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برندســازی و ســئو دو مقولــه بســیار مهــم بــرای کســب وکارهای امــروزی هســتند. امــا 

آیــا ایــن دو مــورد رابطــه مســتقیم بــرای تکامل بخشــیدن بــه یکدیگــر دارنــد؟ در این 

مقالــه ســعی شــده تــا ایــن مســئله مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفتــه و راهکارهــای 

مهمــی در ایــن رابطــه بازگــو شــود.

تــا بــه حــال برایتــان پیــش آمــده کــه بــه دنبــال راهــی باشــید تــا بتوانیــد تعــداد 

کلیک هــا را در صفحــه موتورهــای جســتجو از صفــر بــه تعــدادی بســیار باالتــر از ایــن 

مقــدار تغییــر دهیــد؟ قطعــًا ایــن مســئله موضوعــی غیــر قابــل انــکار اســت. در ایــن 

مقالــه قصــد داریــم نکاتــی اساســی و کلیــدی بــرای افزایــش تعــداد کلیــک در صفحــه 

جســتجوی گــوگل و راه هــای بیشــتر دیــده شــدن در ایــن صفحــات را عنــوان کنیــم 

کــه مطالعــه ی آن خالــی از لطــف نیســت.

اخیــرًا شــرکت گــوگل کــه یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های فعــال در زمینــه ی اینترنــت 

و تکنولــوژی اســت آزمایشــی بــر روی صفحــات جســتجوی خــود انجــام داده اســت 

کــه نتایــج بســیار جالــب و غیــر قابــل پیش بینــی را نشــان داده انــد. در ایــن آزمایــش 

محصــوالت، تبلیغــات و ویژگی هــای جدیــدی بــرای کاربــران در صفحــه جســتجو بــه 

نمایــش گذاشــته می شــد کــه بــا توجــه بــه رفتــار کاربــر تمامــی آیتم هــای موجــود )از 

ــر روی صفحــه(  ــک ب ــل کلی ــی ویژگی هــای قاب ــا تمام ــه ت لینک هــای ســایت ها گرفت
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بــه صــورت دائــم در هــر جســتجو تغییــر می کــرد و کاربــر در هــر بــار جســتجو بــرای 

یــک مطلــب مشــابه بــا صفحــه ی تقریبــًا جدیــدی کــه ترتیــب ســایت ها و همان طــور 

کــه گفتــه شــد بســیاری از مــوارد در آن تغییــر کرده انــد مواجــه می شــد.

در نهایــت پــس از تحلیــل داده هــای بــه دســت آمــده از ایــن آزمایــش مشــخص شــد 

کــه کاربــران موتورهــای جســتجو پــس از اعمــال ایــن تغییــرات در صفحــه گــوگل قبــل 

از ایــن کــه وارد وب ســایتی شــوند ابتــدا صفحــه جســتجو را بررســی می کننــد و نگاهی 

بــه نتایــج نشــان داده شــده می اندازنــد و از بیــن ایــن نتایــج بــاال آمــده تنهــا برخــی 

ــن  ــتجوگر ای ــور جس ــه ی موت ــه صفح ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــاب می کنن ــا را انتخ از آن ه

ــد  ــک می خورن ــده می شــوند و کلی ــه بیشــتر دی ــی ک ــه لینک های ــی داد ک ــکان را م ام

را مشــخص کنــد. بــه طــور قطــع می تــوان گفــت کــه در ایــن بیــن برخــی صفحــات 

ــن  ــه از چندی ــت برگرفت ــل آن می توانس ــد و دلی ــری بودن ــک کمت ــداد کلی دارای تع

ــد و منجــر  ــری می کردن ــک جلوگی ــداد کلی ــه از افزایــش تع ــور اساســی باشــد ک فاکت

بــه بــی نصیــب مانــدن برخــی ســایت ها از کلیــک کاربــران مــی شــدند و بــه عبارتــی 

تعــداد کلیــک صفحــه آن هــا صفــر بمانــد.
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مطالعــات اخیــر بــر روی صفحــات جســتجو نشــان می دهــد کــه نتایجــی کــه دارای 

ــد  ــر رش ــال اخی ــا 15 س ــی 10 ت ــم در ط ــور دائ ــه ط ــتند ب ــر هس ــک صف ــداد کلی تع

ــون  ــت و هم اکن ــته اس ــر از گذش ــیار فرات ــا بس ــداد آن ه ــد و تع ــمگیری کرده ان چش

ــه  ــر از موتورهــای جســتجوگر از جمل ــه عضــوی جــدا ناپذی ــل ب ــن صفحــات تبدی ای

گــوگل شــده اند و می تــوان گفــت کــه کســب و کارهــای درگیــر بــا ایــن مســئله زیــان 

بســیار زیــادی از ایــن بابــت متحمــل می شــوند و حتــی گاهــی ممکــن اســت ایــن 

مســئله منجــر بــه تعطیلــی کامــل یــک تجــارت اینترنتــی شــود کــه عواقــب آن جبــران 

ــه  ــر اســت. ایــن افزایــش در تعــداد صفحــات متــروک ســایت ها کــه کســی ب ناپذی

ــه انجــام  آن هــا وارد نمی شــود ســبب شــده کــه مطالعــات گســترده ای در ایــن زمین

گیــرد و تمــام کارآفرینــان را بــه فکــر راه چــاره ای بــرای حــل ایــن مســئله بســیار مهــم 

انداختــه اســت.
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کســب و کارهــا نیــاز بــه راهــی بــرای افزایــش تعــداد کلیــک در صفحــه جســتجوی 

ــی  ــان مال ــرات مخــرب ایــن مســئله را پیــش از آن کــه دچــار زی ــا اث ــد ت گــوگل دارن

جبــران ناپذیــری شــوند بــرای همیشــه خنثــی کننــد، امــا متأســفانه گاهــی اوقــات بــه 

علــت بی تجربگــی در مســائل مرتبــط بــا ســئو کــردن محتــوای موجــود در ســایت ها، 

ــن مســئله موجــب شــده  ــا شکســت مواجــه می شــوند و ای ــن کســب و کارهــا ب ای

اســت کــه همــواره تمامــی ایــن وب ســایت ها بــه دنبــال راهــی بــرای افزایــش تعــداد 

کلیــک در صفحــه جســتجوی گــوگل باشــند. اینجاســت کــه برندســازی بــا اســتفاده از 

ســئو کــردن بــه یــاری شــما می آیــد و مســیر پیــش رو را بــرای شــما روشــن می کنــد.

مطلــب مرتبــط: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد بایــد 

نید ا بد

ــار  ــد روی رفت ــت نمی کنن ــی دریاف ــد و کلیک ــچ بازدی ــه هی ــی ک ــا صفحات آی

ــد؟ ــر دارن ــران تأثی کارب

ــتجو  ــور جس ــه موت ــده در صفح ــش داده ش ــخصات نمای ــا و مش ــی ویژگی ه تمام

ــه  ــی ک ــد و هنگام ــکل ده ــر ش ــورد نظ ــه م ــر روی صفح ــر را ب ــه کارب ــد توج می توان

نتایــج جســتجو بــا فاکتورهایــی ماننــد عکــس، فیلــم و ... پیچیده تــر می شــوند رفتــار 

ــه  ــا ب ــه خط ه ــردن ب ــگاه ک ــای ن ــه ج ــر ب ــه دیگ ــد ک ــر می کن ــی تغیی ــه نوع ــر ب کارب
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تمامــی ویژگی هــای صفحــه در یــک الگــوی پیــچ در پیــچ نــگاه می کنــد بــه صورتــی 

کــه در مقایســه بــا قبــل رفتــار کاربــر بســیار تغییــر کــرده و ممکــن اســت ایــن مســئله 

منجــر بــه ایــن شــود کــه برخــی لینک هــا دیــده نشــوند و یــا برخــی بیشــتر دیــده 

شــوند.

شــاید اعمــال تغییــرات در صفحــه نتایــج جســتجوی گــوگل کار خیلــی راحتــی نباشــد 

ــب و کار  ــد کس ــا می توانی ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــوارد و نکات ــا م ام

ــداد  ــد و تع ــات دهی ــت نج ــر اس ــال تغیی ــدام در ح ــه م ــط ک ــن محی ــود را در ای خ

کلیک هایــی کــه منجــر بــه بازدیــد ســایت خــود می شــوند را افزایــش دهیــد. ســعی 

ــرار  ــد ق ــتری دارن ــداران بیش ــه طرف ــائلی ک ــرای مس ــازی ب ــان را برندس ــد اولویتت کنی

دهیــد.

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده بــر روی 2 میلیــون واژه کلیــدی کــه بــه مــدت 

ــن  ــک ارگانیــک بی ــرخ بازدهــی کلی ــد و مقایســه ی ن ــرار گرفتن ــز ق 30 روز مــورد آنالی

جســتجوهای برنــد و غیــر برنــد، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نــرخ بازدهــی کلیــک 

بــرای اولیــن نتیجــه نمایــش داده شــده در صفحــه گــوگل بــرای جســتجوهای برند 69 

درصــد بــود در حالــی کــه همیــن نتیجــه بــرای جســتجوهای غیــر برنــد 19 درصــد بود؛ 

بنابرایــن می تــوان تفــاوت زیــاد بیــن ایــن 2 مــورد را برگرفتــه از بســیاری مســائل دیــد 
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کــه مهم تریــن آن هــا اســتفاده بیشــتر برخــی از واژه هــای کلیــدی توســط کاربــران بــه 

دلیــل ســهولت آن هــا اســت.

 

4 راه برای ساخت یک برند از دیدگاه سئو

در ادامــه می خواهیــم راهکارهــا و نــکات خیلــی مهمــی بــرای اینکــه بتوانیــد از طریــق 

ســئو برندســازی خــود را به طــور صحیــح شــکل دهیــد توضیــح دهیــم.

قدم اول: پیش بینی ارزش های برند و تغییرات کاربران در طی زمان

ــث  ــئو بح ــرای س ــگ ب ــای برندین ــختی ها و پیچیدگی ه ــورد س ــه در م ــش از آن ک پی

کنیــم، ضــروری اســت کــه ابتــدا تغییــرات رفتــار کاربــران و نقــش کانال هایــی کــه از 

طریــق آن وارد وب ســایت شــما می شــوند را بــه خوبــی درک کنیــم. در اینجــا هــدف 
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اصلــی و برتــر شــما ایــن اســت کــه بفهمیــد مــردم کــی و کجــا از ایــن کانال هــا بــرای 

ــرای جلــب توجــه مخاطبیــن  ــد. توجــه داشــته باشــید کــه ب خریــد اســتفاده می کنن

بایــد ماهیتــی خــاص و غیرتکــراری داشــته باشــید تــا بــه همیــن شــکل باعــث ایجــاد 

یــک کنجــکاوی در آنــان شــوید.

کاربــران اینترنــت بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه و مســائل روز ممکــن اســت در هنــگام 

ــه  ــد. ب ــه گذشــته را پیــش بگیرن ــری نســبت ب ــار متفاوت ت ــت رفت جســتجو در اینترن

طــور مثــال چگونگــی رونــق کســب و کار در هنــگام همه گیــری ویــروس کرونــا یکــی 

از مســائلی اســت کــه کاربــران بــه شــدت در اینترنــت بــه دنبــال آن می گردنــد. شــما 

بایــد بــا توجــه بــه رخدادهــا و مســائلی کــه در دنیــا و در جامعــه ای کــه در آن زندگــی 

ــد و روش هــای ســئو  ــران تغییــر کنی ــکار کارب ــا اف ــد همــگام ب ــد پیــش می آی می کنی

کــردن محتــوای ســایت خــود را بهتــر مدیریــت کنیــد.

قدم دوم: ایجاد یک کانال تجربی همه جانبه

توجــه داشــته بایــد کــه مشــتریان شــما هیــچ گاه بــه برنــد شــما بــه صــورت یــک 

ــما  ــه ش ــبت ب ــی نس ــم انداز متفاوت ــد و چش ــگاه نمی کنن ــران ن ــدا از دیگ ــد ج واح

ندارنــد. در واقــع ایــن شــما هســتید کــه بــا محتوایــی کــه بــه اشــتراک می گذاریــد، 

می توانیــد دیدگاهــی جداگانــه و متفــاوت در ذهــن مشــتریان خــود ایجــاد کنیــد و 
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ــد  ــدی هســتند می توانی ــات کلی ــداد بیشــتری از کلم ــه حــاوی تع ــی ک ــا محتواهای ب

ــه  ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ــد. ای ــر کنی ــت نزدیــک و نزدیک ت ــه واقعی ــر را ب ــن ام ای

ــه شــما و وب ســایتتان  ــد از کانال هــای مختلفــی ب ــده ی شــما می توانن مشــتریان آین

دسترســی پیــدا کننــد و تمــام ایــن فرآینــد مدیــون کلمــات کلیــدی ای اســت کــه شــما 

اســتفاده کرده ایــد؛ بنابرایــن شــناخت نقــش هــر کــدام از ایــن کانال هــا بــه عنــوان 

مســیری کــه کاربــران را بــه ســمت شــما ســوق می دهــد یــک امــر حیاتــی اســت.

فرامــوش نکنیــد کــه هــدف اصلــی شــما در ایــن راه ایــن اســت که هــر روز ســعی کنید 

تعــداد افــرادی کــه از طریــق گــوگل بــه ســمت وب ســایت شــما هدایــت می شــوند 

بیشــتر شــود. اســتفاده از ترکیــب برند+کلمــه کلیــدی در جســتجوهای انجــام گرفتــه 

در موتورهــای جســتجوگری همچــون گــوگل بســیار بــرای شــما ضــروری اســت زیــرا 

وقتــی کاربــران از ایــن طریــق شــما را در گــوگل جســتجو می کننــد، باعــث می شــوند 

کــه برنــد شــما بــرای گــوگل بــه عنــوان یــک موضــوع خــاص کــه طرفــداران زیــادی 

ــنهادهای  ــزء پیش ــما ج ــد ش ــت روزی برن ــن اس ــن ممک ــود؛ بنابرای ــناخته ش دارد ش

خــود گــوگل بــرای کاربــران شــود کــه در ایــن صــورت می تــوان گفــت کــه شــما گل 

کاشــته اید!

مقالــه مرتبــط: پرســونال برندینــگ چیســت و چطــور یــک برنــد شــخصی در فضــای 

وب بســازیم؟
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قدم سوم: بهینه سازی موجودیت کسب و کارتان

Google’s Knowledge Graph ابــزاری بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن برندهــا و موتــور 

ــزار بــه شــما کمــک می کنــد تــا کســب و کار شــما  جســتجوی گــوگل اســت. ایــن اب

در جســتجوهایی کــه مرتبــط بــا برندتــان اســت پیــدا شــود بــه ایــن معنــی کــه ایــن 

ابــزار می توانــد اســم برنــد شــما را هنگامــی کــه کســی مطلبــی مرتبــط بــا برنــد شــما 

ــل  ــه او پیشــنهاد دهــد. هنگامــی کــه کســب و کار شــما در پن ــد ب جســتجو مــی کن

ــه  ــت ک ــا اس ــن معن ــود بدی ــش داده می ش ــری Google’s Knowledge نمای کارب

ــه  ــی شــما و نامــی کــه از خــود ســاخته اید اعتمــاد دارد و شــما را ب ــه کمپان گــوگل ب

عنــوان بخشــی از خــود می دانــد و شــما همیشــه در پیشــنهادهای ابتدایــی آن بــرای 

کاربــران قــرار خواهیــد گرفــت.
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قــدم چهــارم: دســته بندی کــردن موضوعــی و بهینــه ســازی کلمــات کلیــدی 

بــرای برندینــگ

کلمــات کلیــدی کــه کاربــران از آن هــا بیشــتر اســتفاده می کننــد و همخوانــی بیشــتری 

بــا ذهــن مشــتریان دارنــد می تواننــد نــرخ بازدهــی کلیــک ســایت شــما را افزایــش 

دهنــد و عــاوه بــر ایــن می تواننــد کســب و کار شــما را در جایــگاه بســیار باالتــری از 

نتایــج نشــان دهنــد. هــدف اصلــی شــما در واقــع شناســایی هــر چــه بیشــتر کلمــات 

کلیــدی و موضوعاتــی اســت کــه بــه شــما و برندتــان مرتبــط اســت. بایــد ســعی کنیــد 

کــه هوشــمندانه عمــل کنیــد، توجــه داشــته باشــید کــه مــردم بیشــتر از جســتجوهای 

بریــده بریــده بــرای پیــدا کــردن یــک مطلــب در اینترنــت اســتفاده می کننــد. بــه طــور 

ــای  ــی از روش ه ــد یک ــام برن ــام محصول+ن ــود رایگان+ن ــت دانل ــوان گف ــال می ت مث

ــه  ــی ک ــد در حال ــتفاده می کنن ــرچ از آن اس ــگام س ــردم در هن ــه م ــت ک ــی اس رایج

ممکــن اســت ایــن ســرچ از لحــاظ لغــوی و گرامــری در فارســی درســت نباشــد امــا 

ــود  ــتجوی خ ــات را در جس ــی از کلم ــت بعض ــن اس ــران ممک ــی کار، کارب ــرای راحت ب

حــذف کننــد.

در اینجــا نــکات خاصــی وجــود دارنــد کــه شــما می توانیــد بــرای تحقــق بخشــیدن 

بــه مــوارد بــاال از آن هــا اســتفاده نماییــد:

ــگ 	  ــی برندین ــته بندی موضوع ــک دس ــد و ی ــایی کنی ــط را شناس ــات مرتب موضوع

ــد. ایجــاد کنی
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مــردم را بــرای جســتجوی برندتــان در گــوگل ترغیــب کنیــد. بــرای تمامــی 	 

دارایی هــای مارکتینگتــان یــک CTR یــا یــک عامــل کــه ســبب شــود مشــتری بــه 

ــد. ــاد کنی ــود ایج ــب ش ــد ترغی خری

ــما 	  ــایت ش ــق آن وارد س ــتریان از طری ــه مش ــراری ک ــتجوهای پرتک ــی جس تمام

ــتفاده  ــا اس ــد از آن ه ــده بتوانی ــا در آین ــد ت ــرل کنی ــع آوری و کنت ــوند را جم می ش

ــد. ــه کنی بهین

بــه دنبــال راه هــای جدیــد بــرای عملکــرد برندتــان در جســتجوهای کاربــران باشــید. 	 

همیشــه بــه غیــر از شــما کســانی هســتند کــه می خواهنــد در بــازار حرفــی بــرای 

ــازاری کــه شــبیه بــه شماســت ســودی ببرنــد، پــس  گفتــن داشــته باشــند و در ب

شــما بایــد بهتــر از هرکــس دیگــری در ایــن میــان یکه تــازی نماییــد و میــدان را 

بــه کــس دیگــری ندهیــد.

 

ــه  ــن موضــوع ب ــه ای ــد بیاییــد ب ــه از کار داری ــی و اولی ــک چارچــوب کل ــه ی حــال ک

ــر  ــه س ــانی ک ــنجی از کس ــک نظرس ــاس ی ــر اس ــم. ب ــگاه کنی ــر ن ــورت تخصصی ت ص

رشــته ای در زمینــه ی طراحــی وب ســایت و تولیــد محتــوا دارنــد پرســیده شــده کــه 

ــب اســت کــه بدانیــد  ــرای ســئو کــردن مهــم اســت؟ جال ــا چــه حــد ب برندســازی ت

75 درصــد پاســخ دهنده هــا برندســازی را امــری حیاتــی بــرای ســئو دانســتند. تنهــا 

ــش  ــب وکار دارد، افزای ــان در کس ــردن جایگاهت ــاال ب ــزرگ در ب ــی ب ــه نقش ــزی ک چی
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ــا تمرکــز کــردن  تعــداد کلیک هایتــان تــا حداقــل 60 درصــد اســت و ایــن کار تنهــا ب

ــر روی ســئو قابــل انجــام اســت. ب

ــت،  ــان اس ــداد کلیک هایت ــش تع ــی در افزای ــور اساس ــک فاکت ــد ی ــازی برن متمایزس

بــه طــوری کــه ایــن موضــوع آن قــدر حســاس اســت کــه گاهــی مشــتریان بــه دلیــل 

وفــاداری بــه برنــد شــما از پیشــنهادهای گــوگل نیــز گــذر می کننــد و تنهــا بــه دنبــال 

ــه  ــود را ملک ــاری خ ــام تج ــا ن ــد ت ــعی کنی ــد س ــن بای ــد؛ بنابرای ــما می گردن ــد ش برن

ذهــن مشــتریان کنیــد، بــه طــوری کــه در هنــگام خریــد اینترنتــی آنــان بــه جــز شــما 

بــه ســراغ وب ســایت دیگــری نرونــد، حتــی اگــر پیشــنهادات بهتــری در همــان زمینــه 

داشــته باشــند.

ــه آن  ــه ب ــه توج ــری ک ــم دیگ ــی و مه ــه ی اساس ــده نکت ــر ش ــب ذک ــر مطال ــاوه ب ع

می توانــد کســب وکار شــما را متحــول کنــد ایــن اســت کــه هــر بــار بــر یــک موضــوع 

مشــخص تمرکــز داشــته باشــید. بــرای کســب و کارتــان هزینــه کنیــد و متخصصــان 

ــر توانایــی اســتخدام  ــی اگ ــد. حت ــرای کمــک در ایــن راه اســتخدام کنی مربوطــه را ب

متخصــص را نداریــد از آن هــا بخواهیــد بــه صــورت مهمــان بــا شــما همــکاری کننــد، 

حتــی بــرای یــک پســت یــا حتــی فقــط بــرای یــک جملــه! افــراد متخصــص می توانند 

ــا در اختیــار گذاشــتن دانششــان در زمینــه ی خــاص شــما باعــث شــوند کــه شــما  ب
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ــه و  ــن صــرف هزین ــد؛ بنابرای ــت خــودی نشــان دهی ــط اینترن ــد در محی ــر بتوانی بهت

پــول بــرای ایــن  کار نــه تنهــا نبایــد منعــی داشــته باشــد بلکــه امــری بســیار توصیــه 

شــده نیــز اســت. توجــه داشــته باشــید کــه هــر چــه دســته بندی موضوعیتــان بهتــر 

باشــد برنــد شــما در طــی زمــان ســود و منفعــت بیشــتری بــرای شــما خواهد داشــت، 

بــه طــوری کــه پــس از مدتــی حتــی خودتــان هــم بــاور نخواهیــد کــرد.

 

 

اهمیــت برنــد ســازی گاهــی باعــث می شــود کــه گرداننده هــای کســب وکارها از انجــام 

ــه  ــد کــه ن ــی انجــام می دهن ــه اعمال ــه صــورت کورکوران ــد و ب هیــچ کاری دریــغ نکنن

تنهــا ســودآور نیســت بلکــه در بلنــد مــدت ســبب زیــان نیــز خواهــد شــد. بــه عنــوان 

مثــال برخــی از مواقــع دیــده شــده اســت کــه برخــی از افــراد وعده هایــی می دهنــد 
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ــادر  ــوان ق ــچ عن ــه هی ــت و ب ــتریان اس ــردن مش ــد ک ــا متقاع ــدف آن ه ــا ه ــه تنه ک

ــی در مــواردی ممکــن اســت  ــن وعده هــا نیســتند. حت ــه ای ــه تحقــق بخشــیدن ب ب

هزینه هــای زیــادی بابــت تبلیغاتــی انجــام شــود کــه در آن هــا بــه طــور چشــمگیری 

در مــورد برنــد مــورد نظــر مبالغــه میگــردد.

ــاد  ــبب ایج ــه س ــت، بلک ــه آور اس ــما هزین ــرای ش ــط ب ــه فق ــی ن ــن رویکردهای چنی

ــه  ــن ب ــردد؛ بنابرای ــتریان می گ ــد مش ــما در دی ــد ش ــه برن ــبت ب ــان نس ــدم اطمین ع

جــای هزینه هــای بــی دلیــل ســعی کنیــد تنهــا بــا انجــام کارهایــی کــه بــر ذهنیــت 

مشــتریان تأثیــر می گــذارد بــرای خــود ســودآوری کنیــد کــه البتــه یکــی از اصلی تریــن 

ــداد  ــش تع ــرای افزای ــوگل ب ــتجوی گ ــور جس ــود در موت ــردن خ ــد ک ــا برن ــن کاره ای

کلیک هایتــان اســت. هــدف اولیــه شــما قبــل از هــر عمــل دیگــری بایــد قــوی کــردن 

ــن شــوید. ــه کســب وکارتان مطمئ ــوگل ب ــردن گ ــا از کمــک ک ــان باشــد ت برندت

محصــوالت یــا خدمــات ارائه شــده توســط شــما بایــد به گونــه ای باشــند که مشــتریان 

بعــد از یــک بــار اســتفاده از آن هــا متوجــه کیفیــت و اهمیــت بــاالی آن هــا شــوند تــا 

نــه فقــط بــه یــک مشــتری ثابــت تبدیــل شــوند، بلکــه هــر جــای دیگــری هــم کاال 

یــا سرویســی مشــابه بــا محصــوالت و ســرویس های شــما دیدنــد بــه ســرعت برنــد 

شــما و کیفیــت باالیتــان را در ذهــن تجســم کننــد. یــک بــار دیگــر بــرای تأکید یــادآور 
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می شــویم کــه گــوگل زمانــی کــه اعتبــار یــک برنــد را تشــخیص دهــد، مقــدار زیــادی 

کلمــات مرتبــط بــا آن برنــد را بــرای همــان کســب و کار اولویت بنــدی می کنــد.

مطلب مرتبط: چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟

نتیجه گیری

یــک اســتراتژی مؤثــر بــرای برنــد ســازی می توانــد پیــش از هــر چیــز دیگــری ســبب 

ــن  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــدت ش ــد م ــما در بلن ــارت ش ــرای تج ــازی ب ــودآوری و پول س س

ــرخ  ــردن ن ــاال ب ــن ب ــا و همچنی ــداد کلیک ه ــش تع ــذب و افزای ــث ج ــد باع می توان

بازدهــی وب ســایت شــما و در نهایــت ســبب انجــام خریــد مشــتریان از وب ســایت 

ــگاه های  ــه فروش ــبت ب ــردم نس ــدگاه م ــه و دی ــه جامع ــی ب ــا نگاه ــود. ب ــما ش ش

ــرا  ــرد، زی ــره ب ــرد و از آن به ــی درک ک ــه خوب ــوع را ب ــن موض ــوان ای ــی می ت اینترنت

ــا را بیشــتر  ــام آن ه ــه ن ــی ک ــه فروشــگاه های اینترنت ــا ب ــردم تنه ــت م ــروزه اکثری ام

ــه  ــا ب ــد تنه ــی دارن ــد اینترنت ــه قصــد خری ــی ک ــد و هنگام ــاد می کنن شــنیده اند اعتم

ــد. ــه می کنن ــا مراجع آنه

چنیــن مســئله ای در ایــران نیــز بــه وضــوح دیــده می شــود. کاربــران تمایــل زیــادی 

ــر  ــه پیش ت ــد ک ــی دارن ــگاه های آناین ــود در فروش ــه خ ــت و هزین ــرف وق ــرای ص ب
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اعتبارشــان ثابــت شــده اســت. اگــر یــک وب ســایت فروشــگاهی بــه چنیــن درجــه ای 

ــه  ــادی ب ــت ع ــر از حال ــز کمت ــی آن نی ــتی های جانب ــی کم و کاس ــد، حت ــار برس از اعتب

ــه، تنهــا چیــزی  چشــم می آینــد. یــک تجربــه مفیــد و دوست داشــتنی از یــک معامل

اســت کــه کاربــران بــرای صــرف هزینــه بــه آن نیــاز دارنــد. پــس راز موفقیــت شــما در 

تهیــه کــردن همــان بســتر مناســب و تجربــه مفیــد بــرای کاربــران خواهــد بــود.

ــردم در  ــدگاه م ــر دی ــوژی و تغیی ــرفت تکنول ــا پیش ــه ب ــت ک ــوان گف ــت می ت در نهای

ــر شــده اســت و  ــا مهم ت ــی دوره ه ــا گذشــته، برندســازی در ســئو از تمام مقایســه ب

ایــن امــر می توانــد بــه خــودی خــود بــرای یــک تجــارت معجزه آســا باشــد و باعــث 

شــود کــه همیشــه شــما متمایــز از دیگــر برندهــا دیــده شــوید. بنابرایــن هــدف اولیــه 

خــود را اســتفاده از یــک اســتراتژی بــرای برنــد ســازی قــرار دهیــد تــا در نهایت ســبب 

افزایــش تعــداد کلیک هــای ورودی بــه ســایت شــما شــده و شــما را بــه موفقیت هــای 

بســیار زیــادی در زمینــه کاری تــان برســاند.
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