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(مسئول دپارتمان طراحی سایت و سئو استودیو نوآوری دیجیتال چکاد)



سئو خارجی یا سئو داخلی؟

سئو را با کدام یک شروع کنیم؟

چه زمانی به سراغ سئو خارجی برویم؟





سئو آف پیج

پولی

رایگان



هدف از سئو خارجی

بهبود اعتبار دامنه و اعتبار صفحات

افزایش ترافیک

ارتقاء اعتبار برند



راهکارهایی برای سئو خارجی

(سوشال سیگنال)استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی

لیندین

اینستاگرام توئیتر

یوتیوب/آپارات

فیسبوک

ویرگول

 مداد

امیگو



لینک سازی پروفایلی

ساخت شبکه ای از وبالگ های موازی

PBN (Private blog/backlink Network)

ایجاد وبالگ های برای لینک سازی در سرویس های وبالگ دهی یا خرید دامنه های معتبر و آزاد شده

مزایای مزرعه لینک(Link Farm)

تولید محتوای مرتبط

تولید محتوای مستمر

عدم امکان استفاده رقبا

هزینه پایین

کنترل دقیق منابع لینک سازی



مزرعه لینک بسازیم یا نه؟

مزرعه لینک به عنوان یک روش سئو خاکستری

بله اگر: جواب سوال فوق...

خیر اگر: جواب سوال فوق...



لینک کامنتی در سایت های معتبر

اعتبار دامنه باال

ارتباط موضوعی

نوع کامنت، آنکر تکست و لینک

تعداد کامنت در صفحه

و..



خرید رپورتاژآگهی و بک لینک

ت وتوجه به اعتبار صفحه، اعتبار دامنه، نمره اسپم، رتبه الکسا، قدمت سایت، قیم..

بک لینک یا رپورتاژ؟

ارتباط موضوعی

انتخاب متن انکرتکست

نوشتن محتوای با کیفیت

دقت بر روی محل لینک سازی

و..

از کجا بخرم؟ جستجو و ارتباط گرفتن، تسمینو، تریبون و..



نکات مهم در سئو خارجی
(لیستی از سایت ها)پست مهمان و پست مهمان معکوس

لینک سازی بدون لینک

کتاب الکترونیک یا کاتالوگ

لینک دهی به دیگران

استخراج گذاری لینک های بقیه سایت ها

امکان اشتراک گذاری مقاالت در شبکه های اجتماعی

یکتانت و/تپسل/تبلیغات بنری در مدیااد..

توجه به برندسیگنال

اشتراک ویدئو در یوتیوب و آپارات

اشتراک تصاویر در پینترست

اشتراک مقاله در اسالید شیر

تولید پادکست در پلتفرم های مرتبط

استفاده از اینفلوئنسرها و نویسندگان معتبر در سایت



سبدی از لینک ها داشته باشید

لینک فالو یا نوفالو

پروفایلی/کامنتی/لینک بالگی

لینک شبکه های اجتماعی

لینک پولی و غیر پولی

یافتلینک های مرتبط به موضوع سایت هر چه بیشتر شود قدرت سایت شما افزایش خواهد

مزیت افزایش قدرت سایت؟



گزارشات آماری

چرا برای ما گزارشات آماری در سئو مهم است؟

چطور یک گزارش آماری تهیه کنیم؟


