
 

 

 سئو و بهینه سازی سایت برای کسب و کارهای کوچک هنحو

خصوص اگر تیم کوچکی تواند برای شما بسیار دشوار باشد، بهی اندک میبهینه سازی موتورهای جستجو یا همان سئو با بودجه

های فراوانی که برای انتخاب پیش روی شماست، واقعاً الزم است به دنبال راهبردهایی باشید که اجرای داشته باشید. با وجود گزینه

 ترینتر کردن کارتان، ما تعدادی از ضروریحال بازدهی مناسبی برای شما داشته باشند. پس برای سادهها آسان بوده و درعینآن

 .تواند مفید باشدایم که برای شروع کارتان میراهبردهای سئو را فهرست کرده

 بهینه سازی صفحات سایت برای موبایل .1

یست بلکه یک ضرورت است. موبایل فرندلی بودن، عاملی در حال حاضر یک فاکتور مزیت ن بهینه سازی صفحات برای موبایل

رای شده بهای طراحیسایتآن را نادیده گرفت. وب سئو توان در موفقیترو نمیبندی سایت شما بوده و از اینتأثیرگذار در رتبه

 بهتری دارند. با ورود شاخص بندی عملکرداند، ازلحاظ رتبههایی که به این منظور طراحی نشدهصفحات موبایل در مقایسه با آن

mobile first index سایت خود را برای کاربران موبایل بهینه سازی کنید. این مورد در گوگل به صحنه ، منطقی است که وب

 :فهرست ما به دو دلیل اولویت دارد چرا که

 .امری بسیار حیاتی و ضروری است (1

 .اعمال آن بسیار ساده است (2

ها . آندهندهای متعددی به صورت رایگان این کار را برایتان انجام میتولید محتوایی مثل وردپرس با پالگین درواقع، سیستم های

 خابانت میانشان از را نظرتان مورد تم خوردن آب راحتیبه توانیدهای بهینه سازی شده برای موبایل دارند که میتعداد زیادی از تم

 .اشاره کرد صفحات سریع موبایل توان به پالگیناین زمینه می در فعال هایپالگین جمله از. کنید

 حضور محلی خود را با استنادهای محلی تعریف کنید .2

 توجه به اهمیت اگر صاحب یک کسب و کار محلی هستید، کسب یک حضور محلی قدرتمند برای دیده شدنتان ضروری است. با

ی های محلی براها و دادهها، کسب آمارهای مختلف آن هزینه کنید. یکی از این جنبهبهینه سازی محلی، منطقی است که برای جنبه

 05بندی جستجوی محلی، کارشناسان این حوزه، درمیان های رتبهدیده شدن در اینترنت است. در پژوهشی در مورد آخرین شاخصه

 .دانندها مربوط میدرصد را به لینک 11ها و حدود ها و استنادهای مربوط به نقل قولدرصد را به شاخص 13.31تقریباً شاخص برتر، 

 :شونداشاره کرده، استنادهای محلی، عمدتًا از سه روش حاصل می MOZ  طور که وبسایتهمان

به کسب و Yelp  های کسب و کار محلی، و اینترنت! مثالً، دایرکتوری/کتاب راهنمایهای دادهمحور، پلتفرم-های صنعتپلتفرم

درگاهی  GMB های محلی خود را توسعه دهندکند تا فهرستهای زیبایی و غیره کمک میها، بارها، سالنرستوران کارهایی مثل

های دولتی، سایتا، وبهتوانید از طریق وبالگها، شما میی صنایع است. به جز این فهرسترایج برای کسب و کارهای همه

 .ها و... نیز به استنادهای محلی دست یابیداپلیکیشن

لیدی ی حضور شما نقش کبه یاد داشته باشید که صرفا حضور آنالین و داشتن وبسایت موضوعیت ندارد بلکه صحت و دقت، در نحوه

د به وجاهت کاریتان لطمه بزند چرا که مخاطب شما توانهای مختلف میکند. وجود مغایرت در اطالعات شما در میان فهرستایفا می
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متفاوت  هایکند. اطمینان حاصل کنید که کسب و کارتان را در دایرکتوریها ایجاد میی منفی آنرا گمراه کرده و فضایی برای تجربه

 .به صورت یکسانی معرفی کرده باشید

 باشند وسان با توجه به اینکه در ایران ابزارهای مشابه کم میالزم به ذکر است برای کسب اطالعات در مورد کسب و کارهای یک

ها و کسب و کار ها دشوار و ... نیز در ایران فعالیتی ندارند ؛ جمع آوری داده برای استارتاپ Yelp همچنین اپلیکیشن هایی همچون

توانید اطالعات مورد نیازتان در مورد خت و میباشد . ما به زودی در وبسایت اکوموتیو به معرفی کامل استارتاپ ها خواهیم پردامی

 .کسب و کارهای مشابه را در آینده در وبسایت ما مشاهده نمایید

 ایجاد نقشه سایت .3

 «crawlability/قابلیت کراول»دهند، اشتباهات ناشی از ها ترافیک خود را از دست میسایتای که وبیکی از دالیل عمده

خواهید نتایج ترافیکی خود را افزایش دهید، باید در ابتدای سفر سئو به چنین مسائلی رسیدگی کنید. می هاست. بنابراین اگر واقعاً آن

ل ها به شکسایتتان را فهرست کنند، بدین ترتیب آندهد تا تمام صفحات وبی سایت به موتورهای جستجو اجازه مییک نقشه

موتورهای جستجو برای ایندکس کردن و مشاهده محتوای وبسایتمان  شوند. کراول شدن به این معناست کهکارآمدی کراول می

 .تر انجام خواهد گرفتکنند و حال اگر نقشه سایت داشته باشیم اینکار راحتها موظف میهایشان را به بررسی لینکربات

ها دست به انتخاب بزنید. یان آنتوانید در می سایت آنالین وجود دارد که میی نقشهی سایت ساده است. چند سازندهایجاد نقشه

 .باشدمی  Google Site Map ی سایتهای محبوب ایجاد نقشهزونهشوند یکی از افهایی که روی وردپرس میزبانی میبرای سایت

 !ید که ارزش کلیک کردن را دارندبر روی ساختن محتوایی تمرکز کن .4

تواند انجام دهد. عناصر اصلی در بهینه سازی هایی است که هر فرد به صورت شخصی میبهینه سازی محتوا یکی از بهترین شیوه

 .URLو  ، متا توضیحاتمحتوای شما از این قرارند: عنوان

ده طور که در زیر نشان داده شی کلیدی و اساسی در ابتدای آن شروع کنید ، هماناشتن کلمهدر ابتدا سعی نمایید عنوانتان را با گذ

اهده تواند در نتایج جستجو مشاست. سپس به سراغ قسمت توضیحات بروید؛ یعنی کلمات ابتدایی از محتوایتان که مخاطب شما می

سایت شما کلیک کنند. )توجه: محدودیت تعداد کاراکترهای ک وبکند تا روی لینکند. متا توضیحات مؤثر، بینندگان را متقاعد می

است. الزم به  سازی سئوبهینه ی مهمی ازافزایش یافته است.( درست کردن ساختار لینک هم جنبه 325به  165متا توضیحات از 

 .توان با حذف عبارات غیرضروری انجام دادرا کوتاه نگه دارید. این کار را می لینکهای خودد ذکر است تا حد امکان بای

 سایت خود جذابیت بصری بدهیدبه وب .5

ی باالتر در موتورهای جستجو است. وقتی یک ی کاربر و از آن طریق رسیدن به رتبهارتقای تجربه ی اصلی هر عملی در سئو،انگیزه

گیرد. پس مهم است که اولین تأثیری که سایت میکند، اولین تأثیر و برداشت را از ظاهر وبسایت شما مراجعه میکاربر به وب

 .العاده( باشدگذارید، خوب )یا حتی چه بهتر که فوقمی

« یغنای بصر»هایتان سایتتان را ازلحاظ ظاهری بهبود ببخشید. اطمینان حاصل کنید که پستاما چطور؟ سعی کنید طراحی وب

ازی سگذاری در یک شرکت فیلمدرصد بیشتر بازدیدکننده دارند. هرچند شاید سرمایه 49داشته باشند. مقاالت حاوی تصاویر مرتبط 

ه تواند آن ضربه و تأثیر اولیه را برایتان بای به نفعتان نباشد، اما یک ویدیوی توضیحی واقعاً میی فیلم، ازلحاظ بودجهبرای تهیه

https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/


 

 

توانید خودتان این کار را انجام دهید. ابزارهای طراحی اید، میای برای استخدام یک طراح در نظر نگرفتهارمغان بیاورد. اگر بودجه

 .مخاطب پسندتر شدن برند شما کمک کنند توانند بهرایگان زیادی وجود دارند که می

 هنگام تولید محتوا روی رهبری فکری متمرکز شوید .6

کند. پس در آغاز طراحی راهبرد محتوایی خود، همواره به تولید محتوایی هنوز هم در دنیای بازاریابی صدق می« محتوا پادشاه است»

ه است و با ها پرداخته نشداشد. مشکالتی را پیدا کنید که قباًل به آنب داشته ارزش خوانندگانتان برای  فرد بیندیشید کهمنحصربه

طور که در باال اشاره شد، از تصاویر در محتوای خود بهره بگیرید تا اطالعات را به ها ارائه دهید. همانمحتوای خود راهکاری برای آن

 .دهید ارائه تریجذاب  شکل

اشاره کرد که با  BufferApp توان بهای داشته است میاین استراتژی پیشرفت قابل مالحظه هایی که با استفاده ازاز جمله سایت

 .بازدید جذب کنند 155،555ماه اول  4دانند، توانستند در های مهمان که اطالعات ارزشمندی ارائه میای از پستنوشتن مجموعه

 ی سریعخالصه 

زرگ های بهایی است که شرایطی برابر با شرکتبر جستجوگرها از طریق روش برای کسب و کارهای کوچک، بهترین راه برای غلبه

سایتتان و موبایل فرندلی بودن است. راه عالی سازی محتوای وبگذارد. نخستین گام برای انجام این کار، بهینهدر اختیارشان می

ای برای کسب و کارهای کوچک به همراه لعادهاتواند مزایای فوقآوری استنادهای محلی است، حضور محلی خوب میدیگر، جمع

کننده خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که اولین دهید هم در موفقیت شما تعیینای که به مشتری ارائه میداشته باشد. شکل تجربه

 .برخوردتان با مخاطب از لحاظ بصری جذاب باشد

  

 


