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ــایت  ــک وب س ــرای ی ــک ب ــردن لین ــت ک ــف در درس ــای مختل ــا و روش ه تکنیک ه

طــی مــدت انقــاب موتورهــای جســتجو تکامــل یافتــه اســت. چیــزی کــه مشــخص 

اســت ایــن اســت کــه بــا گســترش و پیشــرفت تکنولوژی هــای جســتجو، بــه همــان 

مقــدار هــم رقابــت در ایــن زمینــه زیادتــر شــده اســت. ایــن رقابت هــا باعــث ایجــاد 

بســیاری از تاکتیک هــا و تکنیک هــای خاقانــه و پیشــرفته در ســاخت لینک هــا 

شــده اســت.

اگرچــه ایــن پیشــرفت ها نبایــد بــه معنــی نادیــده گرفتــن روش هــای پایــه و اولیــه 

باشــد. در واقــع بهتــر اســت تکنیک هــای پیشــرفته را در کنــار اصــول اولیــه رعایــت 

کنیــم تــا بــه بهتریــن جــواب برســیم. می تــوان ایــن دو را تلفیــق تجربــه قدیمــی و 

صنعــت مــدرن دانســت.

خوب حال باید دید چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟

ــرروز  ــتجو ه ــای جس ــه موتوره ــت ک ــن اس ــئو ای ــه س ــارز در زمین ــکات ب ــی از ن یک

ــه  ــت الزم ــن صنع ــا ای ــه گام ب ــت گام ب ــر می شــوند و حرک ــز ت ــر و مجه باهــوش ت

پیــروزی در معتبــر شــدن و کســب رتبــه بهتــر می باشــد. امــروزه موتورهــای جســتجو 

ــد. ــًا بوده ان ــه قب ــزی هســتند ک ــر از آن چی ــب هوشــمند ت ــه مرات ب

ــود را  ــت خ ــر فعالی ــال های اخی ــتجو در س ــای جس ــه موتوره ــی ک ــدت زمان ــی م ط

افزایــش داده انــد، متخصصــان ســئو هــم شــروع بــه تحقیقــات بیشــتری کرده انــد.
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 نتایــج متخصصــان ســئو اغلــب بــه صــورت محرمانــه هســتند امــا برخــی از اصــول 

مهــم کشــف شــده بــه صــورت تقریبــًا نایــاب و نــادر منتشــر شــده اند.

ــت  ــده اس ــت ش ــورد ثاب ــن م ــتند. ای ــرات هس ــن تغیی ــی از بزرگ تری ــا، یک لینک ه

ــا در  ــی لینک ه ــتند. توانای ــئو نیس ــی از س ــش معمول ــک بخ ــر ی ــا دیگ ــه لینک ه ک

محبــوب کــردن، کســب اعتبــار و بازدیــد کننده هــای بیشــتر می باشــد. در ادامــه بــه 

ــک بســازیم؟ اشــاره  ــه لین ــه چگون ــا و اینک ــن ویژگی هــای لینک ه بعضــی از مهم تری

می کنیــم.

 

 

 

ساخت لینک و مهترین ویژگی های لینک

1- لینــک ســازی یــا Link Building یــک ابــزار کارآمــد بــرای نــام تجــاری )برنــد( شــما 

خواهــد بــود.
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ــا  ــط ی ــای مرتب ــد کننده ه ــی از بازدی ــدار قابل توجه ــد مق ــه بتوانن ــی ک 2- لینک های

ــوردار  ــی برخ ــد از ارزش باالی ــان بیاورن ــه ارمغ ــاح Relevant Visitors را ب ــه اصط ب

هســتند.

3- لینک هــا بــه صــورت مســتقیم بــر روی رتبه بندی هــای موتورهــای جســتجو 

ــد  ــکان را می دهن ــن ام ــف ای ــایت های مختل ــه س ــن ب ــد، همچنی ــر می گذارن تأثی

تــا بتواننــد اهــداف مــورد نظــر مشــتریان یــا بازدیدکننده هایشــان را متوجــه شــده 

ــا  ــتقبال از آنه ــای اس ــا و آماره ــع لینک ه ــد. در واق ــزی کنن ــا برنامه ری و روی آن ه

خواســته های بازدیــد کننده هــا و مشــتریان شــما را مشــخص کــرده و بــه اطاعتــان 

می رســانند.

در حــال حاضــر جســتجوها بــه معیارهــای بازاریابــی بیشــتری نســبت قبــل متکــی 

هســتند. یعنــی دیگــر ماننــد گذشــته فقــط بهینــه ســازی ســایت و چنــد لینــک ســاده 

کارســاز نخواهــد بــود.

ــدادی از  ــه تع ــر وب منتشــر شــده اســت ب ــه توســط ســایت مدی ــه ک ــن مقال در ای

متدهــا و روش هایــی کــه می تواننــد در درســت کــردن لینــک بــه شــما کمــک کننــد 

خواهیــم پرداخــت.

شــایان ذکــر اســت روشــهای گفتــه شــده کامــا از منابــع معتبــر و افــراد بــا تجربــه 

در ایــن زمینــه جمــع آوری شــده اســت و بــا ســعی و خطــا نتایــج آنهــا نیــز مــورد 

آزمایــش قــرار گرفتــه اســت.
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به دیگران لینک دهید

ــک  ــار( لین ــژه ســایت های دارای اعتب ــه وی ــران )ب ــه ســایت های دیگ ــد ب ســعی کنی

بدهیــد یــا بــه کار و فعالیــت دیگــران اشــاره کنیــد. بــه ویــژه کســانی کــه در زمینــه 

کاری شــما فعالیــت می کننــد. لینــک دادن و یــا اشــاره بــه ایــن ســایت ها می توانــد 

قابلیــت لینــک دهــی ســایت شــما را بــاال ببــرد و ســایت شــما را بــه عنــوان مرجعــی 

معتبــر و مطمئــن معرفــی کنــد.

ــورد  ــن م ــرای پیشــرفت در ای ــای مناســبی ب ــد راهنم ــر می توان ــکات زی ــه ن توجــه ب

باشــد:

از دنبالــک )Trackbacks( اســتفاده کنیــد: تــرک بک هــا در واقــع ســیگنال ها و 

ــند.  ــا می باش ــال آن ه ــس از ارس ــک پ ــت ترافی ــرای دریاف ــی ب روش های
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ــا  ــق ب ــر آن را مطاب ــد، اگ ــای ورودی خــود کار کنی ــر روی لینک ه ــه شــما ب ــی ک زمان

اســتانداردها ایجــاد کــرده باشــید و بــه منابــع معتبــر لینــک داده باشــید، اطاعــات 

ارســالی شــما بــه شــکلی دیگــر بــرای ســایت شــما برگشــته می شــوند و ایــن یعنــی 

ــای  ــما. موتوره ــرای ش ــر ب ــه بهت ــتر و رتب ــد بیش ــه بازدی ــتر و در نتیج ــک بیش ترافی

ــد. ــتفاده می کنن ــن اس ــم مطمئ ــوان عائ ــه عن ــا ب ــرک بک ه ــتجو از ت جس

اقــدام بــه انجــام فعالیــت بلندمــدت کنیــد: اگــر بــه فکــر آینــده و دورنمــای ســایت 

خــود هســتید بهتــر اســت زمینه هــای اســتحکام آن را از همیــن االن فراهــم کنیــد. 

ــای  ــرار دادن مهره ه ــدف ق ــه ه ــن زمین ــردی در ای ــای کارب ــن روش ه ــی از بهتری یک

ــد  ــد بای ــی را بگذاری ــر کاف ــد تأثی ــه بتوانی ــن ک ــرای ای ــد. ب ــر می باش ــدی و مؤث کلی

مطالــب و محتــوای مناســب ارائــه کنیــد. در ایــن صــورت ایــن مطالــب تــا مدت هــا 

بــرای شــما اعتبــار کســب می کننــد و در آینــده باعــث جــذب هــر چــه بیشــتر لینــک 

ــب و ســایت شــما می شــوند. ــه مطل ب

ــد  ــی می کنن ــا پیش بین ــد: خیلی ه ــتفاده کنی ــی اس ــبکه های اجتماع ــای ش از لینک ه

ــا  ــاختار لینک ه ــده س ــا Social Links آین ــی ی ــبکه های اجتماع ــای ش ــه لینک ه ک

هســتند. کســانی کــه مطالبشــان را منتشــر می کننــد مایــل هســتند تــا مطلــب خــود 

ــوده و  ــی ب ــب دارای ارزش باالی ــن مطال ــر ای ــد. مخصوصــًا اگ ــه اشــتراک بگذارن را ب

زحمــت زیــادی بــرای نــگارش آن هــا کشــیده شــده اســت.
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یکــی از فاکتورهــای موتورهــای جســتجو هــم اهمیــت دادن بــه صفحــات محبــوب و 

ــی می باشــد. ــوب در شــبکه های اجتماع ــب محب مطال

ــای  ــر و متده ــب محبوب ت ــد مطال ــتر می توانی ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ــن ب همچنی

ــی از  ــه بعض ــر ب ــد. در زی ــرار دهی ــو ق ــق را الگ ــای موف ــایت ه ــی س ــب نویس مطل

ــت: ــده اس ــاره ش ــوب اش ــب محب ــبک های مطال س

مصاحبه های گروهی یا فردی	 

ایجاد یک لیست از بهترین برندهای جهانی	 

ایجاد یک لیست از بهترین برندهای متخصص در زمینه کاری شما	 

انتشــار مطالبــی مبنــی بــر مصاحبه هــا و بررســی های اختصاصــی شــما از برندهــای 	 

برتــر و نوشــتن مطالــب و معرفــی کمپانی هــا، محصــوالت یــا ســرویس های آن هــا

ــا  ــت ب ــد و موافق ــف ایدئولوژی هــای برندهــا و کمپانی هــا و نق شــرح دادن و توصی

آن هــا

ترتیب دادن و اولویت دهی به مطالب محبوب تر	 

ــر 	  ــی برت ــگاه اینترنت ــان )10 فروش ــه کاری ت ــا در زمین ــن ه ــت برتری ــاخت لیس س

ــران( ای
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با مردم )کاربران و یا وب سایت های همکار( در ارتباط باشید

ــد  ــروزی بای ــارت ام ــه در تج ــت ک ــی اس ــن اصول ــی از حیاتی تری ــاط، یک ــاد ارتب ایج

ــا گفتگــو و صحبــت شــروع می شــود.  رعایــت شــود. چــرا کــه هــر نــوع تجارتــی ب

ــد. ــده باش ــد فراهم ش ــت بای ــن صحب ــه ای ــه و پیش زمین ــر اولی ــس تأثی پ

از طــرف دیگــر، در تجــارت آنایــن، شــرایط می توانــد بهتــر باشــد. اینترنــت ارتباطــات 

ــتفاده را  ــام اس ــت تم ــن مزی ــد از ای ــما می توانی ــت. ش ــرده اس ــان تر ک ــردم را آس م

ــرده،  ــت ک ــکار صحب ــا هم ــابه ی ــایت های مش ــر وب س ــا دیگ ــد ب ــد. می توانی ببری

ــد. ــا درس بگیری ــف آن ه ــای مختل ــد و از ایده ه ــورت بگیری مش

راه هــای زیــادی در اینترنــت بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا کاربــران و جلــب اعتمــاد آن هــا  

ــرای  ــوان ب ــا می ت ــن روش ه ــن از ای ــود دارد. همچنی ــک وج ــردن لین ــت ک و درس

ــن  ــن ای ــی از مهم تری ــرد. برخ ــتفاده ک ــم اس ــر ه ــی و ورودی مؤث ــای خروج لینک ه

روش هــا عبارت انــد از:
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بخش نظرات وباگ ها و سایت ها	 

انجمن ها )فروم ها(	 

 	)FAQ( بخش سؤال و جواب های رایج

دعوت به پیوستن اعضاء و کاربران به شبکه های اجتماعی شما	 

 	Email توسعه دادن ارتباط ها از طریق

ــه شــما کمــک  ــدگان ب ــا بازدیــد کنن ــا ســایت های دیگــر ی ــاط صحیــح ب ایجــاد ارتب

می کنــد تــا فرصــت بهتــری بــرای گســترش و بــه اشــتراک گــذاری مطالبتــان پیــدا 

ــک  ــود ی ــایت خ ــران س ــا کارب ــر ی ــایت های دیگ ــا س ــد ب ــما می توانی ــد. ش کنی

ــورت  ــن ص ــلمًا در ای ــد. مس ــال کنی ــترکی را دنب ــداف مش ــکیل داده و اه ــاد تش اتح

ــد  ــی می توانی ــد. حت ــدا می کنن ــترش پی ــتر گس ــتر و بیش ــما بیش ــای ش فعالیت ه

ــد. هــر چــه  ــده کنی ــادل ای ــادل نظــر و تب ــر( تب ــکاران )وب ســایت های دیگ ــا هم ب

بیشــتر تبــادل اطاعــات و ایــده داشــته باشــید، فرصــت بیشــتری هــم بــرای جــذب 

ــت. ــد داش ــا خواهی لینک ه

به گروه ها و انجمن های فعال در زمینه کاری خودتان بپیوندید

ــه  ــت ک ــوان گف ــته و می ت ــادی داش ــیار زی ــرفت بس ــت پیش ــر اینترن ــه اخی در ده

هیــچ صنعــت و برنــدی نیســت کــه جایــی در وب نداشــته باشــد، همیــن موضــوع 

باعــث مــی شــود تــا عاقه منــدان بــه ایــن صنعت هــا و برندهــا بتواننــد در آنهــا بــه 

مشــارکت و گفتگــو بــا یکدیگــر بپردازنــد.
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وجــود چنیــن مکانــی بــرای حضــور پررنــگ هــواداران، مشــتریان، بازدیــد کننــدگان 

ــر  ــما ب ــاری ش ــد تج ــام برن ــا ن ــود ت ــث می ش ــما باع ــکاران ش ــی هم ــادی و حت ع

ــک  ــدون ش ــش ب ــه افزای ــت رو ب ــن محبوبی ــن ای ــد. بنابرای ــی افت ــا ب ــر زبان ه س

ــر  ــک پذی ــایت لین ــک س ــه ی ــما ب ــایت ش ــل س ــرای تبدی ــبی ب ــای مناس موقعیت ه

فراهــم می کنــد.

ــا  ــط ب ــای مرتب ــن ه ــته در انجم ــت پیوس ــت و فعالی ــا عضوی ــد ب ــی توانی ــما م ش

ــوید. ــل ش ــوب تبدی ــایت محب ــک س ــه ی ــان ب ــت خودت صنع

 

مطالــب خــود را بــه جــز ســایت خودتــان در ســایت های محبــوب و لینــک 

پذیــر منتشــر کنیــد

ــد  ــه می توانی ــد ک ــود دارن ــزرگ وج ــد ب ــروف و پربازدی ــایت های مع ــی از وب س خیل

ــود را  ــه کاری خ ــد زمین ــدا بای ــن کار ابت ــرای ای ــد. ب ــار دهی ــب انتش ــا مطل در آن ه

ــت  ــه فعالی ــن زمین ــری در ای ــع معتب ــه مراج ــد چ ــرده و ببینی ــی ک ــی بررس ــه خوب ب

ــان در  ــع خودت ــا لینــک منب ــا کیفیــت خــود را همــراه ب ــب ب ــد. ســپس مطال می کنن

ایــن ســایت ها منتشــر کنیــد. اغلــب، ایــن ســایت ها بخشــی بــا عنــوان بــاگ بــرای 

انتشــار مقاله هــا در نظــر می گیرنــد و اگــر شــما موفــق شــوید بــا مذاکــره پســتی بــه 

عنــوان مهمــان بــا لینــک منبــع خودتــان در آنجــا قــرار دهیــد، ایــن انتشــار مطالــب 

هــم بــرای شــما و هــم بــرای ایــن ســایت ها نیــز مفیــد خواهــد بــود چــرا کــه بــار 

علمــی آن هــا را افزایــش خواهــد داد.
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ایــن نــوع مطلــب گــذاری کــه نوعــی اشــتراک گــذاری مطالــب اســت، می توانــد بــه 

راحتــی شــما را بــا دیگــر منتشــر کننــدگان مطالــب ارتبــاط دهــد. ایــن ارتبــاط شــما 

را بــه لینک هــای بیشــتر می رســاند و بــه همــان مقــدار شــانس بیشــتر بــرای دیــده 

شــدن توســط کاربــران یــا مشــتریان نیــز در انتظــار شــما خواهــد بــود.

بــرای مطالــب ســایتتان هدف هــای جدیــد تعییــن کنیــد و آن هــا را دوبــاره 

ــی کنید بازبین

مطالــب ســایت خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای جدیــد لینــک دهــی بــه روز کنیــد و 

آن هــا را بازبینــی کنیــد. همچنیــن ســعی کنیــد مطالــب ســایت خــود را در فرمت های 

جدیــد، یعنــی بــه شــکل های مختلــف معرفــی و عرضــه کنیــد. هــدف شــما از ایــن 

کار نبایــد صرفــًا کپــی کــردن کل مطلــب باشــد، بلکــه محتــوای مطالبتــان را بــه کمــک 

ســایت های مختلــف و ابزارهــای گوناگــون بــه اشــکال متعــدد تغییــر حالــت دهیــد 

تــا بــا ایــن کار لینک هــای بســیار بیشــتری جــذب کنیــد.
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برخــی از فرمــت هایــی کــه مــی توانیــد مطالــب خــود را بــه شــکل جدیــد 
منتشــر کنیــد بــه شــرح زیــر اســت:

Slide Presentation ارائه به صورت اسالید یا

ارائــه محتــوای یــک مطلــب بــه صــورت تصاویــر اســاید می توانــد بســیار مناســب 

ــه اشــتراک بگــذارد. در  ــی بیشــتر از پیــش ب ــب شــما را خیل ــوای مطل باشــد و محت

ایــن زمینــه، ســایت های زیــادی هســتند کــه چنیــن امکانــی را در اختیــار شــما قــرار 

می دهنــد.

یکــی از معتبرتریــن یــا شــاید بهتــر اســت بگوییــم معتبرتریــن ســایت در ایــن زمینــه، 

ــد  ــایت می توانی ــن س ــردی ای ــزار کارب ــک اب ــا کم ــد. ب ــایت Slideshare می باش س

تصاویــر و یــا متــون خــود را در قالــب عکس هایــی کــم حجــم امــا بــا کیفیــت بــه 

صــورت اسایدشــو بــه نمایــش بگذاریــد.

ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــات و مقاله های ــه تحقیق ــرای ارائ ــتر ب ــن روش بیش از ای

دارای متــون و تصویــر هســتند. همچنیــن ایــن ابــزار بــرای ارائــه اطاعــات بــه شــکل 

ــل  ــه اســاید خــود را تکمی ــد از اینک ــاده اســت. بع ــز فوق الع چارت هــا و جــداول نی

کردیــد می توانیــد بــا یــک کــد HTML ســاده آن را در مطالــب خــود یــا ســایت های 

دیگــر بــه نمایــش در بیاوریــد.

ویدئوهای آموزشی

ــد  ــی از روش هــای جــذب بازدی ــز یک ــی نی ــه فرمت هــای ویدئوی ــا ب ــل مقاله ه تبدی

زیــاد اســت. ویدئوهــا بــه خاطــر اینکــه مثــل متن هــا ســاده و شــاید خســته کننــده 

نیســتند، می تواننــد جذابیــت زیادتــری داشــته باشــند.
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 Youtube، ســایت های آپلــود و پخــش ویدئــوی آنایــن زیــادی هــم وجــود دارد کــه

ــن ســایت ها هســتند.  ــه ای ــارات و نماشــا از جمل ــی آپ Vimeo و ســایت هــای ایران

ــه  ــا ب ــش ویدئوه ــه از پخ ــد ک ــنهاد می کنن ــئو پیش ــه س ــان زمین ــی از متخصص خیل

ــژه  ــه وی ــما، ب ــط ش ــده توس ــود ش ــای آپل ــد. ویدئوه ــتفاده کنی ــن اس ــورت آنای ص

اگــر توســط ســرویس یوتیــوب آپلــود شــده باشــند، شــانس خیلــی بیشــتری بــرای 

قرارگیــری در موقعیت هــای مناســب نتایــج جســتجوهای موتورهــای جســتجو دارنــد. 

شــاید از 100% یــک مقالــه مشــترک یــا یــک موضــوع مشــترک، حداقــل 80 الــی %90 

ــر  ــد. پــس اگ ــی منتشــر می کنن ــه صــورت متن ــا موضــوع را ب ــه ی ســایت ها آن مقال

شــما ایــن مقالــه را بــه صــورت ویدئویــی نیــز ارائــه کــرده باشــید، در جســتجوهای 

ــرار  ــری ق ــی عالی ت ــه خیل ــدون شــک در رتب ــب Videos ب موتورهــای جســتجو در ت

ــن کار  ــرای ای ــی ب ــوق خوب ــد مش ــه می توان ــن نکت ــه ای ــت ب ــت. دق ــد گرف خواهی

باشــد.

اگــر شــما هــم کاربــر قدیمــی مدیــر وب باشــید و یــا اگــر در شــبکه هــای اجتماعــی 

مــا نیــز عضــو باشــید مــی دانیــد کــه یکــی از مهمتریــن علــت هــای موفقیــت مدیــر 

وب نیــز تولیــد محتــوای ویدیویــی بــوده اســت. مــا بــا تولیــد محتــوای ویدیویــی و 

بازنشــر آن تــا حــد ممکــن در شــبکه هــای اجتماعــی توانســتیم بازاریابــی محتوایــی 

خــود را توســعه داده و کاربــران زیــادی را بــه ســمت ســایت جــذب کنیــم.

قطعــا آینــده وب ویدیــو خواهــد بــود و شــما نیــز بــا تولیــد ویدیوهــای جــذاب مــی 

توانیــد خیلــی ســریع از رقبــای خــود پیشــی بگیریــد و جایــگاه خــود را رشــد دهیــد.
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E-Books کتاب های الکترونیکی یا

ــرفت در  ــا و پیش ــات در بازدیده ــاد ثب ــرای ایج ــا ب ــن روش ه ــر از بهتری ــی دیگ یک

رتبه بندی هــا، ســاخت کتاب هــای الکترونیکــی یــا فایل هــای PDF از محتــوای 

ــورت  ــه ص ــتجو ب ــای جس ــج موتوره ــد در نتای ــر می خواهی ــد. اگ ــب می باش مطال

درازمــدت حضــور داشــته باشــید ایــن روش تأثیــر زیــادی خواهــد گذاشــت. ســاخت 

ــا  ــاگ ی ــک وب ــب پشــت ســر هــم ی ــه مطال ــرای مجموع کتاب هــای الکترونیکــی ب

ــا مطلــب  ــا ایــن کار چندیــن پســت ی ــی مفیــد می باشــد. می توانیــد ب ســایت خیل

را در یــک کتــاب الکترونیکــی ادغــام کنیــد و هــر بــار مطلــب جدیــدی منتشــر کردیــد، 

آن مطلــب را هــم بــه کتــاب الکترونیکــی اضافــه کنیــد.

Infographic داده نمایی یا

داده نمایــی یــا Infographic یکــی دیگــر از روش هــای محبــوب و پرکاربــرد و تأثیرگذار 

در گســترش و بــه اشــتراک گــذاری مطالــب اســت. اگر بــا اینفوگرافیک آشــنا نیســتید، 

ــه صــورت عکــس  ــات ب ــه اطاع ــه ارائ ــد بگوییــم ک ــی خاصــه بای ــه صــورت خیل ب

)تصویــری( Infographic یــا داده نمایــی نامیــده می شــود.

ــر  ــی اســتفاده می شــود و کمت ــزی و کارتون ــر فانت ــواًل در اینفوگرافی هــا از تصاوی معم

ــد  ــی می توانی ــما در اینفوگراف ــود. ش ــه می ش ــکار گرفت ــا ب ــی در آنه ــای واقع عکس ه

ــه  ــی( را ب ــای آموزش ــا مقاله ه ــا ی ــب مطلب ه ــب )اغل ــک مطل ــص ی ــده خال چکی

صــورت تصاویــر درآورده و بــه اشــتراک بگذاریــد. 

13

https://modireweb.com/


9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

www.modireweb.com

تجربــه و نتایــج ثبــت شــده نشــان می دهــد کــه کاربــران در قشــرهای مختلــف از این 

ــد. همچنیــن  ــذت بیشــتری می برن ــه مراتــب ل ــب ب ــوع مطالعــه و مشــاهده مطال ن

فرامــوش نکنیــد کــه بــه اشــتراک گــذاری اینفوگرافی هــا نیــز خیلــی آســان تر خواهــد 

. د بو

از اینفوگرافیــک همچنیــن جهــت نشــان دادن آمــار و ارقــام بــه صــورت چــارت نیــز 

اســتفاده مــی شــود.

شــما می توانیــد اینفوگرافیــک خــود را در ســایت های میزبانــی اینفوگرافیک هــا 

ــایت ها: ــن س ــی از ای ــد. برخ ــال کنی ارس

http://visualoop.tumblr.com

http://dailyinfographic.com

http://iheartinfographics.tumblr.com

http://infographic.co.za

http://infographicsbin.tumblr.com

http://infographipedia.com
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http://infographr.tumblr.com

http://theinfographics.blogspot.com

http://visual.ly

http://www.bestinfographics.co.uk

http://www.bestinfographics.info

http://www.cloudinfographics.com

http://www.infographicas.com

http://www.infographicpost.com

http://www.infographicsshowcase.com

Home
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چند نکته برای نتیجه بهتر از اینفوگرافیک:

بازدیدکننــدگان ســایت خــود را تشــویق کنیــد تــا از اینفوگرافــی شــما اســتفاده کننــد. 

ــا  ــه آن ه ــود را ب ــی خ ــه اینفوگراف ــوط ب ــد Embed مرب ــد ک ــن کار می توانی ــرای ای ب

ارائــه کنیــد.

بعــد از تکمیــل پــروژه اینفوگرافــی خودتــان، ابتــدا آن را در ســایت ها یــا وباگ هــای 

پربازدیــد و مرتبــط بــا زمینــه کاری خودتــان قــرار دهیــد تــا مطمئــن شــوید توســط 

مشــتریان مــورد نظــر شــما )مشــتریان هــدف شــما( دیــده می شــود.

ارزش و اعتبــار اینفوگرافــی خــود را تــا جایــی کــه می توانیــد افزایــش دهیــد. بــرای 

ــای  ــاگ ه ــا ب ــان ی ــایت خودت ــف س ــب مختل ــد آن را در مطال ــن کار می توانی ای

ــد. ــه اشــتراک بگذاری دیگــران ب

از “جســتجوی تصاویــر معکــوس یــا Reverse Image Search” جهــت پیــدا کــردن 

بــاگ هایــی کــه از اینفوگرافیــک شــما اســتفاده کــرده امــا موافــق شــما نیســتند و بــه 

شــما اشــاره ای نکردنــد اســتفاده کنیــد.
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ــد.  ــا Tineye اســتفاده کنی ــوگل ی ــر گ ــد از ســرویس تصاوی ــن کار می توانی ــرای ای  ب

)در ایــن ســرویس هــا بــا آپلــود یــک عکــس مــی توانیــد وب ســایت هایــی کــه آن 

عکــس را اســتفاده کــرده انــد بیابیــد(

 

– ویدئوهــا و مطالــب ســایت های معتبــر در زمینــه کاری خودتــان را 
کنیــد نقل قــول 

ــف، از ویدئوهــا )ویدئوهــای  ــع مختل بســیاری از تأثیرگــذاران و متخصصــان از صنای

تبلیغاتــی، ویدئوهــای معرفــی محصــوالت و آمــوزش هــای تخصصــی ، ویدئوهــای 

آموزشــی عمومــی و …( جهــت ایجــاد ارتبــاط و پیام هــای برندشــان اســتفاده 

می کننــد.

اگــر شــما ویدئوهایــی کــه در مــورد صنعــت کاری شــما می باشــد را از وب ســایت های 

معتبــر و تأثیرگــذار یــا بــه اصطــاح Influencers در وب ســایت خودتــان نقــل قــول 

ــد. از  ــدا کنی ــت پی ــادی دس ــای زی ــه مزیت ه ــد ب ــد، می توانی ــر کنی ــرده و منتش ک

جملــه:
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ــر 	  ــک پذی ــب لین ــک مطل ــا ی ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــن روش ب ای

)Linkable( ایجــاد کنیــد.

بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه اهــداف پیــش رویتــان نزدیــک تــر شــوید. ایــن 	 

ــران وب  ــتریان و کارب ــا مش ــد ب ــر بتوانی ــت ت ــما راح ــا ش ــود ت ــث می ش کار باع

ســایت خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد.

ــب و 	  ــد و ممکــن اســت مطال ــت کنی ــک دریاف ــد مســتقیمًا از آن هــا لین می توانی

متــون نوشــته شــده شــما هــم بــه اشــتراک گذاشــته شــود.

چیــزی کــه باعــث می شــود ایــن اســتراتژی بــا دوام باشــد ایــن اســت کــه ویدئوهــا، 

ــرای  ــی ب ــه خوب ــده اند و ب ــناخته ش ــن ش ــارت آنای ــرای تج ــی ب ــوان پلتفرم ــه عن ب

ــد  ــن موضــوع مشــخص مــی کن ــع شــده اند. همی ــد واق ــان مفی ــران و کارفرمای کارب

کــه ایــن روش بــه صــورت مســتمر نتیجــه بخــش بــوده و تکــرار خواهــد شــد.

– مشارکت های مطالب )محتوا( به طور منظم و مرتبط

همان طــور کــه همیشــه گفتــه مــی شــود، مشــارکت در تولیــد مطالــب بــه صــورت 

ــری از  ــه کاری شــما هســتند معمــوال نتیجــه بهت ــه در زمین منظــم در ســایت هایی ک

ایــن کــه لینــک مطلــب خــود را در هــزاران وبــاگ معمولــی و متوســط بــه صــورت 

وبــاگ نویســی مهمــان یــا Guest Blogging قــرار دهیــد خواهــد داشــت.

شــما مــی توانیــد در تولیــد محتــوای وب ســایت هــای همــکار خــود کمــک کنیــد و 

فقــط بــه ریپورتــاژ آگهــی و قــرار دادن لینــک هــای پولــی قانــع نباشــید. 
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ــی  ــر دو م ــوا ه ــوا و مشــارکت در محت ــد محت ــه تولی ــن اســت ک ــم ای موضــوع مه

ــد امــا مشــارکت در محتــوای  ــادی در لینــک ســازی بکنن ــه شــما کمــک زی ــد ب توانن

ســایت هــای مرتبــط و انتشــار آن مــی توانــد شــما را بــه بازارهــای جدیــدی هدایــت 

کنــد.

ــا کار  ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــبکه ه ــود را در ش ــاالت خ ــد مق ــی توانی ــن م همچنی

خودتــان نیــز بنویســید، شــما مــی توانیــد بــه طــور مســتقیم در لینکدیــن خــود مقالــه 

بنویســید و آن را بــا افــرادی کــه بــه حــوزه فعالیــت شــما عاقــه منــد هســتند بــه 

اشــتراک بگذاریــد.

– صفحات پروفایل در شبکه های اجتماعی

صفحــات پروفایــل یــا بــه فارســی نمایــه صفحاتــی حــاوی مقــداری کــم و مختصــر 

ــا وب ســایت شــما  ــاگ ی ــه مشــخصات شــخصی شــما و وب ــوط ب ــات مرب از اطاع

ــه ســایت شــما راه  ــک ب ــرای جــذب لین ــل ب می باشــد. اســتفاده از صفحــات پروفای

مناســبی اســت.

ــد  ــر بتوانی ــا اگ ــش هســتند ام ــل اگرچــه در ظاهــر ســاده و بی آالی صفحــات پروفای

آن هــا را در مقابــل دیــدگان قــرار دهیــد، بازدیــد خوبــی کســب خواهیــد کــرد. معمواًل 

بــرای ارزش بخشــیدن بــه یــک صفحــه پروفایــل ســعی بــه افزایــش و تقویــت ارزش 

لینــک اصلــی آن می کننــد. در لیســت زیــر بــه برخــی از مهم تریــن روش هــای جــذب 

بازدیدکننــده بــه پروفایــل شــما اشــاره شــده اســت:
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ــا 	  ــت فعــل و انفعــاالت ب ــل در حال ــرار دادن صفحــه پروفای ــه روز نگه داشــتن و ق ب

ارســال خبرهــای جدیــد و …

ــرای 	  ــه صــورت ناقــص بگذاریــد و از بازدیــد کننده هــا ب یــک مطلــب خواندنــی ب

بازدیــد از صفحــات شــبکه های اجتماعــی و خــود ســایت شــما جهــت دســتیابی 

بــه اطاعــات تکمیلــی و … دعــوت بــه عمــل بیاوریــد.

ــا ســایت ها، لینــک پروفایــل شــبکه های اجتماعــی خــود 	  در نظــرات بــاگ هــا ی

را درج کنیــد.

از Follower هــای خودتــان درخواســت کنیــد تــا شــما را در شــبکه های دیگــر نیــز 	 

ــال کنند. دنب

 

– یک سایت خواندنی و جذاب بسازید

ــرای  ــع ب ــک مرج ــه ی ــدن ب ــرای تبدیل ش ــن راه ب ــن و مطمئن تری ــاید راحت تری ش

ــل  ــی تبدی ــایت خواندن ــک س ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــای ورودی و خارج لینک ه

شــوید.
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ــه خوانــدن مقــاالت و مطالــب  ــان ســایت های همــکار نیــز ب  مخصوصــًا اگــر صاحب

شــما عاقــه نشــان دهنــد. ایــن کــه بتوانیــد بــه چنیــن چیــزی برســید آســان نیســت 

و نیــاز بــه وقــت و تــاش دارد.

ــرای توســعه بخشــیدن بــه مطالــب و  تعــدادی از اســتراتژی های کارآمــد ب
خواندنــی کــردن آن هــا:

مطالــب همیشــه مفیــد و بــه اصطــاح Evergreen بســازید. در این صــورت می توانید 

بــه صــورت مــداوم خواننــدگان جدیــدی از طریــق لینک هــا یــا موتورهــای جســتجو 

دریافــت کنیــد. اگــر ایــن رویــه را ادامــه دهیــد ممکــن اســت بازدیــد کننــدگان جدیــد 

شــما بــه بازدیــد کننــدگان ثابــت تبدیل شــوند.

ــود را  ــان خ ــد. زم ــتفاده کنی ــان اس ــا و مطالبت ــار مقاله ه ــب در انتش ــم و ترتی از نظ

طــوری تنظیــم کنیــد کــه در هفتــه یــا در مــاه تعــدادی مطلــب در ســایت قــرار دهیــد 

و بــا ایــن کار باعــث شــوید کــه کاربــران ســایت شــما را پــی در پــی بررســی کننــد تــا 

مطالــب جدیدتــان را ببیننــد.

در مطالبتــان، هــر بــار گــروه خاصــی را هــدف بگیریــد تــا هــم متنــوع باشــید هــم 

اینکــه بازدیــد کننــدگان جدیــد بــرای دیــدن مطالــب شــما بیاینــد. بــا این کار اشــتراک 

پذیــر بــودن مطالــب خــود را نیــز افزایــش می دهیــد.
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