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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

مطل��ب ذی��ل حاص��ل تجربی��ات و تحقیق��ات م��ا در زمین��ه پی��اده س��ازی و س��ئو 

س��ایت ه��ای فروش��گاهی م��ی باش��د . در ای��ن مطل��ب م��ا س��عی ک��رده ای��م ب��ه 

صورت��ی جام��ع نتای��ج بدس��ت آم��ده در زمین��ه س��ئو س��ایت ه��ای فروش��گاهی را 

در اختی��ار ش��ما ق��رار دهی��م. نمون��ه کاره��ای س��ئو س��ایت فروش��گاهی پون��ه مدی��ا 

در س��ایت قاب��ل بررس��ی م��ی باش��د.

در صورت��ی ک��ه م��ی خواهی��د خودت��ان س��ئو س��ایت فروش��گاهی را آغ��از کنی��د 

بهت��ر اس��ت در ابت��دای ام��ر مبان��ی س��ئو را کام��ل بدانی��د.در واق��ع کلی��ات س��ئو 

س��ایت فروش��گاهی ب��ا مبان��ی س��ئو تف��اوت چندان��ی ن��دارد.

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در س��ایت ه��ای فروش��گاهی ع��اوه ب��ر ج��ذب مخاط��ب 

ترقی��ب او ب��ه خری��د ه��م ب��ه مراح��ل انج��ام س��ئو س��ایت اضاف��ه م��ی ش��ود 

جزئی��ات س��ئو س��ایت فروش��گاهی کم��ی وس��یع ت��ر از جزئی��ات س��ئو س��ایت ه��ای 

ش��رکتی اس��ت.

در س��ال ه��ای اخی��ر تع��داد فروش��گاه ه��ای آنای��ن بس��یار زی��اد ش��ده ان��د و ای��ن 

تع��داد همچن��ان رو ب��ه رش��د اس��ت. اگ��ر ش��ما قص��د راه ان��دازی ی��ک فروش��گاه 

اینترنت��ی را داری��د پیش��نهاد م��ی کنی��م قب��ل از دس��ت زدن ب��ه ه��ر کاری ب��ا ی��ک 

متخص��ص س��ئو ب��ا تجرب��ه ش��روع ب��ه هم��کاری کنی��د ی��ا از او مش��اوره س��ئو الزم 

را دریاف��ت کنی��د.

ای��ن مطل��ب در خص��وص آم��وزش جام��ع س��ئو س��ایت فروش��گاهی اس��ت. م��ا 

س��عی ک��رده ای��م چال��ش ه��ا و مبان��ی س��ئو را ن��ام ببری��م .ب��ه ط��ور مث��ال تحقی��ق 

کلم��ات کلی��دی، معم��اری س��ایت، س��ئو تکنی��کال ، لین��ک س��ازی و تولی��د محت��وا در 

سایت های فروشگاهی در این مقاله برای شما توضیح داده شده است. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/1256-seo-basics
https://www.poonehmedia.com/1549-levels-of-seo
https://www.poonehmedia.com/seo-consultation
https://www.poonehmedia.com/keyword-in-seo
https://www.poonehmedia.com/1376-technical-seo
https://www.poonehmedia.com/keyword-in-seo
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

آمار ترافیک ورودی به سایت های فروشگاهی 

فروش��گاه ه��ای اینترنت��ی سالهاس��ت ک��ه در سراس��ر دنی��ا اف��راد زی��ادی را ب��ه 

س��مت خ��ود ج��ذب ک��رده ان��د. از آنجای��ی ک��ه فرهن��گ خری��د اینترنت��ی در ای��ران 

نی��ز رو ب��ه رش��د اس��ت اگ��ر ش��ما قص��د ف��روش محص��ول خ��ود را داری��د طراح��ی 

ی��ک فروش��گاه اینترنت��ی ب��رای ش��ما فوای��د بس��یاری خواه��د داش��ت. 

ام��ا داش��تن ی��ک فروش��گاه اینترنت��ی ب��ه تنهای��ی کفای��ت نمیکن��د ش��ما بای��د ای��ن 

س��ایت را از نظ��رات مختل��ف بهین��ه کنی��د ت��ا ب��ه موفقی��ت دس��ت پی��دا کنی��د. 

روش ه��ای بهین��ه س��ازی س��ایت فروش��گاهی در ادام��ه مطل��ب توضی��ح داده ش��ده 

اس��ت.  

ب��رای بهت��ر فروخت��ن اجن��اس بای��د بهت��ر دی��ده ش��وید. همانط��ور ک��ه در فروش��گاه ه��ای 

فیزیک��ی س��عی م��ی کنن��د مغ��ازه خ��ود را در بهتری��ن نقط��ه ش��هر ب��رای 

ش��غل م��ورد نظ��ر خ��ود انتخ��اب کنن��د. مث��اً راس��ته کاش��ی ف��روش ه��ا، ای��ن 

باع��ث م��ی ش��ود مش��تریان بیش��تری ک��ه قص��د خری��د کاش��ی دارن��د ب��ه ای��ن 

مغازه ها مراجعه کند .

در وب س��ایت فروش��گاهی یک��ی از روش��های تبلیغ��ات ک��ه کم��ک می کن��د مخاطب 

بیش��تری از مغ��ازه ش��ما بازدید کند س��ئو وب س��ایت فروش��گاهی شماس��ت.

س��ئو وبس��ایت کم��ک میکن��د ش��ما در نتای��ج جس��تجو رتب��ه باالت��ری بدس��ت 

بیاوری��د ی��ا ب��ه ط��ور س��اده ام��کان دی��ده ش��دن س��ایت ش��ما توس��ط کارب��ر را ب��اال 

میب��رد. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

اهمی��ت ای��ن موض��وع ب��ه ای��ن خاط��ر اس��ت ک��ه ام��روزه ه��ر ف��ردی ک��ه قص��د 

خری��د دارد اول کاالی م��ورد نظ��ر خ��ود را در گ��وگل س��رچ میکن��د. اگ��ر ش��ما در 

گ��وگل رتب��ه باالی��ی داش��ته باش��ید ترافی��ک و مش��تری بیش��تری نی��ز خواهی��د 

داش��ت.

در زی��ر چن��د آم��ار جهان��ی در خص��وص ترافی��ک ورودی ب��ه فروش��گاه ه��ای اینترنتی 

را ب��رای ش��ما آورده ایم. 

م��ا در پون��ه مدی��ا ب��ه دنب��ال آم��ار مش��ابهی ب��رای ای��ران گش��تیم ام��ا متاس��فانه 

نتوانس��تیم چی��زی پی��دا کنی��م در صورت��ی ک��ه ش��ما م��ی دانی��د جای��ی ای��ن آم��ار 

ب��رای ای��ران وج��ود دارد لطف��ا ب��ه وس��یله کامن��ت زی��ر همی��ن پس��ت م��ا را از 

منب��ع آن آگاه کنی��د.

•44% از مردم خرید اینترنتی خود را از موتور گوگل شروع میکنند.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

•37.5% از کل ترافیک سایت ها از موتورهای جستجو وارد میشود.

•23.6% از خرید ها در سایت های فروشگاهی از ترافیک طبیعی است.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن اطاع��ات بیای��د بری��م س��راغ اس��تراتژی های��ی ک��ه میت��وان 

پی��اده س��ازی ک��رد.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

تفاوت سئو سایت فروشگاهی و سئو یک وبسایت

خیل��ی از اف��راد فک��ر میکنن��د س��ئو وبس��ایت و س��ئو س��ایت فروش��گاهی تف��اوت 

خاص��ی ن��دارد و ه��ر ک��س س��ئو وبس��ایت را انج��ام داده باش��د میتوان��د ب��ه 

راحت��ی س��ئو ی��ک س��ایت فروش��گاهی را نی��ز انج��ام بده��د. ای��ن صحب��ت مث��ل 

ای��ن میمان��د ک��ه م��ا تم��ام متخص��ص ه��ای عل��م پزش��کی را مش��ابه ه��م ف��رض 

کنی��م و بگی��م کس��ی ک��ه متخص��ص قل��ب اس��ت میتوان��د جراح��ی مغ��ز و اعص��اب 

ه��م انج��ام بده��د. درس��ت اس��ت ک��ه تم��ام متخصصی��ن در ای��ن زمین��ه دوره ی 

پزش��کی عموم��ی )در اینج��ا مبان��ی س��ئو( را پش��ت س��ر گذاش��ته ان��د ام��ا ه��ر 

ک��دام ی��ک تخص��ص متف��اوت دارن��د. 

ای��ن یک��ی از دالیل��ی اس��ت ک��ه پون��ه مدی��ا ب��رای س��ئو س��ایت ه��ا از اف��رادی 

اس��تفاده میکن��د ک��ه در ی��ک زمین��ه خ��اص نمون��ه کار دارن��د. 

پ��س فهمیدی��م در ش��اخه ه��ای مختل��ف س��ئو تف��اوت وج��ود دارد از جمل��ه ای��ن 

تف��اوت ه��ا ای��ن اس��ت ک��ه در ی��ک فروش��گاه آنای��ن ش��ما ب��ا مت��ن و وب��اگ 

زی��اد س��ر و کار نداری��د ک��ه بتوانی��د ب��ا نوش��تن ی��ک مطل��ب طوالن��ی و جام��ع ب��ه 

س��ئو وب س��ایت خ��ود کم��ک کنی��د در صورت��ی ک��ه یک��ی از روش های��ی ک��ه ب��رای 

س��ئو وبس��ایت ه��ای ش��رکتی پیش��نهاد میش��ود تولی��د محت��وای طوالن��ی اس��ت.

یک��ی دیگ��ر از ای��ن تف��اوت ه��ا در ب��روز رس��انی ه��ای دوره ای دی��ده میش��ود. در 

ی��ک وبس��ایت مطلب��ی ک��ه ش��ما مینویس��ید ممک��ن اس��ت بع��د از چندی��ن م��اه 

ی��ا حت��ی چندی��ن س��ال نی��از ب��ه تغیی��ر داش��ته باش��د ام��ا در س��ایت فروش��گاهی 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

تغیی��رات ب��ه ص��ورت روزان��ه نی��ز اتف��اق م��ی افتن��د.

اجن��اس ش��ما تم��ام میش��ود، جن��س ه��ای جدی��د اضاف��ه م��ی کنی��د، تخفی��ف های 

خ��اص ب��رای اجن��اس ق��رار میدهی��د و ... 

ای��ن ج��ا بح��ث کام��اً متف��اوت و تخصص��ی اس��ت. س��ئو س��ایت فروش��گاهی 

چالش های متفاوتی نسبت به سئو یک وبسایت معمولی دارد. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

چالش های سئو سایت فروشگاهی

م��وارد ذی��ل چال��ش های��ی هس��تند ک��ه ش��ما ب��رای بهین��ه س��ازی ی��ک س��ایت 

فروش��گاهی ب��ا آنه��ا مواج��ه خواهی��د ش��د:

•ساخت فروشگاه اینترنتی بدون برنامه ریزی برای سئو سایت:
س��ئو و بهین��ه س��ازی وب س��ایت بای��د از هم��ان مراح��ل ابتدای��ی طراح��ی س��ایت 

ش��روع ش��ود ت��ا باع��ث ات��اف وق��ت , هزین��ه ه��ای اضاف��ی و حت��ی شکس��ت 

پ��روژه نش��ود. اگ��ر ه��دف اصل��ی ش��ما از س��ئو فروش��گاه اینترنت��ی افزای��ش ف��روش 

و درآم��د اس��ت در ابت��دا بهت��ر اس��ت ک��ه کام��اً ب��ا مفه��وم س��ئو آش��نا باش��ید.

یک��ی از اش��تباهات صاحب��ان وب س��ایت ه��ا ای��ن اس��ت ک��ه وقت��ی ب��ه نتیج��ه 

مطل��وب خ��ود دس��ت پی��دا کردن��د س��ئو را ره��ا م��ی کنن��د. در حال��ی ک��ه ش��ما باید 

ب��ه ص��ورت دائ��م رتب��ه بن��دی، ترافی��ک، ف��روش، مش��تریان، ن��رخ تبدی��ل و ... را 

چ��ک و بررس��ی کنی��د ت��ا بتوانی��د از رقب��ای خ��ود پیش��ی بگیری��د.

• محتوای تکراری:
ای��ن موض��وع را میت��وان ب��ا ی��ک مث��ال س��اده توضی��ح داد. ف��رض کنی��د ش��ما یک 

فروش��گاه اینترنت��ی کاش��ی داری��د در اینج��ا توضیح��ی ک��ه ب��رای کاش��ی ش��ماره 1 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

در رن��گ س��فید و کاش��ی ش��ماره 2 در رن��گ طوس��ی م��ی نویس��ید بس��یار ب��ه ه��م 

ش��باهت خواهن��د داش��ت ای��ن موض��وع باع��ث میش��ود موت��ور جس��تجو محت��وای 

ش��ما را تک��راری ببین��د و س��ایت ش��ما را جریم��ه کن��د. متاس��فانه محت��وای تک��راری 

در س��ایت ه��ای فروش��گاهی اجتن��اب ناپذی��ر هس��تند م��ا در ادام��ه مطل��ب راه 

ح��ل ای��ن مش��کل را ب��ه ط��ور کام��ل توضی��ح داده ای��م.

•بروز رسانی های پی در پی:
فروش��گاه ه��ای اینترنت��ی نی��از ب��ه ب��روز رس��انی ه��ای م��داوم دارن��د. ب��ا توج��ه ب��ه 

ت��ورم و تغیی��رات قیم��ت در کش��ور م��ا ای��ن موض��وع ب��رای قیم��ت محص��والت از 

اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت. ش��ما بای��د ب��ا ی��ک برنام��ه ری��زی و ه��دف گی��ری 

درس��ت بتوانی��د کااله��ا و محص��والت خ��ود را بهین��ه کنی��د. اگ��ر کاالی��ی تم��ام ش��د 

ع وق��ت ب��ه س��ایت  اتم��ام موج��ودی آن مش��خص باش��د. کااله��ای جدی��د در اس��ر

اضاف��ه بش��وند.

• اسکیما:
اس��کیما ب��رای نش��ان داده ش��دن در نتای��ج گ��وگل بس��یار مه��م اس��ت. اگ��ر ش��ما 

روی قیم��ت محص��ول خ��ود تبلیغ��ات انج��ام میدهی��د ام��ا ای��ن قیم��ت در نتای��ج 

گ��وگل نش��ان داده نمیش��ود. س��ایت ش��ما رتب��ه باالی��ی بدس��ت نخواه��د آورد. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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گ��وگل در س��ال ه��ای اخی��ر ه��وش باالی��ی ب��ه دس��ت آورده اس��ت و ای��ن موض��وع 

کم��ک میکن��د رتب��ه بن��دی س��ایت ه��ا را ب��ا دق��ت بیش��تری انج��ام ده��د. ش��ما 

ب��ا اس��تفاده از اس��کیما میتوانی��د امتی��از محص��ول، توضیح��ات، موج��ودی و... را 

در نتای��ج گ��وگل نش��ان دهی��د. اس��کیما ب��رای فروش��گاه ه��ای اینترنت��ی ی��ک ام��ر 

ض��روری اس��ت.

• بررسی رقبا:
آنالی��ز رقب��ا در طراح��ی س��ایت ه��ای اینترنت��ی از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت 

چ��را ک��ه ای��ن ق��دم مس��یر حرک��ت ش��ما را مش��خص خواه��د ک��رد. اگ��ر ش��ما 

رقی��ب س��ایتی مث��ل دیج��ی کاال هس��تید بای��د از ابت��دای کار ب��ا اس��تراتژی ه��ای 

خ��اص جل��و بیای��د وگرن��ه احتم��ال موفقی��ت ش��ما نزدی��ک ب��ه صف��ر خواه��د ب��ود. 

 E-commerce seo کارشناس��ان س��ئو پون��ه مدی��ا ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک ه��ای

بهتری��ن نتای��ج را ب��رای س��ئو س��ایت فروش��گاهی ش��ما رغ��م میزنن��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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انتخاب استراتژی سئو سایت فروشگاهی

هنگام��ی ک��ه م��ی خواهی��د اس��تراتژی س��ئو س��ایت فروش��گاهی را انتخ��اب کنی��د 

بای��د عوام��ل مختلف��ی را بررس��ی کنی��د و ب��ا توج��ه ب��ه نتایج��ی ک��ه از ای��ن بررس��ی ه��ا 

بدس��ت م��ی آوری��د ی��ک راه درس��ت را ب��رای موفقی��ت س��ایت انتخ��اب کنی��د. 

انتخ��اب اس��تراتژی س��ئو ب��ا توج��ه ب��ه الم��ان ه��ا مختلف��ی از جمل��ه: آنالی��ز رقب��ا، 

بررس��ی س��ختی کلم��ات کلی��دی، مش��اوره گرفت��ن از رقب��ا )در ص��ورت ام��کان(، 

بررس��ی بودج��ه، بررس��ی ب��ازار ه��دف، نیازه��ای تولی��د محت��وا و ... انج��ام میش��ود.

ف��رض کنی��د ش��ما میخواهی��د گوش��ی هم��راه سامس��ونگ ن��وت 10 بفروش��ید. اگ��ر 

بخواهی��د ب��ا اس��تفاده از کلم��ه کلی��دی "گوش��ی سامس��ونگ" در ص��در نتای��ج 

گ��وگل باش��ید ب��دون اس��تفاده از تبلیغ��ات گ��وگل (Google AdWords)  ام��کان پذی��ر 

نخواه��د ب��ود چ��را ک��ه س��ایتهای ب��زرگ و ش��ناخته ش��ده نتای��ج اول را ب��رای ای��ن 

کلم��ات بدس��ت آورده ان��د و ب��ه راحت��ی آن را از دس��ت نخواهن��د داد. ام��ا اگ��ر 

اس��تراتژی ش��ما انتخ��اب کلم��ه کلی��دی "قیم��ت گوش��ی سامس��ونگ ن��وت 10" 

باش��د احتم��ال ب��اال آم��دن رتب��ه ش��ما چن��د براب��ر خواه��د ش��د. پ��س انتخ��اب 

اس��تراتژی درس��ت در س��ئو فروش��گاه اینترنت��ی بس��یار مه��م اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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تحقیق کلمه کلیدی برای سئو سایت فروشگاهی

جس��تجوی کلم��ه کلی��دی یک��ی از اص��ول س��ئو فروش��گاه اینترنت��ی اس��ت. چ��را؟ 

ب��ه ای��ن خاط��ر ک��ه تحقی��ق کلم��ه کلی��دی ش��ما را از تم��ام اقدامات��ی ک��ه در س��ئو 

انج��ام خواهی��د داد آگاه میس��ازد.

ب��دون کلم��ه کلی��دی بهین��ه س��ازی محص��والت و صفح��ات غی��ر ممک��ن اس��ت. 

ب��اور بکنی��د ی��ا ن��ه، لیس��ت کلم��ات کلی��دی س��ئو تکنی��کال را نی��ز تح��ت تاثی��ر قرار 

میده��د. ب��ه ای��ن خاط��ر ک��ه معم��اری س��ایت و URL ه��ا بای��د کلم��ات کلی��دی را 

نی��ز در نظ��ر بگیرن��د.

همانط��ور ک��ه میبینی��د تحقی��ق کلم��ات کلی��دی ی��ک ام��ر بس��یار مه��م برای س��ایت 

فروش��گاهی اس��ت. در زی��ر روش های��ی آم��ده ک��ه میتوانی��د ب��ا اس��تفاده از آنه��ا 

اصطاح��ات مناس��ب را ب��رای مش��تریان خ��ود پی��دا کنی��د و بهتری��ن کلم��ات کلیدی 

را از بی��ن آنه��ا انتخ��اب کنی��د.

• چگون��ه کلم��ات کلی��دی را ب��رای محص��والت فروش��گاه اینترنت��ی خ��ود و صفح��ات 
دس��ته بن��دی پی��دا کنی��م؟

بیش��تر تحقیق��ات کلم��ات کلی��دی روی "کلم��ات کلی��دی اطاعات��ی " تمرک��ز دارن��د. 

ای��ن کلم��ات، کلی��د واژه ه��ای مهم��ی هس��تند ک��ه ف��رد در موت��ور جس��تجو ب��رای 

پی��دا ک��ردن محت��وای "چگون��ه ..." س��رچ میکن��د. )چگون��ه میتوان��م کی��ک ش��کاتی 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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غ درس��ت کن��م؟، چگون��ه س��ایت خ��ود را س��ئو کن��م؟ و ...( ب��دون تخ��م م��ر

ب��ا اینک��ه کلم��ات کلی��دی اطاعات��ی ج��ای خ��ود را در س��ایت فروش��گاهی دارن��د 

بیش��تر کلم��ات ش��ما ح��ول مح��ور محص��والت انتخ��اب خواه��د ش��د.)مثاً: طراح��ی 

س��ایت فروش��گاهی، س��رامیک ش��ش ضلع��ی، کف��ش ورزش��ی قرم��ز(

ای��ن موض��وع ب��ه ای��ن معن��ی اس��ت ک��ه ش��ما بای��د تحقی��ق کلم��ات کلی��دی را ب��ا 

تمرک��ز روی محص��والت خ��ود انتخ��اب کنی��د.

جستجوی کلمه کلیدی در سایت های رقبا

اگ��ر قص��د راه ان��دازی ی��ک س��ایت اینترنت��ی را داری��د ب��ه احتم��ال زی��اد دیج��ی کاال 

یک��ی از رقب��ای ش��ما اس��ت. ب��ا جس��تجوی کلم��ات کلی��دی خ��ود در ای��ن س��ایت 

میتوانی��د ی��ک لیس��ت از پیش��نهادات ب��رای آن کلم��ه را مش��اهده کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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همانط��ور ک��ه مش��اهده میکنی��د دیج��ی کاال پیش��نهادات متفاوت��ی را ب��رای ای��ن 

کلم��ه کلی��دی ارائ��ه میده��د. )ب��ه ای��ن دس��ته کلم��ات، کلی��د واژه ه��ای بلن��د نی��ز 

میگوین��د.( کلم��ات کلی��دی بلن��د رقب��ای کمت��ری نی��ز دارن��د. 

ای��ن عم��ل را ب��رای محص��والت مختل��ف در س��ایت خ��ود تک��رار کنی��د ت��ا دس��ته ای 

از کلم��ات کلی��دی بلن��د بدس��ت بیاوری��د.

نکت��ه مه��م: دیج��ی کاال در بعض��ی مواق��ع دس��ته ای ک��ه کلم��ه ش��ما در آن ق��رار 

گرفت��ه را نی��ز نش��ان خواه��د داد. ش��ما میتوانی��د از ای��ن پیش��نهادات ب��رای 

دسته های خود نیز استفاده کنید.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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Keyword tool ابزار

اب��زار Keyword tool یک��ی از ابزاره��ای مناس��ب ب��رای پی��دا ک��ردن کلم��ات کلی��دی 

اس��ت. ب��رای اس��تفاده از آن کافیس��ت کلم��ه کلی��دی م��ورد نظ��ر را وارد کنی��د و 

ای��ن اب��زار ب��ه ش��ما کلم��ات کلی��دی بلن��د مرتب��ط را ارائ��ه خواه��د داد.

ای��ن روش از جس��تجوی کلم��ه کلی��دی در س��ایت ه��ای رقی��ب س��ریع ت��ر اس��ت 

و ب��ه ش��ما تع��داد کلم��ات کلی��دی بیش��تری نی��ز پیش��نهاد میده��د. البت��ه ب��رای 

اس��تفاده تخصص��ی از ای��ن اب��زار ش��ما بای��د اش��تراک س��الیانه پرداخ��ت کنی��د. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://keywordtool.io/
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بررسی دسته بندی های رقبا در سایت فروشگاهی

از آنجای��ی ک��ه پون��ه مدی��ا ب��رای چندی��ن س��ایت فروش��گاهی مش��اوره داده اس��ت 

ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یده ای��م ک��ه بیش��تر ای��ن س��ایت ه��ا دس��ته بن��دی ه��ای 

خ��ود را ب��رای کلم��ات کلی��دی ب��ه ص��ورت شانس��ی انتخ��اب میکنن��د. درس��ت 

اس��ت ک��ه آنه��ا کم��ی روی ای��ن دس��ته بن��دی فک��ر میکنن��د و ش��اید ب��ه نظ��ر ف��رد 

دس��ته بن��دی ه��ا کام��ل و ای��ده ال باش��د ام��ا در آخ��ر ای��ن دس��ته بن��دی ه��ا از 

س��طح م��ورد نظ��ر پایی��ن ت��ر اس��ت. ای��ن ی��ک اش��تباه خیل��ی ب��زرگ اس��ت.

ب��ا اینک��ه دس��ته بن��دی ه��ا ب��ه ان��دازه صفح��ه محص��والت باع��ث ترغی��ب مش��تری 

نمیش��وند ام��ا هن��وز ه��م روی خری��د تاثی��ر دارن��د. پ��س بهت��ر اس��ت ک��ه ب��رای 

پی��دا ک��ردن کلم��ه کلی��دی مناس��ب دس��ته بن��دی خ��ود وق��ت بگذاری��د.

بهترین راه برای این کار چیست؟

ب��ه دس��ته بن��دی رقب��ای خ��ود ن��گاه کنی��د ی��ا از ی��ک مش��اور س��ئو ب��رای دس��ته 

بن��دی محص��والت کم��ک بگیرید.هیچ��گاه دس��ته بن��دی خ��ود را ب��ا بررس��ی ی��ک 

رقی��ب انتخ��اب نکنی��د ش��ما بای��د چندی��ن س��ایت را مش��اهده ک��رده و س��پس 

تصمی��م گی��ری کنی��د.

اگ��ر در مقاب��ل دیج��ی کاال رقاب��ت میکنی��د در قس��مت دس��ته بن��دی کاال ه��ا 

میتوانی��د دس��ته ه��ای اصل��ی ای��ن س��ایت را مش��اهده کنی��د.

روی گزین��ه هم��ه دس��ته بن��دی ه��ای کاال ه��ا نگ��ه داری��د. میتوانی��د ب��ا کلی��ک روی 

گزین��ه هم��ه ی دس��ته بن��دی ه��ا ی��ک زی��ر مجموع��ه کام��ل را مش��اهده کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ب��ه احتم��ال زی��اد ای��ن لیس��ت ب��رای س��ایت ش��ما ب��زرگ اس��ت، ش��ما فق��ط بای��د 

روی دس��ته ای ک��ه بیش��تر ب��ه ش��ما ارتب��اط دارد کلی��ک کنی��د و زی��ر دس��ته ه��ای 

آن را بررس��ی کنید.مث��ا در دس��ته خان��ه و آش��پزخانه قس��مت آش��پزخانه ب��ه س��ایت 

ش��ما ارتب��اط دارد. ش��ما میتوانی��د در ای��ن قس��مت ب��ه دنب��ال کلم��ات کلی��دی 

مرتب��ط ب��ا س��ایت خ��ود بگردی��د.

نکت��ه تخصص��ی: اگ��ر دس��ته ش��ما ب��ه نوع��ی خ��اص اس��ت ای��ن همت��ا ب��ودن را 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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در کلم��ات کلی��دی خ��ود ذک��ر کنی��د. ب��رای مث��ال میتوانی��د در فروش��گاه اینترنت��ی 

ف��روش ل��وازم آش��پزخانه خ��ود ب��ه ج��ای اس��تفاده از کلم��ه "قابلم��ه تفل��ون " از 

کلم��ه "قابلم��ه تفل��ون ب��ا اختصاص��ی تری��ن رن��گ ه��ا " اس��تفاده کنی��د. ای��ن 

کلم��ات رقب��ای کمت��ری دارن��د و بهت��ر میت��وان آنه��ا را ه��دف ق��رار داد.

ویکی پدیا

ویک��ی پدی��ا یک��ی از بهتری��ن م��کان ه��ا ب��رای پی��دا ک��ردن کلم��ات کلی��دی اس��ت. 

مث��ل صفح��ه دس��ته بن��دی در س��ایت رقب��ا ویک��ی پدی��ا تم��ام م��وارد را ب��ا توج��ه 

ب��ه کلم��ه کلی��دی و دس��ته مرت��ب ک��رده اس��ت. ب��ه زب��ان دیگ��ر ای��ن س��ایت 

قس��مت س��خت کار را ب��رای ش��ما انج��ام داده اس��ت.

 

ب��ه مث��ال زی��ر ب��رای اس��تفاده از ویک��ی پدی��ا ب��رای پی��دا ک��ردن کلم��ات کلی��دی 

توج��ه کنی��د. اول کلم��ه کلی��دی خ��ود را در س��ایت وارد کنی��د. مث��اً کلم��ه "طراح��ی 

وب" را جس��تجو کنی��د. مت��ن نوش��ته ش��ده را مطالع��ه کنی��د و از درون آن کلم��ات 

کلی��دی را ک��ه ب��رای ش��ما مناس��ب هس��تند پی��دا کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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حواس��تان باش��د ک��ه ب��ه قس��مت محتوی��ات نی��ز توج��ه کنی��د، ای��ن تک��ه از مت��ن 

نی��ز گاه��ی ب��ه ش��ما کم��ک میکن��د کلم��ات کلی��دی مناس��ب ب��رای دس��ته ه��ای 

خ��ود پی��دا کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C


22سئو سایت فروشگاهی 

سئو سایت فروشگاهیپونه مدیا

روش صحیح استفاده از کلمه کلیدی در صفحات محصول و دسته بندی

ح��اال ک��ه ی��ک لیس��ت از کلم��ات کلی��دی مناس��ب در دس��ترس داری��د ای��ن س��وال 

پی��ش می��اد ک��ه از ک��دام ی��ک از آنه��ا اس��تفاده کنی��د. ب��رای اینک��ه ب��ه ج��واب ای��ن 

س��وال دس��ت پی��دا کنی��د چه��ار مرحل��ه زی��ر را دنب��ال کنی��د.

1. حجم جستجو کلمات کلیدی در سایت های فروشگاهی 

2. انتخاب کلمه کلیدی مناسب محصول در سایت های فروشگاهی

3. تعیین هدف تجاری در سایت های فروشگاهی

4. رقبا در سایت های فروشگاهی

1. حجم جستجو کلمات کلیدی در سایت های فروشگاهی

ای��ن یک��ی از مهمتری��ن عناص��ر در بررس��ی کلم��ات کلی��دی اس��ت. چ��را ک��ه اگ��ر 

کس��ی کلم��ه ش��ما را س��رچ نکن��د مه��م نیس��ت ک��ه ای��ن کلم��ه چق��در باع��ث 

تبدی��ل مش��تری میش��ود ی��ا چق��در در گ��وگل رقی��ب دارد.

هی��چ راه��ی ب��رای اینک��ه م��ن ب��ه ش��ما بهتری��ن حج��م جس��تجو را نش��ان ب��دم 

وج��ود ن��دارد. در بعض��ی تج��ارت ه��ا 001 جس��تجو در م��اه خیل��ی اس��ت در بعض��ی 

دیگ��ر 10 ه��زار جس��تجو در م��اه نی��ز مناس��ب نیس��ت.

ب��ا گذش��ت زم��ان ش��ما درک میکنی��د ک��ه چ��ه مق��دار "حج��م ب��اال" و چ��ه مق��داری 

"حج��م پایی��ن " در جس��تجو ب��رای تج��ارت ش��ما اس��ت. ب��رای پی��دا ک��ردن حج��م 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ی��ک کلم��ه کلی��دی فق��ط کافیس��ت وارد Google keyword planner بش��وید تع��داد 

جس��تجوها را در قس��مت Avg. monthly searches  پی��دا خواهی��د ک��رد.

نکت��ه تخصص��ی: بعض��ی کلم��ات کلی��دی تغیی��ر حج��م فصل��ی دارن��د. مثا ش��ما در 

زمس��تان تع��داد جس��تجوهای بیش��تری ب��رای "پالت��و بلن��د" خواهی��د داش��ت ت��ا در 

تابس��تان. ام��ا تع��داد زی��ادی از کلم��ات کلی��دی وج��ود دارن��د ک��ه در ط��ول س��ال 

پس��تی و بلن��دی خواهن��د داش��ت. 

دلی��ل ای��ن اتف��اق چیس��ت؟ هی��چ ک��س نمیدان��د. ام��ا مه��م اس��ت ک��ه ای��ن 

تغیی��رات را در نظ��ر بگیری��د. 

ب��رای پی��دا ک��ردن تغیی��ر حج��م کلم��ات در م��اه آن را در اب��زار  KWFinder جس��تجو 

کنی��د و نتای��ج ماهان��ه را پی��دا کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://kwfinder.com/
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2. انتخاب کلمه کلیدی مناسب محصول برای سایت فروشگاهی

بیای��د بگی��م ش��ما کلم��ه کلی��دی مناس��ب را پی��دا کردی��د و ای��ن کلم��ه تع��داد 

خیل��ی زی��ادی جس��تجو ب��ه خ��ودش اختص��اص میده��د. آی��ا ش��ما االن برن��ده ب��ه 

حس��اب م��ی آیی��د؟ خی��ر اینط��ور نیس��ت. چ��را ک��ه ممک��ن اس��ت ای��ن کلم��ه ب��رای 

محصول��ی ک��ه س��ایت ش��ما میفروش��د مناس��ب نباش��د. اگ��ر کلم��ه کلی��دی ش��ما به 

مق��دار کم��ی ه��م ب��ا محصول��ی ک��ه میفروش��ید ف��رق داش��ته باش��د مش��تری ب��ه 

خری��دار تبدی��ل نخواه��د ش��د.

پ��س قب��ل از اینک��ه ب��ه مرحل��ه بع��د بروی��د بررس��ی کنی��د ک��ه ای��ن کلم��ه ب��رای 

ش��ما مناس��ب اس��ت ی��ا خی��ر.

ف��رض کنی��د س��ایت ش��ما چ��ای س��بز کیس��ه ای ژاپن��ی میفروش��د و ش��ما کلم��ه 

کلی��دی  " matcha green tea powder "را پی��دا و انتخ��اب ک��رده ای��د. ای��ن در حال��ی 

اس��ت ک��ه ش��ما ب��رگ چ��ای س��بز نم��ی فروش��ید و فق��ط چ��ای کیس��ه ای س��بز 

داری��د. ممک��ن اس��ت ک��ه ش��ما بتوانی��د ی��ا ای��ن دس��ته بعض��ی از مش��تریان را 

ب��ه خری��د ترغی��ب کنی��د ام��ا ای��ن کار س��ختی اس��ت. ب��رای همی��ن بهت��ر اس��ت 

اول روی کلم��ات کلی��دی مخص��وص خودت��ان تمرک��ز کنی��د و بع��د از آن ب��ه س��راغ 

دس��ته ه��ای دیگ��ر بروی��د.

ب��ا اینک��ه ممک��ن اس��ت ای��ن کلم��ه کلی��دی جس��تجوهای کمت��ری دریاف��ت کن��د 

ب��از ه��م ب��ه ش��ما پیش��نهاد میدهی��م از کلم��ه ای مث��ل "چ��ای س��بز کیس��ه ای 

آنای��ن" اس��تفاده کنی��د.

ح��اال ک��ه لیس��تی از کلمات��ی ک��ه اف��راد جس��تجو میکنن��د را در اختی��ار دارید)ک��ه ب��ا 

محص��والت س��ایت ش��ما همخوان��ی دارد( وق��ت ای��ن اس��ت ک��ه ببینی��د آی��ا ای��ن 

جس��تجوگران قص��د خری��د دارن��د ی��ا ن��ه.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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3. تعیین محبوبیت کلمه کلیدی در سایت های فروشگاهی

آی��ا رتب��ه اول باالتری��ن حج��م جس��تجوی کلم��ه کلی��دی را داری��د؟ ای��ن خیل��ی 

عال��ی اس��ت. آی��ا رتب��ه اول ب��رای کلم��ه ای را داری��د ک��ه اف��راد کم��ی آن را جس��تجو 

میکنن��د؟ ای��ن موض��وع از اهمی��ت کمت��ری برخ��وردار اس��ت.

پ��س قب��ل از اینک��ه روی ی��ک کلم��ه تاکی��د کنی��د بای��د ای��ن نکت��ه را در نظ��ر 

بگیری��د ک��ه چ��ه تع��داد اف��رادی آن را جس��تجو میکنن��د.

خوش��بختانه بررس��ی ای��ن ام��ر با الکس��ا بس��یار س��اده اس��ت. ابت��دا ن��رخ محبوبیت 

را در ای��ن اب��زار بررس��ی کنید.

ای��ن ن��رخ نش��ان میده��د چ��ه تع��داد اف��رادی در م��اه ای��ن کلم��ه را جس��تجو 

میکنن��د. هرچ��ه ای��ن ع��دد ب��ه ص��د نزدی��ک ت��ر باش��د کلم��ه کلی��دی از محبوبی��ت 

بیش��تری برخ��وردار اس��ت. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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4. رقابت در کلمات کلیدی برای سایت فروشگاهی

در آخ��ر وق��ت ای��ن اس��ت ک��ه ببینی��د کس��ب رتب��ه اول در گ��وگل چق��در س��خت 

اس��ت. در الکس��ا کلم��ه کلی��دی م��ورد نظ��ر خ��ود را وارد کنی��د ع��ددی ک��ه در 

قس��مت competition ب��ه ش��ما نش��ان میده��د می��زان س��ختی ای��ن کلم��ه از 100 را 

ب��رای ش��ما آورده اس��ت. ه��ر چ��ه ای��ن ع��دد باالت��ر باش��د بدس��ت آوردن رتب��ه ب��اال 

ب��رای ای��ن کلم��ه کلی��دی کار دش��وارتری خواه��د ب��ود.

 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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هدف قرار دادن کلمات کلیدی و بهینه سازی صفحه در سایت فروشگاهی

در اینج��ا بررس��ی میکنی��م ک��ه س��ایتی ک��ه در 10 نتیج��ه اول گ��وگل ق��رار دارد ب��رای 

ی��ک کلم��ه کلی��دی بهین��ه اس��ت ی��ا خی��ر. چ��را ای��ن موض��وع از اهمی��ت برخ��وردار 

اس��ت؟ ب��ه ای��ن خاط��ر ک��ه اگ��ر یک��ی از ای��ن صفح��ات فق��ط کم��ی ب��ا کلم��ه 

کلی��دی م��ا ارتب��اط داش��ته باش��د م��ا میتوانی��م آنه��ا را از دور خ��ارج ک��رده و رتب��ه 

بهت��ری کس��ب کنی��م.

مث��اً در جس��تجوی "س��رامیک دی��وار پذیرای��ی و س��الن " بعض��ی از نتای��ج ب��ه ط��ور 

خ��اص ب��رای ای��ن کلم��ه بهین��ه نش��ده ان��د. پ��س اگ��ر ش��ما یک��ی از دس��ته ه��ای 

خ��ود را ب��ه ای��ن موض��وع اختص��اص دهی��د احتم��ال ب��اال آم��دن رتب��ه در نتای��ج 

وج��ود خواه��د داش��ت.

نکت��ه تخصص��ی: بهین��ه س��ازی ب��رای ی��ک کلم��ه کلی��دی خ��اص ب��ه ان��دازه گذش��ته 

غ مگس��خوار(.  از اهمی��ت برخ��وردار نیس��ت )بع��د از ب��روز رس��انی الگوریت��م م��ر

هرچن��د اگ��ر ش��ما س��ایت خ��ود را ب��رای ی��ک کلم��ه کلی��دی خ��اص بهین��ه کنی��د 

ی��ک ق��دم از اف��رادی ک��ه س��ایت خ��ود را ب��ه خوب��ی بهین��ه نک��رده ان��د جل��و 

خواهی��د افت��اد. 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/851-google-s-hummingbird
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معماری سایت فروشگاه اینترنتی

خیل��ی از اف��راد فک��ر میکنن��د معم��اری س��ایت خیل��ی مه��م نیس��ت و ب��دون هی��چ 

تحقیق��ی معم��اری س��ایت را خودش��ان انج��ام میدهن��د و بع��د س��ئو س��ایت را 

ب��رون س��پاری میکنن��د، در صورت��ی ک��ه معم��اری س��ایت روی س��ئو تاثی��ر بس��زایی 

دارد و اگ��ر ش��ما ی��ک معم��اری نامناس��ب داش��ته باش��ید.

متخص��ص س��ئو مجب��ور اس��ت قب��ل از ه��ر کاری معم��اری س��ایت ش��ما را بهین��ه 

کن��د و بع��د ب��ه س��راغ محص��والت ش��ما ب��رود. 

دو اص��ل زی��ر را در هن��گام طراح��ی معم��اری فروش��گاه ه��ای اینترنت��ی رعای��ت 

کنی��د:

• همه چیز ساده و قابل اندازه گیری باشد.
• بتوان از همه صفحات با کمتر از 3 کلیک به صفحه اصلی رسید.

بیای��د اول ببینی��م ک��ه ی��ک معم��اری نامناس��ب چگون��ه ب��ه س��ایت ش��ما ض��رر 

خواه��د زد.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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این تصویر چه مشکلی دارد؟

فه��م منط��ق پش��ت ای��ن معم��اری س��خت اس��ت. پی��دا ک��ردن صفح��ه ی م��ورد 

نظ��ر ب��رای مش��تری دش��وار خواه��د ب��ود.

مش��کل دوم ای��ن اس��ت ک��ه قاب��ل ان��دازه گی��ری نیس��ت. ه��ر ب��ار ک��ه قص��د 

اضاف��ه ک��ردن ی��ک دس��ته را داری��د بای��د دس��ته ه��ای قبل��ی را بررس��ی کنی��د و آنه��ا 

را از اول مرت��ب کنی��د. چ��را ک��ه ای��ن معم��اری عم��ق زی��ادی دارد.

بیشتر لینک های یک سایت فروشگاهی به صفحه خانه آنها اشاره دارند.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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و هنگام��ی ک��ه ش��ما معم��اری س��ایت عمیق��ی داری��د ای��ن اعتب��ار ت��ا ب��ه صفح��ه 

محص��ول ش��ما برس��د کاه��ش خواه��د یاف��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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در ای��ن مث��ال 6 کلی��ک ط��ول میکش��د ت��ا ب��ه صفح��ه محص��والت برس��یم. )ش��ما 

میخواهی��د تم��ام محص��والت را بت��وان ب��ا حداکث��ر 3 کلی��ک پی��دا ک��رد.(

نکت��ه تخصص��ی: اگ��ر معم��اری س��ایت ش��ما ای��ده ال نیس��ت ، صفح��ات را ب��ه 

خ��ودی خ��ود ج��ا ب��ه ج��ا نکنی��د و اول ب��ا ی��ک متخص��ص س��ئو مش��ورت کنی��د. 

ای��ن متخصص��ان میتوانن��د صفح��ات قدیم��ی را ب��ه صفح��ات جدی��د ریدایرک��ت 

کنن��د.

نمونه یک سایت فروشگاهی با معماری مناسب

ح��اال ک��ه دیدی��د چ��ه کارهای��ی را نبای��د انج��ام دهی��د وق��ت آن اس��ت ک��ه نمون��ه 

ی معم��اری ی��ک س��ایت فروش��گاهی بهین��ه را بررس��ی کنی��د.

 همانط��ور ک��ه میبینی��د اعتب��ار لین��ک ه��ا روی محص��والت و دس��ته بن��دی ه��ا 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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همانط��ور ک��ه میبینی��د اعتب��ار لین��ک ه��ا روی محص��والت و دس��ته بن��دی ه��ا 

متمرک��ز اس��ت. ای��ن اعتب��ار تمرک��ز یافت��ه ب��ه ب��اال ب��ردن رتب��ه در گ��وگل کم��ک 

میکن��د. همچنی��ن پی��دا ک��ردن صفح��ات و ایندک��س آنه��ا را ب��رای گ��وگل راح��ت 

میکن��د.

در زیر نمونه ای از معماری سایت شهرآهن را میبینید.

ن��ه تنه��ا ای��ن س��ایت ب��رای س��ئو عال��ی اس��ت بلک��ه م��ورد پس��ند کارب��ران نی��ز 

میباش��د.چرا ک��ه خیل��ی س��اده اس��ت و پی��دا ک��ردن محص��والت را ب��رای کارب��ر 

راح��ت میکند.یک��ی از ای��ن نمون��ه معم��اری س��ایت ش��هر آه��ن اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.shahrahan.com/
https://www.shahrahan.com/
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https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو داخلی برای سایت های فروشگاهی

ح��اال ک��ه معم��اری س��ایت را بهین��ه کردی��د. زم��ان ای��ن رس��یده اس��ت ک��ه دس��ته 

محص��والت و صفح��ه آنه��ا را بهین��ه کنی��د. ب��رای بیش��تر س��ایت ه��ای فروش��گاهی 

ای��ن دو قس��مت بیش��ترین ترافی��ک را تولی��د میکن��د. 

ای��ن ی��ک موض��وع واض��ح اس��ت چ��را ک��ه ف��ردی ک��ه عب��ارت "کف��ش نای��ک قرم��ز 

س��ایز 63 " را جس��تجو میکن��د احتم��ال اینک��ه محص��ول را بخ��رد از کس��ی ک��ه 

عب��ارت "عک��س کف��ش" را س��رچ میکن��د بیش��تر اس��ت. ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن موض��وع 

کلم��ات کلی��دی خ��ود را ب��رای محص��والت بهین��ه کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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یک صفحه کامل بهینه شده برای سایت فروشگاهی

به صفحه کاماً بهینه شده صفحه بعد نگاه کنید:

بیاید تمام قسمت های این صفحه را با هم بررسی کنیم.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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• تگ عنوان

- ب��ه ت��گ عن��وان خ��ود کلمات��ی مانن��د: خری��د، ارزان، ح��راج اضاف��ه کنی��د ت��ا ب��رای 
کلم��ات کلی��دی بلن��د ترافی��ک بهت��ری دریاف��ت کنید.

خیل��ی واض��ح اس��ت ک��ه بای��د از کلم��ه کلی��دی خ��ود در عن��وان صفح��ه اس��تفاده 

کنید.ام��ا ای��ن موض��وع ب��ه تنهای��ی کاف��ی نیس��ت. ب��ا اضاف��ه ک��ردن کلم��ات )ارزان، 

ح��راج، خری��د و ...( ب��ه کلم��ه کلی��دی اصل��ی س��عی کنی��د ب��ه نش��ان داده ش��دن 

آن در نتای��ج کم��ک کنی��د

ب��رای مث��ال بیای��د بگی��م ک��ه کلم��ه کلی��دی ه��دف ش��ما "هدف��ون ب��دون نوی��ز" 

اس��ت. ب��ه ج��ای اس��تفاده از عن��وان "هنف��ون ب��دون نوی��ز در فروش��گاه اینترنت��ی 

....." ش��ما بهت��ر کلمات��ی ک��ه م��ردم موق��ع جس��تجوی هدف��ون ض��د نوی��ز اس��تفاده 

میکنن��د را اضاف��ه کنی��د.

ای��ن ی��ک لیس��ت از کلمات��ی اس��ت ک��ه اف��راد هن��گام جس��تجوی محص��ول در 

گ��وگل زی��اد اس��تفاده میکنن��د.

• ارزان
• بهترین
• نظرات
• آناین

• ارسال رایگان
• حراج

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/1018-title-tag
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پ��س عن��وان ش��ما میتوان��د ب��ه ص��ورت "بهتری��ن و ارزانتری��ن هدف��ون ه��ای ض��د 

نوی��ز" باش��د.

- در ت��گ عن��وان از کلمات��ی مانن��د: ح��راج X%، پایی��ن تری��ن قیم��ت ه��ا اس��تفاده 
کنی��د ت��ا ن��رخ کلی��ک خ��ود را ب��اال ببری��د.

گ��وگل ب��ه احتم��ال زی��اد از ن��رخ کلی��ک طبیع��ی ب��ه عن��وان ی��ک س��یگنال رتب��ه 

بن��دی اس��تفاده میکند.ام��ا اگ��ر ای��ن موض��وع درس��ت ه��م نب��ود ب��از ه��م بهت��ر 

اس��ت ت��گ عن��وان خ��ود را ب��رای CTR بهین��ه کنی��د.

چراکه نرخ CTR باال = تعداد کلیک بیشتر= فروش بیشتر.

خوش��بختانه تع��دادی کلم��ه وج��ود دارد ک��ه ب��ه س��رعت باع��ث ج��ذب مش��تری ب��ه 

نتای��ج ش��ما میش��ود. م��ا ب��ه آنه��ا "کلم��ات آهنربای��ی" میگویی��م.

از این نوع کلمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• حراج X%)حراج %25(
• با گارانتی

• کمترین قیمت
• ارسال رایگان

• ارسال یک روزه

عن��وان صفح��ه ش��ما میتوان��د "زودپ��ز: 25% ح��راج و ارس��ال رای��گان ب��رای تمام��ی 

س��فارش ه��ا" باش��د. وقت��ی ش��ما ای��ن کلم��ات را در ت��گ عن��وان )و توضیح��ات 

مت��ا ( اضاف��ه کنی��د میبینی��د ک��ه تع��داد کلی��ک ه��ای ش��ما افزای��ش پی��دا ک��رده 

اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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• متا دسکریپشن

- ت��گ توضیح��ات ش��امل اصطاحات��ی از قبی��ل "بهتری��ن انتخ��اب"، "ارس��ال رایگان" 
و "تم��ام محص��والت م��ا موج��ود اس��ت" اس��تفاده کنی��د ت��ا ن��رخ کلی��ک صفح��ه 

افزای��ش پی��دا کن��د

در گذش��ته ت��گ توضیح��ات صفح��ه ش��ما یک��ی از عوام��ل مه��م س��ئو داخل��ی ب��ود. 

ب��ا اینک��ه ای��ن قضی��ه دیگ��ر برق��رار نیس��ت ام��ا ت��گ توضیح��ات هن��وز ه��م از 

اهمی��ت زی��ادی ب��رای ب��اال ب��ردن CTR برخ��وردار اس��ت.

کلم��ات آهنربای��ی ک��ه در ب��اال ب��ه آنه��ا اش��اره کردی��م ب��رای توضیح��ات نی��ز بس��یار 

موث��ر اس��ت. تنه��ا تف��اوت در توضیح��ات ای��ن اس��ت ک��ه ش��ما میتوانی��د از کلم��ات 

طوالن��ی ت��ری اس��تفاده کنی��د. در زی��ر میتوانی��د چندی��ن اصط��اح ک��ه ب��رای 

توضیح��ات مت��ا مناس��ب اس��ت را ببینی��د:

• بهترین قیمت را برای ..... دریافت کنید.
• X% کمتر از همه جا خرج کنید.

• تمامی محصوالت ........... ما امروز حراج هستند.
• امروز برای تمام محصوالت............ ارسال رایگان میباشد.

• پیشنهادات ویژه ما را برای محصوالت ...... ببینید.
• بهترین محصوالت .......... با کمترین قیمت ممکن.

ی��ک مت��ا دسکریپش��ن بهین��ه ش��ده ب��ه ص��ورت "بهتری��ن قیم��ت غ��ذای س��گ 

را ام��روز دریاف��ت کنی��د. ارس��ال رای��گان تم��ام محص��والت. ب��رای تماش��ای تم��ام 

محص��والت اینج��ا کلی��ک کنی��د."

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/1397-what-is-meta-descreption
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محتوای صفحه محصول و دسته بندی

حداق��ل از 1000 کلم��ه ب��رای محت��وا اس��تفاده کنی��د و کلم��ه کلی��دی خ��ود را بی��ن 

3-5 ب��ار در مت��ن اس��تفاده کنی��د.

بهین��ه س��ازی صفح��ه محص��والت و دس��ته ه��ا یک��ی از س��خت تری��ن مراح��ل س��ئو 

س��ایت فروش��گاهی اس��ت. درس��ت اس��ت ک��ه ش��ما بای��د محت��وای ب��ا کیفی��ت 

بنویس��ید ام��ا برعک��س وب��اگ ش��ما بای��د محت��وا را ب��ا توج��ه ب��ه ن��رخ تبدی��ل 

بنویس��ید.

در زی��ر س��ه ت��ا از بهتری��ن روش ه��ای بهین��ه س��ازی س��ئو داخل��ی که ب��رای س��ایت های 

فروش��گاهی مناس��ب اس��ت را ب��رای ش��ما توضیح خواهی��م داد.

1. نوشتن بیش از 1000 کلمه و توصیف کلمات

مطالع��ات نش��ان داده اس��ت ک��ه مت��ون طوالن��ی احتم��ال کس��ب رتب��ه بهت��ری 

در گ��وگل را دارن��د. )ای��ن موض��وع ب��رای س��ایت ه��ای فروش��گاهی نی��ز ص��ادق 

اس��ت(.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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حقیق��ت ای��ن اس��ت ک��ه گ��وگل میخواه��د موض��وع صفح��ه ی ش��ما را درک کن��د. 

هرچ��ه ش��ما مت��ن طوالن��ی ت��ری ارائ��ه کنی��د کار گ��وگل را س��اده ت��ر خواهی��د ک��رد. 

ب��ه ع��اوه توضیح��ات مناس��ب ب��رای ی��ک محص��ول ب��ه مش��تری کم��ک میکن��د 

ت��ا محص��ول م��ورد نظ��ر خ��ود را بهت��ر بشناس��د. ای��ن موض��وع ب��ه تجرب��ه کارب��ر 

نی��ز کم��ک میکن��د.

البت��ه ج��ای گفت��ن دارد ک��ه نوش��تن بی��ش از 1000 کلم��ه ب��رای تمام��ی صفح��ات 

کار غی��ر ممکن��ی اس��ت. ب��رای همی��ن م��ن پیش��نهاد میده��م ک��ه ب��رای 50-10 

محص��ول مه��م خ��ود توضیح��ات طوالن��ی و دقی��ق بنویس��ید.

ب��رای مث��ال کاش��یران ب��رای محص��ول کاش��ی و س��رامیک س��ایز ب��زرگ خ��ود بی��ش 

از 2000 کلم��ه توضی��ح نوش��ته اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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.

2. استفاده از کلمات کلیدی در متن

وقت��ی ک��ه داری��د توضی��ح محص��والت خ��ود را مینویس��ید مطمئن باش��ید ک��ه کلمه 

کلی��دی خ��ود را 3-5 ب��ار اس��تفاده ک��رده اید.ای��ن موض��وع ربط��ی ب��ه اس��تفاده 

ب��ی روی��ه از کلم��ات ی��ا ب��اال ب��ردن چگال��ی کلم��ات کلی��دی ن��دارد، ش��ما فق��ط در 

تاش��ید ت��ا گ��وگل محت��وای ش��ما را بهت��ر متوج��ه ش��ود.

ب��رای مث��ال اگ��ر کلم��ه کلی��دی ش��ما "س��رامیک اس��لب" باش��د در توضی��ح زی��ر 

ای��ن کلم��ه 4 ب��ار تک��رار ش��ده اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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نکت��ه تخصص��ی: گ��وگل ب��ه کلم��ات کلی��دی ک��ه در ابت��دای مت��ن آم��ده ان��د 

اهمی��ت بیش��تری میده��د. پ��س اطمین��ان حاص��ل کنی��د ک��ه حداق��ل یک��ی از 

کلم��ات کلی��دی ش��ما در 100 کلم��ه اول باش��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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3. کلمات کلیدی LSI در سایت فروشگاهی

کلم��ات کلی��دی LSI ب��ه کلمات��ی میگوین��د ک��ه از نظ��ر معنای��ی ب��ه کلم��ه کلی��دی 

ش��ما نزدی��ک هس��تند. ب��رای مث��ال ش��ما ی��ک س��ایت فروش��گاهی را ب��رای کلم��ه 

"پلوپ��ز" بهین��ه ک��رده ای��د. 

واژه های نزدیک به این کلمه کلیدی عبارتند از :

• قابلمه
• تایمر
• زودپر
• دستی

• دستور پخت
• خورشت

• سوپ
• قابل برنامه ریزی

• استیل
در سئو سایت فروشگاهی از کلمات کلیدی LSI به صورت زیر استفاده کنید.

قدم اول: تست در دیجی کاال

کلم��ه کلی��دی خ��ود را در دیج��ی کاال س��رچ کنی��د و ببینی��د چ��ه کلم��ات دیگ��ری 

ب��ا آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. میتوانی��د ه��م از نق��د و بررس��ی محص��والت و ه��م 

دسته بندی ها استفاده کنید.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/1575-what-are-lsi-keywords-and-how-they-work
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نکت��ه تخصص��ی: اگ��ر ش��ما رقبای��ی داری��د ک��ه ب��رای کلم��ات کلی��دی ش��ما امتی��از 

کس��ب ک��رده ان��د میتوانی��د ای��ن عم��ل را در س��ایت آنه��ا نی��ز انج��ام ده��د.

قدم دوم: استفاده از الکسا

کلم��ه کلی��دی خ��ود را در ای��ن اب��زار وارد کنی��د و کلم��ات کلی��دی مش��ابهی ک��ه 

ب��ه ش��ما پیش��نهاد میده��د را بررس��ی کنی��د .مث��اً ب��رای کلم��ه "س��ئو" م��وارد زی��ر 

پیش��نهاد داده ش��ده اس��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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قدم سوم: این کلمات را در محتوای خود استفاده کنید

در نهای��ت ای��ن کلم��ات کلی��دی LSI را در صفح��ه محص��والت و دس��ته بن��دی خ��ود 

اس��تفاده کنید.

استفاده از URL های کوتاه و حاوی کلمات کلیدی

تحقیق��ی روی ی��ک میلی��ون جس��تجو در موت��ور گ��وگل نش��ان داد ک��ه ارتباط��ی 

مس��تقیم بی��ن ط��ول URL و رتب��ه در گ��وگل وج��ود دارد. )URL ه��ای کوت��اه رتب��ه 

بهت��ری در گ��وگل کس��ب خواهن��د ک��رد(

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ب��ه خاط��ر اینک��ه ش��ما ی��ک س��ایت فروش��گاهی داری��د URL ش��ما از دیگ��ر س��ایت ه��ا 

طوالن��ی ت��ر خواه��د ب��ود. چ��را ک��ه LRU ش��ما ش��امل دس��ته ه��ا و زی��ر دس��ته 

محص��والت نی��ز خواه��د ب��ود. ب��رای مث��ال:

https://example.com/category/subcategory/product.html

ام��ا ای��ن موض��وع ب��ه ای��ن معن��ا نیس��ت ک��ه URL ش��ما میتوان��د از 50 کاراکت��ر 

بیش��تر ش��ود. چ��را ک��ه LRU ه��ای طوالن��ی باع��ث گی��ج ش��دن موت��ور جس��تجوی 

گ��وگل میش��وند.

در زی��ر ی��ک نمون��ه URL نامناس��ب در صفح��ه محص��ول فروش��گاه اینترنت��ی 

مش��اهده میکنی��د.

ن��ه تنه��ا ای��ن URL بس��یار طوالن��ی اس��ت بلک��ه کلمات��ی اضاف��ه از جمل��ه

”productID.300190600“ را نیز در برگرفته است.

اس��تفاده از کلم��ات کلی��دی در URL نی��ز ب��ه ش��ما پیش��نهاد میش��ود. ب��رای ه��ر 

دس��ته محص��والت از 1-2 کلم��ه ب��رای توصی��ف آن دس��ته اس��تفاده کنی��د.

https://example.com/kitchenappliances

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ب��رای زی��ر دس��ته ه��ا نی��ز ای��ن روش را دنب��ال کنی��د. فق��ط در زی��ر مجموع��ه دس��ته 

ه��ا توضی��ح بع��د از خ��ود دس��ته م��ی آی��د.

https://example.com/kitchenappliances/slowcookers

ب��رای صفح��ه محص��والت فق��ط کلم��ه کلی��دی ه��دف را ب��ا ج��دا کنن��ده )"-"( 

اضاف��ه کنی��د.

https://example.com/kitchenappliances/slowcookers/6-quart-crockpot

ه��ا  دس��ته  زی��ر  از  فروش��گاهی  س��ایتهای  از  بعض��ی  تخصص��ی:  نکت��ه 

از اس��تفاده  ج��ای  ب��ه  نمیکنن��د.  اس��تفاده  خ��ود   URL در  ه��ا  دس��ته  و 

 https://example.com/kitchenappliances/slowcookers/6-quart-crockpot

از URL به شکل https://example.com/6-quart-crockpot استفاده میکنند .

ای��ن موض��وع باع��ث کوت��اه ش��دن URL و تراک��م کلمات کلیدی آن بیش��تر میش��ود. 

م��ن ای��ن پی��اده س��ازی را پیش��نهاد نمیده��م ام��ا اس��تفاده از ای��ن روش ب��رای رتبه 

بن��دی ش��ما ض��رری نخواهد داش��ت.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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لینک های داخلی : لینک کردن به صفحات با اعتبار

یک��ی از زیبای��ی ه��ای س��ئو س��ایت فروش��گاهی ای��ن اس��ت ک��ه لین��ک داخل��ی ب��ه 

خ��ودی خ��ود ص��ورت میگی��رد. چ��را ک��ه ب��رای پی��دا ک��ردن مس��یر در س��ایت ب��ه 

ط��ور طبیع��ی ب��ه لین��ک داخل��ی نی��از خواهی��د داش��ت.

ب��ا ای��ن وج��ود اس��تراتژی لین��ک س��ازی داخل��ی یک��ی از بهتری��ن روش ه��ای س��ئو 

س��ایت فروش��گاهی اس��ت. پ��س ب��رای ای��ن کار زم��ان مناس��ب را بگذاری��د.

ب��ه خص��وص ش��ما بای��د از صفح��ات ب��ا اعتب��ار ب��ه محص��والت مه��م و دس��ته ه��ای 

ب��ا اهمی��ت لین��ک داخل��ی بزنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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بیای��د تص��ور کنی��د ش��ما ی��ک مطل��ب جدی��د در وب��اگ خ��ود تولی��د ک��رده ای��د 

ک��ه لین��ک ه��ای زی��ادی دریاف��ت میکن��د. همچنی��ن ش��ما محصول��ی داری��د ک��ه در 

گ��وگل رتب��ه 5 را ب��رای کلم��ه کلی��دی "س��رامیک ط��رح چ��وب" ب��ه خ��ود اختص��اص 

داده اس��ت. ش��ما بای��د ی��ک انکرتکس��ت ب��ا ای��ن کلم��ه کلی��دی در ای��ن مطل��ب 

وب��اگ ایج��اد کنی��د و آن را ب��ه صفح��ه محص��ول خ��ود لین��ک کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/852-anchor-text
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اس��کیما محص��والت را اضاف��ه کنی��د ت��ا اس��نیپت ه��ا ب��ا کیفی��ت در گ��وگل 

بدس��ت بیاوری��د.

اگ��ر دنب��ال ی��ک راه س��اده ب��رای رس��یدن ب��ه صفح��ه اول گ��وگل هس��تید کافیس��ت 

از اس��کیما اس��تفاده کنی��د.

س��ایت ه��ای فروش��گاهی فرص��ت ای��ن را دارن��د ک��ه بهتری��ن ن��وع اس��نیپت را ب��ه 

خ��ود اختص��اص دهن��د : نظ��رات و بررس��ی ه��ا.

ش��ما میتوانی��د ای��ن اس��نیپت ه��ا را ب��ا اضاف��ه ک��ردن اس��کیما ب��ه صفح��ه 

محص��والت خ��ود بدس��ت بیاوری��د. 

اس��کیما دس��ته ک��دی اس��ت ک��ه ب��ه موتوره��ای جس��تجو )مانن��د گ��وگل و بین��گ( 

فهم��ی قویت��ر در خص��وص صفح��ه ش��ما میده��د.

در اینجا انواع نشانه گذاری ویژه نظرات وجود دارد.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ب��ا اینک��ه گ��وگل ممک��ن اس��ت اس��کیما ش��ما را نش��ان نده��د ام��ا اضاف��ه ک��ردن 

اس��کیما احتم��ال رتب��ه گی��ری در گ��وگل را ب��اال میب��رد. ش��ما میتوانی��د ب��ه ص��ورت 

دس��تی نی��ز اس��کیما را وارد کنی��د ام��ا ای��ن کار آس��انی نیس��ت ب��رای همی��ن 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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پیش��نهاد می��دم از اب��زار Structured Data Markup Helper اس��تفاده کنی��د.

برای استفاده از این ابزار ابتدا محصول (Product) را انتخاب کنید.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=en
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پ��س از آن محصول��ی ک��ه در صفح��ه خ��ود نظ��ر و امتی��از دارد را پی��دا کنی��د 

)میتوان��د ی��ک بررس��ی کل��ی باش��د ی��ا نظ��ر کارب��ران(.

 

 "Start tagging" برنام��ه کپ��ی کنی��د و روی URL ای��ن صفح��ه را در م��کان URL

کلی��ک کنی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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س��پس قس��متی از صفح��ه را ک��ه میخواهی��د در گ��وگل ت��گ کنی��د انتخ��اب کنید. از 

قس��مت add missing tags تم��ام م��واردی ک��ه میخواهی��د در اس��نیپت ش��ما نمایش 

داده ش��ود را ب��رای محص��ول اضاف��ه کنی��د. ت��ا جای��ی ک��ه میتوانی��د اطاع��ات 

کام��ل را وارد کنی��د.

بعد از اینکه کارتان تمام شد گزینه "Create HTML" را انتخاب کنید.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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نکت��ه تخصص��ی: ب��ا اس��تفاده از کنس��ول گ��وگل بررس��ی کنی��د ک��ه اس��کیما ش��ما 

درس��ت جایگ��ذاری ش��ده باش��د. اگ��ر ش��ما اس��کیما داش��ته باش��ید در من��و س��مت 

چ��پ گزین��ه آن را زی��ر Enhancements خواهی��د دی��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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سئو فنی در سایت فروشگاهی

س��ئو فن��ی از م��واردی اس��ت ک��ه ب��رای تمام��ی س��ایت ه��ا اهمی��ت دارد ام��ا 

ب��رای س��ایت ه��ای فروش��گاهی از اهمی��ت دو براب��ر برخ��وردار اس��ت. چ��را ک��ه 

س��ایت ه��ای فروش��گاهی صفح��ات زی��ادی دارن��د. و ب��ا تع��داد صفح��ات ب��اال 

ام��کان بوج��ود آم��دن ی��ک مش��کل س��ئو فن��ی نی��ز ب��اال می��رود. 

ن��ه تنه��ا ای��ن موض��وع بلک��ه بیش��تر س��ایت ه��ای اینترنت��ی لین��ک ه��ای زی��ادی 

)ب��ک لین��ک( را ب��ه خ��ود اختص��اص نم��ی دهن��د. ب��ه ای��ن معن��ی اس��ت ک��ه س��ئو 

تکنی��کال در بیش��تر مواق��ع ب��رای انتخ��اب س��ایت صفح��ه اول گ��وگل مه��م اس��ت.

ب��رای مث��ال اگ��ر ش��ما و رقیبت��ان ب��رای کس��ب جای��گاه در گ��وگل در ت��اش هس��تید 

س��ئو تکنی��کال میتوان��د تف��اوت بی��ن کس��ب جای��گاه اول و چهارم باش��د.

برای همین بررسی دقیق سایت برای سئو تکنیکال یک قدم مهم است.

چگون��ه ی��ک بررس��ی دقی��ق س��ئو تکنی��کال را ب��رای س��ایتهای فروش��گاهی 

انج��ام دهی��م.

از ابزاره��ای زی��ادی ب��رای بررس��ی دقی��ق س��ایت میتوانی��د اس��تفاده کنید.م��ن در 

اینج��ا ب��رای ش��ما ط��رز اس��تفاده از Raven Tool را آورده ام.
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از ابزارهای زیادی برای اینکار میتوانید استفاده کنید از جمله آنها :

SEMrush •
DeepCrawl •

ScreamingFrog •
Site Condor •

Ahrefs •
برای استفاده از Raven از منوی سمت چپ ”Site Auditor“ را انتخاب کنید.

Raven سایت شما را برای خطاهای احتمالی آنالیز خواهد کرد.
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سپس این گزارش را برای مشکات مختلف بررسی کنید.
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ح��اال ک��ه مش��کات س��ایت را پی��دا کردی��د م��ا ب��ه ش��ما ی��اد میدی��م چط��ور اونه��ا 

را ح��ل کنی��د.

حل مشکات سئو تکنیکال را در سایت های فروشگاهی

مشکل 1 : تعداد صفحات بیش از حد در سئو سایت فروشگاهی

داش��تن صده��ا صفح��ه در س��ایت ی��ک کاب��وس ب��رای س��ئو تکنی��کال اس��ت. 

چ��را ک��ه نوش��تن محت��وای خ��اص ب��رای ه��ر صفح��ه را خیل��ی پیچی��ده میکن��د. 

همچنی��ن وقت��ی ش��ما تع��داد صفح��ات زی��ادی داری��د احتم��ال داش��تن محت��وای 

تک��راری در آنه��ا ب��اال می��رود.

چرا مشکل تعداد صفحات بیش از حد در سایت فروشگاهی بوجود می آید؟

تع��دادی از س��ایت ه��ای فروش��گاهی محص��والت زی��ادی ب��رای ف��روش دارن��د. و 

چ��ون ه��ر ک��دام از ای��ن محص��والت صفح��ه خ��ود را احتیاج دارن��د تع��داد صفحات 

س��ایت زی��اد میش��ود. بعض��ی وقته��ا تف��اوت ه��ای کوچ��ک در ی��ک محص��ول 

)س��ایز متف��اوت در کف��ش( احتی��ج ب��ه URL خ��اص خ��ود دارد ک��ه حج��م س��ایت 

فروش��گاهی ش��ما را ب��اال میب��رد.

چگونه مشکل صفحات بیش از حد را در سایت فروشگاهی برطرف کنیم؟

ابت��دا صفحات��ی را ک��ه میتوانی��د ح��ذف ی��ا noindex کنی��د شناس��ایی کنی��د 

)صفحات��ی ک��ه ح��ذف آنه��ا ب��ه س��ایت ش��ما ض��رر نزن��د.(

ب��ا توج��ه ب��ه تجربی��ات م��ن ح��دود 80% ف��روش س��ایت ه��ای اینترنت��ی از 
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02% محص��والت آنه��ا حاص��ل میش��ود و ح��دود 252% محص��والت س��ایت ه��ای 

فروش��گاهی هی��چ فروش��ی ندارن��د.

ب��ه ج��ای اینک��ه روی پیش��رفت ای��ن صفح��ات تمرک��ز کنی��د بهت��ر اس��ت ک��ه آنه��ا 

را ح��ذف، noindex ی��ا ب��ا صفح��ات دیگ��ر ادغ��ام کنی��د.

صفح��ات را در گ��وگل آنالتی��ک بررس��ی کنی��د ت��ا ببینی��د ک��ه هی��چ ترافیک��ی ندارن��د 

و میت��وان آنه��ا را ح��ذف ک��رد. اگ��ر صفح��ه ای ب��رای ش��ما مش��تری ج��ذب نمیکن��د 

و پ��ول ب��ه س��ایت وارد نمیکن��د بای��د از خ��ود بپرس��ید ک��ه " ه��دف ای��ن صفح��ه 

" ؟ چیست

ای��ن صفح��ات اضاف��ی میتوانن��د ت��ا 50% صفح��ات س��ایت را در ب��ر بگیرن��د. ح��اال 

ک��ه صفح��ات ب��ی فای��ده را ح��ذف کردی��د وق��ت ای��ن رس��یده ک��ه صفح��ات باق��ی 

مان��ده را بهب��ود ببخش��ید.

مشکل 2: محتوای تکراری در سایت های فروشگاهی 

محت��وای تک��راری یک��ی از معم��ول تری��ن مش��کات س��ایتهای فروش��گاهی اس��ت. و 

یک��ی از م��واردی اس��ت ک��ه میتوان��د باع��ث غ��رق ش��دن ش��ما در موت��ور جس��تجوی 

گ��وگل باش��د )ب��ا تش��کر از الگوریت��م پان��دا!(

ب��ا گذاش��تن مطال��ب خ��اص در ه��ر صفح��ه )ب��ا اس��تفاده از تکنی��ک ه��ای س��ئو 

پیش��رفته و ت��گ canonical( ش��ما میتوانی��د ای��ن مش��کل را از بی��ن ببری��د.

چرا در سایت های فروشگاهی مشکل محتوای تکراری رخ میدهد؟ 

دالی��ل زی��ادی ب��رای محت��وای تک��راری در س��ایت ه��ای فروش��گاهی وج��ود دارد. 

س��ه ت��ا از مهتری��ن ای��ن دالی��ل عبارتن��د از :
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1- س��ایت ش��ما ی��ک URL خ��اص ب��رای ه��ر ورژن از محص��ول تولی��د میکن��د 

)س��ایز ه��ای مختل��ف کف��ش(

2- ش��ما از ی��ک اس��نیپت ب��رای چندی��ن صفح��ه اس��تفاده میکنی��د. میتوانی��د ب��رای 

محص��والت از چن��د کلم��ه یکس��ان اس��تفاده کنی��د ام��ا اگ��ر تم��ام مت��ن یک��ی باش��د 

محت��وا تکراری اس��ت.

3- توضیح��ات تقریب��ا یکس��ان ب��رای محص��والت داری��د. ای��ن اتف��اق ه��رگاه ش��ما 

محص��والت مش��ابهی داری��د ممک��ن اس��ت اتف��اق بیافت��د .

چگونه مشکل محتوای تکراری را در سایت فروشگاهی برطرف کنیم؟

اولی��ن کاری ک��ه میتوانی��د انج��ام دهی��د noindex ک��ردن صفحات��ی اس��ت ک��ه 

ترافیک��ی تولی��د نمیکنن��د ام��ا باع��ث بوج��ود آم��دن محت��وای تک��راری میش��وند.

مث��ا اگ��ر دس��ته بن��دی ش��ما LRU خ��اص تولی��د میکن��د میتوانی��د ای��ن LRUه��ا 

را نوایندک��س کنی��د. وقت��ی تم��ام LRU های��ی ک��ه میتوانس��تید را ح��ذف کردی��د 

 canonical ("rel=canonical")وق��ت آن رس��یده اس��ت ک��ه بروی��د س��راغ ت��گ

ت��گ canonical ب��ه موتوره��ای جس��تجو میگوی��د ک��ه بعض��ی از صفح��ات کپ��ی 

همدیگ��ر ب��ا اختص��اص تغییرات��ی کوچ��ک هس��تند. وقت��ی موت��ور جس��تجو ت��گ 

کنونی��کال را میبین��د میفهم��د ک��ه نبای��د ب��ا ای��ن صفح��ات مث��ل ی��ک صفح��ه ج��دا 

برخ��ورد کن��د.

)ن��ه تنه��ا ت��گlacinonac مش��کل محت��وای تک��راری را ح��ل میکن��د بلک��ه ب��ه اعتب��ار 

ب��ک لین��ک ه��ا نی��ز کم��ک میکن��د. چ��را ک��ه لین��ک های��ی ک��ه از راه ه��ای مختل��ف 

ب��ه ی��ک LRU میرس��ند باع��ث ق��وی ش��دن ای��ن LRU میش��وند.(

نکت��ه تخصص��ی: ق��رار دادن ت��گ lacinonac میتوان��د پیچی��ده باش��د. ب��ه همی��ن 

دلی��ل پیش��نهاد میکنی��م ب��رای پی��اده س��ازی این��کار از ی��ک متخص��ص س��ئو کم��ک 
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بگیری��د. ام��ا اگ��ر میخواهی��د خودت��ان ای��ن کار را انج��ام دهی��د ای��ن دس��تور عم��ل 

گ��وگل ب��ه ش��ما کم��ک خواه��د ک��رد.

در اخ��ر زم��ان ای��ن رس��یده ک��ه ب��رای تم��ام صف��ات باق��ی مان��ده محت��وای خ��اص 

تولی��د کنی��د.

بل��ه ای��ن ی��ک کار طوالن��ی اس��ت )مخصوص��ا ب��رای س��ایت ه��ای فروش��گاهی ب��ا 

ه��زاران صفح��ه(. ام��ا اگ��ر میخواهی��د ب��ا س��ایت ه��ای فروش��گاهی ب��زرگ )مث��ا 

دیج��ی کاال( رقاب��ت کنی��د حتم��ا بای��د ای��ن کار را انج��ام دهی��د.

ب��رای اینک��ه ای��ن ام��ر س��اده ت��ر ش��ود ب��ه ش��ما پیش��نهاد میکن��م ی��ک تمپل��ت 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ب��رای صفح��ه محص��والت و دس��ته ه��ا بس��ازید و از آن اس��تفاده کنی��د.

مشکل 3: محتواهای کوتاه در سایت های اینترنتی

محت��وای ک��م یک��ی دیگ��ر از مش��کات س��ئو فن��ی اس��ت ک��ه س��ایت ه��ای 

فروش��گاهی بای��د ب��ا آن س��ر و کل��ه بزنن��د. بع��د از اینک��ه مش��کل محت��وای تک��راری 

را ح��ل کردی��د ممک��ن اس��ت صفحات��ی ب��ا محت��وای کوت��اه داش��ته باش��ید. بدانی��د 

و آگاه باش��ید ک��ه محت��وای کوت��اه میتوان��د تم��ام کمپی��ن س��ئو س��ایت فروش��گاهی 

ش��ما را ب��ه ه��م بری��زد.

 Ebay 33%ترافی��ک خ��ود را ب��ه خاط��ر محت��وای کوت��اه بع��د از ب��روز رس��انی 

الگوریت��م پان��دا از دس��ت داد.

ام��ا بیای��د روی ن��کات منف��ی تمرک��ز نکنی��م. ب��ا توج��ه ب��ه مطالع��ه م��وردی 

محتواه��ای طوالن��ی بهت��ر از محتواه��ای کوت��اه رتب��ه میگیرن��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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چرا در سایت های فروشگاهی با مشکل محتوای کوتاه مواجه می شویم؟

یک��ی از دالی��ل اصل��ی محت��وای ک��م در س��ایت ه��ای فروش��گاهی ای��ن اس��ت ک��ه 

نوش��تن مت��ن طوالن��ی ب��رای محص��والت مش��ابه کار س��ختی اس��ت. مث��اً وقت��ی 

ش��ما درب��اره ی��ک کف��ش ورزش کام��ل توضی��ح دادی��د چط��ور میتوانی��د ی��ک 

محت��وای طوالن��ی و مناس��ب ب��رای 25 ت��ا کف��ش دیگ��ه بنویس��ید؟

ب��ا اینک��ه خیل��ی کار مش��کلی اس��ت ام��ا ش��ما بای��د حداق��ل 500 کلم��ه )بهت��ر 

اس��ت ب��ه 0001 کلم��ه برس��ید( ب��رای تم��ام دس��ته ه��ای مه��م بنویس��ید.

چطور مشکل محتوای کوتاه را در سایت های فروشگاهی برطرف کنیم؟

ابتدا صفحاتی که محتوای کم دارند را شناسایی کنید.

نکت��ه تخصص��ی: محت��وای کوت��اه ب��رای ه��ر ک��س ب��ه ی��ک ص��ورت تعری��ف 

میگ��ردد ام��ا ب��ه ط��ور کل��ی ب��ه محتوای��ی ک��ه اطاع��ات مفی��د و خاص��ی را ب��ه 

ش��ما نمیده��د ی��ک محت��وای کوت��اه میگویی��م.

ش��ما میتوانی��د صفح��ه ب��ه صفح��ه در س��ایت خ��ود بروی��د و محتواه��ای کوت��اه را 

پی��دا و بهین��ه کنی��د. )اب��زار Raven کمت��ر از 250 کلم��ه را محت��وای کوت��اه حس��اب 

میکن��د.( اس��تفاده از ی��ک الگ��و (Templet) کار را ب��رای ش��ما آس��انتر خواه��د ک��رد.

در زیر یک نمونه الگو برای صفحه محصول را میبینید.
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نکت��ه تخصص��ی: ه��ر چق��در محت��وای ش��ما خ��اص ت��ر باش��د بهت��ر اس��ت. ای��ن 

بدی��ن معن��ی اس��ت ک��ه واقع��ا محص��والت خ��ود را بفروش��ید. نظ��رات خ��اص خ��ود 

را بنویس��ید. از محص��والت خودت��ان عک��س تهی��ه کنی��د. ای��ن باع��ث میش��ود 

محص��ول ش��ما ب��رای مش��تری جل��ب توج��ه کن��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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مشکل 4: سرعت پایین سایت در فروشگاه های اینترنتی 

س��رعت س��ایت یک��ی از فاکتوره��ای رتب��ه بن��دی گ��وگل اس��ت. پس س��رعت س��ایت 

فق��ط ب��رای س��ئو س��ایت فروش��گاهی اهمی��ت ن��دارد بلک��ه ب��ه ط��ور مس��تقیم روی 

ه��دف نهای��ی ش��ما تاثی��ر خواه��د گذاش��ت. چ��را ک��ه اگ��ر س��ایت ش��ما س��رعت 

پایین��ی داش��ته باش��د کارب��ر از آن خ��ارج میش��ود و ب��ه ی��ک س��ایت دیگ��ر ب��رای 

خری��د م��ی رود. س��رعت س��ایت ب��ه خص��وص ب��رای کاربران��ی ک��ه ب��ا گوش��ی 

موبای��ل از س��ایت ش��ما بازدی��د میکنن��د از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت.   

چرا بعضی از سایت های فروشگاهی سرعت پایینی دارند؟

در زی��ر س��ه ت��ا از معم��ول تری��ن دلی��ل س��رعت پایی��ن س��ایت را ب��رای ش��ما آورده 

. یم ا

1. بس��تر نامناس��ب س��ایت فروش��گاهی: بعض��ی از بس��ترهای س��ایت فروش��گاهی 

ب��ه دلی��ل حج��م زی��اد ک��د آهس��ته هس��تند. و برخ��اف CMS های��ی مث��ل وردپرس 

ش��ما نمیتوانی��د ب��ا اضاف��ه ک��ردن ی��ک پاگی��ن س��رعت خ��ود را بررس��ی و بهب��ود 

. ببخشید

2. تصاوی��ر ب��ا حج��م ب��اال: تصاوی��ر ب��ا حج��م ب��اال و جزئی��ات زی��اد خیل��ی ب��رای 

مش��تری خ��وب اس��ت ام��ا باع��ث میش��ود س��ایت ش��ما کن��د ش��ود.

3. هاس��ت و س��رورهای کن��د: وقت��ی ح��رف هاس��ت وبس��ایت وس��ط م��ی آی��د 

ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ه پ��ول ب��دی آش میخ��وری. ی��ک هاس��ت کن��د باع��ث میش��ه 

ش��ما ب��ه ماکس��یمم س��رعت س��ایت خ��ود نرس��ید.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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چطور میتوان سرعت سایت فروشگاهی را افزایش داد؟

• هاس��ت خ��ود را ب��روز رس��انی کنی��د: م��ن نمیتون��م بهت��ون هاس��ت خاص��ی را 
پیش��نهاد ی��دم چ��را ک��ه انتخ��اب هاس��ت ب��ا توج��ه ب��ه نی��از و خواس��ته شماس��ت. 

ام��ا میتون��م بگ��م ک��ه حداق��ل ماه��ی $50 ب��رای هاس��ت خ��ود خ��رج کنی��د اگ��ر 

کمت��ر از ای��ن مق��دار خ��رج کنی��د س��رعت بارگ��ذاری ش��ما آس��یب خواه��د دی��د.

• روی CDN س��رمایه گ��ذاری کنی��د: CDN یک��ی از س��ریع تری��ن راه ه��ای ب��اال ب��ردن 
س��رعت س��ایت اس��ت. نکت��ه مثب��ت دیگ��ر اینک��ه  CDNجل��وی حمل��ه ب��ه س��ایت 

و ه��ک ش��دن را میگی��رد.

• تصاوی��ر س��ایت را بهین��ه کنی��د: ای��ن ام��ر ب��رای س��ایت ه��ای فروش��گاهی خیل��ی 
مه��م اس��ت. حج��م تصاوی��ر را کاه��ش دهی��د ت��ا س��ایت ش��ما بهین��ه ش��ود.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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بازاریابی محتوا برای سایت های فروشگاهی

قب��ل از اینک��ه ب��ه فک��ر بازاریاب��ی محت��وا باش��ید بای��د ب��رای کااله��ای خ��ود 

محت��وا تولی��د کنی��د. تولی��د محت��وا یک��ی از مه��م تری��ن مراح��ل در س��ئو س��ایت 

فروش��گاهی است.بس��یاری از اف��راد فک��ر میکنن��د تولی��د محت��وا فق��ط نوش��تن 

ی��ک مقال��ه طوالن��ی اس��ت در صورت��ی ک��ه اینط��ور نیس��ت تولی��د محت��وا ب��رای 

محص��والت ش��امل توضی��ح محص��ول، نح��وه اس��تفاده از محص��ول، قیم��ت، س��ایز، 

عک��س درس��ت و حقیق��ی از محص��ول و ... اس��ت.

اگ��ر ش��ما فق��ط ب��ا قص��د تولی��د ترافی��ک محت��وا تولی��د کنی��د ب��ه هی��چ وج��ه 

موف��ق نخواهی��د ب��ود چ��را ک��ه کارب��ر ب��رای خری��د اینترنت��ی اطاع��ات کام��ل نی��از 

دارد مخصوص��ا ب��رای محصوالت��ی ک��ه گ��ران هس��تند. 

تولی��د محت��وا بای��د ب��ه ط��ور متن��اوب انج��ام ش��ود پ��س اگ��ر فک��ر میکنی��د وق��ت 

آن را نداری��د بهت��ر اس��ت محت��وای خ��ود را ب��رون س��پاری ک��رده و در نهای��ت ب��ه 

عن��وان ی��ک کارش��ناس محت��وای تولی��د ش��ده را بازبین��ی کنی��د. 

بازاریاب��ی محت��وا میت��وان ب��ه ب��اال ب��ردن ترافی��ک و ف��روش ش��ما کم��ک کنی��د. 

س��وال ای��ن اس��ت ک��ه چگون��ه از محت��وا اس��تفاده کنی��م ت��ا ترافی��ک و رتب��ه 

س��ایت فروش��گاهی را ب��اال ببری��م؟ 

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/1875-what-is-content-creation
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راهنمای گام به گام زیر را در نظر بگیرید:

• ق��دم اول: پی��دا کنی��د ک��ه ب��ازار ه��دف ش��ما در چ��ه م��کان های��ی ب��ه ص��ورت 
آنای��ن وق��ت میگذرانن��د.

ارتب��اط ب��ا مش��تریان ب��ه ش��ما اطاع��ات مناس��بی در م��ورد ط��رز فک��ر، آرزوه��ا، 

ت��رس ه��ا و عای��ق آنه��ا میده��د. چ��ون همیش��ه ام��کان اینک��ه ب��ا مش��تریان در 

دنی��ای واقع��ی ارتب��اط داش��ته باش��یم وج��ود ن��دارد پیش��نهاد میکن��م ب��ه فضاه��ای 

مج��ازی ک��ه در آن میگردن��د بروی��د.

ب��رای مث��ال اگ��ر ب��ازار ه��دف ش��ما اف��رادی هس��تند ک��ه عاش��ق قه��وه هس��تند 

س��ایت ه��ا و ف��ورم های��ی ک��ه در م��ورد قه��وه هس��تند را بررس��ی کنی��د. )میتوانی��د 

ب��ا ی��ک جس��تجوی س��اده در گ��وگل ای��ن م��کان ه��ا را پی��دا کنی��د(

• ق��دم دوم: ی��اد بگیری��د ب��ازار ه��دف ش��ما از چ��ه اصطاح��ات و کلمات��ی اس��تفاده 
. میکنند

ح��اال ک��ه مش��تریان خ��ود را پی��دا کردی��د وق��ت آن رس��یده ک��ه آنه��ا را دنب��ال 

کنی��د. نگ��ران نباش��ید ای��ن قضی��ه خیل��ی ه��م وحش��تناک نیس��ت. ش��ما فق��ط باید 

حواس��تان ب��ه اصطاحات��ی ک��ه آنه��ا در م��ورد ی��ک محص��ول مینویس��ند باش��د:

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ای��ن اصطاح��ات نش��ان دهن��ده کلم��ات کلی��دی اس��ت ک��ه مش��تریان وقت��ی خرید 

نمیکنن��د از آنه��ا اس��تفاده میکنند.ای��ن کلم��ات ب��رای وب��اگ ش��ما بس��یار مفی��د 

هس��تند.

• قدم سوم: یک محتوای عالی حول این کلمه کلیدی بنویسید
االن وق��ت ای��ن اس��ت ک��ه بهتری��ن محت��وای موج��ود را بنویس��ید. بهتری��ن راه برای 

این��کار تکنی��ک آس��مان خ��راش اس��ت. وقت��ی ق��دم س��وم را پی��اده س��ازی کردی��د به 

اول برگردی��د و ای��ن اس��تراتژی س��ئو را ب��رای بقی��ه محص��والت پی��اده س��ازی کنی��د. 

وقت��ی ک��ه م��دام در ح��ال تولی��د مطل��ب ب��رای وب��اگ باش��ید میبینی��د ک��ه تم��ام 

لین��ک ه��ا، ترافی��ک و اش��تراک گ��ذاری ه��ا در ش��بکه ه��ای اجتماع��ی باع��ث ب��اال 

رفت��ن رتب��ه صفح��ه محص��ول و دس��ته محص��والت ش��ما ش��ده ان��د.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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لینک سازی برای سایت های فروشگاهی

 

(The moving Man) روش لینک سازی مرد در حال حرکت

• مرحله 1: منابع منسوخ ، منتقل شده یا منقضی شده را پیدا کنید.
چ��ون روی ی��ک س��ایت فروش��گاهی تمرک��ز داری��م بهت��ر اس��ت ش��رکت های��ی را که 

ب��ه تازگ��ی بس��ته و ورشکس��ت ش��ده ان��د را پی��دا کنی��د. ه��زاران لین��ک ب��ه س��ایت 

ای��ن ش��رکت ه��ا زده ش��ده اس��ت. وقت��ی ای��ن اتف��اق میافت��د تم��ام س��ایت ب��ا 

صفح��ات پ��ارک ش��ده جایگزی��ن میش��ود.

چ��را ک��ه صفح��ه وبس��ایت ه��ای س��ایت ه��ای ورشکس��ت ش��ده هن��وز کار میکنن��د 

)آنه��ا خط��ای 404 نیس��تند( ابزاره��ای پی��دا ک��ردن لین��ک ه��ای شکس��ته نمیتوان��د 

آنه��ا را پی��دا کن��د.

ب��ا اینک��ه پی��دا ک��ردن دامن��ه ه��ای پ��ارک ش��ده کار س��ختی اس��ت ام��ا ب��ه ش��ما 

ی��ک موقعی��ت لین��ک س��ازی میده��د ک��ه رقب��ای ش��ما از آن خب��ر ندارن��د.

حاال چطور میتوانید این منابع را پیدا کنید؟

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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وقت��ی ی��ک دامن��ه ب��ا اعتب��ار منقض��ی میش��ود ی��ک ح��راج دامن��ه ب��زرگ مث��ل

 GoDaddy Auction، NameJet ی��ا Flippa  آن را برمی��دارد. ای��ن س��ایت ه��ا اص��والً 

دامن��ه های��ی را برمیدارن��د ک��ه ی��ک نکت��ه مثب��ت )ترافی��ک، ب��ک لین��ک ی��ا ه��ر دو 

( دارد. س��پس آن را در ی��ک م��کان ق��رار میدهن��د ت��ا ب��ه آن ترتی��ب دهن��د.

یک دامنه پارک شده در زمینه کاری خود پیدا کنید.

• مرحل��ه دوم: ی��ک لیس��ت از صفحات��ی ک��ه ب��ه س��ایت منقض��ی لین��ک زده ان��د 
پی��دا کنی��د.

اول URL منب��ع منقض��ی را برداری��د. اگ��ر ی��ک صفح��ه خ��اص در صفح��ه س��ایت 

اس��ت )مث��ا اب��زاری ک��ه دیگ��ه جوابگ��و نیس��ت ی��ا خدمات��ی ک��ه دیگ��ه ارائ��ه 

 Alexa مث��اً اب��زار( خ��اص را در اب��زار بررس��ی لین��ک وارد کنی��د URL ای��ن )نمیش��ود

در قس��مت بررس��ی ب��ک لین��ک ه��ا(

الکس��ا ی��ک لیس��ت از س��ایت های��ی ک��ه ب��ه ای��ن صفح��ه لین��ک زده ان��د را ب��ه 

ش��ما خواه��د داد.

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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• مرحله سوم: ایمیل بفرستید و لینک دریافت کنید
االن وق��ت آن رس��یده اس��ت ک��ه اف��راد را نس��بت ب��ه لی��ک ه��ای منقض��ی ش��ده 

خ��ود باخب��ر کنی��د. میتوانی��د از متن��ی مانن��د زی��ر ب��رای ایمی��ل خ��ود اس��تفاده 

کنی��د:

در بررس��ی ک��ه در خص��وص محص��ول ......................... نوش��ته ای��د ی��ک لین��ک 

شکس��ته ب��ه س��ایت ................ وج��ود دارد. ای��ن محص��ول در ح��ال حاض��ر در 

س��ایت )آدرس محص��ول در س��ایت خودت��ان ی��ا مش��تری ش��ما( فروخت��ه میش��ود.

بهت��ر اس��ت ک��ه در ای��ن مواق��ع ب��ه ف��ردی ک��ه ایمی��ل میزنی��د ی��ک لین��ک جایگزین 

ب��رای لین��ک شکس��ته پیش��نهاد دهید.

روش دوم لینک سازی )لینک سازی با کمک رویدادها(

• مرحله 1: گروه هایی را در صنعت خود پیدا کنید که "رویداد" برگزار می کنند.
عضو تعدادی گروه فیسبوک مربوط به صنعت خود بشوید.

• مرحله 2: دنبال رویداد هایی بگردید که احتیاج به محصول دارند
در فیس��بوک دنب��ال رویدادهای��ی بگردی��د ک��ه محص��والت ش��ما ب��رای آنه��ا ب��درد 

بخ��ور خواه��د بود.بعض��ی رویداده��ا اع��ام میکنن��د ک��ه ب��ه دنب��ال چ��ه محصوالتی 

. هستند

https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.poonehmedia.com/
https://www.poonehmedia.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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• مرحله 3: با برگذارکنندگان رویداد تماس بگیرید
ب��ا برگ��ذار کنن��دگان ای��ن روی��داد ه��ا تم��اس بگیری��د و ببینی��د ک��ه آی��ا عاق��ه 

دارن��د از محص��والت ش��ما در مراس��م خ��ود اس��تفاده کنن��د ی��ا خی��ر.

میتوانی��د از اول کار بپرس��ید ک��ه آی��ا محص��ول ش��ما را نمای��ش خواهن��د داد ی��ا 

خی��ر. در غی��ر اینص��ورت فق��ط ب��رای آنه��ا محص��والت خ��ود را ب��ه ص��ورت رای��گان 

بفرس��تید و امی��دوار باش��ید آنه��ا را ب��ه نمای��ش بگذارن��د.

• مرحله 4: محصوالت خود را ارسال کنید
میتوانی��د از مس��ئول روی��داد بخواهی��د ک��ه محصوالت��ی ک��ه اس��تفاده نش��ده ان��د 

را ب��رای ش��ما بازگردانن��د.
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• مرحله 5: اطاعات مربوط به رویداد را دنبال کنید
ب��ا مس��ئول روی��داد در تم��اس باش��ید مخصوص��ا وقت��ی پس��تی در م��ورد محص��ول 

ب��ه اش��تراک میگذارن��د. هم��ه م��وارد را زی��ر نظ��ر بگیری��د و اگ��ر از محص��ول ش��ما 

در عکس��ی اس��تفاده ش��د مطمئ��ن ش��وید ک��ه به س��ایت ش��ما لین��ک داده میش��ود.

• مرحله 6: از مسئول رویداد تشکر کنید
از مس��ئول تش��کر کنی��د و درخواس��ت هم��کاری در آین��ده را ب��ه وی بدهی��د. ای��ن 

روش لین��ک س��ازی ب��ه ب��اال ب��ردن لین��ک ه��ای س��ایت ش��ما بس��یار کم��ک خواه��د 

. د کر
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خدمات سئو سایت فروشگاهی

کارشناس��ان پون��ه مدی��ا ب��ا بررس��ی و تحلی��ل وضعی��ت س��ایت فروش��گاهی، تحلی��ل 

مخاط��ب و بررس��ی رقب��ای موج��ود، راه کاره��ای مفی��د و س��ازنده ای را ب��رای س��ئو 

س��ایت فروش��گاه اینترنت��ی ش��ما اتخ��اذ م��ی کن��د. بدون ش��ک نح��وه ایج��اد ترافیک 

مناس��ب و ب��ا ارزش ب��رای ه��ر س��ایتی متف��اوت خواه��د ب��ود، ب��ه عن��وان مث��ال 

فروش��گاه ه��ای اینترنت��ی ت��ازه تاس��یس ک��ه رقب��ای قدرتمن��دی دارن��د بای��د بص��ورت 

مرحل��ه ب��ه مرحل��ه و مطاب��ق ب��ا برنام��ه خ��ود را رش��د ده��د.

پکی��ج ه��ای س��ئو پون��ه مدی��ا م��ی توان��د بهتری��ن انتخاب ب��رای رش��د مخاطب��ان وب 

س��ایت ش��ما باش��د. تجرب��ه کارشناس��ان پون��ه مدی��ا در ط��ول اج��رای پ��روژه در اختیار 

شماس��ت. بنابرای��ن اگ��ر ب��ه س��ئو وب س��ایت خ��ود ب��ه عن��وان ی��ک س��رمایه گ��ذاری 

ن��گاه م��ی کنی��د ت��ا هزین��ه ؛ م��ی توانی��د ب��ا کارشناس��ان پون��ه مدی��ا تم��اس بگیری��د 

نکت��ه ای ک��ه حائ��ز اهمی��ت اس��ت ای��ن اس��ت ک��ه س��ئو بای��د در اختی��ار اه��داف 

س��ایت باش��د اگ��ر س��ئو و اه��داف س��ایت تناق��ض داش��ته باش��ند ب��ه نتیج��ه مطلوب 

دس��ت پی��دا نخواهی��د ک��رد. 

فرآین��د س��ئو زمانیک��ه در کن��ار محت��وا، طراح��ی س��ایت، ف��روش، بهین��ه س��ازی ن��رخ 

تبدی��ل و... باش��د تکمی��ل ش��ده و دارای ارزش خواه��د ب��ود و آن را م��ی ت��وان اج��زای 

ی��ک پ��ازل دانس��ت ک��ه هن��گام تکمی��ل ش��دن دارای ارزش خواه��د ب��ود. برای کس��ب 

اطاع��ات بیش��تر در زمین��ه س��ئو س��ایت ه��ای فروش��گاهی ب��ا کارشناس��ان پون��ه مدیا 

تم��اس بگیری��د ت��ا ش��ما را در زمین��ه ایج��اد اس��تراتژی ه��ای موفق س��ئو کم��ک کنند.
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هزینه سئو سایت فروشگاهی

هزین��ه س��ئو س��ایت فروش��گاهی ب��ا توج��ه ب��ه الم��ان ه��ای مختل��ف محاس��به 

میش��ود. س��ختی کلم��ات کلی��دی، رقب��ا، تجرب��ه ی تیم��ی ک��ه وظیف��ه س��ئو س��ایت 

فروش��گاهی ش��ما را ب��ه عه��ده میگی��رد، تع��داد صفحات��ی ک��ه بای��د بهین��ه ش��ود از 

جمل��ه فاکتوره��ای قیم��ت گ��ذاری در س��ئو س��ایت فروش��گاهی هس��تند.

س��ختی کلم��ات کلی��دی در مقال��ه ب��ه ط��ور کام��ل ب��رای ش��ما توضی��ح داده ش��د 

پ��س اگ��ر کلم��ه کلی��دی ک��ه ش��ما میخواهی��د ب��ا آن در ص��در نتای��ج جس��تجو 

باش��ید از درج��ه س��ختی باالی��ی برخ��وردار اس��ت ای��ن هزین��ه ب��رای ش��ما بیش��تر 

خواه��د ش��د. البت��ه م��ا ب��ه ش��ما پیش��نهاد میکنی��م انتخ��اب کلم��ات کلی��دی خ��ود 

را ب��ه تی��م متخص��ص بس��پارید چ��را ک��ه ای��ن تی��م ب��ا در نظ��ر گرفت��ن بودج��ه 

ش��ما و رقاب��ت در ب��ازار میتوانن��د بهتری��ن کلم��ات را ب��ه ش��ما پیش��نهاد بدهن��د.

رقب��ا نی��ز بخ��ش دیگ��ری در محاس��به هزین��ه هس��تند. هرچ��ه رقب��ای ش��ما قویت��ر 

باش��ند کس��ب رتب��ه ب��اال، زم��ان و ان��رژی بیش��تر نی��از دارد و در نتیج��ه هزین��ه 

باالت��ری خواه��د داش��ت.

یک��ی از مهمتری��ن قس��مت ه��ا در قیم��ت طراح��ی وبس��ایت فروش��گاه اینترنت��ی، 

تجرب��ه تی��م س��ئو کار اس��ت مخصوص��ا اگ��ر ای��ن تی��م در ای��ن زمین��ه خ��اص ش��ما 

نمون��ه کاره��ای زی��ادی نی��ز داش��ته باش��ند.

ب��رای اینک��ه از هزین��ه طراح��ی و س��ئو ی��ک فروش��گاه اینترنت��ی آگاه بش��وید ب��ا 

کارشناس��ان پون��ه مدی��ا تم��اس بگیری��د و مش��اوره الزم را از آنه��ا دریاف��ت کنی��د.
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