
سئو سایت

سئو سایت یک انتخاب نیست، یک نیاز است!

سئو سایت یا همان بهینه سازی موتور جست و جو فرآیندی ست که در آن
وبسایت شما با توجه به فاکتور های مورد نیاز آن موتور جست و جو خاص
بهینه شده تا بتواند در رتبه های برتر و باال تر قرار گیرد. سئو سایت بسته به
سختی کلمات انتخابی در مدت زمان های متفاوتی صورت می گیرد. تیم سئو
آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان قادر است تا در مدت زمان تعیین شده هر
کلمه ای با هر سختی ای را به صفحه اول گوگل برساند. در ادامه با هزینه های

سئو وب سایت و فرآیند آن در هر پروژه آشنا می شویم.

مشاهده تعرفه ها

چرا به سئو نیاز دار�م؟

در هر حوزه ای که فعالیت می کنید تعداد زیادی از مشتریان شما در موتور
جست و جوی گوگل کلماتی را سرچ می کنند تا به خدمات شما دست پیدا
کنند. این کلمات، کلمات فروش شما هستند؛ تصور کنید شما دارای یک
وبسایت فوق العاده برای کسب و کار خود هستید. اما تا زمانی که کاربری
وارد آن نشود آیا برای شما درآمدزایی می کند ؟ اینجاست که سئو سایت
به کمک شما می آید؛ در آژانس دیجیتال مارکتیگ تابان همان کلمات
فروشی که مشتریان شما برای رسیدن به شما جست و جو می کنند برایتان
انتخاب می شود تا بعد از اتمام فرآیند سئو سایت در زمان سرچ آن

کلمات، وبسایت شما در صفحه اول گوگل نمایش داده شود.

نمونه کارهای ما را در صفحه اول گوگل ببینید!
بهت��ن ها ما را ان�خاب کرده اند

کرکره برقی

کلمات در صفحه اول گوگل : نصب کرکره برقی / قیمت
کرکره برقی / قیمت جک درب پارکینگ



تابلو �ویال

سایت تیم خوب و حرفه ای تابلو رویال در خصوص ارائه
خدمات تابلوسازی تجاری فعالیت می نماید



(infinity) چشمان ب�دار آ��ا

یک سایت خدماتی است که در خصوص نصب انواع دوربین
مداربسته و فروش آنها فعالیت می نماید



شاه کلید تهران

وب سایت کوشا شاه کلید تهران ، ارائه دهنده تمامی
خدمات کلید سازی در تهران به صورت سیار هستند



شرکت تابان شهر

کلمات در صفحه اول گوگل : طراحی سایت / طراحی سایت
فروشگاهی / طراحی اپلیکیشن فروشگاهی/



شرکت آسانسورچی

کلمات در صفحه اول گوگل : نصب آسانسور، تعمیر
آسانسور، سرویس آسانسور ، فروش آسانسور



با���ی وزمه

کلمات در صفحه اول گوگل : اپلیکیشن حمل و نقل بار /
باربری بین شهری / باربری آنالین



تیارا ژنراتور

کلمات در صفحه اول گوگل : دیزل ژنراتور کوچک / خرید
دیزل ژنراتور / خرید ژنراتور



پکیج های خدمات سئو سایت
با توجه به نیاز خود، بهت��ن را ان�خاب کنید!

پکیج نقره ای

5.000.000 تومان
ان�خاب 3 کلمه اصلی (با سختی 10 تا 20)

 تضمین صفحه اول پس از 8 ماه(در قرارداد)

longtail 150  (عنوان) در صفحه اول

Google Map ثبت کسب و کار در 

Online گزارش های جامع لحظه ای 

 پشتی�انی تیکتی و تلفنی

 ب�رسی ماهانه رقبا

 امکان تولید محتوای مت�ی و تصوی�ی

SiteMap ساخت و بهینه سا�ی 

 افزایش سرعت وب سایت

Search Console نصب ابزار 

Search Console رفع ا�ور در 

Google Analytics نصب ابزار 

Hotjar نصب ابزار تحلیلگر 

Performance کن��ل وضعیت �وزانه 

 بهینه سا�ی کدهای وب سایت

 بهینه سا�ی تصاوی� وب سایت

Caching  فعال سا�ی سیستم

htaccess ت�ظیمات فایل 

 فشرده سا�ی CSS ها

 فشرده سا�ی JavaScript ها

Hotlink اجرای پ�وتکل 

 ساختار URL ها

(Internal Links) لینک سا�ی های داخلی 

(External Links) لینک سا�ی های خارجی 

 طراحی صفحات ف�ود نامحدود طبق استرا��ی

 فعال سا�ی Schema برای صفحات اصلی

 ستاره دار شدن صفحات در ن�ایج گوگل

 تهیه ویدئو برای صفحات ف�وش

 بهینه سا�ی عنوان صفحات و متا تگ ها

 ت�ظیم تگ ها

descriptions ت�ظیم 

 سئو رتبه یک گوگل با نام برند

Bounce Rate کاهش 

 ان�شار محتوای مت�ی و تصوی�ی

 تقویم تولید محتوای وب سایت

 ا� ب�ن بردن زامبی پ�ج ها

 ت�ظیم ALT تصاوی� وب سایت

Social Signal ساخت لینک های 

 تدوین استرا��ی لینکسا�ی خارجی

 تولید و نش� ��ورتاژهای خب�ی

ثبت سفارش

پکیج طالیی

8.000.000 تومان
ان�خاب 3 کلمه اصلی (با سختی 20 به باال)

 تضمین صفحه اول پس از 8 ماه(در قرارداد)

longtail 200  (عنوان) در صفحه اول

Google Map ثبت کسب و کار در 

Online گزارش های جامع لحظه ای 

 پشتی�انی تیکتی و تلفنی

 ب�رسی ماهانه رقبا

 امکان تولید محتوای مت�ی و تصوی�ی

SiteMap ساخت و بهینه سا�ی 

 افزایش سرعت وب سایت

Search Console نصب ابزار 

Search Console رفع ا�ور در 

Google Analytics نصب ابزار 

Hotjar نصب ابزار تحلیلگر 

Performance کن��ل وضعیت �وزانه 

 بهینه سا�ی کدهای وب سایت

 بهینه سا�ی تصاوی� وب سایت

Caching  فعال سا�ی سیستم

htaccess ت�ظیمات فایل 

 فشرده سا�ی CSS ها

 فشرده سا�ی JavaScript ها

Hotlink اجرای پ�وتکل 

 ساختار URL ها

(Internal Links) لینک سا�ی های داخلی 

(External Links) لینک سا�ی های خارجی 

 طراحی صفحات ف�ود نامحدود طبق استرا��ی

 فعال سا�ی Schema برای صفحات اصلی

 ستاره دار شدن صفحات در ن�ایج گوگل

 تهیه ویدئو برای صفحات ف�وش

 بهینه سا�ی عنوان صفحات و متا تگ ها

 ت�ظیم تگ ها

descriptions ت�ظیم 

 سئو رتبه یک گوگل با نام برند

Bounce Rate کاهش 

 ان�شار محتوای مت�ی و تصوی�ی

 تقویم تولید محتوای وب سایت

 ا� ب�ن بردن زامبی پ�ج ها

 ت�ظیم ALT تصاوی� وب سایت

Social Signal ساخت لینک های 

 تدوین استرا��ی لینکسا�ی خارجی

 تولید و نش� ��ورتاژهای خب�ی

ثبت سفارش

پکیج برنز

3.500.000 تومان
ان�خاب 3 کلمه اصلی (با سختی 1 تا 10)

 تضمین صفحه اول پس از 8 ماه(در قرارداد)

longtail 100  (عنوان) در صفحه اول

Google Map ثبت کسب و کار در 

Online گزارش های جامع لحظه ای 

 پشتی�انی تیکتی و تلفنی

 ب�رسی ماهانه رقبا

 امکان تولید محتوای مت�ی و تصوی�ی

SiteMap ساخت و بهینه سا�ی 

 افزایش سرعت وب سایت

Search Console نصب ابزار 

Search Console رفع ا�ور در 

Google Analytics نصب ابزار 

Hotjar نصب ابزار تحلیلگر 

Performance کن��ل وضعیت �وزانه 

 بهینه سا�ی کدهای وب سایت

 بهینه سا�ی تصاوی� وب سایت

Caching  فعال سا�ی سیستم

htaccess ت�ظیمات فایل 

 فشرده سا�ی CSS ها

 فشرده سا�ی JavaScript ها

Hotlink اجرای پ�وتکل 

 ساختار URL ها

(Internal Links) لینک سا�ی های داخلی 

(External Links) لینک سا�ی های خارجی 

 طراحی صفحات ف�ود نامحدود طبق استرا��ی

 فعال سا�ی Schema برای صفحات اصلی

 ستاره دار شدن صفحات در ن�ایج گوگل

 تهیه ویدئو برای صفحات ف�وش

 بهینه سا�ی عنوان صفحات و متا تگ ها

 ت�ظیم تگ ها

descriptions ت�ظیم 

 سئو رتبه یک گوگل با نام برند

Bounce Rate کاهش 

 ان�شار محتوای مت�ی و تصوی�ی

 تقویم تولید محتوای وب سایت

 ا� ب�ن بردن زامبی پ�ج ها

 ت�ظیم ALT تصاوی� وب سایت

Social Signal ساخت لینک های 

 تدوین استرا��ی لینکسا�ی خارجی

 تولید و نش� ��ورتاژهای خب�ی

ثبت سفارش

فرایند های سئو آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان
با سئو سایت ف�وشت �و منفجر کن!

سئو داخلی

فرآیند های سئو داخلی شامل
تمامی فعالیت های داخل سایت

مانند تحقیق کلمات کلیدی، تولید
محتوا، بررسی سرعت سایت و

لینک سازی داخلی می شود که در
رتبه بندی سایت تاثیر زیادی دارد.



سئو خارجی

همه ی فعالیت هایی از سئو که
مربوط به خارج از سایت می باشد

که شامل لینک سازی خارجی،
تولید رپورتاژ، لینکسازی شبکه
های اجتماعی (سوشال سیگنال)

جز سئو خارجی محسوب می شود.



سئو تکنیکال

در سئو تکنیکال بررسی دامنه و
هاست سایت انجام می شود. در
صورت مشکل داشتن درخواست

تغییر آنها داده می شود. همچنین
بررسی موارد امنیتی مانند داشتن

گواهی ssl نیز شامل می شود.



تحلیل و آ�الیز سایت

با کمک ابزارهای پیشرفته سئو،
تیم آنالیزگر سئو تمامی صفحات
و لندینگ ها را به صورت هفتگی

بررسی و تحلیل می کند و نتایج را
جهت اصالح و بهبود به تیم سئو
داخلی و خارجی تحویل می دهد.



تغی�ر د� یک قدمی شماست!

مشاوره رایگان با کارشناسان تابان !

مشاوره رایگان

مزایای شگفت انگیز سئو سایت

افزایش میزان ترافیک
گوگل کانال اصلی سرازیری ترافیک

درون سایت ها است. فقط کافیه در
صفحه ی اول گوگل باشی، ترافیک
به سوی سایت شما روانه می شود.

نرخ بازگشت سرمایه عالی
شاید هزینه ی خدمات سئو سایت

در ابتدای کار زیاد باشد ولی با
افزایش مشتریان، تمامی هزینه های

پرداختی شما باز می گردد.

برند سازی
زمانی که با سرچ چندین کلمه در یک
حوزه در صفحه نخست گوگل باشید
خود به خود برندسازی رخ می دهد و

مردم با برند شما آشنا می شوند.

ارتقا جایگاه
با سئو کردن سایت به درستی، رتبه

ی بهتری در نتایج گوگل خواهید
داشت و مشتریان بیشتری شما را

پیدا می کنند.

چند برابر شدن سود
زمانی که در نتایج نخست گوگل
باشید، به طور طبیعی ترافیک

بیشتری روی سایت دارید در نتیجه
سود شما هم چند برابر میشود.

گسترش کسب و کار
کسب و کار شما دیگر وابسته به یک
محل فیزیکی نیست. از هر شهر و یا
کشوری می توانید مشتری داشته

باشید و کسب درآمد کنید.

سئو برای گوگل یا مخاطب ؟

تا چندین سال پیش سایت ها فقط برای گوگل سئو می شدند و نظر و راحتی
مخاطبین هیچ اهمیتی نداشت. اما امروزه اوضاع کمی تغییر کرده است.

تیم حرفه ای دی ام تابان سایت هایی را که سئو می کند بر اساس تجربه
کاربری و کاربری آسان است و به گونه ای است کاربران تعامل بیشتری ایحاد

می کنند.

مراحل سئو سایت

توافق طرفین و عقد قرارداد



تحقیق و استخراج کلمه کلیدی



نالیز اولیه و تعی�ن سطح کیفی آ



ش�وع کار تیم حرفه ای



ارسال گزارش هفتگی و مشاهده ن�ایج



اقدامات نگهدا�ی رتبه و افزایش مشت�ی



مشتر�انی که به ما اعتماد کردند
با ما به صفحه اول گوگل می �وید!

چه فرایند هایی در سئو سایت صورت می گیرد؟

انتخاب کلمات کلیدی اصلی

کلمات کلیدی همان عباراتی هستند که کاربران در موتورهای جستجو مثل گوگل آن را جستجو یا به اصطالح سرچ می کنند و در نتایج صفحاتی که مربوط به آن
کلمه است را مشاهده می کنند. پس متوجه می شویم که انتخاب کلمه کلیدی موضوع بسیار مهمی در سئو سایت است و ما با این عبارات است که می توانیم
در نتایج گوگل ظاهر شویم. تمام محتواهای ما نیز بر محور همین کلمات تولید می شوند. تیم سئو سایت دیجیتال مارکتینگ تابان با ابزار ها و روش هایی که با
تجربه و دانش چندین ساله به دست آمده است همواره بهترین کلمات کلیدی را در پروژه های سئو سایت خود انتخاب کرده است. در انتخاب کلمه کلیدی دو

فاکتور را باید در نظر گرفت:

(Difficulty) سختی کلمات

سختی کلمات به معنای سخت بودن و طوالنی بودن مسیری است که باید در فرآیند سئو سایت برای رسیدن به رتبه های برتر گوگل طی کرد. هر چه رقبا در آن
کلمه قوی تر باشند سختی کلمه یا Difficulty کلیدی باالتر است. سختی معموال عددی بین 1 تا 100 است.

(Search Volume) میزان س�چ

میزان سرچ یک کلمه در طی یک ماه را سرچ ولوم می گویند. بدیهی است که هر چه یک کلمه میزان سرچ باالتر و دیفیکالتی کمتر داشته باشد، آن کلمه برای ما
مناسب تر است. البته ممکن است میزان سرچ کلمه با توجه به اتفاقات مختلفی تغییر کند. به عنوان مثال سرچ کلمه (خرید ماسک) قبل از دورن کرونا نزدیک به
صفر بود اما امروزه بسیار باال رفته است. در فرآیند سئوی سایت در شرکت دیجیتال مارکتینگ تابان، ما کلمه کلیدی های مربوط به حوزه شما که این دو فاکتور را

دارند را برای شما پیدا می کنیم.

طراحی لندینگ �یج ها

پس از اینکه استراتژی سئو سایت تعیین شد و کلمات کلیدی انتخاب شدند
می بایست برای هر یک از آن صفحات یک صفحه فرود (لندینگ پیج) ایجاد
کرد، طراحی کردن لندینگ پیج عالوه بر مهارت های دیزاین نیاز به دانش در
زمینه سئو سایت و بهینه سازی سایت نیز دارد. یکی از موارد ضروری برای هر
لندینگ پیج رعایت اصول سئو فنی (سئو تکنیکال) در آن است. رعایت اصول
سئو فنی در طراحی لندینگ پیج باعث می شود سرعت صفحه باالتر رود و
صفحه بهینه باشد. باال بودن سرعت صفحه عالوه بر اینکه برای کاربر خوشایند
تر است، یکی از فاکتور های اصلی گوگل برای دادن رتبه به وب سایت ها

است.

از دیگر مواردی که در طراحی لندینگ پیج اهمیت دارد اولویت بندی المان ها
و ترتیب چیدن آنهاست؛ برای اینکه لندینگ پیج تجربه کاربری بهتری داشته
باشد باید کاربر را زودتر به نتیجه مد نظرش برسانید. مثال اگر کاربر کیورد
“قیمت طراحی لوگو” و وارد لندینگ پیج سایت شما شده است مهم ترین چیز
برای او اطالع از قیمت است، پس باید سعی شود کاربر زودتر به نتیجه

مطلوب مدنظر برسد.

مورد دیگری که در طراحی لندینگ پیج مهم است، توجه به هویت برند
(ادبیات، رنگ سازمانی، فونت و…) است. در طراحی لندینگ پیج باید به این
موضوع بسیار توجه شود و بین صفحه طراحی شده و برند شما این انسجام
حس شود. ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان شهر همیشه سعی می

کنیم طبق این سه مورد لندینگ پیج ها را طراحی کنیم.

(on page) سئو داخلی

در سئو سایت پس از اتمام طراحی لندینگ پیج ها، نوبت سئو داخلی می رسد. سئو داخلی مجموعه اقداماتی است که در داخل سایت اتفاق می افتند و تاثیر
مثبتی بر روی سئو سایت دارند. مهم ترین رکن سئو داخلی تولید محتوا است. همان طور که بارها شنیده ایم، محتوا پادشاه است. برای اینکه محتواهای شما
تاثیر گذار بر روی سئو وبسایت شما باشند باید یک سری اصول و قواعد را برای تمامی آنها رعایت کنید. همان طور که می دانیم محتواها و مقاالت براساس النگ
تیل هایی که درواقع همان کلمات کلیدی مقاله هستند منتشر می شود. پس باید در همان ابتدای کار تعداد زیادی long tail تحقیق شود و به طور منظم برای
النگ تیل ها مقاله منتشر شود. برای منظم بودن این کار بهتر یک تقویم انشارات را درست کنید و برای هر هفته با تاریخ منظم مقاله منتشر شود. این نکته را
همیشه به یاد داشته باشید به هیج وجه و در هیچ شرایطی تاریخ انتشارات نباید بهم بخورد و همگی در تاریخ های معین منتشر شوند. لینک سازی داخلی یکی

دیگر از فعالیت های مهم سئو داخلی سایت است. تعداد لینک ها و لینک های مرتبط  همگی موثر هستند.
 

(Internal links) لینکسا�ی داخلی

لینکسازی داخلی یعنی صفحات یک وب سایت را با کلماتی به صفحات دیگری از همان وب سایت لینک کنیم. لینکسازی داخلی اصول و قواعد خود را دارد و
نیازمند داشتن استراتژی سئو است.

(External links) لینکسا�ی خارجی

لینکسازی خارجی یعنی صفحاتی از وب سایت را با کلماتی به وب سایت های دیگر غیر از خودمان لینک دهیم. در انتخاب سایت هایی که به آنها لینک داده می
شود باید حتما درست پیش رفت.

فعال سا�ی اسکیما (Schema) �وی سایت

اسکیما گذاری یعنی نشانه دار کردن صفحات برای موتور های جستجو، اسکیما انواع مختلفی دارد. از رایج ترین آنها می توان به اسکیما Rate (ستاره) و اسکیما
FAQ (سواالت متداول) اشاره کرد.

تهیه ویدیو برای لندینگ �یج ها

یک ویدیو خوب می تواند تاثیر بسیار مثبتی روی اعتماد کاربران و افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده به مشتری بگذارد و عالوه بر این برای گوگل در مورد سئو
سایت ما هم یک فاکتور حائز اهمیت است.

تنظیم عنوان و متا دیسکر�پشن

تگ عنوان در اصل همان تیتری است که برای هر نتیجه در صفحه نتایج موتور جستجو به کاربر نمایش داده می شود و متا دیسکریپشن هم همان توضیحات
پایین آن است. عنوان و متا دیسکریپشن باید به طوری باشد که برای کاربر جذاب باشد و روی آن کلیک کند تا نرخ کلیک سایت (CTR) باالتر رود.

سئو با نام برند

هر وب سایتی عالوه بر کلمات کلیدی اصلی، باید با نام برند خود در نتایج گوگل ظاهر شود تا کاربران بتوانند به آن راحت دسترسی پیدا کنند و مجبور نشوند تا
آدرس سایت را دستی تایپ کنند. ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان عالوه بر کلمات کلیدی توافقی، سایت شما را با نام برندتان نیز سئو می کنیم.

(Bounce Rate) کاهش ن�خ پرش

نرخ پرش یا Bounce rate یک فاکتور منفی برای هر وب سایتی می باشد. نرخ پرش به این معناست که کاربر وارد صفحه ای از سایت شود و بدون اینکه هیچ
کنشی انجام دهد از آن خارج شود، این فاکتور به صورت غیر مستقیم روی سئو سایت هم تاثیرگذار است ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان سعی می کنیم

با انجام تکنیک ها و روش هایی نرخ پرش سایت را به حداقل برسانیم.

حذف زامبی �یج ها

زامبی پیج ها صفحاتی هستند که محتوای ارزشمندی ندارند و محتوایی به آنها اضافه نمی شود، اگر تعداد این زامبی پیج ها زیاد باشد می تواند روی رتبه
صفحات کل سایت تاثیر منفی بگذارد.

تنظیم ALT تصاویر

تگ ALT تصویر یا متن جایگزین تصویر یک ویژگی ای است که برای هر تصویر در سایت باید وجود داشته باشد. ALT تصویر زمانی کاربرد دارد که تصویری برای
کاربرای بارگذاری نشود و به جای آن متن، جایگزین عکس شود. قرار دادن تگ ALT برای گوگل نیز اهمیت دارد و به “سئو سایت” کمک می کند.

ب�و�رسانی صفحات به صورت منظم

بروزرسانی منظم و مداوم سایت باعث می شود که خزش ربات های موتور جستجوی گوگل روی سایت بیشتر شود و اصطالحا بیشتر به سایت ما سر بزند. هر
چقدر که خزش (crawl) ربات های گوگل روی وبسایت بیشتر باشد بهتر است و باال بودن بودجه خزش سایت یک فاکتور مثبت به حساب می آید. عالوه بر این

گوگل به محتوای بروز ارزش بیشتری قائل است.

(Technical SEO) سئو فنی

پس از هر دوره زمانی سئو تکنیکال نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سئو تکنیکال شامل بررسی سرعت لود
سایت، بررسی هاست و سرور، گواهی ssl و… می شود. در خدمات سئو تیم سئو سایت دی ام تابان با
کمک ابزارهای به روز سال 2021 تمامی این بررسی ها را انجام می دهد که در ادامه به جزئیات این خواهیم
پرداخت. سرعت سایت مربوط به سئو تکنیکال است. مولفه ی سرعت، مولفه ای بسیار مهم و کلیدی
است. عالوه بر اینکه سرعت لود سایت برای گوگل بسیار مهم است، برای کاربران سایت نیز حائز اهمیت
فراوانی است. اگر سایت شما زمان زیادی بگذرد و لود نشود کاربر سایت را ترک کرده و سراغ لینک های

دیگر نمایش داده شده در نتایج گوگل می روند.

Sitemap ساخت و بهینه سا�ی

نقشه سایت یا به اصطالح سایت مپ در واقع فایلی با فرمت xml است که در آن آدرس تمامی صفحات
سایت وجود دارد و موتور جستجو با بررسی این فایل می تواند صفحات شما را بهتر ایندکس کند.

افزایش سرعت سایت

برای بهبود سرعت سایت باید موارد زیادی اجرا شوند و مواردی نیز در فاز ابتدایی پروژه یعنی در زمان
طراحی سایت باید رعایت شوند. از یک تصویر گرفته تا منابع سرور می توانند روی سرعت یک سایت تاثیر

گذار باشند.

نصب ابزار Google Search Console و رفع ا�ور های آن

ابزار سرچ کنسول یکی از مهم ترین ابزارهایی است که یک سئو کار با آن سرو کار دارد. سرچ کنسول دیتا و
اطالعات مفیدی را در خصوص ورودی های ارگانیک سایت در اختیار ما می گذارد. یکی از قسمت های مهم
این ابزار بخش Coverage آن است که ارور ها و ایرادات تکنیکالی را گزارش می کند، در خدمات سئو وب

سایت آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان کار نصب سرچ کنسول هم انجام می شود.

نصب ابزار های آ�الی�ی

برای انجام تغیرات و بهبود تجربه کاربری وب سایت باید بر اساس آمار و ارقام تصمیم گیری کرد و آن
تصمیم را اجرا کرد؛ این اعداد و ارقام توسط ابزار های آنالیزی نظیر Hotjar، Google Analytics و… به

دست می آیند و باید روی سایت نصب و فعال باشند که بتوان از آنها استفاده کرد.

بهینه سا�ی تصاویر سایت

تصاویر یکی از اصلی ترین عواملی هستند که باعث می شوند سرعت یک صفحه کند باشد و سایت دیر لود
شود، برای بهبود سرعت در سایت تصاویر باید بهینه و با حجم مناسب گذاشته شوند، البته باید کیفیت
عکس را هم در نظر گرفت که خیلی پایین نیاید، ایده آل ترین حالت این است که عکس با کیفیت خوب

و حجم کم در سایت باشد که برای انجام اینکار باید مواردی را اجرا کرد.

اجرای پ�وتکل هات لینک

پروتکل هات لینک باعث می شود تا از منابع سرور شما سرقت نشود! اگر پروتکل هات لینک روی سرور
سایت انجام نشود افراد می توانند برای گذاشتن تصاویر در سایت خودشان از منابع سرور شما استفاده
کنند و حجم از سرور شما بکاهند، اجرای پروتکل هات لینک از این سرقت جلوگیری می کند که ما برای

پروژه های سئو مان آن را اجرا می کنیم.

تدوین ساختار صحیح برای URL ها

URL های سایت باید به گونه گذاشته شوند که باعث بروز مشکل نشوند. یعنی باید Post type های وب
سایت به درستی تنظیم شوند که از طوالنی شدن URL ها و بروز مشکالت دیگر جلوگیری شود.

بهینه سا�ی و فشرده سا�ی کد های سایت

CSS ها و JavaScript ها از اصلی ترین کد های تشکیل دهنده وب سایت هستند و در بخش های زیادی
از سایت این کدها وجود دارند، بهینه سازی و فشرده سازی این کد ها می تواند روی سرعت سایت بسیار
تاثیر بگذارد. اجرای این کار نیازمند به دانش و تجربه باالیی است چون بروز خطا در این کار باعث می شود

سایت به مشکالت زیادی بر بخورد.

(Off Page) سئو خارجی

پس انجام تمامی مراحل باال در سئو سایت، نوبت به سئو خارجی می رسد. سئو خارجی مجموعه فعالیت هایی است که در خارج از سایت انجام می شود و تاثیر
مثبتی بر روی سئو سایت دارد. لینک سازی خارجی یکی از مهم ترین کارهای سئو خارجی است. اگر لینک سازی خارجی به درستی انجام نگیرد ممکن است تاثیر
منفی بر روی سئو سایت بگذارد. منظور از لینک سازی خارجی و یا بک لینک این است که سایتی دیگر به ما لینک دهد. اما اگر این سایت از دید گوگل ارزشمند

نباشد (مثال DA و PA ) پایینی داشته باشد تاثیر بدی بر روی سایت ما می گذارد یا حداقل هیچ تاثیری نمیگذارد.

تدوین استرا��ی لینکسا�ی سایت

قبل از انجام سئو خارجی باید برای آن یک استراتژی تعیین کرد، بک لینک ها انواع متفاوتی دارند و باید برای هر پروژه مشخص شود که این لینک ها از چه نوع،
به چه تعداد و در چه سایت هایی ساخته شوند.

تولید و نشر ر�ور�اژ آگهی

رپورتاژ آگهی ها یکی از انواع بک لینک ها هستند که می توانند تاثیر بسیار خوبی روی سرعت سایت شما بگذارند، برای اینکه رپورتاژ آگهی ها تاثیرگذار تر
باشند باید تولید محتوای آن، عنوان بندی ها، و لینک ها به بهترین شکل گذاشته شوند. ما در خدمات سئو سایت اینکار ها را خودمان انجام می دهیم و در

خصوص خرید رپورتاژ هم به شما مشاوره می دهیم.

(Social signal) ساخت لینک های سوشال سیگنال

سوشال سیگنال ها در واقع لینک هایی هستند که در شبکه های اجتماعی
همچون: توییتر، فیسبوک، لینکدین، ردیت و… ساخته می شوند، لینک های
سوشال سیگنال ریسک کمتر و طبیعتا تاثیر کمتری دارند اما به مرور زمان و
در صورت داشتن استمرار در ساخت این بک لینک ها، پروژه شاهد تاثیر
مثبت آن خواهد بود. در خدمات سئو سایت کار در شبکه های اجتماعی فقط
برای همین بحث است اما اگر می خواهید مدیریت شبکه های اجتماعی را به
بهترین شکل پیش ببرید می توانید خدمات ما در این خصوص را هم مشاهده

کنید. 

آ�الیز سایت و رقبای آن

به صورت کلی آنالیز رفتار کاربر و استخراج دیتا برای آنالیز توسط ابزار ها انجام می شود،هر کدام از ابزار ها اطالعات خاص خود را دارند و می توان از گزارشات
آنها برای بهبود سئو سایت استفاده کرد. در ادامه چند ابزار مهم که ما از آنها در خدمات سئو سایت برای پروژه هایمان استفاده می کنیم را بررسی خواهیم کرد.

Google analytics آ�الیز با ابزار

گوگل آنالیتیکس یکی از ابزار های بسیار کاربردی در سئو سایت به حساب می آید، با گوگل آنالیتیکس می توان فهمید روزانه چند کاربر به سایت می آیند، از
چه کانال هایی وارد سایت می شوند، چه مدت زمانی را در سایت سپری می کنند، تعامل آنها با صفحه به چه شکل است و… همجنین می توان در گوگل
آنالیتیکس Goal یا هدف تعیین کرد و آن را سنجید، مثال صفحه اتمام خرید یا thank you پیج سایت فروشگاهی می تواند به عنوان یک هدف برای سایت

فروشگاهی باشد.

آ�الیز رقبا با ابزار الکسا

با ابزار الکسا می توان رقبا را به خوبی بررسی کرد و می توان فهمید آنها روی چه کلماتی کار می کنند و از کدام کلمات ورودی بیشتری می گیرند، میزان محبوبیت
و سطح رقابت کلمات به چه شکل است و می توان آنها را با هر وبسایتی مقایسه کرد و امکانات زیاد دیگر.

Hotjar و ابزار Crazyegg آ�الیز با ابزار

از این دو ابزار برای بررسی رفتار کاربری در صفحات سایت استفاده می شود. به وسیله این دو ابزار می توان فهمید کاربران در کدام نقاط سایت تعامل بیشتری
دارند و در کدام نقاط تعامل برقرار نمی کنند و این دیتا را با Heat Map (نقشه حرارتی) ارزیابی کرد و حتی می توان ویدیو رفتار هر کاربر در سایت ها را مشاهده

کرد.

چه مدت طول می کشد تا سایت در گوگل باال �یاید؟

یکی از اولین سواالتی که کارفرمایان از سئو کاران می پرسند این است که چه زمان طول می کشد تا سایت من در صفحه ی اول گوگل باشد و یا خیلی از کسب و
کارها عجله دارند که یک ماهه سایتشان صفحه اول باشد. در اینجا باید بگویم که یک سایت به همین راحتی و در طی یکی دو ماه باال نمی آید. کمی صبر همراه با

انجام فعالیت های مستمر نیاز است. باال آمدن سایت به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند:

سختی کلمات کلیدی

یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی زمان باال آمدن سایت در پروسه سئو سایت همین دیفیکالتی (سختی) کلمات کلیدی است. هر چه دیفیکالتی باالتر باشد به این
معنا است که با این کلمه رقبای قدر و قوی (مانند دیجیکاال یا آپارات) باال هستند پس طول می کشد تا سایت باال بیاید. در نتیجه کلمات با سختی پایین تر

شانس بیشتری در زودتر باال آمدن دارند.

تعداد کلمات کلیدی

 در ابتدای پروژه مشخص می شود که چه تعداد کلمات کلیدی در سئو سایت اجرا می شود. حاال سوال این است آیا هر چه تعداد کلمات کلیدی بیشتر باشد
سایت دیرتر باال میاید؟ نه لزوما. هر کلمه کلیدی به سختی و میزان سرچ خودش بستگی دارد و نمی توان به طور کلی گفت. ممکن است از ۱۰ کلمه کلیدی هر ۱۰
تا دیفیکالتی پایینی داشته باشند و به سرعت در رتبه های برتر گوگل باشند. اما ممکن است فقط ۳ تا کلمه کلیدی داشته باشیم و دیفیکالتی باالیی مانند ۳۰

داشته باشند که هر ۳ ممکن است بعد از ۹ ماه تا یکسال در نتایج نمایش داده شوند.

میزان آپدیت

 عامل دیگر در باال آمدن سایت هر چه زودتر در گوگل، آپدیت های مداوم و مرتب هستند. به صورتی که دقیقا در یک ساعت مشخص سایت آپدیت شود. این
آپدیت می تواند شامل اضافه کردن محتوا روزانه، کامنت مارکتینگ، حل مشکالت تکنیکالی و سئو داخلی باشد. برای گوگل آپدیت های منظم و متناوب بسیار

خوشایند است و باعث می شود رتبه ی خوبی را به سایت دهد و امتیازی برای آن محسوب کند.

آپدیت های گوگل

 یکی از مهم ترین مواردی را که کارفرمایان باید آن را درک کنند این است که هر چند وقت یکبار گوگل آپدیت هایی می دهد و پس از هر آپدیت رتبه ی سایت
ها ممکن است افت داشته باشد. از آنجایی که در همان ابتدا پس از آپدیت و یا پس از گذشت روزها ممکن است متوجه نشویم این آپدیت در چه خصوصی
بوده است و چگونه باید سایت های خود را بروز کنیم، ممکن است سئو کار با کارفرما دچار مشکل شود. یک چیز ثابت درباره ی سئو وجود دارد و این است که
سئو قانون مشخص و تایید شده ای ندارد. نمی توانیم یک لیست بنویسیم و بگوییم با انجام همه ی این موارد ما رتبه ی یک گوگل می شویم. هر کاری را هم
که انجام می دهیم همگی بر اساس حدس و گمان هستند. پس بعد از هر آپدیت ممکن است افت رتبه داشته باشیم و پس از چند روز به جایگاه قبلی خود و یا

جایگاه بهتری باز گردیم و یا در رتبه ی بدتری رویم که نیازمند گذشت زمان و به روزرسانی های پی در پی برای بازگشتن به رتبه ی قبلی خود هستیم.

اگر بخواهیم خودمان سئو سایت را انجام دهیم چکار باید کنیم؟

سئو سایت یک علم ناشناخته است و بیشتر اصول و قواعدی که در آن به وجود آمده حاصل تجربه های افراد فعال این حوزه بوده و بعد ها با اثباتشان تبدیل به
اصول و قواعد شده اند ، بدون شک هر شخصی که پروژه سئو سایت قبول می کند باید حداقل روی چند سایت با حوزه های کاری مختلف مثل فروشگاهی،
گردشگری، خبری و … کار کرده باشد تا بتواند هر پروژه ای را به نتیجه مطلوب برساند. اما آیا همه افرادی که سئو کار می کنند این شرایط را دارند؟ در موارد

بسیاری می توان گفت خیر. پس با این حال شخص چطور می تواند این مسئولیت را بپذیر و خودش کار سئو سایت را انجام دهد؟

در چنین شرایطی اکثر افراد یا اکثر سازمان که خودشان نیروی انجام این کار را دارند و محدودیتی از بابت زمان ندارد از یک مشاور در کنار خود بهره می گیرند.
مشاوره سئو سایت برای افرادی که عالقه به این کار دارند و محدودیتی از بابت زمان ندارند بهترین گزینه است؛ همانطور که گفتیم سئو علمی کامال تجربی است،
اگر می خواهید کار سئو سایت را خودتان انجام دهید و درون سازمان تان باشد اما تجربه ای در این حوزه ندارید می توانید با یک مشاور سئو که رزومه خوبی

دارد و تجربه زیادی روی پروژه های مختلف دارد کارتان را پیش ببرید.

ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان عالوه بر خدمات سئو وب سایت ، خدمات مشاوره سئو سایت هم انجام می دهیم و پروژه های بسیاری را به صورت مشاوره
ای پیش بردیم. در خدمات مشاوره سئو و مشاوره دیجیتال مارکتینگ همه کار هایی که خودمان در پروژه های سئو سایت انجام می دهیم را جز به جز در جلسات
مشاوره آموزش می دهیم و یک چارچوب و سیستم تعیین می کنیم که کارها طبق برنامه و منظم پیش بروند و عالوه بر این خودمان کارهای سپرده شده را چک

و کنترل می کنیم. اگر می خواهید بیشتر با خدمات مشاوره سئو آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان آشنا شوید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

درخواست ب�رسی وبسایت شما به صورت رایگان
اگر می خواهید ما با شما تماس بگی��م فرم ��� را کامل کنید

نام و نام خانوادگی

ایمیل

URL وبسایت

شماره تماس

متن درخواست خود را وارد نمایید

ارسال اطالعات

سواالت متداول















ه��نه سئو سایت من چه قدر می شود؟

هزینه سئو سایت شما بسته به نوع کلمه ، میزان سختی کلمه و همچنین میزان رقابت در آن کلمه
متفاوت است با توجه به نیاز کسب و کار خود از پلن های قیمتی موجود ما میتوانید گزینه مناسب را

انتخاب کنید.

زمان مورد نیا� برای سئو سایت من چه مدت است؟

سئو �وش بهت�ی است یا تبلیغات کلیکی گوگل؟

ژانس دیجیتال مارکتینگ تابان �وش های مورد استفاده برای سئو سایت چیست؟ در آ

طراحی سایت چه ارتباطی به سئو سایت دارد؟

نحوه پرداخت برای سئو سایت به چه صورت است؟

آیا شما خدمات مشاوره سئو هم انجام می دهید؟
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آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان

 

بستری برای رشد کسب و کارها به همراه تیم

متخصص، ایده پرداز و پراشتیاق همراه همیشگی

شما در زمینه دیجیتال مارکتینگ برای باال بردن

برندتان و بخشیدن انرژی دوباره به کسب و

کارتان با آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان همراه

باشید.

ارتباط با ماشبکه های اجتماعی

 

آدرس: تهران - شهرک اکباتان - خیابان نفیسی -

خیابان عظیمی - پالک ۴۲ - واحد ۵

 

تلفن : 09123628295

 

info@dmtaban.com : ایمیل



© کلیه حقوق برای آژانس دیجیتال مارکتینگ تابان محفوظ می باشد.     
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