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امـروزه شـرکتهـا بخشی از فـعالیتهـای تـجاری و کمپینهـای تبلیغاتی خـود را بـه فـضای 
وب و دنیای سـایبری مـنتقل کردهانـد و این مـوضـوعی کامـالً روشـن و بـدیهی اسـت. بـه 
همین تـرتیب، رقـابـت در این فـضا بـرخـالف سـالهـای ابـتدایی تـولـد وب، شـدت گـرفـته 
اسـت اکنون مـا بـا انـبوه سـایتهـایی روبـرو هسـتیم که هـر یک بـه نـحوی سعی درفـروش 
سـرویس یا کاالی خـود دارنـد.در این میان، سـایتهـایی مـوفـقتـر هسـتند که بـا انـجام یک 
سـری کارهـای ظـریف و بـه تعبیری فـوتوفـن کوزهگـری، بـتوانـند نـگاههـا را بـه سـمت خـود 
جـلب کرده و یک سـر و گـردن بـاالتـر از رقـبا قـرار گیرنـد.بـنابـراین شـما بـهعـنوان مـدیر یک 
کسبوکار آنـالین و یا یک وبمسـتر میتـوانید از سـایتهـای رقـبای بـرتـر خـود درسهـای 

زیادی بیاموزید.  

در این مـقالـه، مـا بـه دنـبال آن هسـتیم که بـرخی تـرفـندهـای مـهم در این خـصوص را در قـالـب 
یک آموزش مختصر و در 9 بند به شما ارائه کنیم. 

  

1. تعداد صفحات سایت  
بـرخی بـرنـدهـا در شـبانـهروز مـرتـبًا مـطلب، پسـت، خـبر و گـزارش منتشـر میکنند؛ در مـقابـل 
شـرکتهـایی هسـتند که مـقاالت بسیار کمتری نشـر میدهـند. نکته مـهم این اسـت که 
بـدانیم «بیشتر» همیشه بهـتر نیست بلکه بـاید در این خـصوص از یک اسـتراتـژی منسجـم 

و برنامهریزی شده استفاده کرد. 

امـا بـا این حـال یکی از عـواملی که نـشان میدهـد که یک سـایت، از سـابـقه و اعـتبار خـوبی 
بـرخـوردار اسـت و در زمینٔه کاری خـودش حـرفی بـرای گـفتن دارد، تـعداد صـفحات بـاالی 
سـایت اسـت. بـرای اینکه ببینید تـعداد صـفحات سـایت شـما - یا رقـبایتان – چـندتـاسـت، 
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پـس از عـبارت site: آدرس سـایت را بـنویسید و در گـوگـل جسـتجو کنید؛ بـه این صـورت: 

 site:http://webaddress.com

رقمی که در صـفحه جـوابهـا و پـس از عـبارت About آورده میشـود، تـعداد صـفحات 
سایت را نشان میدهد، مانند تصویر زیر: 
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2. بازه انتشار  
مـن ابـزاری که چنین چیزی را انـدازهگیری کند سـراغ نـدارم ولی یکراه این اسـت که بـه 

سراغ سایت رقبا بروید و پستهایشان را یکییکی بشمارید! 

وحشـت نکنید، این کار آسـان اسـت زیرا مـعموالً در کنار پسـتهـا، تـاریخ انـتشار آنهـا درج 
میشود. 

شـما بـا دانسـتن بـازه هـای انـتشار رقـبای خـود می تـوانید بـرای خـودتـان یک بـازه انـتشار 
رقـابتی ایجاد کنید. مـثال اگـر رقیب شـما در مـاه فـقط 2 مـطلب منتشـر می کند و آنـها را روز 
دوشـنبه انـتشار می دهـد شـما می تـوانید 4 مـطلب در روزهـای یکشنبه بـا نـگاهی عمیق تـر و 
کیفیت بـاالتـر تـولید کنید تـا هـم زودتـر از رقیب خـوانـده شـوید و هـم پـر رنـگ تـر در نـگاه 

مخاطبین ظاهر شوید. 

 
3. ترافیک سایت  

هرکس که بـا الـفبای کار در اینترنـت آشـنایی داشـته بـاشـد میدانـد که تـرافیک سـایت یکی از 
مـهمتـرین معیارهـای سـنجش مـحبوبیت و اعـتبار سـایتهـا بـه شـمار میرود. ابـزارهـای زیادی 
بـرای تع�ن تـرافیک وبسـایتهـا وجـود دارد که الـبته در میان هـمه آنهـا مـقداری 
بیدقتی دیده میشـود. هـر چـه رتـبه و رنک سـایت بـاالتـر بـاشـد (یعنی رقـم اخـتصاصیافـته 

به آن کمتر باشد) ترافیک سایت بیشتر خواهد بود؛ و برعکس. 
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الکسا (Alexa) یکی از این سـایتهـاسـت که احـتماالً بـا آن آشـنا هسـتید: مـحبوبتـرین 
مرجع بین سایتهای نشاندهنده ترافیک. 

SimilarWeb یکی دیگر از ابـزار سـنجش رتـبهبـندی سـایتهـاسـت که عملکرد آن مـورد 
قـبول بسیاری از کارشـناسـان میبـاشـد. اگـر سـایتی که در SimilarWebبـه دنـبال تجـزیه و 
تحـلیل آن هسـتید بـه انـدازه کافی مـحبوب بـاشـد، SimilarWeb مـنبع تـرافیک سـایت و 

حتی سایتهای ارجاعی (Referring) را نیز به شما نشان میدهد. 

  

4. سئوشناسی رقبا 
سـئو یا Search engine optimization مـوضـوعی اسـت عـمومی و بـه همین دلیل 
بـهراحتی میتـوانید از اقـدامـات رقـبای خـود در این حـوزه بـاخـبر شـوید. مـا بـرای رسیدن بـه 

  .SEMrush و Moz :این هدف دو سرویس را پیشنهاد میکنیم
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 SEMrush اطـالعـات کلی مـانـند آنـچه در رتـبهبـندی دیدیم را عـرضـه میکند ولی Moz
تـعداد عـبارات مـورد تـوجـه رتـبهبـندی را بیان میدارد. این دو ابـزار بـرای این هسـتند که 

ببینیم آیا سایت موردنظر از لحاظ سئو در وضعیت خوبی قرار دارد یا خیر.  

  

5. اعتبار دامنه  
دامین آتـوریتی (Domain Authority) که بـه اعـتبار یا قـدرت دامـنه تـرجـمه میشـود، یکی 
از ابـزارهـای بـررسی قـدرت وبسـایتهـاسـت. Domain Authority عـددی اسـت بین صـفر 
تـا صـد. هـر چـه این عـدد بـه صـد نـزدیکتـر بـاشـد، سـایت از اعـتبار بیشتری بـرخـوردار اسـت و 
بیشتر میتـوانـد چـشم مـوتـورهـای جسـتجو را بـه خـود جـلب کند، هـر چـه این رقـم بـه سـمت 
 Domain و ســوی صــفر میل کند، از اعــتبار ســایت کاســته میشــود. بــهعــبارتدیگر
Authority یک نــمره کلی اســت که بــه ســایت اخــتصاص مییابــد، این رقــم بــرای 

جستجوگرهای اینترنتی مهم است.  

بـرای این که خیلی راحـت و بیدردسـر Domain Authority سـایت خـود و رقـبا را بـدانید، 
کافی است به ابزار Open Site Explorer از سایت MOZ مراجعه کنید. 

  

6. تعامالت اجتماعی  
تـعامـالت اجـتماعی (Social Engagement) فـاکتور مـهم دیگری در حـوزه تع�ن اهمیت 
وبسـایت هـا مـحسوب میشـود. هـر چـه دادوسـتدهـا و تـعامـالت در شـبکههـای اجـتماعی (و 
بـهعـبارتدیگر تـعداد دنـبال کنندگـان بـرنـد در این اکوسیستم) بیشتر بـاشـد، اهمیت، قـدرت 

و اعتبار آن سایت و برند بیشتر خواهد بود.  
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اگـر شـما هـم میخـواهید فـعالیتهـای فعلیتـان را انـسجام بخشید، در وهـله اول بـاید 
بـدانید در کدام شـبکه اجـتماعی فـعالیت نـما�د: آیا فیسبوک مـناسـب اسـت یا پینترسـت؟ 
تـو�تر تـرجیح دارد یا اینستاگـرام؟ شـما بـاید بـا تـوجـه بـه زمـان و مکانی که در آن هسـتید و 
کاربـران شـما نیز در آن حـضور دارنـد این مـوارد را بسنجید(بـه عـنوان مـثال اکنون در ایران 

بهترین گزینه اینستاگرام است) 

 B2B و لینکدین را بـرای بـرنـدهـای B2C کارشـناسـان مـعموالً فیسبـوک را بـرای بـرنـدهـای
پیشنهاد میکنند. تو�تر هم میتواند برای همگان مفید و مناسب باشد.  

بیشتر بخوانید: چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید 
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7. دو فاکتور توGتری  
 Average new ـاکتور دیگری که میتـوانـد در اینجا نـقشآفـرینی کند، عـبارت اسـت از ف
Twitter followers per day که میشـود (میانگین فـالـوورهـای جـدید تـو�تر در روز) 
ابـزار مختلفی بـرای سـنجش و شـمارش دنـبال کنندگـان جـدید شـما در تـو�تر وجـود دارد. 
این ابـزار میتـوانـد بـفهمد چـه کسانی اخیرًا بـه جـمع دنـبال کنندگـان شـما اضـافـهشـدهانـد و 
چـــه کـسـانی شـــمـا را unfollow کـردهانـــد. از Average shares per post (میـانـگیـن 
پسـتهـای بـه اشـتراک گـذاشـته) هـم نـباید غـافـل شـد . بـرخی از مـهمتـرین فـاکتورهـایی که بـر 
میزان share شـدن پسـتهـا در شـبکههـای اجـتماعی تـأثیر دارنـد عـبارتانـد از: عـناوین، 

 .(social automation) جذابیتهای بصری و ابزار اتوماسیون اجتماعی

هـمه مـوارد فـوق اکنون در صـفحات تـجاری اینستاگـرام نیز قـابـل بـررسی می بـاشـد و شـما 
می تـوانید همین مـوارد را در صـفحات اینستاگـرام خـود مـورد بـررسی قـرار دهید تـا بـتوانید 

از روند فعالیت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام مطلع باشید. 

بیشتر بدانید:  شبکه های اجتماعی خود را اتوماتیک کنید 
  

نـسخه رایگان BuzzSumo یک ابـزار عـالی بـرای یافـتن مـطالـب داغ و مـوردبـحث روز در 
فـضای وب اسـت و بـه شـما کمک میکند که خیلی سـریع و فـوری، اخـباری را که بیشترین 
 BuzzSumo بـازدید و اشـتراکگـذاری را داشـته پیدا کنید. نـسخه پـولی این نـرمافـزار یعنی

Pro امکانات بیشتری در اختیار شما قرار میدهد. 

  

�
7

http://modireweb.com/automatic-update-social-networks
http://buzzsumo.com/


�

8. ایمیل مارکتینگ 
تـقریبًا تـمام بـازاریابهـای حـرفـهای که مـن بـا آنهـا بـرخـورد داشـتهام، بـر روی قـدرت ایمیل 
مـارکتینگ و تـأثیرگـذاری مـثبت آن انگشـت گـذاشـتهانـد. بـرخـالف مـنابـع تـرافیک سـاز (مـانـند 
گوگـل، فیسبوک، تـو�تر و لینکدین)، ایمیل یک شرکت طـرف ثـالـث نیست بلکه بخشی از 
دارایی و اطـالعـاِت خـوِد شـماسـت. بـهعـبارتدیگر شـما بـا اتکا بـه دانـش خـودتـان و بـدون 
یاری از شرکتهـای فـوق میتـوانید تـرافیک سـایتتـان را بـاال بـبرید. بـا ایمیل، واسـطههـا نیز 

حذف میشوند و شما مستقیمًا با کاربر سخن میگو�د.  

مـهم این اسـت که بـتوانید بـازدیدکنندگـان سـایتتـان را مـتقاعـد کنید که ایمیلشان را در 
اختیارتـان بـگذارنـد تـا خـبرنـامـههـای روزانـه، هفتگی، مـاهـانـه یا دورهای شـما را دریافـت 

نمایند.  

بیشتر بخوانید: 20 راه برای توسعه ایمیل مارکتینگ های موفق 
  

در اینجا اشـاره بـه یک نکته ظـریف خـالی از لـطف نیست: یکی از سـرنـخهـای مـهم در بـحث 
ایمیل مـارکتینگ، تـعداد اعـضای لیست گیرندگـان ایمیل (Email list size) اسـت. این که 
چـند نـفر ایمیلهـای خـبرنـامـه شرکت رقیب را دریافـت میکنند، میتـوانـد حـقایق بسیاری را 
بـرای شـما آشکار سـازد. الـبته این رقـم ممکن اسـت همیشه در مـعرض دید دیگران قـرار 
نگیرد ولی کافی اسـت بـه فـرم Signup سـایت دقیق شـوید؛ شـاید آنـجا چیزی دسـتگیرتـان 

شود، مانند تصویر زیر: 
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9. هدفگیری مجدد 
هـدفگیری مجـدد یا هـمان Retargeting نـوعی راهکار بـرای بهـبود بـرنـدینگ و تـرافیک 
اسـت؛ تـقریبًا چیزی شـبیه پـاپآپ. در یک کمپین Retargeting از یک پیکسل ردگیری و 

یک کوکی استفاده میشود و شامل مراحل زیر است:  
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1. بـازدیدکنندهای بـه سـراغ سـایت شـما میآید و در آنـجا گشـتوگـذار نـموده، انـواع 
محصوالت و سرویسها را مشاهده و احتماالً بررسی میکند. 

2. این خـانـم یا آقـای بـدسـلیقه (!) بـدون اینکه از سـایت شـما خـریدی بکند، کامنتی بـگذارد 
و اثـری از خـودش بـر جـای گـذارد، بـه سـراغ سـایتهـای دیگر که دسـت بـر قـضا رقـبای شـما 

هستند ، میرود. 

3. شـما یک سـری آگهی بـه آن بـازدیدکننده گـریزپـا نـشان میدهید. این آگهیهـا بـر اسـاس 
مـحصوالت، سـرویسهـا و صـفحاتی که وی قـبالً در سـایت شـما دیده طـراحی و تنظیم شـده 

است. 

4. اکنون این کاربـر بـه تبلیغات شـما جـواب میدهـد و بـه سـراغ سـایتتـان آمـده تـا عـمل 
موردنظر شما را که مثالً خرید کاال است انجام دهد. 
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تبلیغات، بـازاریابی مـحتوا نیست بلکه در مـقابـل آن اسـت ولی Retargeting بـا 
مـحتواهـایی که تـولید میکنید بـهخـوبی کار میکند و سـازگـاری دارد.این یک 
واقعیت مـهم اسـت که شـرکتهـایی که مـحتوا را بـا Retargeting در هـم 

میآمیزند، به یک مزیت رقابتی دست مییابند. 
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