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ــیله ای  ــی وس ــور کل ــوان به ط ــر را می ت ــرای کارب ــایت ب ــازی س ــه س ــا بهین )HEO( ی
بــرای رســیدن بــه اهــداف بلند مــدت در هــر کســب و کار آنالینــی دانســت. پــس اگــر 
قصــد داریــد از حــوزه کاری خــود در اینترنــت محافظــت کنیــد، بایــد نکاتــی کــه در 

ادامــه بــه آن مــی پردازیــم را بــه خوبــی بشناســید.

ــای  ــه معن HEO مخفــف واژه )Human Experience Optimization( اســت کــه ب
ــروف شــود و در  ــه ســایتی مع ــرای اینک ــر اســت. ب ــرای کارب ــه ســازی ســایت ب بهین
نتایــج گــوگل در ســطر اول و صفحــه اول قــرار گیــرد احتیــاج بــه بهینــه ســازی ســایت 
داریــم. ایــن کار بــا مجمــوع فعالیت هــای بســیاری انجــام می شــود کــه نیــاز بــه صبــر 
و حوصلــه و تخصــص دارد. بــرای داشــتن کســب و کاری کــه ســالیان زیــادی ســود آور 

بمانــد ، بایــد مشــتری ها را راضــی نگــه داشــت و بــه آنهــا خدمــات بیشــتری داد.
ایــن موضــوع بــرای فروشــگاه های فیزیکــی بــا برخــورد مؤدبانــه فروشــنده ها 
ــرای  ــی ب ــد ول ــاق می افت ــی اتف ــه راحت ــگاه ب ــت فروش ــا کیفی ــز و ب ــاس متمای و اجن

فروشــگاه ها و ســایت های اینترنتــی چــه بایــد کــرد؟
درســت اســت کــه ســئو در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک می کنــد کــه وب ســایت تان 
ــد از  ــب در آم ــود و کس ــه س ــما را ب ــئو ش ــتر از س ــه بیش ــزی ک ــی چی ــود، ول دیده ش
ــران  ــه دیگ ــما را ب ــایت ش ــایت ، س ــران س ــه کارب ــت ک ــن اس ــاند ای ــت می رس اینترن
پیشــنهاد دهنــد. راز موفقیــت ســایت های پردرآمــد رضایــت کاربــران از ســایت اســت. 
ــد ســایتتان  ــن نقطــه ای در کســب و کار خــود برســید، بای ــه چنی ــد ب ــر قصــد داری اگ
ــر  ــالوه ب ــه ع ــایت هایی ک ــد. س ــاد باش ــتنی و مورداعتم ــران دوست داش ــرای کارب ب
ــد، بــدون شــک  ــه قابلیت هــای ســایت هــم توجــه دارن زیبایــی و اســتفاده آســان ب

ــوند. ــران می ش ــوب کارب ــایت محب س
ــک آن  ــه کم ــی و ب ــه به راحت ــت ک ــم گف ــما خواهی ــه ش ــم را ب ــه مه ــه 10 نکت در ادام
بتوانیــد ســایت موردعالقــه کاربــران باشــید و بــه معنــای بهتــر، بهینــه ســازی ســایت 
را انجــام دهیــد. اگــر   )Human Experience Optimization( بــرای کاربــران
ــد ســری  ــه، می توانی ــن مقال ــر ای ــد، عــالوه ب ــاره HEO بیشــتر بدانی ــد درب می خواهی

ــد.  ــه صفحــه HEO چیســت در ســایت مــا بزنی ــز ب نی
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1. کنجکاوی کاربران تان را برانگیزید
همــه انســان ها کنجــکاو هســتند. مــا هــم قصــد داریــم ســایتی بــرای کاربران بســازیم 
کــه بیشــترین تأثیــر را روی آنهــا بگــذارد. بــرای ایــن کار در ابتــدا فقــط چنــد ثانیــه 
فرصــت داریــد! نــگاه اول کاربــر بــه ســایت فرصــت طالیــی بــرای جــذب کاربــر اســت. 
بــا ورود بــه هــر ســایت کاربــر نمایــه اولیــه ســایت را می بینــد. نمایــه اولیــه ســایت 

شــامل هــدر، جمــالت کلیــدی و اســالیدر می شــود. 
ــود.  ــا می ش ــای زیب ــذب چیزه ــت و ج ــق اس ــیار دقی ــان بس ــری انس ــه تصوی حافظ
ــه شــما کمــک  ــران جــذب ســایت شــوند عکس هــا ب ــگاه اول کارب ــرای اینکــه در ن ب
ــازید  ــی بس ــدر زیبای ــد. ه ــاب کنی ــذاب انتخ ــت و ج ــا کیفی ــای ب ــد. عکس ه می کنن
کــه عکس هــای خیره کننــده ای دارد. بایــد بــرای ایــن قســمت حساســیت زیــادی بــه 
ــای خوش ســلیقگی شــما در  ــه معن ــرا خوش ســلیقگی شــما در ســایت ب خــرج داد زی

خدماتــی اســت کــه ارائــه مــی دهیــد.
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در چنیــن شــرایطی کاربــر بــرای دیــدن بقیــه ســایت کنجــکاو می شــود و مطمئنــًا اگــر 
بتوانیــد در هــر صفحــه عکس هــای زیبایــی قــرار دهیــد، آنهــا را بیشــتر بــه ســایت 

عالقه منــد کرده ایــد.
بعــد از تصاویــر نوبــت بــه جمــالت می رســد. بایــد کاربــر بعــد از ورودش بــه ســایت 
ــی  ــد ول ــه ای فعالیــت می کن ــه راحتــی متوجــه شــود کــه ایــن ســایت در چــه زمین ب
ایــن موضــوع عــالوه بــر عکــس مرتبــط بــه کســب و کار، نیازمنــد یــک توضیــح متنــی 

هــم هســت.
منظــور از توضیــح متنــی ایــن نیســت کــه در همــان لحظــه ورود پاراگرافــی طوالنــی 
ــن  ــی اســت. همی ــی و جــذاب کاف ــه ای تبلیغات ــان بنویســید! جمل ــا کارت در رابطــه ب
ــه دانســتن بیشــتر در مــورد کار شــما  ــر ب ــا خــود کارب ــه باعــث می شــود ت یــک جمل

کنجــکاو شــود و در ســایت بــه دنبــال جــواب ســؤاالت خــود بگــردد.
 

2. به کاربران  نشان دهید که کارتان را بلد هستید
از نمونــه کارهــای خــود تصاویــر و توضیحــات کافــی داشــته باشــید. نمونــه کار یعنــی 
ــد  ــم می توانی ــاز ه ــد ب ــه باش ــزی ک ــر چی ــما ه ــات ش ــد. خدم ــان را بلدی ــما کارت ش

بــرای ایــن قســمت اطالعــات کافــی بــرای کاربــران قــرار دهیــد. 
ســایت های فروشــگاهی بــا صفحــه محصــوالت، و ســایت های خدماتــی مثــل 
ســایت های شــرکتی و دکوراســیون داخلــی بــا ایجــاد صفحــه نمونــه کارهــا، می تواننــد 
در یــک صفحــه تمــام چیــزی کــه کاربــر شــما را بــه مشــتریتان تبدیــل کنــد را فراهــم 

کننــد.
بــا ایجــاد چنیــن صفحــه ای HEO ســایت یــا بــه زبــان ســاده تر عالقه منــدی کاربــران 

بــه ســایت بیشــتر می شــود.
بیشتر بخوانید: چگونه صفحه درباره ما تاثیرگذار بسازیم؟
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3. کاری کنید که محتوای سایت خوانده شود
بــاز هــم بــا ایــن ســؤال شــروع می کنــم کــه آیــا فقــط قصــد کســب درآمــد داریــد یــا 

رضایت مشــتری هــم اهمیــت دارد؟
ــرای  ــد ب ــوا بای ــا محت ــران نباشــید. ام ــه ســود می رســاند نگ HEO ســایت شــما را ب
ــوگل  ــی هم چــون گ ــام سیاســت شــرکت عظیم ــوگل! تم ــه گ ــد شــود ن ــران تولی کارب
همیــن اســت کــه خدماتــی ارائــه دهد کــه مــردم رضایت داشــته باشــند و اعتمادشــان 

را نســبت بــه او از دســت ندهنــد. شــما هــم همیــن کار را بکنیــد. 
ــکات  ــر ن ــت و در آخ ــا و روان اس ــع، خوان ــرد، جام ــه منحصر به ف ــدی ک ــوای مفی محت
ــی  ــزان قابل توجه ــه می ــایتی را ب ــر س ــد، HEO ه ــت شده باش ــم در آن رعای ــئو ه س
ــه  ــودش را دارد ک ــی خ ــات تخصص ــب و کاری اصطالح ــر کس ــد. ه ــش می ده افزای
عــده ای بــا ایــن اصطالحــات آشــنا هســتند و بســیاری دیگــر حتــی ایــن اصطالحــات 
را نشــنیده اند. بــرای ایــن کــه رضایتمنــدی همــه کاربــران را بــه دســت آوریــد بایــد 
بــرای هــر دو دســته آماتــور و حرفــه ای محتــوای اختصاصــی داشــته باشــید. می توانید 
محتــوای ســاده تر تولیــد کنیــد و در عیــن حــال کلمــات تخصصــی و انگلیســی را در  
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کنــارش در پرانتــز قــرار دهیــد، بــه ایــن صــورت کاربرانــی کــه اطالعــات کم تــری دارنــد 
ــا ایــن اصطالحــات آشــنا می شــوند. هــم ب

ــا حــس  ــد و آنه ــدن کن ــه خوان ــب ب ــر را ترغی ــه کارب ــد طــوری باشــند ک متن هــا بای
کننــد کــه اگــر محتــوای ســایت را نخواننــد، چیــزی را از دســت داده انــد. اگــر قصــد 
داریــد راجــع بــه مطلبــی بنویســید کــه اطالعــات زیــادی در رابطــه بــا آن نداریــد، ولــی 
ــح داده  ــا آن موضــوع به طــور کامــل توضی ــه در رابطــه ب ســایتی را مــی شناســید ک
ــد!  ــی کنی ــب را در صفحــات ســایت خــود کپ ــه آن مطل ــل نمــی شــود ک اســت، دلی
بایــد بــرای تهیــه آن مقالــه، برداشــت خــود از آن محتــوا را بــا نگارشــی دیگــر و حتــی 
اضافــه کــردن مــوارد بیشــتر بنویســید، در غیــر ایــن صــورت بــه ســئو ســایت خــود 

صدمــه نیــز خواهیــد زد.

بیشتر بخوانید : چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند.
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4. کاربران سایت خود را حفظ کنید
ــا  ــه توضیــح آنه ــا رعایــت 3 مــورد انجــام می شــود کــه در ادامــه ب ایــن موضــوع ب

مــی پردازیــم:
- اعتماد مشتری را جلب کنید

ــاز هــم از همــان نــوع  این کــه پــس از اســتفاده از یــک شــامپو و یــا یــک روغــن، ب
ــورد  ــرایط در م ــن ش ــت. ای ــد اس ــه آن برن ــاد ب ــش اعتم ــم، دلیل ــداری می کنی خری
ــک  ــه ی ــط ارائ ــاد، فق ــب اعتم ــرای جل ــدف ب ــد. ه ــدق می کن ــم ص ــایت ها ه وب س
ــوط  ــات مرب ــا خدم ــه آنه ــد ب ــه بای ــه مشــتری نیســت، بلک ــا خدمــت ب محصــول ی
پشــتیبانی نیــز بدهیــم. ارتبــاط تلفنــی بــا کاربــران و یــا گفتگــوی آنالیــن در ســایت، 
ــرد.  ــه افزایــش HEO کمــک خواهــد ک ــر و در نتیجــه ب ــاد کارب ــه جلب اعتم بســیار ب
ــد از  ــی بع ــه پاســخ داده شــود و حت ــر و حوصل ــا صب ــران ب ــه ســواالت کارب ــه ب اینک
فــروش محصــول یــا ارائــه خدمــات بــاز هــم بــا آنهــا ارتبــاط داشــته باشــیم، روشــی 

ــران اســت. ــر در افزایــش تعــداد کارب بســیار مؤث

بیشــتر بخوانیــد: 7 روشــی کــه می توانیــد بــا آن هــا مشــتریان ثابــت بیشــتری جــذب 
. کنید

-امنیت سایت را برای حفظ اطالعات خود و کاربران در نظر داشته باشید
ــی را از  ــاب های بانک ــات حس ــل اطالع ــی مث ــات مهم ــگاهی اطالع ــایت های فروش س
ــن  ــد آنالی ــت خری ــی ای باب ــران نگران ــه کارب ــرای آن  ک ــد. ب ــت می کنن ــران دریاف کارب

ــد.  نداشــته باشــند، بایــد از پروتــکل SSL اســتفاده کنن
ســایت های فروشــگاهی بــه دلیــل داشــتن درگاه هــای بانکــی بــه راحتــی بــه اطالعــات 
حســاب بانکــی کاربــران خــود دسترســی پیــدا می کننــد، بــه همیــن دلیــل اســتفاده 
از SSL بســیار اهمیــت دارد، زیــرا کاربــران متوجــه می شــوند کــه شــما ســایت امنــی 
بــرای خریــد هســتید و اطالعــات حســاب بانکــی آنهــا غیرقابل دســترس خواهــد بــود.
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-با کاربران صادق باشید
ــا  ــد ب ــد بای ــح می دهی ــران توضی ــرای کارب ــود ب ــات خ ــوان خدم ــه عن ــه ب ــه ک آن چ
آن چــه کــه انجــام می دهیــد یکــی باشــد. مثــالً ســایتی کــه فــروش آنالیــن لبــاس 
ــایز و  ــس و س ــا جن ــه ب ــذارد و در رابط ــا بگ ــا از لباس ه ــی زیب ــد عکس ــام می ده انج
مشــخصات لبــاس توضیحاتــی بنویســد کــه مشــتری کامــالً ترغیــب بــه خریــد شــود. 
مشــتری هزینــه لبــاس را کــه قیمــت کمــی هــم نیســت بــه صــورت آنالیــن پرداخــت 
می کنــد و منتظــر رســیدن لبــاس بــه درب منــزل می شــود. بعــد از ســفارش و تحویــل 
لبــاس بــه مشــتری ، لبــاس بــا جنســی کــه کیفیــت بســیار پایینــی دارد بــه دســتش 
ــدت  ــرای م ــا ب ــب و کار تنه ــن کس ــه ای ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد. ای می رس
کوتاهــی بتوانــد فعالیــت کنــد و تأثیــر خوبــی روی نظــر کاربــران ســایت نمی گــذارد.
ــرده  ــرکت ک ــی ش ــه در قرعه کش ــت ک ــده اس ــش آم ــان پی ــال برای  ت ــه ح ــا ب ــال ت مث
باشــید، ولــی روزی کــه قــرار بــوده قرعــه کشــی انجــام شــود خبــری از جایــزه نشــود؟
ــتری  ــذب مش ــرای ج ــب و کارها ب ــایت ها و کس ــیاری از س ــه بس ــت ک ــن کاری اس ای
ــن کار باعــث می شــود  ــزه نیســت! ای ــری از جای ــد و در آخــر هــم خب انجــام می دهن
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ــوان شــرکتی کــه فقــط بــه ســود خــود فکــر می کنــد در ذهــن بمانیــد.  ــه عن شــما ب
ــر می آییــد. ــًا از پــس آن ب ــه واقع ــد ک ــده دهی ــران وع ــه کارب پــس کاری را ب

 
5. محصوالتی که ارزش خرید دارند را بفروشید

محصــوالت و خدماتــی کــه ارائــه می دهیــد بــرای چــه دســته از افــرادی اســت؟ آیــا 
خودتــان اگــر بــه آنهــا احتیــاج داشــتید بــا ایــن قیمــت آن را تهیــه می کردیــد؟

ــد  ــد خری ــی قص ــده ام و حت ــی را دی ــایت ها محصوالت ــده در س ــا ش ــن باره ــود م خ
داشــته ام، امــا بــا دیــدن قیمت هــای عجیــب و غریــب آنهــا ســایت را بســته ام و در 
ســایت دیگــر بــه دنبــال چیــزی کــه احتیــاج داشــتم گشــته ام. احتمــاال ایــن شــرایط 
ــد. بایــد  ــران را درک کنی ــد کارب ــرای خــود شــما هــم پیــش آمــده اســت و می توانی ب
قیمــت واقعــی را در ســایت قــرار دهیــد و هزینه هــای دیگــر را در فــروش محصــوالت 
خــود جبــران نکنیــد. اگــر قیمت هــای خوبــی داشــته باشــید مطمئــن باشــید بــاز هــم 
ــد  ــه خواهی ــمت تجرب ــن قس ــی را در ای ــد و HEO باورنکردن ــما می آین ــراغ ش ــه س ب

کــرد.
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6. به راحتی قابل دسترس باشید
اســم مناســب و دامنــه مناســب بــرای ســایت بســیار اهمیــت دارد. دامنــه ای انتخــاب 
کنیــد کــه کامــالً مشــخص باشــد کــه چگونــه بــه صــورت فارســی یــا انگلیســی نوشــته 
ــف و در در صــورت اشــتباه،  ــل تلفظ هــای مختل ــه دلی می شــود. حــروف انگلیســی ب
به راحتــی می توانــد کاربــر را بــه ســایتی دیگــر ببــرد. ایــن موضــوع یعنــی دسترســی 
بــه ســایت شــما دشــوار اســت و کاربران تــان را از دســت می دهیــد. عــالوه بــر ایــن 
ــات شــما  ــه خدم ــد و هــر جــا ب ــر در ذهــن بمانی ــام مناســب باعــث می شــود بهت ن

نیــاز شــد بــه راحتــی شــما را بــه خاطــر می آورنــد.
ــز اهمیــت اســت، انتخــاب  ــرای در  دســترس بــودن ســایت حائ نکتــه دیگــری کــه ب
هاســت و یــا ســرور اختصاصــی اســت. فضــای ابــری ای کــه بــه عنــوان هاســت یــا 
ــد،  ــن باش ــرویس دهی مطمئ ــر س ــد از نظ ــد بای ــداری می کنی ــرکتی خری ــرور از ش س
ــالح  ــه اصط ــا ب ــود و ی ــارج نش ــترس خ ــما از دس ــایت ش ــچ گاه س ــه هی ــوری ک به ط
down نشــود. اگــر کاربــر بــا ســایتی کــه down شــده مواجــه شــود ، ممکــن اســت 
ــل  ــا مشــکل دار تبدی ــه یــک ســایت خــراب و ی ــی اش از ســایت شــما ب ــر ذهن تصوی
شــود. در نتیجــه حتمــا در انتخــاب و خریــد فضــای ابــری مــورد نیــاز بــرای ســایت 

ــرو نشــوید. ــا چنیــن مشــکالتی روب ــا ب ــه خــرج دهیــد ت خــود حساســیت ب
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7. به گرافیک سایت توجه کنید
نمی تــوان تأثیــر قالب هــای زیبــا و رنگ بنــدی را نادیــده گرفــت. اگــر قصــد داشــتید 
شــرکتی تأســیس کنیــد و بــدون هیــچ ســایتی کار کنیــد، حتمــًا بــرای ظاهر شــرکت تان 
نیــز برنامه ریــزی می کردیــد تــا بــه مشــتریان خــود منحصر به فــرد بودن تــان را 
ــا  ــما ب ــاوت ش ــرا تف ــد، زی ــن کار را انجــام دهی ــد همی ــم بای ــد. حــاال ه ــان دهی نش

ــکار می شــود. ــه آش رقیبان تــان این گون
ــه  ــا ورود ب ــر ب ــه کارب ــت ک ــی اس ــه صورت ــب ب ــم و ترتی ــد نظ ــایت نیازمن ــب س قال
ســایت احســاس ســردرگمی نکنــد. قالــب ســایت بایــد زیبــا باشــد، امــا بایــد بدانیــد 
ــث  ــد و باع ــه بزن ــایت صدم ــرعت س ــه س ــد ب ــی توان ــی م ــای گرافیک ــب ه ــه قال ک
ســنگین شــدن آن شــود. بــه جــای اســتفاده از قالــب هــای ســنگین و یــا اســتفاده از 
یــک صفحــه ســفید، از قالبــی اســتفاده کنیــد کــه گرافیــک کمتــری دارد ولــی در عیــن 

حــال زیبــا اســت.
فضاهــای خالــی و بیهــوده نیــز ســایت را بســیار زشــت مــی کنــد. عــالوه بــر نســخه 
دســکتاپ ایــن مســئله را در موبایــل و تبلــت نیــز بررســی کنیــد )ریسپانســیو بــودن(.
منــوی ســایت مهم تریــن قســمتی اســت کــه دسترســی بــه دیگــر بخش هــا را فراهــم 
می کنــد. ابعــاد درســت منوهــا، محــل مناســب قرارگیــری آنهــا و رنــگ هماهنگ شــان 
ــدی  ــایت و عالقه من ــی س ــد زیبای ــی می توان ــایت، همگ ــمت های س ــر قس ــا دیگ ب
کاربــران را افزایــش مــی دهــد. رنــگ بنــدی منوهــا نیــز بایــد بــه نحــوی باشــد کــه 
ــر  ــگ تأثی ــر قســمت های ســایت به وجــود آورد. هــر رن ــا دیگ ــا ب ــی زیب یــک هارمون
متفاوتــی دارد کــه بــا شــناخت آن هــا مــی تــوان تأثیــر ســایت را بــر مخاطــب چنــد 

برابــر کــرد. 
مطلــب انتخــاب رنــگ مناســب بــرای ســایت به طــور جامــع تــری بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه اســت کــه پیشــنهاد مــی کنیــم آن را هــم مطالعــه کنیــد.
فونــت مناســب نیــز بســیار تأثیرگــذار اســت. فونت هایــی کــه مخصــوص تیتــر بــوده 
ــرای متن هــای خــود انتخــاب  ــزی و شــلوغ هســتند را، ب ــه فانت ــی ک ــا فونت های و ی
ــا  ــران از خوانــدن مطالــب فــرار کننــد و آن را ت نکنیــد، ایــن کار باعــث می شــود کارب

انتهــا مطالعــه نکننــد. 
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8. فرایند ثبت سفارش را برای کاربر آسان کنید
ــه راحتــی ســفارش خــود را ثبــت و  ــد کلیــک ســاده ب ــا چن ــد ب ــد بتوانن ــران بای کارب
خریــد خــود را نهایــی کننــد. ســایت هایی کــه فــروش آنالیــن دارنــد بایــد بــه ایــن 
نکتــه بســیار توجــه کننــد. قرارگیــری دکمه هــای ســبد خریــد و ثبــت ســفارش در جــای 
ــایت  ــروش س ــا، در ف ــن دکمه ه ــرای ای ــب ب ــگ مناس ــاب رن ــی انتخ ــب و حت مناس

بســیار تأثیــر خواهــد گذاشــت. 
ــه ایــن موضــوع را در ســایت مدیــروب می بینیــد، هــر دکمــه ای کــه بــه خریــد  نمون
ــث  ــن روش باع ــده و همی ــی ش ــر طراح ــکل دیگ ــگ و ش ــک رن ــا ی ــت ب ــوط اس مرب

ــردد.  ــگ بگ ــن رن ــال ای ــه دنب ــر ب می شــود چشــم کارب
صفحاتــی کــه مربــوط بــه ثبــت ســفارش اســت، بایــد ســاده باشــد و نیــاز بــه ثبــت 
نهایــی نداشــته باشــد. هــر چــه قــدر ایــن عملیــات بــرای کاربــر ســریع تر انجــام شــود، 

ــد. ســایت دوســت داشــتنی تری طراحــی کرده ای
 

ــوش  ــوگل را فرام ــری گ ــاب کارب ــا حس ــایت ب ــه س ــت ورود ب ــاد قابلی 9. ایج
ــد نکنی

ــه  ــره ای ک ــردن پنج ــه ک ــود. اضاف ــو ش ــما عض ــایت ش ــر در س ــه کارب ــد ک کاری کنی
ــد  ــا می کن ــر مهی ــرای کارب ــوگل را ب ــری گ ــاب کارب ــا حس ــایت ب ــه س ــت ورود ب قابلی
ــری  ــاب کارب ــه حس ــا ب ــود ی ــو ش ــایت عض ــر در س ــر و راحت ت ــود زودت ــث می ش باع

ــود. ــود وارد ش خ
حســاب کاربــری فقــط بــا یــک بــار پــر شــدن توســط کاربــر همیشــه در ســایت باقــی 
خواهــد مانــد و کمــک می کنــد کــه کاربــر در هنــگام خریــد بــا ســرعت بیشــتری بتواند 
ســفارش ها را ثبــت کنــد. عــالوه بــر ایــن روی ســئو ســایت نیــز تأثیرگــذار اســت، زیــرا 
گــوگل می فهمــد کــه ســایت شــما اعضــای زیــادی دارد. قطعــًا گــوگل بــه ســایتی کــه 
روزانــه تعــداد زیــادی ورودی بــا حســاب گــوگل دارد، توجــه ویــژه ای نشــان می دهــد 

و ایــن ســایت را بــه عنــوان ســایت مرجــع در نظــر می گیــرد.
 

10. به لینک سازی داخلی اهمیت دهید
ــث  ــن کار باع ــی دارد. ای ــر خوب ــیار تأثی ــودن HEO بس ــاال ب ــی در ب ــای داخل لینک ه
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می شــود کاربــر مطالــب و محصــوالت مرتبــط را کنــار هــم ببینــد و در نتیجــه بــا ایــن 
ــد.  ــت کن ــری از ســایت دریاف ــات جامع ت کار اطالع

مثــالً بــا مطالعــه مطلبــی کــه در حــال خواندنــش اســت، اگــر لینــک مرتبطــی ببینــد، 
امــکان مطالعــه آن لینــک نیــز بــاال مــی رود. بــا همیــن روش ســاده می تــوان کاربــر را 

بیشــتر در ســایت نگــه داشــت و از طرفــی بــه ســئوی ســایت نیــز کمــک کــرد.
ــر  ــد کارب ــما را در دی ــه ش ــر اینک ــالوه ب ــد، ع ــه ش ــه گفت ــی ک ــه نکات ــت مجموع رعای
ــرای موتورهــای  ــز ب ــده شــدن تان را نی دوست داشــتنی نشــان می دهــد، شــانس دی

جســتجو افزایــش خواهــد داد.

بیشتر بخوانید: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند
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