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SEO و بـازاریابی در سـال 2016 تغ6ر کرده اسـت و بیش از پیش بـه هـم پیوسـته شـده 
اسـت. شـما بـاید تیم هـای SEO و بـازاریابی خـود را بـه مـنظور بـه دسـت آوردن بیشترین 
تـرافیک و تـبدیل آنـها بـه مشـتری بـا هـم متحـد کنید. این مـقالـه روش هـایی را بـه شـما 

معرفی میکند که با آنها شرکت شما می تواند در SEO و بازاریابی به موفقیت برسد. 

  

 

کلمات کلیدی خود را کشف کنید. 
این مـورد یکی از مـوارد قـدیمی SEO اسـت که در آینده نیز ادامـه دارد. از آنـجایی که گوگـل 
بـه طـور پیوسـته قـوانین را تغ6ر میدهـد، ممکن اسـت کلمات کلیدی اهمیت خـود را از 
دسـت داده بـاشـند امـا هـمچنان بـخش جـدایی نـاپـذیری از اسـتراتـژی شـما هسـتند.دیگر 
نیازی نیست آنهـا را بـه شکل اسـپم در مـقاالت سـایت خـود بکار بـبرید، بلکه بـاید آنهـا را در 

وب سایت خود به طرز صحیح استفاده کنید. 
کلمات کلیدی خـود را بـررسی کرده و تصمیم بگیرید بـر مـبنای رقـابتی که بـا دیگران دارید 

چطور می توانید بهترین استفاده را از آنها ببرید. 
شـما بـرای اینکه بـتوانید از رقـبای خـود پیشی بگیرید بـاید ابـتدا بـه روی کلمات کلیدی فـرعی 

�
1



�
کار کنید و بـعد اینکه بـه قـدرت بـاالتـری در گـوگـل دسـت پیدا کردید سـراغ کلمات کلیدی 

هدف اصلی بروید. 

بیشتر بخوانید: 10 نکته اساسی برای انتخاب (Keywords) کلمه کلیدی 

 
تلفن همراه، تلفن همراه، تلفن همراه 

بـرای اولین بـار، تحقیقات بـه این نتیجه رسید که جسـت و جـوهـا در تـلفن هـمراه از جسـت 
و جـوهـای دسکتاپی سـبقت گـرفـت. گـوگـل قـبالً Mobilegeddon را پیاده سـازی کرده 

است، از این رو شما باید اکنون دو کار انجام دهید. 
اوآل، وبسـایت شـما بـاید در هـر شـرایطی پـاسـخگـو بـاشـد. وبسـایت شـما بـاید روی دسکتاپ 
و دسـتگاه هـای تـلفن هـمراه قـابـل رویت بـاشـد. خـوشـبختانـه، بیشتر شـرکت هـای طـراحی 
سـایت و قـالـب هـای آمـاده جـدید قـبالً این مـورد را رعـایت کرده انـد، از این رو نیازی بـه 

نگرانی ندارید. 
دومـًا، بـاید مـحتوای مـشخص بـرای کاربـران تـلفن هـمراه عـرضـه کنید. بـه این معنی که بـاید 
مـحتوای خـود را کم کرده و یک مـحتوا و مـضمون زیاد را بـه چیزی تـبدیل کنید که بـه 
راحتی در مـوبـایل قـابـل مـشاهـده بـاشـد. ویکی پـدیا وب سـایتی اسـت که این کار را خیلی 

عالی انجام داده است. 
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تصاویر و ویدیوها پادشاه هستند 

بـه نـظر میرسـد میزان تـوجـه بـه مـطالـب متنی هـر سـال کمتر میشـود. این امـر در سـال 2016 
تـفاوتی نـدارد (یعنی همینطـور که در سـالهـای قـبل تـوجـه کم شـده در سـال 2016 هـم تـوجـه 
کم خـواهـد شد). اگـرچـه مـحتوای متنی (نـوشـته شـده) هـمچنان یک عـامـل بـرای SEO بـاقی 
مـانـده اسـت،امـا بـرای بـازاریابی صـرفـا اسـتفاده از مـحتوای متنی بـرای کاربـر شـما غیر قـابـل 
تحـمل شـده اسـت. مـحتوای تـصویری و ویدیوهـا در SEO و بـازاریابی از مـحتوای متنی 

سبقت گرفته است. 
بـرای اهـداف بـازاریابی، تـصاویر و ویدیوهـا صـریحًا دسـتگاه هـای تـلفن هـمراه را هـدف قـرار 
داده انـد. این امـر بـا عـقل جـور در می آید چـون زمـانی که یک فـرد در مسیر اسـت زمـانی 
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بـرای خـوانـدن یک مـحتوای هـزار کلمه ای را نـدارد. یک ویدیو میتـوانـد تـمام چیزی که فـرد 

نیاز به دانستن آن دارد را به او بگوید. 
تـالش خـود را بـه بـرای تـولید تـصاویر و ویدیوهـا بیشتر کنید و روی این مـورد مـتمرکز 

شوید. 

بیشتر بخوانید: 5 نکته برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار 

 
تمرکز روی رسانه های اجتماعی 

رکتهـا نمیخـواهـد که  عـمالً هـدف قـراردادن مسـتقیم SEO غیرممکن اسـت. گـوگـل دیگر از شـ
این کار را انـجام دهـند. آنهـا از شـما میخـواهـند که بـه طـور خـاص روی کاربـران تـمرکز کنید، و 
این یعنی شـبکه هـای اجـتماعی بـرتـری جـدیدی نسـبت بـه قـبل بـدسـت آورده انـد. اکنون 
فـعال و مـحبوب بـودن شـما در شـبکه اجـتماعی نیز در جسـت و جـوی گوگـل مـهم خـواهـد بـود 

بنابراین شبکه اجتماعی باید به بخش مرکزی بازاریابی و SEO در شرکتها تبدیل شود. 

 (SMM)بیشتر بخوانید:  بازاریابی در شبکه های اجتماعی چگونه مارا به هدفمان می رساند؟
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تجزیه و تحلیل برای سئو و بازاریابی 
-از آنـجایی که بـازاریابی و SEO در گـرو هـم هسـتند، اطـالعـاتی که از بـازاریابی دریافـت می
کنید فـقط بـه SEO  شـما مـربـوط اسـت و بـالعکس. از داده هـای هـردو مـنبع بـرای تع6ن 

استراتژی خود استفاده کنید. 
زمـانی که عملیات سـئو را آغـاز می کنید نیاز اسـت که بـدانید روی چـه کلماتی فـعالیت دارید 
و در کنار آن اگـر کمپین هـای تبلیغاتی خـود را نیز فـعال کرده اید کافی اسـت، لینک هـایی 
که بـه سـایت شـما از کمپین هـای تبلیغاتی داده می شـونـد را بـر مـبنای صـفحات هـدف خـود 

در سئو و کلمات کلیدی مد نظرتان تنظیم کنید. 
شـما می تـوانید بـازاریابی و سـئو را در کنار یکدیگر بـا کیفیت و بـازخـورد بهـتری انـجام دهید 

و این کار به شما در صرف کمتر هزینه و بازدهی بیشتر کمک می کند. 
  

یک داستان بگوئید 
این نکته بـاید اهمیت دخیل کردن کاربـران در سـایت را بـه شـما نـشان دهـد. شـما بـاید یک 
داسـتان بـگوئید. بـرنـد شـما بـاید یک داسـتان داشـته بـاشـد که مشـتری هـا بـه آن عـالقـه مـند 
بـاشـند. اطمینان حـاصـل کنید که بـرنـد شـما یک داسـتان در تـمام زمـانهـا تـعریف میکند. اگـر 
مشتـری هاـ باـ داستـان برـندـ شمـا درگیر شوـندـ، شمـا را در نتـایج موـتوـرهاـی جستـجو نیز باـال 

می برند. 
داسـتان یک وب سـایت می تـوانـد رفـع دایمی مشکالت خـاصی در یک حـوزه تخصصی 

باشد و یا می تواند یک فرآیند همیشگی بهبود دهی باشد. 
شـما بـاید یک داسـتان بـاشید که در جـایی شـروع شـده اسـت و همگی تـمایل دارنـد شـما را 
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دنبال کنند تا در نهایت به آنچه شما ارائه می کنید برسند و با شما همراه باشند. 

این نکته به جایگاه سازی در برندسازی نیز معروف است. 

  

 

  

برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی چقدر زمان نیاز است؟ 
زمـانی که SEO و بـازاریابی بـه شکلی که در این مـقالـه تـوضیح داده شـد تـعریف می شـود، 
ممکن اسـت بـه نـظر خیلی سـاده بیاید. اشـتباه نکنید! هیچ چیز آسـانی در مـورد بـازاریابی 
بـرنـد شـما در گـوگـل یا هـمان سـئو و رسیدن سـریع و مسـتقیم مشـتری بـه وب سـایت شـما 
وجـود نـدارد.این کار نیازمـند زمـان و تـالش اسـت و اگـر در شـش مـاه اول بـه مـوفقیت دسـت 

یافتید، این موفقیت یک تحول سریع تلقی میشود. 
همینطور که کار خـود را ادامـه می دهید بـاید بـه طـور پیوسـته سعی و خـطا کنید و مسیر 
صحیح را بیابید، آزمـون فـوق الـعاده A/B کلید تـبدیل کسب و کار شـما بـه یک کسب و کار 
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مـوفـق اسـت. چیزهـای جـدید را امـتحان کرده و دریابید که چـه چیزی کارآمـد اسـت و چـه 
چیزی نیست.چیزی که بـرای شـرکت دیگری کار میکند ضـرورتـًا بـرای شـرکت شـما کار 

نخواهد کرد. 
در نـهایت کاری که شـما بـاید در سـال 2016 انـجام دهید هـمان کاری اسـت که در سـالـهای 
قـبل می کردید، بـاید بـه طـور پیوسـته و سـخت کار کنید و مـدام آزمـون هـای جـدیدی را اجـرا 
کنید تـا از مسیر منحـرف نـشوید و در نـهایت نتیجه هـمه این مـوارد سـود بـلند مـدت و 

بازدهی عالی خواهد بود. 
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