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بررســی ســئوی رقبــا یکــی از پیش نیازهــای ضــروری بــرای دریافــت اطالعاتــی اســت 

کــه بــه منظــور کســب رتبه هــای بهتــر در نتایــج جســتجو الزم خواهیــد داشــت. در 

ایــن مطلــب بــا ابزارهــای بررســی ســئوی رقبــا و مراحــل و راهکارهایــی بــرای ارزیابــی 

ــنا  ــر آش ــای بهت ــب رتبه ه ــرای کس ــا ب ــای آن ه ــات و برنامه ه ــر اقدام ــز بهت و آنالی

خواهیــد شــد.

ــرفت و  ــد، پیش ــتر رش ــه بیش ــش هرچ ــث افزای ــوزه ای باع ــر ح ــت در ه ــود رقاب وج

ــت و از  ــودمند اس ــیار س ــز بس ــب وکار نی ــای کس ــت در دنی ــود. رقاب ــی آن می ش ترق

رکــود ناشــی از گرایــش بــه رضایــت آنــی و قناعــت بــه وضعیــت موجــود جلوگیــری 

می کنــد؛ نــوآوری و ابتــکار بــه وجــود مــی آورد و شــما را مجبــور می کنــد تــا در تــک 

ــه  ــات ب ــه خدم ــا ارائ ــه ت ــوالت گرفت ــعه محص ــود، از توس ــب وکار خ ــاد کس ــک ابع ت

مشــتریان، عملکــرد بهتــری داشــته باشــید. یکــی از مهم تریــن عرصه هــای رقابــت در 

دنیــای تجــارت الکترونیکــی، بهینــه ســازی بــرای موتورهــای جســتجو یــا ســئو اســت 

کــه مزایــای عمــده ای را بــرای کســب وکار شــما بــه ارمغــان مــی آورد؛ بــه ایــن صــورت 

ــات  ــام اقدام ــده و انج ــردآوری ش ــات گ ــل اطالع ــا، تحلی ــئوی رقب ــی س ــا بررس ــه ب ک

ــه  ــوده و ب ــب نم ــتجو کس ــج جس ــری را در نتای ــای بهت ــد رتبه ه ــی می توانی مقتض

رشــد و پیشــرفت کســب وکار خــود کمــک کنیــد.
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ــره  ــا به ــه ب ــرد ک ــم ک ــر خواهی ــم را ذک ــه مه ــه و مرحل ــت نکت ــب، هش ــن مطل در ای

ــه  ــل اینک ــی خــود را شناســایی نماییــد؛ دلی ــای اصل ــد رقب ــرداری از آن هــا می توانی ب

رتبــه بهتــری را در نتایــج جســتجو کســب کرده انــد مشــخص کنیــد و در نهایــت، بــه 

ســراغ انتخــاب بهتریــن گزینه هــا بــرای ســبقت گرفتــن از آن هــا برویــد؛ امــا پیــش 

از پرداختــن بــه ایــن مــوارد الزم اســت کــه بــا بهتریــن ابزارهــای بررســی ســئوی رقبــا 

آشــنا شــویم.

ــر از 5  ــگان از آن در کمت ــتفاده رای ــوزش اس ــت؛ آم ــر چیس ــود فل ــد: کل ــتر بدانی بیش

ــه دقیق

 

بهترین ابزارهای بررسی سئوی رقبا

ــه صــورت دســتی  ــا را ب ــوان برخــی از بررســی های ســئوی رقب ــا وجــود اینکــه می ت ب

ــش  ــه افزای ــد ب ــن کار می توان ــوص ای ــای مخص ــتفاده از ابزاره ــا اس ــام داد؛ ام انج

کارآمــدی، جامعیــت و تأثیرگــذاری اقدامــات شــما کمــک کنــد. خوشــبختانه امــروزه 

ابزارهــای متنوعــی در دســترس هســتند. در واقــع، بســیاری از ابزارهایــی کــه پیــش از 

ایــن در موضوعــات مرتبــط بــا ســئو معرفــی کرده ایــم می تواننــد گوشــه ای از اطالعــات 

الزم بــرای بررســی و تحلیــل ســئوی رقبــا را در اختیــار شــما قــرار بدهنــد. در عیــن حــال 

بــر طبــق نظــر صاحب نظــران، دو ســایت SEMrush و Ahrefs اطالعــات جامع تــری 

 SEMrush ،ــه ــن دو گزین ــن ای ــد. از بی ــم می کنن ــی فراه ــای رقابت ــرای تحلیل ه را ب
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عــالوه بــر اینکــه برتریــن ابــزار تحلیــل رقابتــی محســوب می شــود، امــکان اســتفاده 

رایــگان از بســیاری از امکانــات خــود را نیــز فراهــم کــرده اســت.

 

5 مورد از قابلیت های SEMrush برای غلبه بر رقبا عبارتند از:

• نظارت بر تغییرات رتبه کلمات کلیدی برای دامنه های مختلف؛

ــذب  ــب ج ــایتهای رقی ــه وبس ــک را ب ــترین ترافی ــه بیش ــی ک ــایی برگه های • شناس

؛ می کننــد

• آنالیــز شــاخص های مختلــف کلمــه کلیــدی و تخمیــن حجــم جســتجو در بیــش از 

115 کشــور؛

• قابلیــت اســتفاده از ابــزار Keyword Gap بــرای شناســایی کلیدواژه هایــی کــه رقبــا 

بــرای آن هــا رتبــه کســب کرده انــد، امــا شــما خیــر؛

• آنالیز عملکرد رقبا در موتورهای جستجوی گوگل و بینگ.

ــه مراحــل و  ــا، ب ــل ســئوی رقب ــا ابزارهــای بررســی و تحلی پــس از آشــنایی نســبی ب

ــد.  ــه کنی ــد توج ــه می آی ــه در ادام ــی ک نکات
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مهم ترین مراحل و نکات برای بررسی سئوی رقبا

1- رقبای سئوی خود را شناسایی کنید

اولیــن گام در بررســی ســئوی رقبــا ایــن اســت کــه بفهمیــد اصــالً چــه رقبایــی داریــد. 

البتــه حتمــًا بــا بزرگ تریــن نقــش آفرینــان حــوزه فعالیــت خــود آشــنایی داریــد؛ امــا 

ســؤال ایــن اســت کــه آیــا می توانیــد رقبــای اصلــی »ســئو«ی کســب وکارتان را نیــز 

نــام ببریــد؟

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن دو لزومــًا یکــی نیســتند. در واقــع، حتــی ممکــن 

اســت چندیــن رقیــب ســئو داشــته باشــید کــه اصــالً در زمینــه خــاص فعالیــت شــما 
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ــد. ــب کرده ان ــتجو کس ــج جس ــه نتای ــری در صفح ــای بهت ــا رتبه ه ــد؛ ام کار نمی کنن

بــه عنــوان مثــال، بــه عنــوان یــک فروشــگاه اینترنتــی پوشــاک در شــهر شــیراز بایــد 

ــت  ــود رقاب ــای خ ــا رقب ــیراز« ب ــاک ش ــن پوش ــد »بهتری ــی مانن ــر کلیدواژه های ــر س ب

داشــته باشــید. در عیــن حــال، اگــر بخواهیــد بــرای مطالــب وبــالگ آموزشــی خــود 

نیــز رتبــه ای بــه دســت بیاوریــد بایــد بــا وبســایتهایی کــه بــه صــورت تخصصــی روی 

ــح  ــد. واض ــت بپردازی ــه رقاب ــد ب ــن کار می کنن ــد و فش ــت و دوز و م ــث دوخ مباح

ــه  ــت صفح ــای نخس ــب رتبه ه ــرای کس ــانی را ب ــت کار آس ــن حال ــه در ای ــت ک اس

ــد داشــت. ــج جســتجو در پیــش نخواهی نتای

 

ــی،  ــور کل ــه ط ــد؟ ب ــایی کنی ــود را شناس ــی خ ــای اصل ــد رقب ــور می توانی ــا چط ام

ــج  ــه اول نتای ــه در صفح ــتند ک ــی هس ــما همان های ــئوی ش ــای س ــن رقب اصلی تری

ــه  ــد همان طــور ک ــت کنی ــان ظاهــر می شــوند. دق ــدی هدفت ــات کلی جســتجوی کلم

پیــش از ایــن نیــز اشــاره کردیــم، اینکــه رقیــب مــورد نظــر در دنیــای کســب وکار نیــز 

رقیــب شــما اســت یــا اصــالً ارتبــاط مســتقیمی بــا زمینــه خــاص فعالیتتــان نــدارد در 

اینجــا مــد نظــر مــا نیســت.

ــه  ــی ک ــک از خدمات ــر ی ــرای ه ــد ب ــت داری ــاص فعالی ــه خ ــن زمین ــر در چندی اگ

ــچ  ــاید هی ــه ش ــت ک ــد داش ــا خواهی ــی از رقب ــت های متفاوت ــد فهرس ــه می دهی ارائ

ــند. ــته باش ــم نداش ــا ه ــی ب ــتراک خاص ــه اش ــانی و نقط هم پوش
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ــی خــود را در گــوگل  ــا کافــی اســت کــه کلمه هــای کلیــدی اصل ــرای شناســایی رقب ب

ــه  ــر شــما ظاهــر شــود. ب ــب در براب ــا فهرســتی از ســایت های رقی ــد ت جســتجو کنی

ــا نیــز اســتفاده کنیــد تــا کارتــان  عــالوه، می توانیــد از ابزارهــای آنالیــز و تحلیــل رقب

ســاده تر شــود. البتــه حتــی اگــر از ابزارهــای خاصــی نیــز اســتفاده می کنیــد بــاز هــم 

بایــد وضعیــت نتایــج جســتجوی حــوزه ای کــه بــه دنبــال ورود بــه آن هســتید را زیــر 

ــر نتایــج جســتجوی کلمــه کلیــدی  ــال، اگــر اکث ــوان مث ــه عن نظــر داشــته باشــید. ب

مــورد نظــر شــما از نــوع محتــوای ویدئویــی باشــد، احتمــاالً الزم اســت کــه شــما هــم 

بــرای تولیــد ویدئــو برنامــه ریــزی کنیــد.

بــه رقبایــی کــه در قســمت لــوکال پــک )Local Pack: بخشــی از نتایــج جســتجو کــه 

نقشــه محــل فعالیــت کســب وکار نیــز در آن ظاهــر می شــود( و در فیچــر اســنیپت ها 

قــرار دارنــد توجــه ویــژه ای داشــته باشــید؛ چــرا کــه یکــی از اهــداف شــما از بررســی 

ســئوی رقبــا همیــن اســت کــه بتوانیــد چنیــن جایگاه هایــی را تصاحــب کنیــد.
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2- میزان سختی کلمه های کلیدی را ارزیابی کنید

پیــش از برنامــه ریــزی بــرای انجــام اقدامــات مرتبــط بــا ســئو، بهتــر اســت کــه ارزیابی 

مناســبی از قــدرت ســئوی رقبــای خود داشــته باشــید.

ــرای هــر کلمــه  ــه فعالیــت و ب ــر هــر رقیبــی در هــر زمین ــا وجــود اینکــه پیــروزی ب ب

کلیــدی کــه قابــل تصــور باشــد غیرممکــن نیســت، امــا مقــدار منابــع و ســرمایه ای کــه 

بــه منظــور کســب رتبــه بــرای برخــی از کلمــات کلیــدی الزم داریــد، در امــکان و توجیــه 

پذیــر بــودن تــالش در ایــن راســتا نقــش تعیین کننــده ای خواهــد داشــت.

 )domain strength( ــه ــدرت دامن ــز ســئو، ق ــا اســتفاده از یکــی از ابزارهــای آنالی ب

رقبــای خــود را بررســی کــرده و ســپس شــاخص های خاصــی ماننــد مــوارد زیــر را بــه 

زیــر ذره بیــن ببریــد:

• اعتبار دامنه )Domain authority(؛

• عمر دامنه؛

• وضعیت ایندکس شدن آن در موتورهای جستجو؛

• وضعیت دامنه در دایرکتوری های مختلف؛

• وضعیت بک لینک؛

• رتبه الکسا؛

• میزان و حجم ترافیک؛

.)Social Signals( تعامالت مرتبط در شبکه های اجتماعی •
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ایــن اطالعــات را بنویســید و بــه دنبــال نقــاط ضعفــی باشــید کــه می توانیــد از آن هــا 

بــه نفــع خودتــان بهــره بــرداری کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــر چــه رقیــب 

ــه دســت آوردن  ــاز باالتــری داشــته باشــد، ســئوی بهتــری دارد و ب هــدف شــما امتی

ــود. ــر از وی دشــوارتر خواهــد ب رتبه هــای بهت

بــرای کســب نتایــج بهتــر، بــر روی رقبایــی تمرکــز کنیــد کــه امتیــاز کمتــری دارنــد، امــا 

ــد. ــری کســب کرده ان ــری رتبه هــای بهت ــرای کلمــات خاص ت ب

 

3- از تحلیل TF-IDF استفاده کنید

 TF-IDF )Term frequency-inverse document frequency اســتفاده از تحلیــل

بــه معنــی فراوانــی عبارت-معکــوِس فراوانــی متــن( می توانــد روش خوبــی بــرای غنــی 

کــردن محتــوا بــا کلمــات کلیــدی مناســبی باشــد کــه رقبــای شــما از آن هــا اســتفاده 

می کننــد و در نتیجــه، باعــث بهینــه ســازی صفحــات ســایت شــما بــرای موتورهــای 

ــد کلمه هــای  ــن روش می توانی ــا اســتفاده از ای ــه عــالوه، ب جســتجو خواهــد شــد. ب

ــم انداخته ایــد را پیــدا کنیــد. کلیــدی کــم رقابت تــری کــه احتمــاالً از قل

بــه زبــان ســاده، TF-IDF شــاخصی اســت کــه از حاصلضــرب فراوانــی کلمــه کلیــدی 

ــه  در یــک صفحــه )TF( در فراوانــی مــورد انتظــار کلمــه کلیــدی در صفحــه )IDF( ب

ــد. ــت می آی دس
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ــات  ــا و کلم ــیاری از عبارت ه ــه بس ــوید ک ــه ش ــل TF-IDF متوج ــا تحلی ــا ب ــه بس چ

ــد  ــرای کلمــه کلیــدی هــدف شــما کســب کرده ان صفحاتــی کــه بهتریــن رتبه هــا را ب

ــوزه  ــوع ح ــا موض ــه ب ــارات ک ــات و عب ــه کلم ــر این گون ــت. اگ ــابه اس ــم مش ــا ه ب

ــا  ــد آن ه ــد بای ــرار نداده ای ــدف ق ــود ه ــئوی خ ــد را در س ــما درآمیخته ان ــت ش فعالی

را بــه صفحــات و مطالــب مناســب ســایت خــود اضافــه کنیــد یــا محتــوای تــازه ای 

ــا relevance شــما در جســتجوی  ــاط ی ــزان ارتب ــا می ــد نماییــد ت ــا تولی ــرای آن ه ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــی )Semantic Search( افزای معنای

البتــه ایــن روش از ســایر روش هایــی کــه بــرای بررســی ســئوی رقبــا و پیشــی گرفتن از 

آن هــا ذکــر می کنیــم پیچیده تــر اســت؛ امــا الزم اســت کــه بــه بخشــی از اســتراتژی 

بازاریابــی محتوایــی شــما تبدیل شــود.
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4- بهینه سازی های داخلی سئوی سایت رقبا را بررسی کنید

ــات  ــه اطالع ــا ب ــایتی )on-site SEO( رقب ــا درون س ــی ی ــئوی داخل ــل س ــا تحلی ب

ارزشــمندی دســت پیــدا خواهیــد کــرد کــه می توانــد بــه مبنــای مناســبی بــرای ســایر 

اقدامــات شــما تبدیــل شــود. از ایــن طریــق متوجــه می شــوید کــه رقیــب شــما هــر 

چنــد وقــت یک بــار و چــه نوعــی از محتــوا را منتشــر می کنــد و کــدام کلمــات کلیــدی 

را هــدف قــرار داده اســت. در ایــن راســتا بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه ویــژه ای داشــته 

باشــید:

• متادیتا )Metadata(؛

ــه عناویــن )طــول عناویــن، وضعیــت اســتفاده از کلمــات  ــوط ب • اســتراتژی های مرب

ــوارد مشــابه(. ــوان و م ــوان، وضعیــت تگ هــای عن ــدی در عن کلی

ــک  ــا لین ــه ب ــا در رابط ــتراتژی های رقب ــا از اس ــد ت ــالش کنی ــد ت ــن، بای ــر ای ــالوه ب ع

ــوان  داخلــی نیــز پــرده برداریــد. در واقــع، حتــی می توانیــد ایــن اطالعــات را بــه عن

معیــاری بــرای اقدامــات و برنامه هــای ســئوی درون ســایتی خودتــان در نظــر بگیریــد.

در مجمــوع کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه نقــاط قــوت رقبــا را پیــدا 

ــا بتوانیــد از آن هــا یــاد بگیریــد و نقــاط ضعــف یــا خألهــای موجــود را بــه  کنیــد ت

فرصــت تبدیــل کنیــد.
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در هنگام تحلیل محتوا باید این موارد را بررسی و ارزیابی نمایید:

• میزان اعتبار محتوا؛

• نوع محتوا و آیتم های دیداری و شنیداری مورد استفاده؛

• طول ویدئو یا تعداد کلمات؛

• عمق مطلب و میزان پرداختن به جزئیات.

همــه مــوارد بــاال بــرای ربات هــای گــوگل اهمیــت بــه ســزایی دارنــد و لــذا در تعییــن 

رتبــه شــما و رقبــا تعییــن کننــده خواهنــد بــود.

 

5- استراتژی های بک لینک رقبا را بررسی کنید

ــایی  ــا، شناس ــئوی رقب ــی س ــی و بررس ــل رقابت ــمت های تحلی ــن قس ــی از مهم تری یک

منبــع بک لینک هــای رقیــب و اســتفاده از ایــن اطالعــات در جهــت جــذب لینک هــای 

باکیفیــت بــرای ســایت خودتــان اســت.

ــه  ــد ک ــتفاده کنی ــئویی اس ــل س ــای تحلی ــه از ابزاره ــت ک ــور الزم اس ــن منظ ــه ای ب

لینک هــای داده شــده بــه ســایت را نیــز نشــان می دهنــد. ســپس بایــد تــالش کنیــد 

ــد. ــک بگیری ــک لین ــر ب ــع متناســب و معتب ــع و ســایر مناب ــا از آن مناب ت

بیشــتر بخوانیــد: الگوریتــم Mobile First Index چیســت و چطــور ســایتمان را بــرای 

آن آمــاده ســازیم؟
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6- ساختار سایت رقبا و کیفیت تجربه کاربری آن را بررسی کنید

ــل  ــت قائ ــری اهمی ــه کارب ــت تجرب ــرای کیفی ــدر ب ــوگل چق ــه گ ــتید ک ــر نمی دانس اگ

ــد. ــه روز کنی ــود را ب ــته های خ ــد دانس ــت بای اس

ــر روی  ــًا همــه تغییــرات عمــده الگوریتمــی گــوگل در طــول چنــد ســال اخیــر ب تقریب

تجربــه کاربــری متمرکــز بــوده اســت: از تــالش در جهــت خلــق تجربه هــای موبایلــی 

بهتــر گرفتــه تــا افزایــش ســرعت صفحــات و بهبــود نحــوه نمایــش نتایــج جســتجو.

 

اگــر وب ســایت شــما نســبت بــه رقبــا کندتــر اســت؛ ریسپانســیو یا واکنشــگرا نیســت؛ 

ــود  ــال بهب ــه دنب ــوید و ب ــه کار ش ــت ب ــد دس ــد، بای ــج می کن ــر را گی ــه کارب ــا اینک ی

ــگام اســتفاده از ســایت خــود باشــید. پیشــنهاد می کنیــم: ــران در هن ــه کارب تجرب

• ســایت مپ ســایت خــود را بهینــه ســازی کنیــد تــا عملکــرد و ســرعت ربــات گــوگل 

بهبــود پیــدا کنــد تــا بتوانــد نتایــج بهتــر و مناســب تری را در اختیــار مخاطبــان شــما 

قــرار بدهــد؛

• بــرای بهبــود ســرعت ســایت خــود، بــه خصــوص صفحــات فــرود مهــم و ارزشــمند 

آن اولویــت خاصــی قائــل شــوید؛

• اطمینــان پیــدا کنیــد کــه در هنــگام تهیــه و تنظیــم تــک تــک مؤلفه هــای ســایتتان، 

مخاطــب هــدف را در نظــر داشــته اید.
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ــایت  ــرود س ــات ف ــه صفح ــی ب ــه نگاه ــت ک ــر اس ــا، بهت ــرد رقب ــی عملک ــرای ارزیاب ب

ــن: ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا بیندازی آن ه

• عمــق کلیــک )Click Depth بــه معنــای تعــداد کلیک هــای الزم بــرای رســیدن بــه 

یــک صفحــه خــاص( را بررســی کنیــد؛

• ببینیــد کــه آیــا در سایتشــان Orphan Page یــا صفحــه یتیــم )بــه معنــی برگه هایی 

کــه از هیــچ برگــه دیگــری بــه آن هــا لینــک داده نشــده اســت( دارند یــا خیر؛

• وضعیت توزیع PageRank در سایت را بررسی کنید.

اگــر پــس از آنالیــز ســایت رقیــب بــه ایــن نتیجــه رســیدید کــه بــا وجــود قدیمــی 

ــه خوبــی  ــان رتب ــرای موبایــل، همچن ــه ســازی ب ــا عــدم بهین ــودن ظاهــر ســایت ی ب

ــر در صفحــات نتایــج جســتجو  ــرای کســب رتبه هــای بهت دارد، فرصــت درخشــانی ب

ــد. ــدا کرده ای پی
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ــره  ــی به ــبکه های اجتماع ــه از ش ــما چگون ــای ش ــه رقب ــد ک ــی کنی 7- بررس

بــرداری می کننــد

ــه  ــا ب ــر ســئو مــورد مناقشــه اســت، ام ــر شــبکه های اجتماعــی ب اگرچــه نحــوه تأثی

ــه  ــه ب ــت توج ــر اهمی ــه ب ــد ک ــدا کنی ــته ای را پی ــئوکار کارکش ــد س ــدرت می توانی ن

ــت  ــن الزم اس ــذارد؛ بنابرای ــه نگ ــئو صح ــتراتژی های س ــی در اس ــبکه های اجتماع ش

ــز  ــا، فعالیــت آن هــا در شــبکه های اجتماعــی را نی ــگام بررســی ســئوی رقب کــه در هن

زیــر نظــر بگیریــد.

بــه ایــن منظــور می توانیــد از ابزارهــای مخصــوص نظــارت بــر شــبکه های اجتماعــی، 

موســوم بــه Social Listening Tools یــا ابزارهــای شــنیداری یــا گوش دهــی 

اجتماعــی اســتفاده کنیــد.

ــد در  ــام برن ــر ن ــا ذک ــن ی ــالم ِمنِش ــایی و اع ــا شناس ــوی ب ــنیداری ق ــای ش ابزاره

ــب  ــا مخاط ــل ب ــرای تعام ــتری را ب ــت بیش ــی )Mention(، فرص ــبکه های اجتماع ش

فراهــم می کننــد.

 

ــن  ــؤاالتی از ای ــه س ــد ب ــی، بای ــبکه های اجتماع ــا در ش ــرد رقب ــی عملک ــرای ارزیاب ب

ــد: ــخ بدهی ــت پاس دس

• از کدام شبکه های اجتماعی استفاده می کنند )و از کدامها استفاده نمی کنند(؟

• چقدر محتوا تولید می کنند؟
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• نحوه تعامل آن ها با دنبال کنندگانشان چگونه است؟

• مقدار تعامل با کدام نوع یا انواع محتوا بیشتر است؟

بــه عــالوه، می توانیــد منشــن نــام رقبــا، نقــد و نظــرات مــردم دربــاره آن هــا و وضعیت 

ــان  ــا مخاطب ــا ب ــد ت ــر نظــر بگیری ــی را زی ــط عمومی شــان در شــبکه های اجتماع رواب

آن هــا بیشــتر آشــنا شــوید و بــه دنبــال برنامه هایــی بــرای بهبــود و تقویــت تعامــل 

بــا ایــن مشــتریان بالقــوه باشــید.

 

8- هزینه های تبلیغات رقبا را بررسی کنید

اگــر در بررســی ســئوی رقبــا کــم نگذاشــته اید و از هیــچ تالشــی بــرای بهینــه ســازی 

وب ســایت خــود دریــغ نکرده ایــد، امــا بــاز هــم همیشــه یــک قــدم از آن هــا عقــب 

هســتید، ایــن امــکان وجــود دارد کــه رقبــای شــما پــول بیشــتری را هزینــه کــرده و 

بــرای افزایــش نــرخ تبدیــل و فــروش از تبلیغــات پولــی گــوگل اســتفاده کــرده باشــند.

چنانچــه امکانــات و بودجــه الزم بــرای رقابــت پایاپــای در تبلیغــات پولــی را در اختیــار 

ــوای  ــوگل، محت ــی گ ــای تبلیغات ــی کمپین ه ــارت و بررس ــا نظ ــم ب ــت ک ــد، دس نداری

ــد  ــابه می توانی ــوارد مش ــی و م ــت های پول ــری، پس ــات بن ــده، تبلیغ ــوت ش پروم

ــود  ــای خ ــای رقب ــیاق آگهی ه ــبک و س ــا و س ــغ، هزینه ه ــل تبلی ــات، مح ــوع تبلیغ ن

ــه  ــرای صــرف هزین ــری را ب ــر و پربازده ت ــرده و گزینه هــای بهت ــی ک را بررســی و ارزیاب

انتخــاب کنیــد.
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بیشــتر بدانیــد: همــه چیــز دربــاره آپدیــت الگوریتــم فلوریــدا 2 گــوگل و تاثیــرش بــر 

وب ســایت ها

 

سخن پایانی

ــه  ــت ک ــدید، الزم اس ــنا ش ــی آش ــل رقابت ــا و تحلی ــئوی رقب ــی س ــا بررس ــه ب ــال ک ح

رونــد رو بــه جلــوی حرکــت خــود را ادامــه بدهیــد و هیــچ گاه از تــالش بــرای کســب 

اطالعــات بیشــتر، تجزیــه و تحلیــل اطالعــات دریافتــی و بهــره بــرداری هرچــه بیشــتر 

از آن اطالعــات دســت برنداریــد.

ــا  ــر ســئوی رقب ــر ب ــی و نظــارت دقیق ت ــود فرآیندهــای تحلیل ــال بهب ــه دنب ــواره ب هم

باشــید و در عیــن حــال، وضعیــت ســئو و رتبــه خــود را نیــز زیــر نظــر داشــته باشــید.

در نهایــت، سخت کوشــی شــما بــه بــار خواهــد نشســت و جایــگاه شایســته خــود در 

نتایــج جســتجو را بــه دســت می آوریــد.
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