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پونه مدیا

سئو سایت فروشگاهی

مطلــب ذیــل حاصــل تجربیــات و تحقیقــات مــا در زمینــه پیــاده ســازی و ســئو
ســایت هــای فروشــگاهی مــی باشــد  .در ایــن مطلــب مــا ســعی کــرده ایــم بــه
صورتــی جامــع نتایــج بدســت آمــده در زمینــه ســئو ســایت هــای فروشــگاهی را
در اختیــار شــما قــرار دهیــم .نمونــه کارهــای ســئو ســایت فروشــگاهی پونــه مدیــا
در ســایت قابــل بررســی مــی باشــد.
در صورتــی کــه مــی خواهیــد خودتــان ســئو ســایت فروشــگاهی را آغــاز کنیــد
بهتــر اســت در ابتــدای امــر مبانــی ســئو را کامــل بدانیــد.در واقــع کلیــات ســئو
ســایت فروشــگاهی بــا مبانــی ســئو تفــاوت چندانــی نــدارد.
بــا توجــه بــه اینکــه در ســایت هــای فروشــگاهی عــاوه بــر جــذب مخاطــب
ترقیــب او بــه خریــد هــم بــه مراحــل انجــام ســئو ســایت اضافــه مــی شــود
جزئیــات ســئو ســایت فروشــگاهی کمــی وســیع تــر از جزئیــات ســئو ســایت هــای
شــرکتی اســت.
در ســال هــای اخیــر تعــداد فروشــگاه هــای آنالیــن بســیار زیــاد شــده انــد و ایــن
تعــداد همچنــان رو بــه رشــد اســت .اگــر شــما قصــد راه انــدازی یــک فروشــگاه
اینترنتــی را داریــد پیشــنهاد مــی کنیــم قبــل از دســت زدن بــه هــر کاری بــا یــک
متخصــص ســئو بــا تجربــه شــروع بــه همــکاری کنیــد یــا از او مشــاوره ســئو الزم
را دریافــت کنیــد.
ایــن مطلــب در خصــوص آمــوزش جامــع ســئو ســایت فروشــگاهی اســت .مــا
ســعی کــرده ایــم چالــش هــا و مبانــی ســئو را نــام ببریــم .بــه طــور مثــال تحقیــق
کلمــات کلیــدی ،معمــاری ســایت ،ســئو تکنیــکال  ،لینــک ســازی و تولیــد محتــوا در
سایت های فروشگاهی در این مقاله برای شما توضیح داده شده است.
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آمار ترافیک ورودی به سایت های فروشگاهی

فروشــگاه هــای اینترنتــی سالهاســت کــه در سراســر دنیــا افــراد زیــادی را بــه
ســمت خــود جــذب کــرده انــد .از آنجایــی کــه فرهنــگ خریــد اینترنتــی در ایــران
نیــز رو بــه رشــد اســت اگــر شــما قصــد فــروش محصــول خــود را داریــد طراحــی
یــک فروشــگاه اینترنتــی بــرای شــما فوایــد بســیاری خواهــد داشــت.
امــا داشــتن یــک فروشــگاه اینترنتــی بــه تنهایــی کفایــت نمیکنــد شــما بایــد ایــن
ســایت را از نظــرات مختلــف بهینــه کنیــد تــا بــه موفقیــت دســت پیــدا کنیــد.
روش هــای بهینــه ســازی ســایت فروشــگاهی در ادامــه مطلــب توضیــح داده شــده
اســت.
بــرای بهتــر فروختــن اجنــاس بایــد بهتــر دیــده شــوید .همانطــور کــه در فروشــگاه هــای
فیزیکــی ســعی مــی کننــد مغــازه خــود را در بهتریــن نقطــه شــهر بــرای
شــغل مــورد نظــر خــود انتخــاب کننــد .مثــاً راســته کاشــی فــروش هــا ،ایــن
باعــث مــی شــود مشــتریان بیشــتری کــه قصــد خریــد کاشــی دارنــد بــه ایــن
مغازه ها مراجعه کند .
در وب ســایت فروشــگاهی یکــی از روشــهای تبلیغــات کــه کمــک می کنــد مخاطب
بیشــتری از مغــازه شــما بازدید کند ســئو وب ســایت فروشــگاهی شماســت.
ســئو وبســایت کمــک میکنــد شــما در نتایــج جســتجو رتبــه باالتــری بدســت
بیاوریــد یــا بــه طــور ســاده امــکان دیــده شــدن ســایت شــما توســط کاربــر را بــاال
میبــرد.
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اهمیــت ایــن موضــوع بــه ایــن خاطــر اســت کــه امــروزه هــر فــردی کــه قصــد
خریــد دارد اول کاالی مــورد نظــر خــود را در گــوگل ســر چ میکنــد .اگــر شــما در
گــوگل رتبــه باالیــی داشــته باشــید ترافیــک و مشــتری بیشــتری نیــز خواهیــد
داشــت.
در زیــر چنــد آمــار جهانــی در خصــوص ترافیــک ورودی بــه فروشــگاه هــای اینترنتی
را بــرای شــما آورده ایم.
مــا در پونــه مدیــا بــه دنبــال آمــار مشــابهی بــرای ایــران گشــتیم امــا متاســفانه
نتوانســتیم چیــزی پیــدا کنیــم در صورتــی کــه شــما مــی دانیــد جایــی ایــن آمــار
بــرای ایــران وجــود دارد لطفــا بــه وســیله کامنــت زیــر همیــن پســت مــا را از
منبــع آن آگاه کنیــد.

•

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

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

•

 %23.6از خرید ها در سایت های فروشگاهی از ترافیک طبیعی است.
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بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات بیایــد بریــم ســراغ اســتراتژی هایــی کــه میتــوان
پیــاده ســازی کــرد.
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تفاوت سئو سایت فروشگاهی و سئو یک وبسایت

خیلــی از افــراد فکــر میکننــد ســئو وبســایت و ســئو ســایت فروشــگاهی تفــاوت
خاصــی نــدارد و هــر کــس ســئو وبســایت را انجــام داده باشــد میتوانــد بــه
راحتــی ســئو یــک ســایت فروشــگاهی را نیــز انجــام بدهــد .ایــن صحبــت مثــل
ایــن میمانــد کــه مــا تمــام متخصــص هــای علــم پزشــکی را مشــابه هــم فــرض
کنیــم و بگیــم کســی کــه متخصــص قلــب اســت میتوانــد جراحــی مغــز و اعصــاب
هــم انجــام بدهــد .درســت اســت کــه تمــام متخصصیــن در ایــن زمینــه دوره ی
پزشــکی عمومــی (در اینجــا مبانــی ســئو) را پشــت ســر گذاشــته انــد امــا هــر
کــدام یــک تخصــص متفــاوت دارنــد.
ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه پونــه مدیــا بــرای ســئو ســایت هــا از افــرادی
اســتفاده میکنــد کــه در یــک زمینــه خــاص نمونــه کار دارنــد.
پــس فهمیدیــم در شــاخه هــای مختلــف ســئو تفــاوت وجــود دارد از جملــه ایــن
تفــاوت هــا ایــن اســت کــه در یــک فروشــگاه آنالیــن شــما بــا متــن و وبــاگ
زیــاد ســر و کار نداریــد کــه بتوانیــد بــا نوشــتن یــک مطلــب طوالنــی و جامــع بــه
ســئو وب ســایت خــود کمــک کنیــد در صورتــی کــه یکــی از روش هایــی کــه بــرای
ســئو وبســایت هــای شــرکتی پیشــنهاد میشــود تولیــد محتــوای طوالنــی اســت.
یکــی دیگــر از ایــن تفــاوت هــا در بــروز رســانی هــای دوره ای دیــده میشــود .در
یــک وبســایت مطلبــی کــه شــما مینویســید ممکــن اســت بعــد از چندیــن مــاه
یــا حتــی چندیــن ســال نیــاز بــه تغییــر داشــته باشــد امــا در ســایت فروشــگاهی
سئو سایت فروشگاهی
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تغییــرات بــه صــورت روزانــه نیــز اتفــاق مــی افتنــد.
اجنــاس شــما تمــام میشــود ،جنــس هــای جدیــد اضافــه مــی کنیــد ،تخفیــف های
خــاص بــرای اجنــاس قــرار میدهیــد و ...
ایــن جــا بحــث کامــاً متفــاوت و تخصصــی اســت .ســئو ســایت فروشــگاهی
چالش های متفاوتی نسبت به سئو یک وبسایت معمولی دارد.

سئو سایت فروشگاهی
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چالش های سئو سایت فروشگاهی

مــوارد ذیــل چالــش هایــی هســتند کــه شــما بــرای بهینــه ســازی یــک ســایت
فروشــگاهی بــا آنهــا مواجــه خواهیــد شــد:

•

ساخت فروشگاه اینترنتی بدون برنامه ریزی برای سئو سایت:

ســئو و بهینــه ســازی وب ســایت بایــد از همــان مراحــل ابتدایــی طراحــی ســایت
شــروع شــود تــا باعــث اتــاف وقــت  ,هزینــه هــای اضافــی و حتــی شکســت
پــروژه نشــود .اگــر هــدف اصلــی شــما از ســئو فروشــگاه اینترنتــی افزایــش فــروش
و درآمــد اســت در ابتــدا بهتــر اســت کــه کامــاً بــا مفهــوم ســئو آشــنا باشــید.
یکــی از اشــتباهات صاحبــان وب ســایت هــا ایــن اســت کــه وقتــی بــه نتیجــه
مطلــوب خــود دســت پیــدا کردنــد ســئو را رهــا مــی کننــد .در حالــی کــه شــما باید
بــه صــورت دائــم رتبــه بنــدی ،ترافیــک ،فــروش ،مشــتریان ،نــر خ تبدیــل و  ...را
چــک و بررســی کنیــد تــا بتوانیــد از رقبــای خــود پیشــی بگیریــد.

•

محتوای تکراری:

ایــن موضــوع را میتــوان بــا یــک مثــال ســاده توضیــح داد .فــرض کنیــد شــما یک
فروشــگاه اینترنتــی کاشــی داریــد در اینجــا توضیحــی کــه بــرای کاشــی شــماره 1
سئو سایت فروشگاهی
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در رنــگ ســفید و کاشــی شــماره  2در رنــگ طوســی مــی نویســید بســیار بــه هــم
شــباهت خواهنــد داشــت ایــن موضــوع باعــث میشــود موتــور جســتجو محتــوای
شــما را تکــراری ببینــد و ســایت شــما را جریمــه کنــد .متاســفانه محتــوای تکــراری
در ســایت هــای فروشــگاهی اجتنــاب ناپذیــر هســتند مــا در ادامــه مطلــب راه
حــل ایــن مشــکل را بــه طــور کامــل توضیــح داده ایــم.

•

بروز رسانی های پی در پی:

فروشــگاه هــای اینترنتــی نیــاز بــه بــروز رســانی هــای مــداوم دارنــد .بــا توجــه بــه
تــورم و تغییــرات قیمــت در کشــور مــا ایــن موضــوع بــرای قیمــت محصــوالت از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .شــما بایــد بــا یــک برنامــه ریــزی و هــدف گیــری
درســت بتوانیــد کاالهــا و محصــوالت خــود را بهینــه کنیــد .اگــر کاالیــی تمــام شــد
اتمــام موجــودی آن مشــخص باشــد .کاالهــای جدیــد در اســر ع وقــت بــه ســایت
اضافــه بشــوند.

•

اسکیما:

اســکیما بــرای نشــان داده شــدن در نتایــج گــوگل بســیار مهــم اســت .اگــر شــما
روی قیمــت محصــول خــود تبلیغــات انجــام میدهیــد امــا ایــن قیمــت در نتایــج
گــوگل نشــان داده نمیشــود .ســایت شــما رتبــه باالیــی بدســت نخواهــد آورد.
سئو سایت فروشگاهی
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گــوگل در ســال هــای اخیــر هــوش باالیــی بــه دســت آورده اســت و ایــن موضــوع
کمــک میکنــد رتبــه بنــدی ســایت هــا را بــا دقــت بیشــتری انجــام دهــد .شــما
بــا اســتفاده از اســکیما میتوانیــد امتیــاز محصــول ،توضیحــات ،موجــودی و ...را
در نتایــج گــوگل نشــان دهیــد .اســکیما بــرای فروشــگاه هــای اینترنتــی یــک امــر
ضــروری اســت.

•

بررسی رقبا:

آنالیــز رقبــا در طراحــی ســایت هــای اینترنتــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت
چــرا کــه ایــن قــدم مســیر حرکــت شــما را مشــخص خواهــد کــرد .اگــر شــما
رقیــب ســایتی مثــل دیجــی کاال هســتید بایــد از ابتــدای کار بــا اســتراتژی هــای
خــاص جلــو بیایــد وگرنــه احتمــال موفقیــت شــما نزدیــک بــه صفــر خواهــد بــود.
کارشناســان ســئو پونــه مدیــا بــا اســتفاده از تکنیــک هــای E-commerce seo
بهتریــن نتایــج را بــرای ســئو ســایت فروشــگاهی شــما رغــم میزننــد.

سئو سایت فروشگاهی
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انتخاب استراتژی سئو سایت فروشگاهی

هنگامــی کــه مــی خواهیــد اســتراتژی ســئو ســایت فروشــگاهی را انتخــاب کنیــد
بایــد عوامــل مختلفــی را بررســی کنیــد و بــا توجــه بــه نتایجــی کــه از ایــن بررســی هــا
بدســت مــی آوریــد یــک راه درســت را بــرای موفقیــت ســایت انتخــاب کنیــد.
انتخــاب اســتراتژی ســئو بــا توجــه بــه المــان هــا مختلفــی از جملــه :آنالیــز رقبــا،
بررســی ســختی کلمــات کلیــدی ،مشــاوره گرفتــن از رقبــا (در صــورت امــکان)،
بررســی بودجــه ،بررســی بــازار هــدف ،نیازهــای تولیــد محتــوا و  ...انجــام میشــود.
فــرض کنیــد شــما میخواهیــد گوشــی همــراه سامســونگ نــوت  10بفروشــید .اگــر
بخواهیــد بــا اســتفاده از کلمــه کلیــدی "گوشــی سامســونگ" در صــدر نتایــج
گــوگل باشــید بــدون اســتفاده از تبلیغــات گــوگل ) (Google AdWordsامــکان پذیــر
نخواهــد بــود چــرا کــه ســایتهای بــزرگ و شــناخته شــده نتایــج اول را بــرای ایــن
کلمــات بدســت آورده انــد و بــه راحتــی آن را از دســت نخواهنــد داد .امــا اگــر
اســتراتژی شــما انتخــاب کلمــه کلیــدی "قیمــت گوشــی سامســونگ نــوت "10
باشــد احتمــال بــاال آمــدن رتبــه شــما چنــد برابــر خواهــد شــد .پــس انتخــاب
اســتراتژی درســت در ســئو فروشــگاه اینترنتــی بســیار مهــم اســت.
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تحقیق کلمه کلیدی برای سئو سایت فروشگاهی

جســتجوی کلمــه کلیــدی یکــی از اصــول ســئو فروشــگاه اینترنتــی اســت .چــرا؟
بــه ایــن خاطــر کــه تحقیــق کلمــه کلیــدی شــما را از تمــام اقداماتــی کــه در ســئو
انجــام خواهیــد داد آگاه میســازد.
بــدون کلمــه کلیــدی بهینــه ســازی محصــوالت و صفحــات غیــر ممکــن اســت.
بــاور بکنیــد یــا نــه ،لیســت کلمــات کلیــدی ســئو تکنیــکال را نیــز تحــت تاثیــر قرار
میدهــد .بــه ایــن خاطــر کــه معمــاری ســایت و  URLهــا بایــد کلمــات کلیــدی را
نیــز در نظــر بگیرنــد.
همانطــور کــه میبینیــد تحقیــق کلمــات کلیــدی یــک امــر بســیار مهــم برای ســایت
فروشــگاهی اســت .در زیــر روش هایــی آمــده کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از آنهــا
اصطالحــات مناســب را بــرای مشــتریان خــود پیــدا کنیــد و بهتریــن کلمــات کلیدی
را از بیــن آنهــا انتخــاب کنیــد.

•

چگونــه کلمــات کلیــدی را بــرای محصــوالت فروشــگاه اینترنتــی خــود و صفحــات

دســته بنــدی پیــدا کنیــم؟
بیشــتر تحقیقــات کلمــات کلیــدی روی "کلمــات کلیــدی اطالعاتــی " تمرکــز دارنــد.
ایــن کلمــات ،کلیــد واژه هــای مهمــی هســتند کــه فــرد در موتــور جســتجو بــرای
پیــدا کــردن محتــوای "چگونــه  "...ســر چ میکنــد( .چگونــه میتوانــم کیــک شــکالتی
سئو سایت فروشگاهی
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بــدون تخــم مــر غ درســت کنــم؟ ،چگونــه ســایت خــود را ســئو کنــم؟ و )...
بــا اینکــه کلمــات کلیــدی اطالعاتــی جــای خــود را در ســایت فروشــگاهی دارنــد
بیشــتر کلمــات شــما حــول محــور محصــوالت انتخــاب خواهــد شــد(.مثالً :طراحــی
ســایت فروشــگاهی ،ســرامیک شــش ضلعــی ،کفــش ورزشــی قرمــز)
ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما بایــد تحقیــق کلمــات کلیــدی را بــا
تمرکــز روی محصــوالت خــود انتخــاب کنیــد.

جستجوی کلمه کلیدی در سایت های رقبا
اگــر قصــد راه انــدازی یــک ســایت اینترنتــی را داریــد بــه احتمــال زیــاد دیجــی کاال
یکــی از رقبــای شــما اســت .بــا جســتجوی کلمــات کلیــدی خــود در ایــن ســایت
میتوانیــد یــک لیســت از پیشــنهادات بــرای آن کلمــه را مشــاهده کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی

15

پونه مدیا

سئو سایت فروشگاهی

همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد دیجــی کاال پیشــنهادات متفاوتــی را بــرای ایــن
کلمــه کلیــدی ارائــه میدهــد( .بــه ایــن دســته کلمــات ،کلیــد واژه هــای بلنــد نیــز
میگوینــد ).کلمــات کلیــدی بلنــد رقبــای کمتــری نیــز دارنــد.
ایــن عمــل را بــرای محصــوالت مختلــف در ســایت خــود تکــرار کنیــد تــا دســته ای
از کلمــات کلیــدی بلنــد بدســت بیاوریــد.
نکتــه مهــم :دیجــی کاال در بعضــی مواقــع دســته ای کــه کلمــه شــما در آن قــرار
گرفتــه را نیــز نشــان خواهــد داد .شــما میتوانیــد از ایــن پیشــنهادات بــرای
دسته های خود نیز استفاده کنید.

سئو سایت فروشگاهی
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ابزار Keyword tool
ابــزار  Keyword toolیکــی از ابزارهــای مناســب بــرای پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی
اســت .بــرای اســتفاده از آن کافیســت کلمــه کلیــدی مــورد نظــر را وارد کنیــد و
ایــن ابــزار بــه شــما کلمــات کلیــدی بلنــد مرتبــط را ارائــه خواهــد داد.

ایــن روش از جســتجوی کلمــه کلیــدی در ســایت هــای رقیــب ســریع تــر اســت
و بــه شــما تعــداد کلمــات کلیــدی بیشــتری نیــز پیشــنهاد میدهــد .البتــه بــرای
اســتفاده تخصصــی از ایــن ابــزار شــما بایــد اشــتراک ســالیانه پرداخــت کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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بررسی دسته بندی های رقبا در سایت فروشگاهی
از آنجایــی کــه پونــه مدیــا بــرای چندیــن ســایت فروشــگاهی مشــاوره داده اســت
بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه بیشــتر ایــن ســایت هــا دســته بنــدی هــای
خــود را بــرای کلمــات کلیــدی بــه صــورت شانســی انتخــاب میکننــد .درســت
اســت کــه آنهــا کمــی روی ایــن دســته بنــدی فکــر میکننــد و شــاید بــه نظــر فــرد
دســته بنــدی هــا کامــل و ایــده ال باشــد امــا در آخــر ایــن دســته بنــدی هــا از
ســطح مــورد نظــر پاییــن تــر اســت .ایــن یــک اشــتباه خیلــی بــزرگ اســت.
بــا اینکــه دســته بنــدی هــا بــه انــدازه صفحــه محصــوالت باعــث ترغیــب مشــتری
نمیشــوند امــا هنــوز هــم روی خریــد تاثیــر دارنــد .پــس بهتــر اســت کــه بــرای
پیــدا کــردن کلمــه کلیــدی مناســب دســته بنــدی خــود وقــت بگذاریــد.
بهترین راه برای این کار چیست؟
بــه دســته بنــدی رقبــای خــود نــگاه کنیــد یــا از یــک مشــاور ســئو بــرای دســته
بنــدی محصــوالت کمــک بگیرید.هیچــگاه دســته بنــدی خــود را بــا بررســی یــک
رقیــب انتخــاب نکنیــد شــما بایــد چندیــن ســایت را مشــاهده کــرده و ســپس
تصمیــم گیــری کنیــد.
اگــر در مقابــل دیجــی کاال رقابــت میکنیــد در قســمت دســته بنــدی کاال هــا
میتوانیــد دســته هــای اصلــی ایــن ســایت را مشــاهده کنیــد.
روی گزینــه همــه دســته بنــدی هــای کاال هــا نگــه داریــد .میتوانیــد بــا کلیــک روی
گزینــه همــه ی دســته بنــدی هــا یــک زیــر مجموعــه کامــل را مشــاهده کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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بــه احتمــال زیــاد ایــن لیســت بــرای ســایت شــما بــزرگ اســت ،شــما فقــط بایــد
روی دســته ای کــه بیشــتر بــه شــما ارتبــاط دارد کلیــک کنیــد و زیــر دســته هــای
آن را بررســی کنید.مثــا در دســته خانــه و آشــپزخانه قســمت آشــپزخانه بــه ســایت
شــما ارتبــاط دارد .شــما میتوانیــد در ایــن قســمت بــه دنبــال کلمــات کلیــدی
مرتبــط بــا ســایت خــود بگردیــد.

نکتــه تخصصــی :اگــر دســته شــما بــه نوعــی خــاص اســت ایــن همتــا بــودن را
سئو سایت فروشگاهی
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در کلمــات کلیــدی خــود ذکــر کنیــد .بــرای مثــال میتوانیــد در فروشــگاه اینترنتــی
فــروش لــوازم آشــپزخانه خــود بــه جــای اســتفاده از کلمــه "قابلمــه تفلــون " از
کلمــه "قابلمــه تفلــون بــا اختصاصــی تریــن رنــگ هــا " اســتفاده کنیــد .ایــن
کلمــات رقبــای کمتــری دارنــد و بهتــر میتــوان آنهــا را هــدف قــرار داد.

ویکی پدیا
ویکــی پدیــا یکــی از بهتریــن مــکان هــا بــرای پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی اســت.
مثــل صفحــه دســته بنــدی در ســایت رقبــا ویکــی پدیــا تمــام مــوارد را بــا توجــه
بــه کلمــه کلیــدی و دســته مرتــب کــرده اســت .بــه زبــان دیگــر ایــن ســایت
قســمت ســخت کار را بــرای شــما انجــام داده اســت.

بــه مثــال زیــر بــرای اســتفاده از ویکــی پدیــا بــرای پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی
توجــه کنیــد .اول کلمــه کلیــدی خــود را در ســایت وارد کنیــد .مثــاً کلمــه "طراحــی
وب" را جســتجو کنیــد .متــن نوشــته شــده را مطالعــه کنیــد و از درون آن کلمــات
کلیــدی را کــه بــرای شــما مناســب هســتند پیــدا کنیــد.
سئو سایت فروشگاهی
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حواســتان باشــد کــه بــه قســمت محتویــات نیــز توجــه کنیــد ،ایــن تکــه از متــن
نیــز گاهــی بــه شــما کمــک میکنــد کلمــات کلیــدی مناســب بــرای دســته هــای
خــود پیــدا کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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روش صحیح استفاده از کلمه کلیدی در صفحات محصول و دسته بندی
حــاال کــه یــک لیســت از کلمــات کلیــدی مناســب در دســترس داریــد ایــن ســوال
پیــش میــاد کــه از کــدام یــک از آنهــا اســتفاده کنیــد .بــرای اینکــه بــه جــواب ایــن
ســوال دســت پیــدا کنیــد چهــار مرحلــه زیــر را دنبــال کنیــد.
 .1حجم جستجو کلمات کلیدی در سایت های فروشگاهی
 .2انتخاب کلمه کلیدی مناسب محصول در سایت های فروشگاهی
 .3تعیین هدف تجاری در سایت های فروشگاهی
 .4رقبا در سایت های فروشگاهی

 .1حجم جستجو کلمات کلیدی در سایت های فروشگاهی
ایــن یکــی از مهمتریــن عناصــر در بررســی کلمــات کلیــدی اســت .چــرا کــه اگــر
کســی کلمــه شــما را ســر چ نکنــد مهــم نیســت کــه ایــن کلمــه چقــدر باعــث
تبدیــل مشــتری میشــود یــا چقــدر در گــوگل رقیــب دارد.
هیــچ راهــی بــرای اینکــه مــن بــه شــما بهتریــن حجــم جســتجو را نشــان بــدم
وجــود نــدارد .در بعضــی تجــارت هــا  001جســتجو در مــاه خیلــی اســت در بعضــی
دیگــر  10هــزار جســتجو در مــاه نیــز مناســب نیســت.
بــا گذشــت زمــان شــما درک میکنیــد کــه چــه مقــدار "حجــم بــاال" و چــه مقــداری
"حجــم پاییــن " در جســتجو بــرای تجــارت شــما اســت .بــرای پیــدا کــردن حجــم
سئو سایت فروشگاهی
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یــک کلمــه کلیــدی فقــط کافیســت وارد  Google keyword plannerبشــوید تعــداد
جســتجوها را در قســمت  Avg. monthly searchesپیــدا خواهیــد کــرد.
نکتــه تخصصــی :بعضــی کلمــات کلیــدی تغییــر حجــم فصلــی دارنــد .مثال شــما در
زمســتان تعــداد جســتجوهای بیشــتری بــرای "پالتــو بلنــد" خواهیــد داشــت تــا در
تابســتان .امــا تعــداد زیــادی از کلمــات کلیــدی وجــود دارنــد کــه در طــول ســال
پســتی و بلنــدی خواهنــد داشــت.
دلیــل ایــن اتفــاق چیســت؟ هیــچ کــس نمیدانــد .امــا مهــم اســت کــه ایــن
تغییــرات را در نظــر بگیریــد.
بــرای پیــدا کــردن تغییــر حجــم کلمــات در مــاه آن را در ابــزار  KWFinderجســتجو
کنیــد و نتایــج ماهانــه را پیــدا کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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 .2انتخاب کلمه کلیدی مناسب محصول برای سایت فروشگاهی
بیایــد بگیــم شــما کلمــه کلیــدی مناســب را پیــدا کردیــد و ایــن کلمــه تعــداد
خیلــی زیــادی جســتجو بــه خــودش اختصــاص میدهــد .آیــا شــما االن برنــده بــه
حســاب مــی آییــد؟ خیــر اینطــور نیســت .چــرا کــه ممکــن اســت ایــن کلمــه بــرای
محصولــی کــه ســایت شــما میفروشــد مناســب نباشــد .اگــر کلمــه کلیــدی شــما به
مقــدار کمــی هــم بــا محصولــی کــه میفروشــید فــرق داشــته باشــد مشــتری بــه
خریــدار تبدیــل نخواهــد شــد.
پــس قبــل از اینکــه بــه مرحلــه بعــد برویــد بررســی کنیــد کــه ایــن کلمــه بــرای
شــما مناســب اســت یــا خیــر.
فــرض کنیــد ســایت شــما چــای ســبز کیســه ای ژاپنــی میفروشــد و شــما کلمــه
کلیــدی " " matcha green tea powderرا پیــدا و انتخــاب کــرده ایــد .ایــن در حالــی
اســت کــه شــما بــرگ چــای ســبز نمــی فروشــید و فقــط چــای کیســه ای ســبز
داریــد .ممکــن اســت کــه شــما بتوانیــد یــا ایــن دســته بعضــی از مشــتریان را
بــه خریــد ترغیــب کنیــد امــا ایــن کار ســختی اســت .بــرای همیــن بهتــر اســت
اول روی کلمــات کلیــدی مخصــوص خودتــان تمرکــز کنیــد و بعــد از آن بــه ســراغ
دســته هــای دیگــر برویــد.
بــا اینکــه ممکــن اســت ایــن کلمــه کلیــدی جســتجوهای کمتــری دریافــت کنــد
بــاز هــم بــه شــما پیشــنهاد میدهیــم از کلمــه ای مثــل "چــای ســبز کیســه ای
آنالیــن" اســتفاده کنیــد.
حــاال کــه لیســتی از کلماتــی کــه افــراد جســتجو میکننــد را در اختیــار دارید(کــه بــا
محصــوالت ســایت شــما همخوانــی دارد) وقــت ایــن اســت کــه ببینیــد آیــا ایــن
جســتجوگران قصــد خریــد دارنــد یــا نــه.
سئو سایت فروشگاهی
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 .3تعیین محبوبیت کلمه کلیدی در سایت های فروشگاهی
آیــا رتبــه اول باالتریــن حجــم جســتجوی کلمــه کلیــدی را داریــد؟ ایــن خیلــی
عالــی اســت .آیــا رتبــه اول بــرای کلمــه ای را داریــد کــه افــراد کمــی آن را جســتجو
میکننــد؟ ایــن موضــوع از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت.
پــس قبــل از اینکــه روی یــک کلمــه تاکیــد کنیــد بایــد ایــن نکتــه را در نظــر
بگیریــد کــه چــه تعــداد افــرادی آن را جســتجو میکننــد.
خوشــبختانه بررســی ایــن امــر با الکســا بســیار ســاده اســت .ابتــدا نــر خ محبوبیت
را در ایــن ابــزار بررســی کنید.

ایــن نــر خ نشــان میدهــد چــه تعــداد افــرادی در مــاه ایــن کلمــه را جســتجو
میکننــد .هرچــه ایــن عــدد بــه صــد نزدیــک تــر باشــد کلمــه کلیــدی از محبوبیــت
بیشــتری برخــوردار اســت.

سئو سایت فروشگاهی
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 .4رقابت در کلمات کلیدی برای سایت فروشگاهی
در آخــر وقــت ایــن اســت کــه ببینیــد کســب رتبــه اول در گــوگل چقــدر ســخت
اســت .در الکســا کلمــه کلیــدی مــورد نظــر خــود را وارد کنیــد عــددی کــه در
قســمت  competitionبــه شــما نشــان میدهــد میــزان ســختی ایــن کلمــه از  100را
بــرای شــما آورده اســت .هــر چــه ایــن عــدد باالتــر باشــد بدســت آوردن رتبــه بــاال
بــرای ایــن کلمــه کلیــدی کار دشــوارتری خواهــد بــود.

سئو سایت فروشگاهی
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هدف قرار دادن کلمات کلیدی و بهینه سازی صفحه در سایت فروشگاهی
در اینجــا بررســی میکنیــم کــه ســایتی کــه در  10نتیجــه اول گــوگل قــرار دارد بــرای
یــک کلمــه کلیــدی بهینــه اســت یــا خیــر .چــرا ایــن موضــوع از اهمیــت برخــوردار
اســت؟ بــه ایــن خاطــر کــه اگــر یکــی از ایــن صفحــات فقــط کمــی بــا کلمــه
کلیــدی مــا ارتبــاط داشــته باشــد مــا میتوانیــم آنهــا را از دور خــار ج کــرده و رتبــه
بهتــری کســب کنیــم.
مثــاً در جســتجوی "ســرامیک دیــوار پذیرایــی و ســالن " بعضــی از نتایــج بــه طــور
خــاص بــرای ایــن کلمــه بهینــه نشــده انــد .پــس اگــر شــما یکــی از دســته هــای
خــود را بــه ایــن موضــوع اختصــاص دهیــد احتمــال بــاال آمــدن رتبــه در نتایــج
وجــود خواهــد داشــت.
نکتــه تخصصــی :بهینــه ســازی بــرای یــک کلمــه کلیــدی خــاص بــه انــدازه گذشــته
از اهمیــت برخــوردار نیســت (بعــد از بــروز رســانی الگوریتــم مــر غ مگســخوار).
هرچنــد اگــر شــما ســایت خــود را بــرای یــک کلمــه کلیــدی خــاص بهینــه کنیــد
یــک قــدم از افــرادی کــه ســایت خــود را بــه خوبــی بهینــه نکــرده انــد جلــو
خواهیــد افتــاد.

سئو سایت فروشگاهی
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معماری سایت فروشگاه اینترنتی

خیلــی از افــراد فکــر میکننــد معمــاری ســایت خیلــی مهــم نیســت و بــدون هیــچ
تحقیقــی معمــاری ســایت را خودشــان انجــام میدهنــد و بعــد ســئو ســایت را
بــرون ســپاری میکننــد ،در صورتــی کــه معمــاری ســایت روی ســئو تاثیــر بســزایی
دارد و اگــر شــما یــک معمــاری نامناســب داشــته باشــید.
متخصــص ســئو مجبــور اســت قبــل از هــر کاری معمــاری ســایت شــما را بهینــه
کنــد و بعــد بــه ســراغ محصــوالت شــما بــرود.

دو اصــل زیــر را در هنــگام طراحــی معمــاری فروشــگاه هــای اینترنتــی رعایــت
کنیــد:

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

بیایــد اول ببینیــم کــه یــک معمــاری نامناســب چگونــه بــه ســایت شــما ضــرر
خواهــد زد.
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این تصویر چه مشکلی دارد؟
فهــم منطــق پشــت ایــن معمــاری ســخت اســت .پیــدا کــردن صفحــه ی مــورد
نظــر بــرای مشــتری دشــوار خواهــد بــود.
مشــکل دوم ایــن اســت کــه قابــل انــدازه گیــری نیســت .هــر بــار کــه قصــد
اضافــه کــردن یــک دســته را داریــد بایــد دســته هــای قبلــی را بررســی کنیــد و آنهــا
را از اول مرتــب کنیــد .چــرا کــه ایــن معمــاری عمــق زیــادی دارد.
بیشتر لینک های یک سایت فروشگاهی به صفحه خانه آنها اشاره دارند.

سئو سایت فروشگاهی
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و هنگامــی کــه شــما معمــاری ســایت عمیقــی داریــد ایــن اعتبــار تــا بــه صفحــه
محصــول شــما برســد کاهــش خواهــد یافــت.
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در ایــن مثــال  6کلیــک طــول میکشــد تــا بــه صفحــه محصــوالت برســیم( .شــما
میخواهیــد تمــام محصــوالت را بتــوان بــا حداکثــر  3کلیــک پیــدا کــرد).
نکتــه تخصصــی :اگــر معمــاری ســایت شــما ایــده ال نیســت  ،صفحــات را بــه
خــودی خــود جــا بــه جــا نکنیــد و اول بــا یــک متخصــص ســئو مشــورت کنیــد.
ایــن متخصصــان میتواننــد صفحــات قدیمــی را بــه صفحــات جدیــد ریدایرکــت
کننــد.

نمونه یک سایت فروشگاهی با معماری مناسب
حــاال کــه دیدیــد چــه کارهایــی را نبایــد انجــام دهیــد وقــت آن اســت کــه نمونــه
ی معمــاری یــک ســایت فروشــگاهی بهینــه را بررســی کنیــد.

همانطــور کــه میبینیــد اعتبــار لینــک هــا روی محصــوالت و دســته بنــدی هــا
سئو سایت فروشگاهی
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همانطــور کــه میبینیــد اعتبــار لینــک هــا روی محصــوالت و دســته بنــدی هــا
متمرکــز اســت .ایــن اعتبــار تمرکــز یافتــه بــه بــاال بــردن رتبــه در گــوگل کمــک
میکنــد .همچنیــن پیــدا کــردن صفحــات و ایندکــس آنهــا را بــرای گــوگل راحــت
میکنــد.
در زیر نمونه ای از معماری سایت شهرآهن را میبینید.

نــه تنهــا ایــن ســایت بــرای ســئو عالــی اســت بلکــه مــورد پســند کاربــران نیــز
میباشــد.چرا کــه خیلــی ســاده اســت و پیــدا کــردن محصــوالت را بــرای کاربــر
راحــت میکند.یکــی از ایــن نمونــه معمــاری ســایت شــهر آهــن اســت.
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سئو داخلی برای سایت های فروشگاهی

حــاال کــه معمــاری ســایت را بهینــه کردیــد .زمــان ایــن رســیده اســت کــه دســته
محصــوالت و صفحــه آنهــا را بهینــه کنیــد .بــرای بیشــتر ســایت هــای فروشــگاهی
ایــن دو قســمت بیشــترین ترافیــک را تولیــد میکنــد.
ایــن یــک موضــوع واضــح اســت چــرا کــه فــردی کــه عبــارت "کفــش نایــک قرمــز
ســایز  " 63را جســتجو میکنــد احتمــال اینکــه محصــول را بخــرد از کســی کــه
عبــارت "عکــس کفــش" را ســر چ میکنــد بیشــتر اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع
کلمــات کلیــدی خــود را بــرای محصــوالت بهینــه کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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یک صفحه کامل بهینه شده برای سایت فروشگاهی
به صفحه کامالً بهینه شده صفحه بعد نگاه کنید:

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

تگ عنوان

-

بــه تــگ عنــوان خــود کلماتــی ماننــد :خریــد ،ارزان ،حــراج اضافــه کنیــد تــا بــرای

کلمــات کلیــدی بلنــد ترافیــک بهتــری دریافــت کنید.
خیلــی واضــح اســت کــه بایــد از کلمــه کلیــدی خــود در عنــوان صفحــه اســتفاده
کنید.امــا ایــن موضــوع بــه تنهایــی کافــی نیســت .بــا اضافــه کــردن کلمــات (ارزان،
حــراج ،خریــد و  )...بــه کلمــه کلیــدی اصلــی ســعی کنیــد بــه نشــان داده شــدن
آن در نتایــج کمــک کنیــد
بــرای مثــال بیایــد بگیــم کــه کلمــه کلیــدی هــدف شــما "هدفــون بــدون نویــز"
اســت .بــه جــای اســتفاده از عنــوان "هنفــون بــدون نویــز در فروشــگاه اینترنتــی
 ".....شــما بهتــر کلماتــی کــه مــردم موقــع جســتجوی هدفــون ضــد نویــز اســتفاده
میکننــد را اضافــه کنیــد.
ایــن یــک لیســت از کلماتــی اســت کــه افــراد هنــگام جســتجوی محصــول در
گــوگل زیــاد اســتفاده میکننــد.

•
• بهترین
• نظرات
• آنالین
• ارسال رایگان
• حراج
ارزان

سئو سایت فروشگاهی
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پــس عنــوان شــما میتوانــد بــه صــورت "بهتریــن و ارزانتریــن هدفــون هــای ضــد
نویــز" باشــد.

-

در تــگ عنــوان از کلماتــی ماننــد :حــراج  ،%Xپاییــن تریــن قیمــت هــا اســتفاده

کنیــد تــا نــر خ کلیــک خــود را بــاال ببریــد.
گــوگل بــه احتمــال زیــاد از نــر خ کلیــک طبیعــی بــه عنــوان یــک ســیگنال رتبــه
بنــدی اســتفاده میکند.امــا اگــر ایــن موضــوع درســت هــم نبــود بــاز هــم بهتــر
اســت تــگ عنــوان خــود را بــرای  CTRبهینــه کنیــد.
چراکه نر خ  CTRباال = تعداد کلیک بیشتر= فروش بیشتر.
خوشــبختانه تعــدادی کلمــه وجــود دارد کــه بــه ســرعت باعــث جــذب مشــتری بــه
نتایــج شــما میشــود .مــا بــه آنهــا "کلمــات آهنربایــی" میگوییــم.
از این نوع کلمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

•
• با گارانتی
• کمترین قیمت
• ارسال رایگان
• ارسال یک روزه

حراج (%Xحراج )%25

عنــوان صفحــه شــما میتوانــد "زودپــز %25 :حــراج و ارســال رایــگان بــرای تمامــی
ســفارش هــا" باشــد .وقتــی شــما ایــن کلمــات را در تــگ عنــوان (و توضیحــات
متــا ) اضافــه کنیــد میبینیــد کــه تعــداد کلیــک هــای شــما افزایــش پیــدا کــرده
اســت.
سئو سایت فروشگاهی
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•

متا دسکریپشن

-

تــگ توضیحــات شــامل اصطالحاتــی از قبیــل "بهتریــن انتخــاب"" ،ارســال رایگان"

و "تمــام محصــوالت مــا موجــود اســت" اســتفاده کنیــد تــا نــر خ کلیــک صفحــه
افزایــش پیــدا کنــد
در گذشــته تــگ توضیحــات صفحــه شــما یکــی از عوامــل مهــم ســئو داخلــی بــود.
بــا اینکــه ایــن قضیــه دیگــر برقــرار نیســت امــا تــگ توضیحــات هنــوز هــم از
اهمیــت زیــادی بــرای بــاال بــردن  CTRبرخــوردار اســت.
کلمــات آهنربایــی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره کردیــم بــرای توضیحــات نیــز بســیار
موثــر اســت .تنهــا تفــاوت در توضیحــات ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد از کلمــات
طوالنــی تــری اســتفاده کنیــد .در زیــر میتوانیــد چندیــن اصطــاح کــه بــرای
توضیحــات متــا مناســب اســت را ببینیــد:

•
•  %Xکمتر از همه جا خر ج 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.
بهترین قیمت را برای  .....دریافت کنید.

یــک متــا دسکریپشــن بهینــه شــده بــه صــورت "بهتریــن قیمــت غــذای ســگ
را امــروز دریافــت کنیــد .ارســال رایــگان تمــام محصــوالت .بــرای تماشــای تمــام
محصــوالت اینجــا کلیــک کنیــد".
سئو سایت فروشگاهی
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محتوای صفحه محصول و دسته بندی
حداقــل از  1000کلمــه بــرای محتــوا اســتفاده کنیــد و کلمــه کلیــدی خــود را بیــن
 5-3بــار در متــن اســتفاده کنیــد.
بهینــه ســازی صفحــه محصــوالت و دســته هــا یکــی از ســخت تریــن مراحــل ســئو
ســایت فروشــگاهی اســت .درســت اســت کــه شــما بایــد محتــوای بــا کیفیــت
بنویســید امــا برعکــس وبــاگ شــما بایــد محتــوا را بــا توجــه بــه نــر خ تبدیــل
بنویســید.
در زیــر ســه تــا از بهتریــن روش هــای بهینــه ســازی ســئو داخلــی که بــرای ســایت های
فروشــگاهی مناســب اســت را بــرای شــما توضیح خواهیــم داد.

 .1نوشتن بیش از  1000کلمه و توصیف کلمات
مطالعــات نشــان داده اســت کــه متــون طوالنــی احتمــال کســب رتبــه بهتــری
در گــوگل را دارنــد( .ایــن موضــوع بــرای ســایت هــای فروشــگاهی نیــز صــادق
اســت).
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حقیقــت ایــن اســت کــه گــوگل میخواهــد موضــوع صفحــه ی شــما را درک کنــد.
هرچــه شــما متــن طوالنــی تــری ارائــه کنیــد کار گــوگل را ســاده تــر خواهیــد کــرد.
بــه عــاوه توضیحــات مناســب بــرای یــک محصــول بــه مشــتری کمــک میکنــد
تــا محصــول مــورد نظــر خــود را بهتــر بشناســد .ایــن موضــوع بــه تجربــه کاربــر
نیــز کمــک میکنــد.
البتــه جــای گفتــن دارد کــه نوشــتن بیــش از  1000کلمــه بــرای تمامــی صفحــات
کار غیــر ممکنــی اســت .بــرای همیــن مــن پیشــنهاد میدهــم کــه بــرای 50-10
محصــول مهــم خــود توضیحــات طوالنــی و دقیــق بنویســید.
بــرای مثــال کاشــیران بــرای محصــول کاشــی و ســرامیک ســایز بــزرگ خــود بیــش
از  2000کلمــه توضیــح نوشــته اســت.
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.

 .2استفاده از کلمات کلیدی در متن
وقتــی کــه داریــد توضیــح محصــوالت خــود را مینویســید مطمئن باشــید کــه کلمه
کلیــدی خــود را  5-3بــار اســتفاده کــرده اید.ایــن موضــوع ربطــی بــه اســتفاده
بــی رویــه از کلمــات یــا بــاال بــردن چگالــی کلمــات کلیــدی نــدارد ،شــما فقــط در
تالشــید تــا گــوگل محتــوای شــما را بهتــر متوجــه شــود.
بــرای مثــال اگــر کلمــه کلیــدی شــما "ســرامیک اســلب" باشــد در توضیــح زیــر
ایــن کلمــه  4بــار تکــرار شــده اســت.
سئو سایت فروشگاهی
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نکتــه تخصصــی :گــوگل بــه کلمــات کلیــدی کــه در ابتــدای متــن آمــده انــد
اهمیــت بیشــتری میدهــد .پــس اطمینــان حاصــل کنیــد کــه حداقــل یکــی از
کلمــات کلیــدی شــما در  100کلمــه اول باشــد.
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 .3کلمات کلیدی  LSIدر سایت فروشگاهی
کلم��ات کلی��دی  LSIبــه کلماتــی میگوینــد کــه از نظــر معنایــی بــه کلمــه کلیــدی
شــما نزدیــک هســتند .بــرای مثــال شــما یــک ســایت فروشــگاهی را بــرای کلمــه
"پلوپــز" بهینــه کــرده ایــد.
واژه های نزدیک به این کلمه کلیدی عبارتند از :

•
• تایمر
• زودپر
• دستی
• دستور پخت
• خورشت
• سوپ
• قابل برنامه ریزی
• استیل
قابلمه

در سئو سایت فروشگاهی از کلمات کلیدی  LSIبه صورت زیر استفاده کنید.
قدم اول :تست در دیجی کاال
کلمــه کلیــدی خــود را در دیجــی کاال ســر چ کنیــد و ببینیــد چــه کلمــات دیگــری
بــا آن اســتفاده شــده اســت .میتوانیــد هــم از نقــد و بررســی محصــوالت و هــم
دسته بندی ها استفاده کنید.
سئو سایت فروشگاهی
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نکتــه تخصصــی :اگــر شــما رقبایــی داریــد کــه بــرای کلمــات کلیــدی شــما امتیــاز
کســب کــرده انــد میتوانیــد ایــن عمــل را در ســایت آنهــا نیــز انجــام دهــد.
قدم دوم :استفاده از الکسا
کلمــه کلیــدی خــود را در ایــن ابــزار وارد کنیــد و کلمــات کلیــدی مشــابهی کــه
بــه شــما پیشــنهاد میدهــد را بررســی کنیــد .مثــاً بــرای کلمــه "ســئو" مــوارد زیــر
پیشــنهاد داده شــده اســت.
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قدم سوم :این کلمات را در محتوای خود استفاده کنید
در نهایــت ایــن کلمــات کلیــدی  LSIرا در صفحــه محصــوالت و دســته بنــدی خــود
اســتفاده کنید.

استفاده از  URLهای کوتاه و حاوی کلمات کلیدی
تحقیقــی روی یــک میلیــون جســتجو در موتــور گــوگل نشــان داد کــه ارتباطــی
مســتقیم بیــن طــول  URLو رتبــه در گــوگل وجــود دارد URL( .هــای کوتــاه رتبــه
بهتــری در گــوگل کســب خواهنــد کــرد)

سئو سایت فروشگاهی
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بــه خاطــر اینکــه شــما یــک ســایت فروشــگاهی داریــد  URLشــما از دیگــر ســایت هــا
طوالنــی تــر خواهــد بــود .چــرا کــه  LRUشــما شــامل دســته هــا و زیــر دســته
محصــوالت نیــز خواهــد بــود .بــرای مثــال:
https://example.com/category/subcategory/product.html

امــا ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا نیســت کــه  URLشــما میتوانــد از  50کاراکتــر
بیشــتر شــود .چــرا کــه  LRUهــای طوالنــی باعــث گیــج شــدن موتــور جســتجوی
گــوگل میشــوند.
در زیــر یــک نمونــه  URLنامناســب در صفحــه محصــول فروشــگاه اینترنتــی
مشــاهده میکنیــد.

نــه تنهــا ایــن  URLبســیار طوالنــی اســت بلکــه کلماتــی اضافــه از جملــه
” “productID.300190600را نیز در برگرفته است.
اســتفاده از کلمــات کلیــدی در  URLنیــز بــه شــما پیشــنهاد میشــود .بــرای هــر
دســته محصــوالت از  2-1کلمــه بــرای توصیــف آن دســته اســتفاده کنیــد.
https://example.com/kitchenappliances
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بــرای زیــر دســته هــا نیــز ایــن روش را دنبــال کنیــد .فقــط در زیــر مجموعــه دســته
هــا توضیــح بعــد از خــود دســته مــی آیــد.
https://example.com/kitchenappliances/slowcookers
بــرای صفحــه محصــوالت فقــط کلمــه کلیــدی هــدف را بــا جــدا کننــده (")"-
اضافــه کنیــد.
https://example.com/kitchenappliances/slowcookers/6-quart-crockpot

نکتــه تخصصــی :بعضــی از ســایتهای فروشــگاهی از زیــر دســته هــا
و دســته هــا در  URLخــود اســتفاده نمیکننــد .بــه جــای اســتفاده از
https://example.com/kitchenappliances/slowcookers/6-quart-crockpot
از  URLبه شکل  https://example.com/6-quart-crockpotاستفاده میکنند .
ایــن موضــوع باعــث کوتــاه شــدن  URLو تراکــم کلمات کلیدی آن بیشــتر میشــود.
مــن ایــن پیــاده ســازی را پیشــنهاد نمیدهــم امــا اســتفاده از ایــن روش بــرای رتبه
بنــدی شــما ضــرری نخواهد داشــت.
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لینک های داخلی  :لینک کردن به صفحات با اعتبار
یکــی از زیبایــی هــای ســئو ســایت فروشــگاهی ایــن اســت کــه لینــک داخلــی بــه
خــودی خــود صــورت میگیــرد .چــرا کــه بــرای پیــدا کــردن مســیر در ســایت بــه
طــور طبیعــی بــه لینــک داخلــی نیــاز خواهیــد داشــت.

بــا ایــن وجــود اســتراتژی لینــک ســازی داخلــی یکــی از بهتریــن روش هــای ســئو
ســایت فروشــگاهی اســت .پــس بــرای ایــن کار زمــان مناســب را بگذاریــد.
بــه خصــوص شــما بایــد از صفحــات بــا اعتبــار بــه محصــوالت مهــم و دســته هــای
بــا اهمیــت لینــک داخلــی بزنیــد.
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بیایــد تصــور کنیــد شــما یــک مطلــب جدیــد در وبــاگ خــود تولیــد کــرده ایــد
کــه لینــک هــای زیــادی دریافــت میکنــد .همچنیــن شــما محصولــی داریــد کــه در
گــوگل رتبــه  5را بــرای کلمــه کلیــدی "ســرامیک طــر ح چــوب" بــه خــود اختصــاص
داده اســت .شــما بایــد یــک انکرتکســت بــا ایــن کلمــه کلیــدی در ایــن مطلــب
وبــاگ ایجــاد کنیــد و آن را بــه صفحــه محصــول خــود لینــک کنیــد.
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اســکیما محصــوالت را اضافــه کنیــد تــا اســنیپت هــا بــا کیفیــت در گــوگل
بدســت بیاوریــد.
اگــر دنبــال یــک راه ســاده بــرای رســیدن بــه صفحــه اول گــوگل هســتید کافیســت
از اســکیما اســتفاده کنیــد.
ســایت هــای فروشــگاهی فرصــت ایــن را دارنــد کــه بهتریــن نــوع اســنیپت را بــه
خــود اختصــاص دهنــد  :نظــرات و بررســی هــا.

شــما میتوانیــد ایــن اســنیپت هــا را بــا اضافــه کــردن اســکیما بــه صفحــه
محصــوالت خــود بدســت بیاوریــد.
اســکیما دســته کــدی اســت کــه بــه موتورهــای جســتجو (ماننــد گــوگل و بینــگ)
فهمــی قویتــر در خصــوص صفحــه شــما میدهــد.
در اینجا انواع نشانه گذاری ویژه نظرات وجود دارد.
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بــا اینکــه گــوگل ممکــن اســت اســکیما شــما را نشــان ندهــد امــا اضافــه کــردن
اســکیما احتمــال رتبــه گیــری در گــوگل را بــاال میبــرد .شــما میتوانیــد بــه صــورت
دســتی نیــز اســکیما را وارد کنیــد امــا ایــن کار آســانی نیســت بــرای همیــن

سئو سایت فروشگاهی
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پیشــنهاد میــدم از ابــزار  Structured Data Markup Helperاســتفاده کنیــد.

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

سئو سایت فروشگاهی
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پــس از آن محصولــی کــه در صفحــه خــود نظــر و امتیــاز دارد را پیــدا کنیــد
(میتوانــد یــک بررســی کلــی باشــد یــا نظــر کاربــران).

 URLایــن صفحــه را در مــکان  URLبرنامــه کپــی کنیــد و روی ""Start tagging
کلیــک کنیــد.

سئو سایت فروشگاهی

53

پونه مدیا

سئو سایت فروشگاهی

ســپس قســمتی از صفحــه را کــه میخواهیــد در گــوگل تــگ کنیــد انتخــاب کنید .از
قســمت  add missing tagsتمــام مــواردی کــه میخواهیــد در اســنیپت شــما نمایش
داده شــود را بــرای محصــول اضافــه کنیــد .تــا جایــی کــه میتوانیــد اطالعــات
کامــل را وارد کنیــد.

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

سئو سایت فروشگاهی
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نکتــه تخصصــی :بــا اســتفاده از کنســول گــوگل بررســی کنیــد کــه اســکیما شــما
درســت جایگــذاری شــده باشــد .اگــر شــما اســکیما داشــته باشــید در منــو ســمت
چــپ گزینــه آن را زیــر  Enhancementsخواهیــد دیــد.

سئو سایت فروشگاهی
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سئو فنی در سایت فروشگاهی

ســئو فنــی از مــواردی اســت کــه بــرای تمامــی ســایت هــا اهمیــت دارد امــا
بــرای ســایت هــای فروشــگاهی از اهمیــت دو برابــر برخــوردار اســت .چــرا کــه
ســایت هــای فروشــگاهی صفحــات زیــادی دارنــد .و بــا تعــداد صفحــات بــاال
امــکان بوجــود آمــدن یــک مشــکل ســئو فنــی نیــز بــاال میــرود.
نــه تنهــا ایــن موضــوع بلکــه بیشــتر ســایت هــای اینترنتــی لینــک هــای زیــادی
(بــک لینــک) را بــه خــود اختصــاص نمــی دهنــد .بــه ایــن معنــی اســت کــه ســئو
تکنیــکال در بیشــتر مواقــع بــرای انتخــاب ســایت صفحــه اول گــوگل مهــم اســت.
بــرای مثــال اگــر شــما و رقیبتــان بــرای کســب جایــگاه در گــوگل در تــاش هســتید
ســئو تکنیــکال میتوانــد تفــاوت بیــن کســب جایــگاه اول و چهارم باشــد.
برای همین بررسی دقیق سایت برای سئو تکنیکال یک قدم مهم است.

چگونــه یــک بررســی دقیــق ســئو تکنیــکال را بــرای ســایتهای فروشــگاهی
انجــام دهیــم.
از ابزارهــای زیــادی بــرای بررســی دقیــق ســایت میتوانیــد اســتفاده کنید.مــن در
اینجــا بــرای شــما طــرز اســتفاده از  Raven Toolرا آورده ام.
سئو سایت فروشگاهی
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از ابزارهای زیادی برای اینکار میتوانید استفاده کنید از جمله آنها :

•
• DeepCrawl
• ScreamingFrog
• Site Condor
• Ahrefs
SEMrush

برای استفاده از  Ravenاز منوی سمت چپ ” “Site Auditorرا انتخاب کنید.

 Ravenسایت شما را برای خطاهای احتمالی آنالیز خواهد کرد.

سئو سایت فروشگاهی
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سپس این گزارش را برای مشکالت مختلف بررسی کنید.

سئو سایت فروشگاهی
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حــاال کــه مشــکالت ســایت را پیــدا کردیــد مــا بــه شــما یــاد میدیــم چطــور اونهــا
را حــل کنیــد.

حل مشکالت سئو تکنیکال را در سایت های فروشگاهی
مشکل  : 1تعداد صفحات بیش از حد در سئو سایت فروشگاهی
داشــتن صدهــا صفحــه در ســایت یــک کابــوس بــرای ســئو تکنیــکال اســت.
چــرا کــه نوشــتن محتــوای خــاص بــرای هــر صفحــه را خیلــی پیچیــده میکنــد.
همچنیــن وقتــی شــما تعــداد صفحــات زیــادی داریــد احتمــال داشــتن محتــوای
تکــراری در آنهــا بــاال میــرود.
چرا مشکل تعداد صفحات بیش از حد در سایت فروشگاهی بوجود می آید؟
تعــدادی از ســایت هــای فروشــگاهی محصــوالت زیــادی بــرای فــروش دارنــد .و
چــون هــر کــدام از ایــن محصــوالت صفحــه خــود را احتیاج دارنــد تعــداد صفحات
ســایت زیــاد میشــود .بعضــی وقتهــا تفــاوت هــای کوچــک در یــک محصــول
(ســایز متفــاوت در کفــش) احتیــج بــه  URLخــاص خــود دارد کــه حجــم ســایت
فروشــگاهی شــما را بــاال میبــرد.
چگونه مشکل صفحات بیش از حد را در سایت فروشگاهی برطرف کنیم؟
ابتــدا صفحاتــی را کــه میتوانیــد حــذف یــا  noindexکنیــد شناســایی کنیــد
(صفحاتــی کــه حــذف آنهــا بــه ســایت شــما ضــرر نزنــد).
بــا توجــه بــه تجربیــات مــن حــدود  %80فــروش ســایت هــای اینترنتــی از
سئو سایت فروشگاهی
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 %02محصــوالت آنهــا حاصــل میشــود و حــدود  %252محصــوالت ســایت هــای
فروشــگاهی هیــچ فروشــی ندارنــد.
بــه جــای اینکــه روی پیشــرفت ایــن صفحــات تمرکــز کنیــد بهتــر اســت کــه آنهــا
را حــذف noindex ،یــا بــا صفحــات دیگــر ادغــام کنیــد.
صفحــات را در گــوگل آنالتیــک بررســی کنیــد تــا ببینیــد کــه هیــچ ترافیکــی ندارنــد
و میتــوان آنهــا را حــذف کــرد .اگــر صفحــه ای بــرای شــما مشــتری جــذب نمیکنــد
و پــول بــه ســایت وارد نمیکنــد بایــد از خــود بپرســید کــه " هــدف ایــن صفحــه
چیست ؟ "
ایــن صفحــات اضافــی میتواننــد تــا  %50صفحــات ســایت را در بــر بگیرنــد .حــاال
کــه صفحــات بــی فایــده را حــذف کردیــد وقــت ایــن رســیده کــه صفحــات باقــی
مانــده را بهبــود ببخشــید.

مشکل  :2محتوای تکراری در سایت های فروشگاهی
محتــوای تکــراری یکــی از معمــول تریــن مشــکالت ســایتهای فروشــگاهی اســت .و
یکــی از مــواردی اســت کــه میتوانــد باعــث غــرق شــدن شــما در موتــور جســتجوی
گــوگل باشــد (بــا تشــکر از الگوریتــم پانــدا!)
بــا گذاشــتن مطالــب خــاص در هــر صفحــه (بــا اســتفاده از تکنیــک هــای ســئو
پیشــرفته و تــگ  )canonicalشــما میتوانیــد ایــن مشــکل را از بیــن ببریــد.
چرا در سایت های فروشگاهی مشکل محتوای تکراری ر خ میدهد؟
دالیــل زیــادی بــرای محتــوای تکــراری در ســایت هــای فروشــگاهی وجــود دارد.
ســه تــا از مهتریــن ایــن دالیــل عبارتنــد از :
سئو سایت فروشگاهی
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 -1ســایت شــما یــک  URLخــاص بــرای هــر ورژن از محصــول تولیــد میکنــد
(ســایز هــای مختلــف کفــش)
 -2شــما از یــک اســنیپت بــرای چندیــن صفحــه اســتفاده میکنیــد .میتوانیــد بــرای
محصــوالت از چنــد کلمــه یکســان اســتفاده کنیــد امــا اگــر تمــام متــن یکــی باشــد
محتــوا تکراری اســت.
 -3توضیحــات تقریبــا یکســان بــرای محصــوالت داریــد .ایــن اتفــاق هــرگاه شــما
محصــوالت مشــابهی داریــد ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد .
چگونه مشکل محتوای تکراری را در سایت فروشگاهی برطرف کنیم؟
اولیــن کاری کــه میتوانیــد انجــام دهیــد  noindexکــردن صفحاتــی اســت کــه
ترافیکــی تولیــد نمیکننــد امــا باعــث بوجــود آمــدن محتــوای تکــراری میشــوند.
مثــا اگــر دســته بنــدی شــما  LRUخــاص تولیــد میکنــد میتوانیــد ایــن LRUهــا
را نوایندکــس کنیــد .وقتــی تمــام  LRUهایــی کــه میتوانســتید را حــذف کردیــد
وقــت آن رســیده اســت کــه برویــد ســراغ تــگ)"canonical ("rel=canonical
تــگ  canonicalبــه موتورهــای جســتجو میگویــد کــه بعضــی از صفحــات کپــی
همدیگــر بــا اختصــاص تغییراتــی کوچــک هســتند .وقتــی موتــور جســتجو تــگ
کنونیــکال را میبینــد میفهمــد کــه نبایــد بــا ایــن صفحــات مثــل یــک صفحــه جــدا
برخــورد کنــد.
(نــه تنهــا تــگ lacinonacمشــکل محتــوای تکــراری را حــل میکنــد بلکــه بــه اعتبــار
بــک لینــک هــا نیــز کمــک میکنــد .چــرا کــه لینــک هایــی کــه از راه هــای مختلــف
بــه یــک  LRUمیرســند باعــث قــوی شــدن ایــن  LRUمیشــوند).
نکتــه تخصصــی :قــرار دادن تــگ  lacinonacمیتوانــد پیچیــده باشــد .بــه همیــن
دلیــل پیشــنهاد میکنیــم بــرای پیــاده ســازی اینــکار از یــک متخصــص ســئو کمــک
سئو سایت فروشگاهی
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بگیریــد .امــا اگــر میخواهیــد خودتــان ایــن کار را انجــام دهیــد ایــن دســتور عمــل
گــوگل بــه شــما کمــک خواهــد کــرد.

در اخــر زمــان ایــن رســیده کــه بــرای تمــام صفــات باقــی مانــده محتــوای خــاص
تولیــد کنیــد.
بلــه ایــن یــک کار طوالنــی اســت (مخصوصــا بــرای ســایت هــای فروشــگاهی بــا
هــزاران صفحــه) .امــا اگــر میخواهیــد بــا ســایت هــای فروشــگاهی بــزرگ (مثــا
دیجــی کاال) رقابــت کنیــد حتمــا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد.
بــرای اینکــه ایــن امــر ســاده تــر شــود بــه شــما پیشــنهاد میکنــم یــک تمپلــت
سئو سایت فروشگاهی
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بــرای صفحــه محصــوالت و دســته هــا بســازید و از آن اســتفاده کنیــد.

مشکل  :3محتواهای کوتاه در سایت های اینترنتی
محتــوای کــم یکــی دیگــر از مشــکالت ســئو فنــی اســت کــه ســایت هــای
فروشــگاهی بایــد بــا آن ســر و کلــه بزننــد .بعــد از اینکــه مشــکل محتــوای تکــراری
را حــل کردیــد ممکــن اســت صفحاتــی بــا محتــوای کوتــاه داشــته باشــید .بدانیــد
و آگاه باشــید کــه محتــوای کوتــاه میتوانــد تمــام کمپیــن ســئو ســایت فروشــگاهی
شــما را بــه هــم بریــزد.
Ebay 33%ترافیــک خــود را بــه خاطــر محتــوای کوتــاه بعــد از بــروز رســانی
الگوریتــم پانــدا از دســت داد.

امــا بیایــد روی نــکات منفــی تمرکــز نکنیــم .بــا توجــه بــه مطالعــه مــوردی
محتواهــای طوالنــی بهتــر از محتواهــای کوتــاه رتبــه میگیرنــد.

سئو سایت فروشگاهی

63

پونه مدیا

سئو سایت فروشگاهی

چرا در سایت های فروشگاهی با مشکل محتوای کوتاه مواجه می شویم؟
یکــی از دالیــل اصلــی محتــوای کــم در ســایت هــای فروشــگاهی ایــن اســت کــه
نوشــتن متــن طوالنــی بــرای محصــوالت مشــابه کار ســختی اســت .مثــاً وقتــی
شــما دربــاره یــک کفــش ورزش کامــل توضیــح دادیــد چطــور میتوانیــد یــک
محتــوای طوالنــی و مناســب بــرای  25تــا کفــش دیگــه بنویســید؟
بــا اینکــه خیلــی کار مشــکلی اســت امــا شــما بایــد حداقــل  500کلمــه (بهتــر
اســت بــه  0001کلمــه برســید) بــرای تمــام دســته هــای مهــم بنویســید.
چطور مشکل محتوای کوتاه را در سایت های فروشگاهی برطرف کنیم؟
ابتدا صفحاتی که محتوای کم دارند را شناسایی کنید.
نکتــه تخصصــی :محتــوای کوتــاه بــرای هــر کــس بــه یــک صــورت تعریــف
میگــردد امــا بــه طــور کلــی بــه محتوایــی کــه اطالعــات مفیــد و خاصــی را بــه
شــما نمیدهــد یــک محتــوای کوتــاه میگوییــم.
شــما میتوانیــد صفحــه بــه صفحــه در ســایت خــود برویــد و محتواهــای کوتــاه را
پیــدا و بهینــه کنیــد( .ابــزار  Ravenکمتــر از  250کلمــه را محتــوای کوتــاه حســاب
میکنــد ).اســتفاده از یــک الگــو ) (Templetکار را بــرای شــما آســانتر خواهــد کــرد.
در زیر یک نمونه الگو برای صفحه محصول را میبینید.
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نکتــه تخصصــی :هــر چقــدر محتــوای شــما خــاص تــر باشــد بهتــر اســت .ایــن
بدیــن معنــی اســت کــه واقعــا محصــوالت خــود را بفروشــید .نظــرات خــاص خــود
را بنویســید .از محصــوالت خودتــان عکــس تهیــه کنیــد .ایــن باعــث میشــود
محصــول شــما بــرای مشــتری جلــب توجــه کنــد.
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مشکل  :4سرعت پایین سایت در فروشگاه های اینترنتی
ســرعت ســایت یکــی از فاکتورهــای رتبــه بنــدی گــوگل اســت .پس ســرعت ســایت
فقــط بــرای ســئو ســایت فروشــگاهی اهمیــت نــدارد بلکــه بــه طــور مســتقیم روی
هــدف نهایــی شــما تاثیــر خواهــد گذاشــت .چــرا کــه اگــر ســایت شــما ســرعت
پایینــی داشــته باشــد کاربــر از آن خــار ج میشــود و بــه یــک ســایت دیگــر بــرای
خریــد مــی رود .ســرعت ســایت بــه خصــوص بــرای کاربرانــی کــه بــا گوشــی
موبایــل از ســایت شــما بازدیــد میکننــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
چرا بعضی از سایت های فروشگاهی سرعت پایینی دارند؟
در زیــر ســه تــا از معمــول تریــن دلیــل ســرعت پاییــن ســایت را بــرای شــما آورده
ا یم .
 .1بســتر نامناســب ســایت فروشــگاهی :بعضــی از بســترهای ســایت فروشــگاهی
بــه دلیــل حجــم زیــاد کــد آهســته هســتند .و برخــاف  CMSهایــی مثــل وردپرس
شــما نمیتوانیــد بــا اضافــه کــردن یــک پالگیــن ســرعت خــود را بررســی و بهبــود
ببخشید .
 .2تصاویــر بــا حجــم بــاال :تصاویــر بــا حجــم بــاال و جزئیــات زیــاد خیلــی بــرای
مشــتری خــوب اســت امــا باعــث میشــود ســایت شــما کنــد شــود.
 .3هاســت و ســرورهای کنــد :وقتــی حــرف هاســت وبســایت وســط مــی آیــد
بــه همــان انــدازه کــه پــول بــدی آش میخــوری .یــک هاســت کنــد باعــث میشــه
شــما بــه ماکســیمم ســرعت ســایت خــود نرســید.
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چطور میتوان سرعت سایت فروشگاهی را افزایش داد؟

•

هاســت خــود را بــروز رســانی کنیــد :مــن نمیتونــم بهتــون هاســت خاصــی را

پیشــنهاد یــدم چــرا کــه انتخــاب هاســت بــا توجــه بــه نیــاز و خواســته شماســت.
امــا میتونــم بگــم کــه حداقــل ماهــی  50$بــرای هاســت خــود خــر ج کنیــد اگــر
کمتــر از ایــن مقــدار خــر ج کنیــد ســرعت بارگــذاری شــما آســیب خواهــد دیــد.

•

روی  CDNســرمایه گــذاری کنیــد CDN :یکــی از ســریع تریــن راه هــای بــاال بــردن

ســرعت ســایت اســت .نکتــه مثبــت دیگــر اینکــه CDNجلــوی حملــه بــه ســایت
و هــک شــدن را میگیــرد.

•

تصاویــر ســایت را بهینــه کنیــد :ایــن امــر بــرای ســایت هــای فروشــگاهی خیلــی

مهــم اســت .حجــم تصاویــر را کاهــش دهیــد تــا ســایت شــما بهینــه شــود.
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بازاریابی محتوا برای سایت های فروشگاهی

قبــل از اینکــه بــه فکــر بازاریابــی محتــوا باشــید بایــد بــرای کاالهــای خــود
محتــوا تولیــد کنیــد .تولیــد محتــوا یکــی از مهــم تریــن مراحــل در ســئو ســایت
فروشــگاهی است.بســیاری از افــراد فکــر میکننــد تولیــد محتــوا فقــط نوشــتن
یــک مقالــه طوالنــی اســت در صورتــی کــه اینطــور نیســت تولیــد محتــوا بــرای
محصــوالت شــامل توضیــح محصــول ،نحــوه اســتفاده از محصــول ،قیمــت ،ســایز،
عکــس درســت و حقیقــی از محصــول و  ...اســت.
اگــر شــما فقــط بــا قصــد تولیــد ترافیــک محتــوا تولیــد کنیــد بــه هیــچ وجــه
موفــق نخواهیــد بــود چــرا کــه کاربــر بــرای خریــد اینترنتــی اطالعــات کامــل نیــاز
دارد مخصوصــا بــرای محصوالتــی کــه گــران هســتند.
تولیــد محتــوا بایــد بــه طــور متنــاوب انجــام شــود پــس اگــر فکــر میکنیــد وقــت
آن را نداریــد بهتــر اســت محتــوای خــود را بــرون ســپاری کــرده و در نهایــت بــه
عنــوان یــک کارشــناس محتــوای تولیــد شــده را بازبینــی کنیــد.
بازاریابــی محتــوا میتــوان بــه بــاال بــردن ترافیــک و فــروش شــما کمــک کنیــد.
ســوال ایــن اســت کــه چگونــه از محتــوا اســتفاده کنیــم تــا ترافیــک و رتبــه
ســایت فروشــگاهی را بــاال ببریــم؟
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راهنمای گام به گام زیر را در نظر بگیرید:

•

قــدم اول :پیــدا کنیــد کــه بــازار هــدف شــما در چــه مــکان هایــی بــه صــورت

آنالیــن وقــت میگذراننــد.
ارتبــاط بــا مشــتریان بــه شــما اطالعــات مناســبی در مــورد طــرز فکــر ،آرزوهــا،
تــرس هــا و عالیــق آنهــا میدهــد .چــون همیشــه امــکان اینکــه بــا مشــتریان در
دنیــای واقعــی ارتبــاط داشــته باشــیم وجــود نــدارد پیشــنهاد میکنــم بــه فضاهــای
مجــازی کــه در آن میگردنــد برویــد.
بــرای مثــال اگــر بــازار هــدف شــما افــرادی هســتند کــه عاشــق قهــوه هســتند
ســایت هــا و فــورم هایــی کــه در مــورد قهــوه هســتند را بررســی کنیــد( .میتوانیــد
بــا یــک جســتجوی ســاده در گــوگل ایــن مــکان هــا را پیــدا کنیــد)

•

قــدم دوم :یــاد بگیریــد بــازار هــدف شــما از چــه اصطالحــات و کلماتــی اســتفاده

میکنند .
حــاال کــه مشــتریان خــود را پیــدا کردیــد وقــت آن رســیده کــه آنهــا را دنبــال
کنیــد .نگــران نباشــید ایــن قضیــه خیلــی هــم وحشــتناک نیســت .شــما فقــط باید
حواســتان بــه اصطالحاتــی کــه آنهــا در مــورد یــک محصــول مینویســند باشــد:
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ایــن اصطالحــات نشــان دهنــده کلمــات کلیــدی اســت کــه مشــتریان وقتــی خرید
نمیکننــد از آنهــا اســتفاده میکنند.ایــن کلمــات بــرای وبــاگ شــما بســیار مفیــد
هســتند.

•

قدم سوم :یک محتوای عالی حول این کلمه کلیدی بنویسید

االن وقــت ایــن اســت کــه بهتریــن محتــوای موجــود را بنویســید .بهتریــن راه برای
اینــکار تکنیــک آســمان خــراش اســت .وقتــی قــدم ســوم را پیــاده ســازی کردیــد به
اول برگردیــد و ایــن اســتراتژی ســئو را بــرای بقیــه محصــوالت پیــاده ســازی کنیــد.
وقتــی کــه مــدام در حــال تولیــد مطلــب بــرای وبــاگ باشــید میبینیــد کــه تمــام
لینــک هــا ،ترافیــک و اشــتراک گــذاری هــا در شــبکه هــای اجتماعــی باعــث بــاال
رفتــن رتبــه صفحــه محصــول و دســته محصــوالت شــما شــده انــد.
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لینک سازی برای سایت های فروشگاهی

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

•

مرحله  :1منابع منسوخ  ،منتقل شده یا منقضی شده را پیدا کنید.

چــون روی یــک ســایت فروشــگاهی تمرکــز داریــم بهتــر اســت شــرکت هایــی را که
بــه تازگــی بســته و ورشکســت شــده انــد را پیــدا کنیــد .هــزاران لینــک بــه ســایت
ایــن شــرکت هــا زده شــده اســت .وقتــی ایــن اتفــاق میافتــد تمــام ســایت بــا
صفحــات پــارک شــده جایگزیــن میشــود.

چــرا کــه صفحــه وبســایت هــای ســایت هــای ورشکســت شــده هنــوز کار میکننــد
(آنهــا خطــای  404نیســتند) ابزارهــای پیــدا کــردن لینــک هــای شکســته نمیتوانــد
آنهــا را پیــدا کنــد.
بــا اینکــه پیــدا کــردن دامنــه هــای پــارک شــده کار ســختی اســت امــا بــه شــما
یــک موقعیــت لینــک ســازی میدهــد کــه رقبــای شــما از آن خبــر ندارنــد.
حاال چطور میتوانید این منابع را پیدا کنید؟
سئو سایت فروشگاهی
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وقتــی یــک دامنــه بــا اعتبــار منقضــی میشــود یــک حــراج دامنــه بــزرگ مثــل
 GoDaddy Auction، NameJetیــا  Flippaآن را برمیــدارد .ایــن ســایت هــا اصــوال ً
دامنــه هایــی را برمیدارنــد کــه یــک نکتــه مثبــت (ترافیــک ،بــک لینــک یــا هــر دو
) دارد .ســپس آن را در یــک مــکان قــرار میدهنــد تــا بــه آن ترتیــب دهنــد.
یک دامنه پارک شده در زمینه کاری خود پیدا کنید.

•

مرحلــه دوم :یــک لیســت از صفحاتــی کــه بــه ســایت منقضــی لینــک زده انــد

پیــدا کنیــد.
اول  URLمنبــع منقضــی را برداریــد .اگــر یــک صفحــه خــاص در صفحــه ســایت
اســت (مثــا ابــزاری کــه دیگــه جوابگــو نیســت یــا خدماتــی کــه دیگــه ارائــه
نمیشــود) ایــن  URLخــاص را در ابــزار بررســی لینــک وارد کنیــد (مثــاً ابــزار Alexa
در قســمت بررســی بــک لینــک هــا)
الکســا یــک لیســت از ســایت هایــی کــه بــه ایــن صفحــه لینــک زده انــد را بــه
شــما خواهــد داد.
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مرحله سوم :ایمیل بفرستید و لینک دریافت کنید

االن وقــت آن رســیده اســت کــه افــراد را نســبت بــه لیــک هــای منقضــی شــده
خــود باخبــر کنیــد .میتوانیــد از متنــی ماننــد زیــر بــرای ایمیــل خــود اســتفاده
کنیــد:
در بررســی کــه در خصــوص محصــول  .........................نوشــته ایــد یــک لینــک
شکســته بــه ســایت  ................وجــود دارد .ایــن محصــول در حــال حاضــر در
ســایت (آدرس محصــول در ســایت خودتــان یــا مشــتری شــما) فروختــه میشــود.
بهتــر اســت کــه در ایــن مواقــع بــه فــردی کــه ایمیــل میزنیــد یــک لینــک جایگزین
بــرای لینــک شکســته پیشــنهاد دهید.

روش دوم لینک سازی (لینک سازی با کمک رویدادها)

•

مرحله  :1گروه هایی را در صنعت خود پیدا کنید که "رویداد" برگزار می کنند.

عضو تعدادی گروه فیسبوک مربوط به صنعت خود بشوید.

•

مرحله  :2دنبال رویداد هایی بگردید که احتیاج به محصول دارند

در فیســبوک دنبــال رویدادهایــی بگردیــد کــه محصــوالت شــما بــرای آنهــا بــدرد
بخــور خواهــد بود.بعضــی رویدادهــا اعــام میکننــد کــه بــه دنبــال چــه محصوالتی
هستند .
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مرحله  :3با برگذارکنندگان رویداد تماس بگیرید

بــا برگــذار کننــدگان ایــن رویــداد هــا تمــاس بگیریــد و ببینیــد کــه آیــا عالقــه
دارنــد از محصــوالت شــما در مراســم خــود اســتفاده کننــد یــا خیــر.
میتوانیــد از اول کار بپرســید کــه آیــا محصــول شــما را نمایــش خواهنــد داد یــا
خیــر .در غیــر اینصــورت فقــط بــرای آنهــا محصــوالت خــود را بــه صــورت رایــگان
بفرســتید و امیــدوار باشــید آنهــا را بــه نمایــش بگذارنــد.

•

مرحله  :4محصوالت خود را ارسال کنید

میتوانیــد از مســئول رویــداد بخواهیــد کــه محصوالتــی کــه اســتفاده نشــده انــد
را بــرای شــما بازگرداننــد.
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مرحله  :5اطالعات مربوط به رویداد را دنبال کنید

بــا مســئول رویــداد در تمــاس باشــید مخصوصــا وقتــی پســتی در مــورد محصــول
بــه اشــتراک میگذارنــد .همــه مــوارد را زیــر نظــر بگیریــد و اگــر از محصــول شــما
در عکســی اســتفاده شــد مطمئــن شــوید کــه به ســایت شــما لینــک داده میشــود.

•

مرحله  :6از مسئول رویداد تشکر کنید

از مســئول تشــکر کنیــد و درخواســت همــکاری در آینــده را بــه وی بدهیــد .ایــن
روش لینــک ســازی بــه بــاال بــردن لینــک هــای ســایت شــما بســیار کمــک خواهــد
کر د .
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خدمات سئو سایت فروشگاهی

کارشناســان پونــه مدیــا بــا بررســی و تحلیــل وضعیــت ســایت فروشــگاهی ،تحلیــل
مخاطــب و بررســی رقبــای موجــود ،راه کارهــای مفیــد و ســازنده ای را بــرای ســئو
ســایت فروشــگاه اینترنتــی شــما اتخــاذ مــی کنــد .بدون شــک نحــوه ایجــاد ترافیک
مناســب و بــا ارزش بــرای هــر ســایتی متفــاوت خواهــد بــود ،بــه عنــوان مثــال
فروشــگاه هــای اینترنتــی تــازه تاســیس کــه رقبــای قدرتمنــدی دارنــد بایــد بصــورت
مرحلــه بــه مرحلــه و مطابــق بــا برنامــه خــود را رشــد دهــد.
پکیــج هــای ســئو پونــه مدیــا مــی توانــد بهتریــن انتخاب بــرای رشــد مخاطبــان وب
ســایت شــما باشــد .تجربــه کارشناســان پونــه مدیــا در طــول اجــرای پــروژه در اختیار
شماســت .بنابرایــن اگــر بــه ســئو وب ســایت خــود بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری
نــگاه مــی کنیــد تــا هزینــه ؛ مــی توانیــد بــا کارشناســان پونــه مدیــا تمــاس بگیریــد
نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه ســئو بایــد در اختیــار اهــداف
ســایت باشــد اگــر ســئو و اهــداف ســایت تناقــض داشــته باشــند بــه نتیجــه مطلوب
دســت پیــدا نخواهیــد کــرد.
فرآینــد ســئو زمانیکــه در کنــار محتــوا ،طراحــی ســایت ،فــروش ،بهینــه ســازی نــر خ
تبدیــل و ...باشــد تکمیــل شــده و دارای ارزش خواهــد بــود و آن را مــی تــوان اجــزای
یــک پــازل دانســت کــه هنــگام تکمیــل شــدن دارای ارزش خواهــد بــود .برای کســب
اطالعــات بیشــتر در زمینــه ســئو ســایت هــای فروشــگاهی بــا کارشناســان پونــه مدیا
تمــاس بگیریــد تــا شــما را در زمینــه ایجــاد اســتراتژی هــای موفق ســئو کمــک کنند.
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هزینه سئو سایت فروشگاهی

هزینــه ســئو ســایت فروشــگاهی بــا توجــه بــه المــان هــای مختلــف محاســبه
میشــود .ســختی کلمــات کلیــدی ،رقبــا ،تجربــه ی تیمــی کــه وظیفــه ســئو ســایت
فروشــگاهی شــما را بــه عهــده میگیــرد ،تعــداد صفحاتــی کــه بایــد بهینــه شــود از
جملــه فاکتورهــای قیمــت گــذاری در ســئو ســایت فروشــگاهی هســتند.
ســختی کلمــات کلیــدی در مقالــه بــه طــور کامــل بــرای شــما توضیــح داده شــد
پــس اگــر کلمــه کلیــدی کــه شــما میخواهیــد بــا آن در صــدر نتایــج جســتجو
باشــید از درجــه ســختی باالیــی برخــوردار اســت ایــن هزینــه بــرای شــما بیشــتر
خواهــد شــد .البتــه مــا بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم انتخــاب کلمــات کلیــدی خــود
را بــه تیــم متخصــص بســپارید چــرا کــه ایــن تیــم بــا در نظــر گرفتــن بودجــه
شــما و رقابــت در بــازار میتواننــد بهتریــن کلمــات را بــه شــما پیشــنهاد بدهنــد.
رقبــا نیــز بخــش دیگــری در محاســبه هزینــه هســتند .هرچــه رقبــای شــما قویتــر
باشــند کســب رتبــه بــاال ،زمــان و انــرژی بیشــتر نیــاز دارد و در نتیجــه هزینــه
باالتــری خواهــد داشــت.
یکــی از مهمتریــن قســمت هــا در قیمــت طراحــی وبســایت فروشــگاه اینترنتــی،
تجربــه تیــم ســئو کار اســت مخصوصــا اگــر ایــن تیــم در ایــن زمینــه خــاص شــما
نمونــه کارهــای زیــادی نیــز داشــته باشــند.
بــرای اینکــه از هزینــه طراحــی و ســئو یــک فروشــگاه اینترنتــی آگاه بشــوید بــا
کارشناســان پونــه مدیــا تمــاس بگیریــد و مشــاوره الزم را از آنهــا دریافــت کنیــد.
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