکه گروه ییجا
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  د شدهین زمان صرف شده و تعداد صفحات بازدیانگیم

ت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار ینکه چقدر سایمشخص کردن ا یتواند برایم 

مثال کم تر از (ت بوده اند کم باشد یکه افراد در سا ین زمانیانگیاگر م .د واقع شودیمف کند

د کرده باشند ممکن است یا دو صفحه بازدیك یها از ن تنین مخاطبیانگیا می) قهیك دقی

جذب نکرده  یدکنندگان مناسبیت شما بازدید سایشا. ك مشکل باشدین نشان دهنده یا

ش بوده یایشوند آنچه که جو یکه متوجه م یت هنگامیع به سایسر یاست و آنها با نگاه

افتن اطالعات سر یدر  دکنندگانیامکان دارد بازد .شوند یابند از آن خارج می یاند نم

امکان  یحت. اطالعات باشند یایجو یگرید یم گرفته اند در جایدرگم شده اند و تصم

 یالقاء م ینامناسب یذهنارتعاشات  ،تتان مورد عالقه خودتان استینکه سایدارد با وجود ا

ت شما بوده اند و تعداد یکه افراد در سا یاز مدت زمان یه باشد آگاهچعلت هر. کند

را به شما گوشزد کند و شما را در  یاحتمال تواند مشکالت یکه نگاه کرده اند م یحاتصف

  .دهد یاریبرآورد کردن راه حل مناسب 

  

  ن صفحاتین و کم طرفدارتریپرطرفدارتر

ت شما یکه در وب سا ییقسمتهاا یو  داغ ین اطالعات در مشخص کردن بخش هایا

که از نظر  ید صفحه ایاگر متوجه شو. کند یکمك م ،چندان مورد توجه قرار نگرفته اند

د ین صفحه بایاه ب) Link(د ارتباط یار مهم است مورد توجه واقع نشده شایشما بس

 یت تر میکم اهمکه ت را یاز سا ییگر اگر بخشهایاز طرف د .رتر و جذابتر شودیچشمگ

و  یابیاز بازار ید بخشیتوان یرا به خود اختصاص داده است م یادیدکنندگان زید بازدیدان

د هر ید مطمئن باشیتوان یم. دید و در آن نقطه متمرکز کنیر دهییفروش خود را تغ

 یزه هایق و انگیدر مورد عال ینش ارزشمندید بیافت کنیتها درین موقعیاز ا یاطالعات

  .دهد یدکنندگان به شما میبازد
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  )Top Exit( یصفحات خروج اصل

دکنندگان پس از آنکه اطالعات مورد یبازدت شما هستند که یاز سا یصفحات خاص

توانند تا  ینم باالخره آنها(شوند  یمت خارج یدن آنها از سایافت کردند با دیازشان را درین

نقطه  یبرا یمثال خوب)  confirmation page(ه یدییك صفحه تایممکن است  .)ابد بمانند

توانند  یدهد چگونه م یم ن اطالعیکه به مخاطبت یبا سا ك صفحه ارتباطی. خروج باشد

نانه یچ وجه واقع بین به هیمتاسفانه ا. ز مناسب استیبا شرکت شما در ارتباط باشند ن

آن  یایرا که جو یزیقا همان چیدکنندگان شما دقیك از بازدیم هر یست که تصور کنین

 یمتعدد یاست که صفحات خروج یعین طبیبنابرا. ابدی یت شرکت شما میاست در سا

ت خارج یدکنندگان از صفحات مجزا از سایاز بازد ییگرفته شود اگرچه درصد باال در نظر

در  یر مثبتیدر محتوا تاث ییر جزییتغ یگاه. است یق ضروریدق ین مورد بررسیشوند در ا

  .کند یجاد میمخاطبان ا حفظ و بازگشت دوباره

  

  )Top Search Phrases( یاصل یعبارات جستجو

ار یکنند بس ید میت شما بازدیاز سا یینکه چه گروههایاز ا یر آگاهن عبارات دیاطالع از ا

 یکدست بوده اند و میدکنندگان یاگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازد. د استیمف

گر اگر یاز طرف د. ان استیدر جر یهدفمند یدهاید که بازدین بگذارید فرض را بر ایتوان

دکه یشو یت شما به کار رفته باشد متوجه میساافتن ی یبرا یمتفاوتپراکنده و عبارات 

که  یبعالوه هنگام. ستندیهمانند برخوردار ن یها یژگیدکنندگان از ویاز بازد یبخش

د از یتوان یکنند م یدا میپ کردن نام شرکتتان پیت شما را با تاید افراد سایشو یمتوجه م

 شناخته شده است، توسط عموم) Brand name(شرکت شما  ینام و عالمت تجارنکه یا

دکنندگان شما به یکه بازد ییمالحظه قرار دادن عبارات جستجو دبا مور. دیخرسند باش

  .دیابی یدست من خود یبرند به درك بهتر از مخاطب یکار م
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  یریجه گینت

ن علت که یاغلب به ا(شوند  یهراسان مبهت زده و ن اطالعات یافراد از ا یدر خاتمه، برخ

 یتخصص یرا آمارهاین باشد زید چنیاما نبا) رسد یبه دستشان م اطالعات یادیحجم ز

ق تر مورد استفاده یعم یلهایتحل یتواند برا ید که مننه وجود دارین زمیدر ا یشماریب

  .دنریقرار گ

ت در یت و عملکرد وب سایدکنندگان سایدر مورد بازد یاطالعات ارزشمندعوامل باال 

ار شما ید و در اختیتول یلین اطالعات به دلید ایاشته باشاد دیبه . دهند یمارتان قرار یاخت

  .دیاستفاده کن هاکه از آندارد  یبستگ ن به شمایارند ویگ یقرار م
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  جستجو یر موتورهات و رتبه آن دیارتباط نام سا
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نترنت و ارتباط یا   ت شما دریسا (Ranking) ین عوامل رتبه بندیاز مهمتر یقیدق یرا بررسیاخ

و آدرس    (Domain)تیآن با نام سا

حدود . آن، صورت گرفته است   (URL)یجهان

عامل مهم، مورد  ۱۱۰و  یست اطالعاتیل ۲۰۰۰۰

 ۳ ین مقاله به بررسیا .قرار گرفته است یبررس

 یت و آدرس جهانیعامل مهم در ارتباط با نام سا

 یدارند م یر را در رتبه بندین تاثیشتریآن که ب

  .پردازد

  ت، مهم است ؟یت شما، در نام سایسا یدیا وجود کلمه کلیآ

ه یدا توصیل، من شدین دلیبه هم. ت استیسا یدر رتبه بند یار مهمین عامل بسیا. بله

ت شما وجود داشته یت، در نام سایسا (keyword) یدین کلمه کلیکنم که مهمتر یم

 flowerت خود از کلمه ید، در نام سایفروش یت خود، گل میمثال اگر شما در سا. باشد

  .ه آنیا شبی www.flowermall.comد، مثل، یاستفاده کن

  ر دارد ؟یتاث یکوتاه تر، در رتبه بند یا آدرس جهانیآ

جالب است چون شما  یلین عامل خیا. آورند یبدست م یکوتاه تر، رتبه بهتر ینامها. بله

ت و انتخاب نام شاخه یمجدد سا یک طراحیت خود، تنها با یر نام ساییبدون تغ

  .دیبدست آور ید رتبه بهتریتوان ی، مرکوتاه ت یلهایل فایو نام فا   (Folder)ها

 ینه سازیها در بحث به یاز حرفه ا یلیخ. موثر است یجهانت هم در طول آدرس ینام سا

ره یشامل کلمات متعدد که به خط ت یطوالن یدهند که نامها یشنهاد میت، پیسا یبرا

(Dash)  ن یه ایدهد که توص ینشان م ین بررسیا. گر جدا شده اند استفاده شودیکدیاز

  .دیکوتاه متمرکز شو یت کوتاه و آدرسهاینام سا یرو. افراد اشتباه بوده است
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  موثر است ؟ یت، در رتبه بندیسا یآدرس جهان یدر انتها"/" ا وجود یآ

 (html, .htm, .asp, .shtml.)انواع صفحات  یبررس. افته ها استین یاز جالب تر یکین یا

فوق، درصد  یلهایفا یدهد که با تمرکز رو یاطالعات بدست آمده نشان م. صورت گرفت

ن یمعمول تر html.دانند که  یهمه م. ب استین عجیا. رودین میت از بیاز رتبه سا یادیز

  !ست یر، درست نیخ... نترنت است، درست است ؟یتها در ایخاتمه دهنده آدرس سا

 یاست که آدرس جهان یتهائیدهد که رتبه باالتر مربوط با سا یجه بدست آمده نشان مینت

به عنوان مثال، . شود یختم م html.ل یک فایو نه  (Directory)ک شاخه یآنها به 

نسبت به  یرتبه بهتر /http://www.domain.com/testمثل  یساختار

http://www.domain.com/test.html ر این نکته بسیکنم ا یمن فکر م .آورد یبدست م

 test.htmlد، خوب است که یت خود هستیر ساختار ساییچنانچه در فکر تغ. است یدیکل

  .دیقرار ده testد و آنرا در شاخه یر نام دهییتغ index.htmlرا به 

  .میگر، عوامل بد، بپردازیهم به عوامل کاهش رتبه، به عبارت د یحاال کم

د، بر خالف انتظار، یبدان ب است کهیعج موثر است ؟ یدر رتبه بند net.ا آدرس یآ

ن رتبه کمتر و یم بیدر واقع ارتباط مستق. کنند یدا میپ یرتبه کمتر net. یآدرسها

 یخوب است، ول net.به  یکردم نام منته یقبال فکر م. وجود دارد net.به  یآدرس منته

  .کنم یز میحاال از آن پره

هم اشاره شد که بهتر است  قبال موثر است ؟ یدر رتبه بند html.به  یا آدرس منتهیآ

 html.دهد که انتخاب نام ینشان م ین بررسیا. لیختم شوند تا به نام فا"/" آدرسها، به 

کنم از  یشنهاد میمن پ. شود یم htm.و  asp. یلهاینسبت به فا یباعث کاهش رتبه حت

تبه موثر در ر یر پارامترهای، سایخواهم کرد در مقاالت بعد یسع .دیکن ین نام دوریا

  .ان کنمیت شما را بیسا  یبند
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  ! برگردانیمت خود یسابینندگان را مجدد به چگونه 
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دا دکنندگان مجدیبازد یعنی، برگردانیدسایت خود بینندگان را مجدد به د یخواه یاگر م

د که ید بدانیشما با  .دیداشته باش یمشخص ید استراتژیمراجعه کنند، با سایت شمابه 

  .از داردید کننده، نیجذب دوباره و دوباره بازد یبرا یزیت شما، به چه چیت سایماه

مناسب و  یاد، شما به محتویکن یت خود چه مینکه شما با سایبدون در نظر گرفتن ا

د زمان یت بایسا یمحتوا. دیاز داریت شما مهم است، نیه ساد کنندیبازد یر که برایمتغ

د کننده یبا ارزش به بازد یزیو چ. ت شما باشدیهماهنگ با تم سا  شده، متناسب و یبند

  . ارائه کند

  .ر آورده شده اندیها در ز یاز استراتژ یبرخ

چه  .ت شما وجود داردیا مبتکرانه در ارتباط با ساید یز جدینکه چه چیص ایتشخ  

ا محصول یآ. د کننده کنجکاو را بازگرداندید که بازدید ارسال کنیتوان یرا م یزیچ

ا ید یجد  زهیجا   د، مخصوصا که دنباله دار باشد،یا مقاله جدی   د،ید، خبر جدیجد

د چه ینید و ببیبرنده شدن وجود دارد؟ به موارد مختلف فکر کن یبرا یمسابقه ا

 .ود داردت شما وجیدر ارتباط با سا یزیچ

ا کوپن ی یز مجانیک چی. دیبرنده شدن نشان ده یبرا ید کنندگان راهیبه بازد 

 . ف که بتوانند برنده شوندیتخف

ا حک یهدا یگر را که آرم آن هم رویک شرکت دی یایممکن است هدا یشما حت 

د کنندگان به ید تا بازدیت خود اعالم کنید و نام برندگان را در سایشده را قرار ده

 .دیشان بفرستید و نامه تشکر برایکن یبرندگان را به روز رسان. ت شما بازگردندیسا
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 ید کنندگان، مثل نظر سنجیک بازدیآدرس پست الکترون یجمع آور یبرا یراه   

ا سواالت ساده که یو   ت،یادبود سایا دفتر یا محصول خاص و یت یدر مورد سا

د به یتوان یشما بعدا م. دینک یآدرس آنها را جمع آور یجواب دهند و به نحو

ست خود را یحتما به آنها شانس حذف از ل  .دیمختلف با آنها مکاتبه کن یمناسبتها

ست یچگاه از لید باشد، آنها هیت شما مفید اگر اطالعات ساید و مطمئن باشیبده

 .شما خارج نخواهند شد

کنند و  یمعرفت را به دوستانشان ید که سایت خود بخواهید کنندگان سایاز بازد   

  . دیزه بدهین موضوع به آنها جایبابت ا

  . دیو شما به آنها توجه دار  شما با ارزش هستند ید که برایبه آنها ثابت کن 

  . دیت خود بدهید کننده سایگران را به بازدیت شما به دیسا یمعرف یبرا یلیدل 

  .دیت خود را بدهیکردن سا Bookmarkل و امکان ید کننده، دلیبه بازد 

  

د کننده ارائه یر را به بازدیمت بازار بورس، اخبار و اطالعات متغید، قیجد یباز

  . د کنندیت شما را بازدید تا آنها بازگردند و سایده

د تا آنها به شما اعتماد کنند و مجددا به یکن یت خود را همواره به روز رسانیسا 

  .ت شما مراجعه کنندیسا
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  ! ریاست ؟ خ یک شما، خصوصیا پست الکترونیآ
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  :د یرین سه ادعا را در نظر بگیا

  .ستین یک شما شخصیپست الکترون. ۱

  .شود ینامه شما الزاما به شخص مورد نظر ارسال نم. ۲

ن نخواهد یپس از حذف کردن، از ب ینامه شما، حت. ۳

  .رفت

د در یدهد که چرا با یکند و اخطار م یفوق را مشخص م یقت ادعاهایر حقیمقاله ز

  .دیک، دقت کنیسال اطالعات محرمانه توسط پست الکترونار

  ت نامهیمشکل محرم .۱

ن نامه در سفر خود، از چند ید، ایکن یارسال م Bانه یبه را Aانه یاز را یرا نامه ا یوقت

اط، امکان یاحت یک شخص بیدر هر نقطه، . کند یعبور م   B , C , Dگر، یانه دیرا

  .دارد ر نامه شما راییتغ یا حتیمشاهده و 

ت به ین رفتن محرمیک شرکت، از بی ینترانت حفاظت شده، مثل شبکه داخلیک ایدر 

  :ر استیر امکان پذیز یصورتها

  .اط باشندیاحت یدارند، ب یک دسترسیکه به سرور پست الکترون یم فناوریت* 

داشته باشند، مثال سرپرست، بدون خروج از  یر مجاز به سرورها دسترسیافراد غ* 

  .از محل کار خود خارج شود) Logout(ستم یس

  .شده نباشند یا محکم کارینا کارآمد و ) Hackers(ن یمتجاوز   ابزار حفاظت در مقابل* 
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 یوقت. شتر استیب یلیشود، خطر خ یارسال م) یط عمومیمح(نترنت ینامه در ا یوقت

ر کند که انه عبوید ممکن است از چند ده رایکن یراز نامه ارسال میشما از تهران به ش

  .ک در معرض خطرات باال هستندیهر

  تیهو یمشکل شناسائ. ۲

. افت خواهد کردینامه را در ید که چه کسیدان ین است که شما واقعا نمیگر ایخطر د

ا به یو ) Forwarding(کنند  یمنتقل م یگریرا به آدرس د یافتیها نامه در یمثال بعض

فرد ارشد نامه  یمثال اگر برا. دهند یمشان یاجازه خواندن نامه را برا یگریافراد د

  .ن او خوانده خواهد شدیگزیا جایو  ید که آن نامه توسط منشید، دقت کنیبفرست

  مشکل حذف نامه. ۳

را  یاست که شما نامه ا یزمان یکیالکترون یت در مورد نامه هایگر محرمیمشکل د

 یذف بشود، ولد که نامه بالفاصله حیممکن است توقع داشته باش. دیکن یحذف م

ک نامه حذف شده هنوز قابل یهست که  یادیز یراه ها. ستینطور نیشمه ایه

  باشد یدسترس

باشد که بعدا  یاز سرور ممکن است شامل نامه هائ) Backup(بان یپشت ینسخه ها -۱

  .حذف شده اند

 Trash(خواندن نامه ها، در زمان حذف نامه، آنرا به شاخه زباله دان  یاکثر برنامه ها -۲

folder (حذف  ید، نامه هایه نکنیکه شما آن شاخه را تخل یکنند و تا زمان یمنتقل م

  .شده قابل دسترس خواهند بود
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خذف شده را تا  ینامه ها یگانیاز برنامه ها، با یه شاخه زباله دان، برخیبا تخل یحت -۳

حذف شده  یروز است، نامه ها ۹۰تا  ۳۰ن مدت که معموال یدر ا. دارند ینگاه م یمدت

  قابل دسترس خواهند بود

سک سخت، تا نوشته نشدن اطالعات ینامه، آن قسمت از د یعبا حذف واق یحت -۴

حذف شده  یافت خواهد بود و امکان بازگشت نامه هایآن، قابل باز یبر رو یگرید

  .خواهد بود

انه شخص ید که نامه شما در رایگردند، توجه کناگر تمام مشکالت فوق رفع  یحت -۵

  .افت کننده آن، هنوز وجود داردیدر

  یریجه گینت. ۴

هرگز . ستیط امن نیک محیک یپست الکترون: ن بحث مشخص است یا یجه اخالقینت

ام ینکه آن پیالتان از بابت اینکه خید مگر ایک ارسال نکنیرا توسط پست الکترون یامیپ

  .انده شود، راحت باشدخو یگریتوسط فرد د

ن نامه در یا از برمال شدن ایآ"د یاز خود بپرس Sendد یپس دفعه بعد، قبل از فشردن کل

 !د یاست، تلفن را بردار یاگر جواب منف" هستم؟ یان عموم راضیم
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  .دیکن اخراج را خود تیسا وب



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

۶۴   

 این ارتکاب از ،مقاله این خواندن با! کند نابود را شما تجارت تواند می اشتباه این

 .شد خواهد جلوگیری بزرگ، اشتباه

 کرد؟ خواهد نابود را شما تجارت شما سایت وب آیا

 تبریک کارت توسط تبلیغاتی برنامه یک تعریف حال در حمید نام به دوستان از یکی با

 سایتم به را مردم تبریک، های کارت در آیا که بود این کرد مطرح ایشان که سوالی. بودیم

 بگیرند؟ تماس من با که بدهم تلفن شماره یا کنم تهدای

 به یعنی شود می مطرح دهید می انجام هم تلفنی بازاریابی شما که وقتی سئوال همین

 اطالعات تمام تلفنی یا کند مراجعه آن به که بدهم را سایت آدرس خود، مخاطب طرف

 آنها. دارند را السئو همین مختلف های تجارت صاحبان از بدهم؟خیلی او به را الزم

 مراجعه آنها سایت وب به آنها مخاطبان تا کنند تالش است بهتر آیا که بدانند خواهند می

 خود سایت وب به را مخاطبان که کنید تالش بیشتر هرچه باید شما خیر؟آیا یا کنند

 !کرد خواهد زده شگفت را شما فوق، سوال به من جواب دهید؟ ارجاع

 هدایت خود سایت وب سمت به را مخاطبان که است بدی ایده این ها شرکت اکثر برای

 به مخاطب تبدیل به قادر سایت، وب معدودی بسیار تعداد .مهم دلیل چند به کنند،

 مستثنی موضوع این از ها شرکت از بسیاری و شما و حمید سایت وب و هستند مشتری

 در هم قیمت انگر Flash یک حتی و باشد خوب سایت وب ظاهر است ممکن .نیستند

 وب در کننده بازدید که نیست معلوم اصال ولی شود داده نشان مخاطب به سایت به ورود

  !چرا و دهد انجام باید کاری چه سایت
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 سـایت  وب در گشـتی  بـالقوه،  مشـتریان  و مخاطبان که است این اشکال این نتیجه اولین

 .کنند می ترک آنرا و زنند می

 به را باال فروش قابلیت با خوب محصول یک فروش تیسئولم که نیستید حاضر شما حتما

 به را کار این شما. بدهید داند نمی وفروش بازاریابی از چیز هیچ که خود کارمندان از یکی

 .کند نهایی را فروش و کند گیری پی بتواند که سپارید می کسی

 نیازهای نیدتوا می خوب خیلی دارید، تماس تلفن طریق از بالقوه مشتری یک با وقتی

 توضیح دقیق و شفاف خیلی را خود محصوالت و خدمات ارزش بپرسید، را خود اطالعاتی

 از معموال آزموده، کار و خوب های بازاریاب از خیلی. کنند خرید که بخواهید آنها از و دهید

 .کنند می تبدیل مشتری به را مخاطب بیشتر، یا%۲۰ تا روش، این

 به قادر حتی آنها از بسیاری. است صادق سایتها وب از لیخی مورد در موضوع این خالف

 مانند ها سایت وب از بسیاری نتیجه، در .نیستند مشتری به مخاطبان از درصد نیم تبدیل

 و ندارد مناسبی گیری پی نیست، حاضر سرکار وقت هیچ که هستند فروشنده فرد یک

 .کنید می اخراج را او حتما د،باشی داشته کارمندی چنین شما اگر. دهد نمی انجام فروش

 است؟ نرسیده فرا شما سایت وب اخراج یا بازنشستگی زمان آیا پس

 از یکی برابر ۱۰ شما سایت وب اگر داشت یم پیشرفتی چه شما تجارت کنید تصور

 تواند می فروشنده یک از بیشتر خیلی سایت وب یک یحت. بود مفید شما فروشندگان

  .کند ایجاد فروش
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  بیشتر فروش یبرا مسیر یک طراحی

. کنید هدایت قدم به قدم فروش، مناسب مسیر یک در را خود مخاطبان توانید می شما 

 از پس. کنید ثابت آنها به را خود تخصص و توانایی سپس، کنید، جلب را آنها توجه اول،

 خوب چه که دیبگوی آنها به تردید و توهم از دور به و شفاف کامال محیط یک در آن،

 حیاتی نیاز یک آنها به سپس و کنند استفاده شما محصوالت و خدمات از که بود خواهد

 .کنید مطرح را شما از خرید برای

 :کرد خواهند کمک شما به ریز یها گام

 فروش و بازاریابی چرخه مسیر از نقشه یک و کنید صرف وقت دقیقه چند:  اول گام

 را کند طی شما مخاطب خواهید می که هائی گام از لیستی. کنید رسم را خود شرکت

 .کنید آماده

 مراحلی؟ چه طی و بخوانند آنها خواهید می را اطالعاتی چه •

 بگیرند؟ تماس شما با خواهید می فرایند این از مرحله چه در •

 کنند؟ برقرار شما با را تماس این چگونه •

 توانید می ناسب،م های مشوق با. کرد نخواهند طی را مسیر این شما مخاطبان همه البته

. برسند مسیر این در شما نظر مورد فروش نقطه به که بدهید خود مخاطبان به یبرهایمیان

 .برسانید مخاطبان اطالع به را خود فروش چرخه در ها مشوق این به مربوط اطالعات
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 در. کنید استفاده خود سایت وب طراحی جهت خود فروش نقشه این از:  دوم گام

 تهیه در همچنین. بگیرید کمک مسیر این از خود سایت وب های یتمآ و ظاهر ساختار

 .کنید استفاده چرخه این از خود، سایت وب در موجود فروش های نامه و محتوا

 پیاده جهت در آیا که کنید شیآزما را خود سایت وب صفحات و ها آیتم تمامی:  سوم گام

 کمی با. کنند عمل درست یمشتر به مخاطب تبدیل و حرکتی مسیر و چرخه این سازی

 .شود تبدیل خوب بسیار فروش ابزار یک به تواند می شما سایت وب نهائی، تنظیمات

   دهید؟ ارجاع خود سایت وب به را خود مخاطبان باید زمانی چه

 به سایت وب در شما، شده تعریف فروش چرخه در مخاطب حرکت تنظیم که وقتی

 خود سایت وب به را مخاطبان باشد، نشده انجام کار این اگر .باشد شده انجام یدرست

 خریدار به را مخاطب که ساختید طوری را خود سایت وب صفحات که وقتی. نفرستید

   .بفرستید خود سایت وب به را مردم آنگاه کند تبدیل

 درصد ۱۵۰۰ تا ۳۰۰ مابین فروش تبدیل افزایش روش، این با که است داده نشان تجربه

 سایت وب روی سرمایه و وقت اتالف از امروز همین از لذا .بود واهدخ دسترس قابل نیز

 تبدیل فروش عامل یک به را سایت وب هدفمند، و مدون برنامه بایک و بردارید دست خود

  .کنید
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  کیتراف شیافزا در تیسا وب یمحتوا ریتاث
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 به ترافیک سیل سرازیرشدن منظور به یغن یمحتوا از استفاده قطعی روش ۱۲

 شما سایت وب

 صورت در یا( ها سایت صاحبان رویای همیشه تقریبا سایت وب هر در زیاد ترافیک داشتن

 هرچه هدفمند، ترافیک داشتن با توانید می شما. است بوده) آنها کابوس آن، نداشتن

 هدفمند بازدیدکنندگان عملکرد ردیابی و بررسی: مثال عنوان به. دهید انجام خواهید می

 یبرا یریعضوگ ،) Click Through(الین آن تبلیغات در شده انجام های لیکک سایت،

 جستجو، موتورهای و سایت بازدیدکنندگان داشتن  نگاه راضی برای اما .رهیغ و خبرنامه

 به را ترافیک چگونه یغن یمحتوا که است نیا سوال حال. دارید نیاز یغن مطالبی به شما

 مانند دارد، وجود ترافیک تولید برای شماری بی منابع کند؟ می سرازیر شما سایت

 موتورهای به فقط سایت ترافیک تولید برای که نیست عاقالنه اما جستجو، موتورهای

 سایت به ترافیک جذب برای را جانبه همه ای برنامه ها، روش تنوع با. دیکن هیتک جستجو

 .کنید  طراحی خود

 :کنیم می بررسی را محتوا از ستفادها با ترافیک جذب قطعی روش ۱۲ مقاله این در

 مشهور و غنی کلیدی کلمات با مقاالت از استفاده -۱

 خود اطالعات خود، تولیدات یا و خدمات موضوع برای مشهور کلیدی کلمات جستجوی با

 و ها مقاله متن در را لغات این و کنید  لیتکم را جستجو مورد و مرتبط یدیکل کلمات از

 اطالعات یحاو یها صفحه به شما سایت وب. دیده قرار خود سایت وب در موجود صفحات

 ،یواقع و یغن اطالعات شامل صفحاتی با سایت وب .بهتر تر بیش هرچه. دارد نیاز محتوا و

  .شود می تبدیل جستجو موتورهای تغذیه برای مناسب یا لهیوس به
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 خبرنامه -۲

 ثمر به فروش های فعالیت٪ ۸۰ از بیش تماس، اولین برقراری از پس که این دانستن با

 هر از پس فروش درصد. است ضرورری امری سایت وب هر برای خبرنامه داشتن رسد، می

 اما.شود می مشاهده هفتم یا پنجم تماس از پس درصد ترین بیش. یابد می افزایش تماس

 درنظر هم با را ایده چندین بنابراین! دارید مطلب به احتیاج خبرنامه، یک داشتن برای

 خبرنامه، دیدن و ارسالی های یمیل ا بازکردن از پس افراد. بنویسید را خود خبرنامه گرفته،

 .باشید ترافیک منتظر پس. گردند می باز شما سایت به

 رایگان های گزارش -۳

برخی مراکز حتی 

نسبت به تهیه 

نای بمحتوا بر م

سئو برای سایت 

 شما اقدام می کنند
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 این از. است خبرنامه در اشتراک به افراد جذب برای مناسبی روش رایگان های گزارش

 است ممکن چنین هم. است)Viral( ویروسی اصطالحا یها گزارش انتشار به اقدام بهتر،

. شوند پخش) دیگر های سایت یا( افراد توسط شما، سایت وب به لینکی با ها، گزارش این

 خود سایت به را ترافیک ها، سایت دیگر به رایگان اطالعات  ارایه امکان ایجاد با شما

  .آورید می

 مرتبط موضوعات با هایی ایتس وب به مقاله ارسال -۴

 مایـل  کـه  است هایی سایت به آنها مستقیم ارایه مقاالت، از  استفاده سودمند موارد از یکی

 را الزم اعتبـار  تنهـا  نه روش این با. هستید آنها با خود بازدیدکنندگان گذاردن اشتراک به

 اینترنـت   شبکه اسرسرت در را مفیدی های لینک بلکه آورده، ارمغان به خود موضوعات برای

 .آورید می دست به

 گفتگو تاالرهای - ۵

. بیابید کنند، می  بحث شما سایت وب با مرتبط موضوعات  درباره که را گفتگویی تاالرهای

 یا کرده پست خود امضای با و خود سایت وب به را لینکی توانید می حتی موارد تر بیش در

 بدل و رد تاالر، اعضاء سایر توسط جواب دریافت جهت خود سایت وب  درباره هایی پرسش

 .دهند می نیز را مقاله ارسال  اجازه گفتگو تاالرهای از بعضی. کنید

 مقاله مخصوص های دایرکتوری در تیعضو و نام ثبت -۶

 استفاده یبرا را مقاالت این خود، سایت وب با مرتبط موضوع با مقاالت نوشتن با توانید می

. کنید ثبت مقاله دایرکتوری یک در ها، خبرنامه ناشران یا یگرد های سایت صاحبان توسط

 گان،یرا صورت به دیتوان یم شما که دارند وجود نترنتیا در یمتعدد یها یرکتوریدا
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 شده ستیل ها تیسا وب نیا از یتعداد جا نیا در. دیکن ثبت آنها در را خود یها مقاله

  :است

http://www.valuablecontent.com 

http://www.1st4words.com 

http://www.a1articles.com 

http://www.article99.com 

http://www.articlealley.com 

http://www.articlecity.com 

http://www.articlecrazy.com 

http://www.articledashboard.com 

http://www.article-directory.net 

http://www.article-emporium.com 

http://www.articlefile.com 

http://www.articlehub.com 

http://www.articlelists.com 

http://www.articleprobe.com 
http://www.articlesubmission.com 

http://www.articletogo.com 

http://www.articlevenue.com 

http://www.articlewarehouse.com 

http://www.articlewiz.com 

http://www.article-world.net 

http://www.ActiveAuthors.com 

http://www.amazines.com 

http://www.ArticleMap.com 

http://www.articleavenue.com 

http://www.articles4content.com 

http://www.articlecentral.com 

http://www.ArticleFeeder.com 

http://www.ArticleSubmissions.com 

http://www.ArticleBeach.com 

http://www.newfreearticles.com 

http://www.publish101.com 

http://www.searchwarp.com 

http://www.articles911.com 

http://www.articlesender.com 

http://www.articlesfactory.com 

http://www.articles-galore.com 

http://www.articlesolutions.com 

http://www.articlesphere.com 

http://www.articles-submit.com 

 لینک صفحات -۷
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 تیسا صفحه از مرتبط، یها تیسا وب از فایده بی لیست یک داشتن جای به است بهتر

 موتورهای برای مطالب کردن فراهم و تر بیش اعتبار آوردن  دست به برای خود مرتبط یها

 ۲۰۰ و بگیرید نظر در ها لینک از دسته هر برای را مجزایی  هصفح .کنید استفاده جستجو

 مرتبط یها تیسا صفحه ب،یترت نیا به. بنویسید صفحه آن در را مطلب از کلمه ۴۰۰ تا

 کیتراف یعنی نیا و شود یم جستجو یموتورها یبرا عسل یکندو کی به لیتبد شما

 از کاتالوگی جای به را، شما حاتصف صفحه، هر پایان در هادیشنپی های لینک ارایه .شتریب

  .کند می تبدیل اطالعات از یمعتبر منبع به ها، لینک

 

 )Press Release( یآگه رپرتاژ - ۸

 کار این برای. شود تبدیل شما بازاریابی فعالیت از یمهم بخش به ستیبا یم اخبار انتشار

 محصول یک تولید خبر ناعال برای یآگه رپرتاژ یک ایجاد با. محتوا دارید؟ نیاز چیز چه به

 یها رسانه در رایگان تبلیغات از توانید می دیگر، خبرهای یا سنجی نظر یک نتایج جدید،

 که آن در یآگه رپرتاژ درج جهت ها تیسا وب نیتر بزرگ از یکی .کنید استفاده مختلف

 .باشد یم www.emiratesweek.com است، فعال انهیم خاور منطقه در

 التمقا اعالن لیست -۹

 توسط بازدید از پیش شما  مقاله. هستند مقاالت های دایرکتوری مشابه ها لیست این

 یا سایت وب در را شما  مقاله بعدا افراد این است ممکن( ناشران یا ها سایت صاحبان

 .گیرد می قرار لیست این در) کنند استفاده خود  خبرنامه

 )Affiliate Program( یهمکار های برنامه - ۱۰
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 ندگانینما و همکاران های خبرنامه یا ها سایت در استفاده جهت گزارش یا نامه فرستادن با

 همکاران. بیاورند ارمغان به شما سایت وب به را ترافیک تا کنید کمک آنها به خود، یتجار

 شتریب فروش و خود یها مشتری نیازهای کردن برآورده برای نینهمچ شما یتجار

 در رایگان شکل به را مطالب این شما اگر و دارند نیاز مطالب به شما، خدمات و محصوالت

 شما تیسا وب به بازدیدکنندگان یا مشترکان فرستادن در آنها دهید،  قرار آنها اختیار

  .یک نمونه آن آمازون است .داشت خواهند تری بیش موفقیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یسینو وبالگ - ۱۱

  شبکه همکاری گوگل

  شبکه همکاری آمازون

https://affiliate-
program.amazon.com/  

http://www.google.com/
ads/affiliatenetwork/ 
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 Niche( اختصاصی بازار یا سایت بو های فعالیت با مرتبط وبالگ یک ایجاد با

Market(صفحات به معموال که کنید جذب را بازدیدکنندگانی توانید می خود، نظر مورد 

 و خود نظر مورد موضوع هدربار مطلب و خبر  تهیه. دهند نمی نشان واکنشی هیچ فروش

 ممستقی غیر روشی فروش، صفحات یا سایت مختلف مقاالت به وبالگ از نکیل یبرقرار

 .است سایت در ترافیک ایجاد برای

 دیگر افراد های وبالگ -۱۲

 مناسب مطلب کردن پیدا در که هم، دیگر های نویس وبالگ برای شما مطالب است ممکن

 تا دهید اجازه دیگران به. باشد ارزش با هستند، رو روبه مشکل با خود خوانندگان برای

 همزمان طور به) شما سایت به بازگشت کلین یک با( RSS طریق از را شما مطالب بتوانند

  :به مقاله ذیل توجه کنید .کنند منتشر

For businesses of all sizes, blogging is a key part of their marketing mix. Following are 
some informative statistics about the Blogging World (aka “Blogosphere”). 

 

• As of July 2011, there are an estimated 164 million blogs (from 3 million in 2004) 
• 27% of bloggers are full time bloggers 

• About 2/3 of bloggers are male 

• The US has about 49% of the blogging population worldwide 
• 5% of the blogs are business-focused and 14% are focused on technology or 

Internet marketing 

• Traffic sources: 41% Search Engines, 28% Social Media, 20% Referring Sites 
• WordPress is used by about 40% of the blogs (not noted whether 

WordPress.org or WordPress.com) 

• Top 3 most popular sites for Social Networking (and sharing content): Facebook, 
Twitter, Linked In 
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  تیسا وب کیتراف شیافزا یبرا گانیرا روش کی
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 طراحی را خود ایمیل امضای حاال همین از بیشتر فروش و مراجعان داشتن برای

  !کنید

 در ”ند؟دار آگاهی من شرکت فعالیت نوع از مردم آیا“ اید، پرسیده خود از تازگی به آیا

 اینترنت ی وسیله به شما شغلی فعالیت که آن دلیل به الکترونیکی، تجارت یک صاحب مقام

 حال این با. کنید می ارسال مختلف ایمیل ده از بیش هفته طول در گیرد، می صورت

 ”ندارم؟ کننده مراجعه چرا“ که بپرسید خود از است ممکن

 خبرنامه مشترکان بازدیدکنندگان، روش،ف خواستار شما. کنیم بررسی را مساله بگذارید

 را، مزایا این  همه توانید می خوب، بسیار. هستید بیشتری سایت وب مراجعان و الکترونیکی

 دست به گان،یرا شده اثبات روش کی با هستید، دور خود کامپیوتر از که زمانی حتی

 تبدیل خود سایت ترافیک مولد رایگان ابزار به را خود ایمیل امضای است کافی .آورید

 .سپرد خواهند خاطر به را شما مردم که دید خواهید این از پس و کنید

 در کنید وانمود. ندارد تعلق شما به شما ایمیل امضای که کنید وانمود ای لحظه برای حال

 این از آیا. است آن پایان در شما ایمیل امضای که هستید یکیالکترون نامه خواندن حال

 در ایمیلی آدرس یا تلفن ی شماره آیا شوید؟ می مطلع خود شرکت الیتفع نوع از طریق

 در بگیرید؟ تماس آن با احتمالی سواالت رفع برای و نیاز صورت در تا شده ذکر امضا این

 !شوید کار به دست حاال همین جواب، بودن منفی صورت

 :دیکن توجه ریز موارد به

o خودکار پاسخگوی ستمیس نصب )Autoresponder( شما کیالکترون پست یبرا 

 .است آسانی بسیار کار
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o به نه و( دهید اختصاص خود ایمیل متن نگارش به فقط را خود ارزش با زمان 

 )ادیز تایپی های  غلط با خود اسم ی عجله با نوشتن

o خبرنامه مشترک رایگان طور به مردم( دهید افزایش را خود سایت ترافیک 

 ).شوند می شما الکترونیکی

o ایمیل آنها ترتیب این به( باشند داشته یاد به را شما شرکت تیفعال مردم ریدبگذا 

 ).فرستند می خود دوستان به را شما

 در را آن باید مراحل، این از پس. کنیم می بررسی را ایمیل امضای ایجاد برای مرحله پنج

  .کنید اضافه خود ایمیل یامضا یا اتوماتیک پاسخگوی امضای فایل
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 .امضا اول خط در خانوادگی نام و نام: اول امگ

 یک برای که کنید تصور واقع در. بنویسید امضا اول خط در را خود کامل مشخصات

 در را خود یکار سمت و مقام دوستانه، ایمیل یک در آیا. کنید می ارسال را ایمیلی دوست،

 .است منفی معموال پاسخ کنید؟ می ذکر امضا و پایانی بخش

 یاد به. شود می برجسته شما نام شده، تر شخصی شما ایمیل نام، کنار در سمت کرذ بدون

 خود عنوان تا دیدار اصرار هم هنوز اگر وجود این با. است تر آسان افراد برای اسامی آوردن

 .کنید اضافه دوم خط در را  آن بنویسید نیز را

 .امضا دوم خط در شرکت نام: دوم گام

 نام خوانند می را شما ایمیل که افرادی که شوید می متعجب کتهن این دانستن از حتما

 نشان خاطر را خود ماهیت واقع در شرکت، نام افزودن با! آورند نمی یاد به را شما شرکت

 .کنید می

 .امضا سوم خط در شرکت فعالیت ی درباره ای جمله یک توضیح یک: سوم گام

 نام و شما نام شما، های ایمیل انندگانخو از برخی زیرا دارد زیادی اهمیت مرحله این

 نام تبلیغ اهمیت. هستند خبر بی شما شرکت فعالیت نوع از ولی دانند می را شما شرکت

 جذب برای شما کار بپردازید، خود شرکت نام تبلیغ به فقط اگر چیست؟ شما شرکت

 بیشتری نبازدیدکنندگا شرکت، فعالیت از افراد آگاهی با !شود می سخت بیشتر مراجعان

 خود شرکت فعالیت ی درباره کوتاهی  جمله شوید، کار به دست. آورید می دست به

 .”تیسا وب یطراح خدمات“ مثال عنوان به. بنویسید
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 خط در ایمیل، آدرس یا تلفن شماره یا شما، با تماس برقراری برای راه دو: چهارم گام

 .امضا چهارم

 ,hotmail, مانند خود، ایمیل تماس ی دفترچه رد را شما تماس اطالعات افراد اوقات اغلب

yahoo یا Outlook بخواهند شما ایمیل خواندن از پس افراد است ممکن. دارند نمی نگاه 

 وقت اتالف از خود اسم زیر ایمیل آدرس یا تلفن  شماره افزودن با. کنند مطرح پرسشی

 .کنید می خودداری ایمیل خوانندگان

  شماره یک جستجوی از آیا. کنید حاصل اطمینان خود ایمیل آدرس بودن کلیک قابل از

 برید؟ می لذت خود تماس  دفترچه در افراد، ایمیل مورد در سوال یک پرسیدن برای تلفن،

 است؟ درست خیر، واقعا

 خود دوستان به را  آن خواهد می شما ایمیل  خواننده: چیست وضعیت این  درباره نظرتان

 اساس بر را  آن گشوده، را خود الکترونیکی تماس  دفترچه باید رکا این برای دهد، ارجاع

 paste و کپی را شما شرکت نام و تلفن  شماره ایمیل، آدرس باید سپس. کند مرتب اسم

 خود تماس  دفترچه وارد را خود تماس اطالعات هنوز او که صورتی در کنید، صبر اما. کند

 آید؟ می پیش وضعی چه باشد نکرده

 این با. کنید فراهم آنها برای را فوق امکان ایمیل، امضای در خود تماس اطالعات دنافزو با

 forward با توانند می افراد و شوند می باخبر شما شرکت فعالیت از بیشتری افراد کار

 خود دوستان را شما خدمات دیگر، ایمیل یک در آن کردن paste و کپی یا شما ایمیل

  .کنند معرفی
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 .امضا ششم یا پنجم خط در رایگان کتاب یا الکترونیکی خبرنامه معرفی: پنجم گام

 وجود به را خود تولیدات رایگان تست امکان سایت، رایگان الکترونیکی خبرنامه  ارایه با

. کنند بازدید شما سایت از کنید می وادار را خود ایمیل خوانندگان کار این با چرا؟! آورید

 به شما که یابند می در ها ایمیل خوانندگان زیرا برید می باال را خود فروش ترتیب این به

 .اید خبره خود کاری  شاخه در شما که فهمد می او. هستید وارد خود کار

 به را آن توانید نمی ولی دارید را خوبی کاالی خرید قصد واقعا شما که افتد می اتفاق بسیار

 کند؟ می راضی را شما رایگان ی اولیه اطالعات آیا. بخرید سرعت

 رایگان نکات دریافت برای آیا. بخرید را واناتیح آموزش کتاب آخرین خواهید می شما مثال

 .کنید می را کار این حتما شوید؟ نمی خبرنامه عضو وانات،یح تربیت  درباره هفتگی

 درآمد کسب و تولیدات ی عرضه جای به چرا“: هستم رو روبه آن با معموال من که سوالی و

 احتمال. است ساده پاسخ ”بپردازم؟ رایگان مطلب یک ی ارایه به ها، کتاب و قاالتم از

 پرداخت و اعتباری کارت از استفاده از بیشتر بسیار رایگان خدمت یک برای افراد عضویت

 تولیدات خرید برای آنها شما، به مشترکان اعتماد صورت در این، از گذشته. است هزینه

 تولیدات اطالعات ها، ماه تا توانید می شما و کنند می اقدام ایتس  خبرنامه طریق از شما

 .بفرستید آنها یبرا را خود

 .باشد جالب و جذاب باید شما رایگان الکترونیکی خبرنامه تیتر

 بیشـتری  پـول  کننـد،  مـی  جـویی  صـرفه  خـود  وقـت  در شـما،  خبرنامـه  خواندن با آنها آیا

 وادار را شـما  چیـز  چـه  آورنـد؟  مـی  دست به بیشتری دیمف اطالعات یا شود می شان نصیب

 و کوتـاه  تیترهـای  د؟یبخر و کنید انتخاب فروشی خواروبار یک در را مجله یک که کند می

 الکترونیکـی  خبرنامـه  درمـورد  اتفـاق  همـین . دهنـد  می انجام را کار این مجله جلد روح با
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 از. بنویسید خود رایگان یالکترونیک ی مجله از باذوق و کوتاه توصیفی. افتد می شما رایگان

 دیگـر،  عبـارت  بـه . کند ترغیب شما ی مجله خواندن به را خواننده تا کنید استفاده تیتری

 .کنید مجاب سایت الکترونیکی خبرنامه در عضویت و خود لینک روی کلیک به را آنها

 افزایش برای گانیرا و موثر روش این کاربردن به برای هستید؟ چیز چه منتظر

 به! دارید نیاز وقت دقیقه سه به فقط ای، جمله شش ایمیل امضای تنظیم و کنندگانبازدید

 را خود شرکت های فعالیت نیز نیستید خود کار دفتر در وقتی حتی باشید، داشته یاد

 فراهم را خود تولیدات اولیه تست امکان خود الکترونیکی خبرنامه با و کنید می تبلیغ

 خبرنامه افزودن با. شوند می باخبر شما شرکت کار از ردمم که این آخر کالم. کنید می

. آیند می شما سایت به بیشتری مشترکان و بازدیدکنندگان خود، زیانگ جانیه الکترونیکی

  .شتریب درآمد و فروش یعنی نیا
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  ها سایت  وب در ”ما درباره“ صفحه تیاهم
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 ها، شرکت همه مرورگر یک هپنجر در: است شده تبدیل ”مساوات حفظ“ نماد به اینترنت

 سابقه با بزرگ، شرکت یک خوبی به توانند می خود، اندازه و کوچکی به توجه بدون

 را کوچک مشاغل صاحبان وضعیت، این. برسند نظر به خدمات،  ارایه و کیفیت در طوالنی

 قانع تباب این از را خود بالقوه مشتریان توانیم می چگونه: خواند می فرا بااهمیت چالشی به

  راه بهترین نیست؟ غیراخالقی فعالیت زمینه با و بردار کاله شرکتی ما شرکت که میکن

 .است ”ما درباره“ یافته سازمان کامال صفحه یک از استفاده حل،

 و شک هرگونه ورای باید بلکه کند، معرفی مشتری به را شرکت فقط نباید صفحه این

 معنی به موضوع این اغلب، .بپردازد شما شرکت به مشتری اعتماد دالیل شرح به تردید،

 مطرح شما تیسا وب کننده دیبازد طرف از که است زیر مهم سوال شش به گویی پاسخ

  :شود یم



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

٨٧   

 است؟ سایت وب این گرداننده کسی چه

 شما تماس“ گونه شعار و یمیقد نگرش و مقرراتی و بزرگ های شرکت از مردم امروزه

 کوچک، شرکت یک مالک عنوان به توانید می شما. اند شده خسته ”است مهم ما برای

 دریافت بزرگی شرکت هیچ از آنها که باشید داشته خود مشتری به را شخصی توجه

 عالقه و خود درباره صحبت از .بگنجانید ”ما درباره“ صفحه در را پیغام این. کنند نمی

. کنید ضمیمه نیز را ودخ عکس توانید می البته و باشید نداشته ای واهمه هیچ خود شغلی

 به که دارد قرار واقعی فردی شما کار و کسب زمینه پس در که است این شما اصلی پیام

 .دهد می اهمیت قلب میصم از خود مشتریان

 است؟ واقعی کار و کسب یک این آیا

 تیسا در را خود کامل پستی آدرس که است این سوال این به پاسخ روش بهترین شاید

 بخشی اطمینان نکته نیایند، شما دیدن به وقت هیچ شما مشتریان اگر تیح. دهید قرار

 شما احتمالی مشتریان به پستی آدرس یک. دارد وجود شما شرکت حقیقی مکان درباره

 پستی آدرس شامل خود، تماس آدرس. ندارید کردن پنهان برای چیزی که دهد می نشان

 .دهید قرار ”ما درباره“ صفحه در مشخص ای نقطه در را

 آورند؟ درمی پول هایی روش چه از آنها

 به حتما برسد نظر به خوب لزوم حد از بیش چیزی اگر“ ای کلیشه عبارت با شما همه

 بازدیدکنندگان برای را خود های فعالیت طرح اگر. هستید آشنا ”کن شک آن درستی

 کنید، می رآمدد کسب راهی چه از که نگویید آنها به اگر دیگر عبارت به نکنید، آشکار

 ”چیست؟ مشکل”:است این کند می خطور آنها ذهن به که سوالی اولین
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 در شما اجناس قیمت که این یا کند می عرضه زیادی رایگان تولیدات شما شرکت اگر

 ”ما درباره“ صفحه در .کنند می نشینی عقب شما مشتریان است، کم بسیار رقبا با مقایسه

 آنها خاطر به را یمشتر که یخدمات بابت نهیهز افتیدر لیدال و خود درآمد منابع درمورد

 ارزش از ها قیمت از صحبت جای به که باشید داشته یاد به. دینمائ صحبت د،یکن یم شارژ

 .کنید صحبت خود محصوالت و خدمات

 است؟ چقدر آنها فعالیت مدت

. کنند می نگاه تماداع کننده تعیین عامل دو عنوان به دوام و ثبات گزینه دو به غالبا مردم

 ندارند، زیادی قدمت) الین آن نوع از خصوص به( کوچک های شرکت بیشتر که آنجا از

 موردی چنین با شما اگر. است مشکل کاری، اعتماد ایجاد برای طوالنی ای تاریخچه انتظار

 بیشتر گذشته تجربه. کنید صحبت خود گذشته تجربیات از توانید می هستید، رو روبه

 درباره“ صفحه در. دارد زیادی ارتباط آنها کنونی فعالیت با کوچک، های شرکت صاحبان

 خود کنونی فعالیت به آن رسانی سود لیدل و ارتباط موضوع، این درباره صحبت ضمن ”ما

  .دهید شرح را
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 شوم؟ مطلع آنها کار تیفیک از چگونه

 آنها برای توانید می کار چه ددهی نشان خود بالقوه مشتریان به که این برای راه بهترین

 نیا حالت نیبهتر. است شرکت خرسند مشتریان از تشکر های متن دادن قرار دهید، انجام

 تیرضا و موقعیت دقیق، شکلی به بتوانند تا باشند ها شرکت جانب از ها پیام این که است

 قدردانی، های پیام این است بهتر بیشتر تاثیرگذاری برای. کنند مشخص را شما مشتری

 سایت  وب یک به لینک یک و نام معموال .کنند مشخص زین را فرستنده تماس آدرس

 به شما جانب از شده ارایه فعالیت نوع و سابق مشتریان از لیستی کردن فراهم. است کافی

 بیشتر. بگیرید را کار این اجازه آنها از مشتریان، نام لیست تهیه از قبل. است موثر نیز آنها

 وب به لینکی که این خصوص به شوند می خوشحال بسیار اجازه این دادن از آنها اوقات

  .بگذارید خود سایت در آنها سایت 

 هستند؟ مرتبط شغلی های انجمن به آنها آیا

 یا تجاری موسسات ها، انجمن به بودن وابسته اعتبار، و اطمینان ایجاد برای دیگر روش

. دهند می را موسسه لوگوی از استفاده اجازه خود اعضا به غالبا موسسات این. است شغلی

 بزرگ شرکت کی عالمت از تواند می اتومبیل تعمیرگاه یک سایت  وب مثال، عنوان به

 دیده آموزش هایی مکانیک داشتن اریاخت در بر وسیله این به و کند استفاده خودرو دیتول

 انجمن لوگوی تواند یم نیز شغلی مشاوره سایت  وب یک مشابه، طور به. کند تاکید

 از. برد کار به را ملکی معامالت یصنف انجمن لوگوی ملکی، معامالت آژانس یک و مدیریت

  .بگیرید بهره ”ما درباره“ صفحه در خود نفع به ها انجمن این
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 کنم؟ اعتماد آنها به خود محرمانه اطالعات سپردن مورد در توانم می آیا

 یایدن در خصوص به خود، شخصی اطالعات درباره مردم

 سری یک از باید شما. هستند محتاط بسیار برخط،

 را آن کرده، استفاده اطالعات تیمحرم و حفظ های سیاست

 باید همچنین دهید، نشان خود سایت  وب در وضوح به

 اصلی صفحه همچنین و ”ما درباره“ صفحه در را آن لینک

 ایه ریتاث است ممکن تنهایی به مورد این. دهید قرار

 انتخاب را شما از خرید دیگر، محلی انتخاب جای به که احتمالی مشتریان بین را یمثبت

 .بگذارد کنند می

 اجرایی جزییات برخی

 کند، می طوالنی را شما متن زیاد، فضایی اشغال ضمن ”ما درباره“ صفحه اطالعات اگر

 یک صفحه، یک ایج به صورت این در. کنید تقسیم مختلف های صفحه در را آن توانید می

 حاوی کوچکی منوی کار، این انجام صورت در. داشت خواهید ”ما درباره“ بخش

 اینگونه توانید می را منو این های لینک. کنید تهیه ”ما درباره“ بخش مختص های گزینه

 برای مکان بهترین .رهیغ و ما مشتریان ما، یکارها نمونه ما، فعالیت ما، کارمندان: بنامید

 ای یسیانگل به توجه با صفحه، چپ ای راست سمت در ستون یک بخش، این نداد قرار

 قرار ”ما درباره“ صفحه به را لینکی اصلی، صفحه در نیهمچن. است صفحه بودن یفارس

 شما تیسا وب اصلی منوی در یا مکان ترین مشخص در حتما لینک این نیست الزم. دهید

 .باشد دردسترس و رویت قابل است کافی فقط باشد،
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 یک. است سختی کار اینترنت در ها  شرکت شهرت حسن و بودن خوب تشخیص: خالصه

 درباره“ صفحه یک داشتن شما، شغل به اعتماد برای احتمالی مشتریان به کمک برای راه

 در خودشان از ها مشتری که احتمالی سواالت بیشتر به باید صفحه این. است خوب ”ما

 طریق از باید صفحه این. دهد پاسخ پرسند، یم شما شرکت به اعتماد عدم یا اعتماد مورد

  .باشد دسترس در راحتی به اصلی صفحه در لینک یک
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  کیالکترون پست خدمات از استفاده با مشتری حفظ



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

٩٣   

 از زیادی عده با که ام داشته را نیا فرصت ها ییگردهما و نارهایسم در شرکت با من

 ذهن همواره کوچك یها شرکت نیا ی درباره یسشپر. کنم صحبت کوچك مشاغل صاحبان

 ارتباط خود مراجعان و انیمشتر با چگونه ها شرکت نیا ”:است کرده مشغول خود به مرا

 یرسم التیتعط كیتبر یها کارت فرستادن” به پاسخ موارد یاریبس در“کنند؟ یم برقرار

 .شود یم محدود “سالیانه

 نظر به ، دارند را خود مخصوص یزمان گاهیجا ها كیتبر کارت نیا که نیا به توجه با

 مشابه موارد حال هر به. برسند یچندان تیموفق به آنها به اتکا با بتوانند ها شرکت رسد ینم

 به ایآ. دیباش دهیشیاند یمشتر با خود یارتباط یها روش به شما دوارمیام اما ارندیبس

  د؟یکن یم تالش راه نیا در یکاف ی اندازه
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 ماه/فصل/سال در یمشتر که را یدفعات تعداد که است نیا مشاغل صاحبان به من  هیتوص

 عنوان به یبیتقر زمان نیا از و بزنند نیتخم است، ازمندین شان خدمات و داتیتول آنها، به

 در مبنا و حداقل كی عنوان به را عدد نیا. کنند استفاده یمشتر به خدمت یبرا ییراهنما

 .دیکن آغاز را خود تیفعال نقطه نیهم از و دیریبگ نظر

 یا موسسه ،یافزار نرم مرکز كی ،یابیبازار  مشاوره  موسسه كی تواند یم شما شرکت

 ای رستوران ،یفروش گل  مغازه ل،یاتومب فروش یندگینما ،یآموزش مجتمع كی ،یرانتفاعیغ

 نایمشتر جادیا به شتریب سود و موفقیت صورت هر در. باشد یقیموس گروه كی یحت

 تیفعال و آنها در عالقه جادیا و) اعضا و انیمشتر دارن،یخر کاربران، مراجعان،(وفادار

 .شود یم مربوط تجاری مستمر

 از تر کم برابر دوازده تا شش یفعل انیمشتر به خدمات  هیارا و محصوالت فروش که جا آن از

 ارتباط و یرمشت یوفادار ارزش دانستن دارد، هزینه دیجد انیمشتر کردن پا و  دست

  .است انکار قابل ریغ یامر مستمر، یتجار

 :موجود یها گزارش اساس بر

 .نمود خواهد جادیا شتریب سود درصد ۱۰۰ تا ۲۵ ان،یمشتر یدرصد پنج دوباره بازگشت •

 پول شما، خدمات یبرا د،یجد انیمشتر از شیب% ۶۷ متوسط طور به یمیدا انیمشتر •

 .کنند یم خرج

 شود یم یمنته ارتباط یبرقرار یها وشر به ها راه  همه

 یها شرکت روش کنم یم هیتوص. دارند ییبسزا تیاهم ارتباط یها روش ،یا رابطه هر در

 خود انیمشتر با ایپو و مناسب ارتباط یبرقرار تیاهم به دور یها گذشته در که را یکوچک

 خاطر به و آموزش با زمان طول در را خود انیمشتر آنها. دیده قرار خود یالگو بردند، یپ
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 یمشتر  واسطه به را اطالعات نیا آنها. کردند یم هیتغذ یفرد  انتخاب حق و قیعال سپردن

 گر،ید عبارت به. آوردند یم دست به دوطرفه یخصوص ارتباط نیهم انیجر در و

 یسع و بودند تماس در خود انیمشتر با همواره منظم یا برنامه مطابق مذکور یها شرکت

 .دارند نگه زنده افراد ذهن در را خود همواره کردند یم

 ،یمشتر كی به یمعمول کننده مراجعه كی لیتبد یبرا که دهد یم نشان یآمار محاسبات

 نیا که میباش داشته ادی به. دارند ازین تماس ۷ ای ۶ یبرقرار به کم دست ها شرکت

 به یکیالکترون یابیارباز که است مرحله نیا در. است نهیپرهز هم و ریگ وقت هم ها تماس

 .شود یم عمل وارد ها شرکت یابیبازار تیفعال بخش نیتر مهم عنوان
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 کند یم لیتبد یدائم وفادار انیمشتر به را کنندگان دیبازد ک،یالکترون پست

 از افراد دیبازد انتظار در منفعالنه آنکه یجا به تا سازد یم قادر را شما یکیالکترون یابیبازار

 در آنها با فعال یشکل به د،یباش آنها یتلفن تماس ای و خود فروشگاه ای کار فترد ت،یسا وب

 ضمن و دیببخش استحکام را خود یفعل روابط دیتوان یم شما روش نیا با. دیباش ارتباط

 انیحام و انیمشتر به را اعضا و دارانیخر ،یتصادف دکنندگانیبازد د،یجد ارتباطات جادیا

 .دیکن لیتبد خود شرکت بلندمدت

. ابندی یم را شما شرکت اطالعات چگونه دکنندگانیبازد و انیمشتر که ندارد یتیاهم

 ای د،یباش کرده پرداخت را یمبالغ جستجو یموتورها به ورود برای شما است ممکن

 د،یباش کرده اجاره را یخبر ستیل کی د،یباش گرفته عهده به را خبرنامه کی از تیحما

 یابیبازار صورت هر در. دیباش کرده استفاده پستال کارت از یحت ای رهایفال ،یبنر غاتیتبل

 گرید در را شما شرکت یگذار هیسرما امکان روش نیا. زند یم را اول حرف یکیالکترون

 هر یازا به را، هیسرما بازگشت روند کرده، فراهم یابیبازار ریگ وقت و نهیپرهز یها وهیش

 بهبود د،یکن یم سودآور یتجار ارتباط کی جادیا و یمشتر جذب صرف که یالیر

 .بخشد یم

 را یمشتر تواند یم موفق یکیالکترون یابیبازار ”DoubleClick“ شرکت قاتیتحق مطابق

 :کند همراه شرکت اهداف با و متقاعد

 دید بر مثبت یریتاث تواند یم یکیالکترون یابیبازار زیآم تیموفق و مناسب یاجرا 

 .باشد داشته شرکت به نسبت یمشتر

 یابیبازار از که دارند مساعد نظر ییها شرکت به ییکایآمر کنندگان مصرف% ۶۷ 

 .اند برده بهره مناسب یا وهیش به مجاز یکیالکترون



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

٩٧   

 ادعا آنها% ۵۳ و اند گشوده را یکیالکترون یها نامه نیا کنندگان مصرف% ۵۸ 

 گذاشته ریاثت اجناس دیخر مورد در آنها میتصم بر مذکور یها  نامه که کنند یم

 .است

 است؟ مشکالت یبرا یمناسب پاسخ یکیالکترون یابیبازار چرا

 و یریگ یپ تیقابل ،یواسطگ یب بودن، دسترس در ،یراحت لیدل به یکیالکترون یابیبازار

 روش نیا افزودن با واقع در. است امروز قدرتمند یابیبازار یابزارها از یکی آن یگذار ریتاث

 در) یچاپ غاتیتبل ای میمستق نامه(یسنت یها روش با سهیمقا در ،خود یکار ی برنامه به

 عیسر اریبس شما نظر مورد اطالعات نیچن هم. دیکن یم ییجو صرفه منابع و نهیهز زمان،

) ها هفته و روزها مقابل در(ممکن زمان نیتر عیسر در را خود غاتیتبل  جهینت شده، منتقل

 ستیل با ارتباط یبرقرار یبرا یابزار عنوان به یکیکترونال یابیبازار از اگر. دیکن یم مشاهده

 .داشت خواهد را ریتاث نیشتریب د،یکن استفاده آنها یساز مداوم در تالش و یفعل انیمشتر

 .دیکن ارائه شتر،یب دفعات به را یشتریب اطالعات دیکن یسع

 یابیبازار یها نهیهز در ییجو صرفه یبرا دسترس در و آسان یراه یکیالکترون یابیبازار

 ،یبنر غاتیتبل برابر ۲۵ و میمستق نامه برابر ۵ پاسخ نسبت با روش نیا واقع در. است

 .است یمیدا انیمشتر جادیا و كیتراف دیتول فروش، شیافزا یبرا وهیش نیموثرتر

 پست ای خام مواد دات،یتول صرف یا نهیهز چیه وهیش نیا در ،یمعمول یها نامه برخالف

 را یدیجد روابط یسادگ به دیتوان یم شما یکیالکترون یابیبازار با گرید بارتع به. شود ینم

 یحام روابط، نیا که دیباش مطمئن و دیکن یگذار هیپا خود انیمشتر یها ارزش اساس بر

 .بود خواهد بیرق یها شرکت از شما  کننده زیمتما عامل و شرکت نام مکمل و

 خدمات، و محصوالت یاختصاص غاتیتبل نامه،خبر شامل تواند یم شما یارتباط یها روش

 یها کارت مختلف، مراسم مناسبت به نامه دعوت د،یجد خدمات یمعرف فروش، ی هیاطالع

 .باشد نهایا از تر شیب اریبس و كیتبر
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 دیده آموزش خود انیمشتر به

 اب که معنا نیا به کند، یم لیتبد یارزش با عوامل به را شما انیمشتر آموزش و اطالعات

 دایپ شیافزا خرید به او تمایل احتمال ،یمشتر یبرا آگاهانه یریگ میتصم امکان جادیا

 دیگری جای به خود ازین مورد اطالعات کسب یبرا که میکن یم مجبور را آنها چرا. کند یم

 به افراد دادن سوق و یضرور یها داده کردن فراهم ضمن دیتوان یم شما کنند؟ مراجعه

 فروش ندیفرا به را افراد آرام آرام د،یخر ای تر شیب اتییجز از استفاده یبرا خود تیسا  وب

 .دیکن تیهدا

 می است، مفید مشتری حفظ بلندمدت اهداف برای آنکه بر عالوه الکترونیکی خبرنامه یک

 نیز شما مدت کوتاه اهداف به ،یمشتر دیخر به دعوت با یا لحظه یها فروش در تواند

 نحو نیبهتر به را خدمات و داتیتول ده،ید آموزش یمشتر كی رد،موا شتریب در .کند کمک

 را دیخر نیاول یکس چه د،یجد محصول كی ظهور با که دیبزن حدس حال. کند  یم استفاده

 داد؟ خواهد انجام

 افزون روز طور به دارانیخر هم و فروشندگان گروه هم که است نیا از یحاک مطالعات

 از استفاده :”DoubleClick“ قاتیتحق مطابق. دهند یم حیترج را یکیالکترون یابیبازار

 توجه مورد اریبس شوند، یم فرستاده یمشتر تیرضا اخذ با که کیالکترون یها نامه

 یتلفن بازاریابی روش از% ۰ و یپست روش از% ۲۵ روش، نیا از افراد% ۷۵. است انیمشتر

 .اند کرده استقبال

 بادوام و درازمدت روابط دادن پرورش

 با دوام و عیسر روابط یبرقرار یبرا نهیهز کم و آسان یراه ،یکیالکترون نامه فرستادن

 و اطالعات  هیارا با شما واقع در. است شما تصور از دور روش نیا یایمزا. است یمشتر

 به دیتوان یم که دیهست شما فقط که دیکن یم جادیا او در را تیذهن نیا یمشتر به آموزش

 را شما آنها است ممکن که نیا تر مهم هم نیا از یحت و. دیکن برآورده را وا یازهاین یدرست

 اعتماد، جادیا ضمن کار نیا با. اورندیب شمار به کار نیا در خبره و نظر  صاحب كی عنوان به
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 در شما با را خود مشکالت و لیمسا آنها شده، گشود یمشتر با دوجانبه روابط یدرها

 یازهاین نیتام به د،یآور یم دست به خود انیمشتر از که یاتاطالع با .گذارند یم انیم

 خود یرقبا کرده، میتنظ را خود یاختصاص فروش یشنهادهایپ د،یشو یم قادر آنها یجار

 که فروش ی طهیح در پنهان یفرصتها یبرخ به ندیفرا نیا در. دیگذار یم سر پشت را

 .دیشو یم واقف زین دیبود نپرداخته آن به تاکنون

 دیببخش بهبود را ها روش و یریگ اندازه را جیانت

 یریگ اندازه قابل یسخت به ،یغاتیتبل و یابیبازار یها روش تر شیب از آمده دست به منافع

 ،یارسال یها  نامه تعداد دیتوان یم یراحت به شما یکیالکترون یابیبازار در آنکه حال. است

 .دیکن برآورد را ها كیتعدادکل باالخره و ادافر اشتراك عدم و اشتراك نشده، باز شده، گشوده

 کدام گشوده، را شما یکیالکترون نامه یکس چه قایدق که دیدان یم روش نیا در نیهمچن

 یکس چه که نیا یحت و اند داشته را كیکل نیشتریب شده، کیکل شتریب شما نامه در نکیل

 سازد یم قادر را شما یورضر اطالعات نیا تمام. دیبر یم یپ زین کرده كیکل نكیل هر یرو

 دارد وجود آنها ییپاسخگو احتمال که یافراد به را یهدفمند مطالب تر شیب هرچه تا

 .دیبخش بهبود را خود فروش جینتا قیطر نیا از و دیبفرست
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  ها تیسا بچه

 

   ای جستجو یموتورها زدن گول مامور

  بهتر رتبه یبرا مناسب کیتاکت کی
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 مدخل کی عنوان به درواقع ها تیسا نیا. دیا دهیشن را Mini Site ای Portal نام حتما

 همان ای Portal آنها به لیدل نیهم به و کنند یم عمل یاصل یها تیسا به یورود

 آنها به نظر نیا از و ندیگو یم مدخل

Mini Site تیسا معموال که ندیگو یم 

 کی یرو متمرکز و کم اطالعات با ییها

 آنها از که هستند خاص یلیخ موضوع

 یها تیسا ای تیسا به یادیز یها نکیل

 از ها تیسا نوع نیا. شود یم داده یاصل

 به ادیز یها نکیل داشتن با که جهت نیا

 یمناسب یمحتوا چیه دیشا که ییها تیسا

 زدن گول باعث باشند، نداشته هم

 یبرا کیتراف جادیا و جستجو یموتورها

 معموال لیدل نیهم به شوند، یم ”چیه“

 تیسا نوع نیا به نسبت جستجو یموتورها

 .کنند یخنث را کیتاکت نیا کنند یم یسع و کنند یم عمل دقت با و حساس یلیخ ها

 یمنف جواب ؟ هستند ارزش یب ها تیسا نوع نیا ایآ که است نیا مهم سوال حال، نیا با

 .شد خواهد اشاره آنها ارزش به مقاله نیا در. است

 یواقع کننده دیبازد یبرا آنها تیخاص

 خدمات ت،یسا کننده دیبازد به که است نیا ها تیسا بچه یحت یتیسا هر یطراح هدف

 از یشتریب صفحات ابد،ی شیافزا کننده دیبازد تعداد شود یم باعث نیا. شود ارائه یمناسب

 تیسا به مجددا اد،یز احتمال به و بمانند تیسا در یشتریب مدت شود، دیبازد تیسا

 کوچک ساختار در را اطالعات که است نیا ها تیسا بچه یها تیخاص از یکی. بازگردند

 .کنند یم ارائه دارد، یتر راحت تیریمد نیهمچن و دیبازد تیقابل که
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 فوتبال از ها ورزش انواع مورد در که دیریبگ نظر در را یورزش تیسا کی. ساده مثال کی

 نیا در. دارد اطالعات یریگیماه یتح و یدانیدوم س،یتن تا گرفته بسکتبال و بالیوال تا

 نیا ضعف نقطه. دارد وجود ها ورزش همه مورد در کامل اطالعات یادیز حجم تیسا

 حل راه پس. ها ورزش ”همه“ مورد در اطالعات ”ادیز حجم“ …است نیهم هم تیسا

 ؟ ستیچ ازشین مورد خاص اطالعات به یدسترس جهت کننده دیبازد به کمک

 تیسا کی یطراح با. است تیسا بچه یانداز راه خاص، مورد نیا در سوال نیا جواب

 گشت مناسب امکان کی با خاص، ورزش کی ای خاص منطقه کی مختص مثال یاختصاص

 احساس شما کننده دیبازد شده، نیگلچ کامال اطالعات و باال سرعت ت،یسا در راحت یزن

 هم یورزش یها تیسا ریسا هب اط،یاحت با ت،یسا نیا در شما. کرد خواهد یشتریب یراحت

 خواست، هم را گرید یها ورزش اطالعات اگر شما تیسا کننده دیبازد که دیده یم نکیل

 .برسد آنها به بتواند

 جستجو یموتورها یها عنکبوت تیرضا جلب بر متمرکز ت،یسا صاحبان از یلیخ امروزه

 اطالعات ارائه در دشو یم باعث موضوع نیا. کننده دیبازد تیرضا بر متمرکز تا هستند

 خدمات نهیهز ماند، یم یباق که یزیچ روز، آخر در و شود یکوتاه کننده دیبازد مناسب

 یم نکهیا بر عالوه شما ها، تیسا بچه یطراح با. است آن کم بازده زانیم و تیسا یزبانیم

 تباطار با بلکه د،یشو متمرکز کننده دیبازد نظر مورد اطالعات بر ها تیسا آن در دیتوان

 .کرد دیخواه جادیا هم به مرتبط اطالعات از بزرگ شبکه کی ت،یسا بچه چند

 !شتریب یدیکل کلمات

 ها تیسا بچه از بزرگ شبکه کی یول است کننده دیبازد تیرضا جلب هدف که هرچند

 تیسا کی میدان یم همه. دارند شما یها تیسا کنندگان دیبازد شیافزا در یخوب ریتاث

 رتبه شیافزا در ها تیسا بچه. است تیخاص یب باشد، نداشته کننده دیزدبا که یوقت بایز

 .هستنند موثر جستجو یموتورها قیطر از کننده دیبازد جلب و شما تیسا
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. است باز موثرتر، یدیکل کلمات از استفاده و انتخاب در شما دست که است نیا لیدل کی

 هرکدام و هستند متمرکز یصخا موضوع یرو بر کیهر که دیدار تیسا چند اکنون شما

 کی در یدیکل کلمات همه ستین الزم و کنند یم جیترو را خود مخصوص یدیکل کلمات

 تیسا نیهم در مثال پس. ستین موثر ادیز هم معموال که باشند داشته وجود تیسا

 کی در ”رانیا یاسک قهرمان“ تا ”فوتبال خیتار“ کلمات مثال از نکهیا یجا به یورزش

 مطلوب جهینت و دیببر کار به خودش یاختصاص تیسا در را کی هر د،یکن ادهاستف تیسا

 که است تر راحت یلیخ وب صفحه کی در شما که نیا شتریب حیتوض. دیریبگ هم یتر

 جام“ یرو نکهیا تا دیشو متمرکز ”فوتبال یها قهرمان“ و ”فوتبال جام“ یرو مثال

 خواندن قابل و تر مناسب یلیخ صفحه نمت اول، حالت در. ”نتونیبدم خیتار“ و ”فوتبال

 .است دوم حالت به نسبت تر

 یموتورها د،یدان یم که طور همان. است تیسا یورود صفحه مورد در گرید مثبت نکته

 با. دارد یادیز ریتاث تیسا رتبه در و هستند قائل یادیز ارزش اول صفحه یبرا جستجو

 رتبه باعث مجموع در که دیدار یودور صفحه چند شما واقع در ت،یسا بچه چند داشتن

 مرتبط که تهایسا از یکی به کننده دیبازد یوقت و شود یم جستجو یموتورها در یباالتر

 .شد خواهد نکیل هم شما یها تیسا ریسا به برسد، است نظرش مورد موضوع به

 طبقه در د،یده یم قرار ینترنتیا یستهایل در را خود یها تیسا یوقت شما نیهمچن

 و فوتبال>  ورزش>  حیتفر یبند طبقه در مثال گرفت خواهند قرار یمختلف یها یبند

 شبکه به یشتریب یها ارتباط یبرقرار باعث نیا که سیتن>  ورزش>  حیتفر نیهمچن

 .شود یم شما یها تیسا بچه

 یم رواج که یدیکل کلمات شیافزا در را ها تیسا بچه تیخاص که باال حاتیتوض تمام با

 در و کند یم انیب را شما یها تیسا بچه شبکه به ارتباط تعداد شیافزا نیمچنه و دیده

 یم روز در عدد ۵۰۰۰ به روز در عدد ۵۰ از را شما تیسا کننده دیبازد تعداد جهینت

 نخواهد یخوب بازده شما یبرا د،ینکن استفاده عاقالنه و خوب امکان نیا از اگر رساند،

 .داشت
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 تیسا نیا نیب هیال چند و درتو تو یها ارتباط ها، تیسا نوع نیا از هدف که دیکن توجه

 ها تیسا نیا نیب ارتباط یبرقرار در دیبا شما. نکستانیل صفحه کی یطراح ای و ستین ها

 یکی به شما تیسا کننده دیبازد تا است ازین واقعا که جا هر. دیکن عمل منطق و دقت با

 را خود هدف و دیبکن را کار نیا شود، تقلمن شما شبکه یها تیسا بچه مجموعه از گرید

 .دینکن متمرکز ها تیسا نیا نیب ارتباط یبرقرار در فقط

 را خود هدف تمام و دیکن یطراح کننده دیبازد توجه مورد و مناسب را خود یها تیسا

 مدت کوتاه در کار نیا است ممکن چون دینده قرار جستجو یموتورها تیرضا جلب در

 خواهند فراموش و ترک را شما تیسا سرعت به یناراض کنندگان دیبازد یول باشد پاسخگو

 .کرد

چنانچه تمایل دارید در مورد این روش موثر در بازاریابی آنالین اطالعات جامعی بدست 

آورید، کتاب الکترونیکی اختصاصی که در این مورد تالیف کرده ام را در آدرس زیر 

  :خواهید یافت

http://www.squeezepagebook.com  

  

  

  

  

  

  

  



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 
 

١٠۵   

  

  

  

 فهرست منابع

در تهیه مطالب این کتاب از سایتهای مختلفی استفاده شده است که مهم ترین آنها در 

  :زیر لیست شده اند 

 

- www.sitepronews.com 

- www.helpingfoot.com 

- www.internet-tips.net 

- Marketingcharts.com 

- Google.com/analytics 


