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ــادی دارد. در  ــت زی ــرای کســب و کارهــای کوچــک اهمی ــژه ب ــه وی ــی ب ســئوی محل
ایــن مطلــب می خواهیــم دربــاره هــر آنچــه کــه بایــد پیرامــون ایــن موضــوع بدانیــد 

صحبــت کنیــم و از تاثیــر ســئوی محلــی روی کســب و کارهــا بگوییــم.

بدون شــک ســئو بخــش مهمــی از کســب و کارهــای آنالیــن اســت. از ســوی دیگــر 
افــرادی بســیار زیــادی هســتند کــه بــرای پیداکــردن کســب و کارهــای محلــی کــه بــه 
محصــوالت و خدماتشــان نیــاز دارنــد، در اینترنــت جســتجو می کننــد. جالــب اســت 
بدانیــد ســالیانه بیــش از یــک تریلیــون جســتجو در ایــن زمینــه فقــط در گــوگل انجــام 

می شــود.
ایــن آمــار بــرای نشــان دادن تاثیــر گــوگل روی چیزی کــه مخاطبــان در نتایج جســتجو 
ــب  ــرای جل ــف ب ــای مختل ــد. کمپانی ه ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد کاف ــت می آورن ــه دس ب
رضایــت مشــتریان و از آن مهمتــر بــرای درآمدزایــی ســالم، چــاره ای ندارنــد جــز اینکــه 
وارد ایــن بــازی شــوند. اگــر یــک کســب و کار کوچک یــا متوســط دارید، برای رســیدن 
بــه اهــداف خــود، بــا هــر آژانــس دیجیتــال مارکتینــگ مشــهوری کــه صحبــت کنیــد 

بــه شــما پیشــنهاد می کنــد روی ســئوی محلــی )Local SEO( کار کنیــد.
ــر آن روی  ــی و تاثی ــاره  ســئوی محل ــه همیــن دلیــل امــروز می خواهیــم بیشــتر درب ب
کســب و کارهــای مختلــف صحبــت کنیــم. بهتــر اســت ابتــدا بــا مفهــوم ســئوی محلی 

شــروع کنیــم.
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سئوی محلی چیست؟
ــازی  ــورد بهینه س ــه در م ــد ک ــت می کن ــی صحب ــاره کارهای ــع درب Local SEO در واق
رتبــه ســایت بــرای دریافــت ترافیــک بیشــتر از ســوی مخاطبــان محلــی بایــد انجــام 
دهیــد. اگــر مالــک یــک کســب و کار محلــی ماننــد پیرایشــگاه یــا مغــازه خواروبــار 
فروشــی یــا حتــی داروخانــه هســتید، اولیــن کاری کــه بــرای جــذب مخاطبــان محلــی 
بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــه آنهــا بگوییــد کســب و کار شــما کجــا قــرار دارد 

ــد. ــانی کنی ــد خدمت رس ــز می توانی ــی نی ــای واقع و در دنی
ــل  ــد، حداق ــر نزن ــما س ــل کار ش ــه مح ــده ای ب ــچ بازدیدکنن ــر هی ــی اگ ــن، حت بنابرای
ــا کســب و کار خــود افــراد زیــادی در آن محــل را هــدف قــرار دهیــد.  توانســته اید ب
ــی  ــئوی محل ــه آن س ــه ب ــت ک ــازی هایی الزم اس ــن کاری، بهینه س ــام چنی ــرای انج ب

)Local SEO( گفتــه می شــود.
ــی  ــرای یــک موقعیــت مکان ــه ب ــی ســئویی اســت ک ــه طــور خالصــه، ســئوی محل ب
خــاص انجــام می شــود تــا بتوانیــد مخاطبــان هــدف بیشــتری از آن محــدوده جــذب 

کنیــد.

ــاوت  ــتری و تف ــیاه و کاله خاکس ــفید، کاله س ــئوی کاله س ــف س ــط: تعری ــه مرتب مقال
آنهــا بــا یکدیگــر

چرا به سئوی محلی نیاز داریم؟
ــی  ــی محل ــدگان خدمــات در موقعیــت مکان ــرای ارائه دهن ــژه ب ــه وی ــی ب ســئوی محل
خــاص خیلــی الزم اســت. براســاس تحقیقاتــی کــه بــه تازگــی توســط فوربــس انجــام 
شــده اســت، بیــش از چهــار میلیــارد مالــک گوشــی موبایــل در دنیــا وجــود دارد. ایــن 
مثــال بــرای نشــان دادن ضــرورت اســتفاده از گوشــی موبایــل بــرای کســب و کارهــا، 

ــه نظــر می رســد. کافــی ب
از ســوی دیگــر حــدود 95 درصــد کاربــران گوشــی های هوشــمند بــه صــورت محلــی 
ــد  ــی تمــاس می گیرن ــا کســب و کارهــای محل ــا ب ــد و 61 درصــد آنه جســتجو می کنن
یــا بــه آنهــا مراجعــه می کننــد. بســیاری از مــردم بالفاصلــه از طریــق صفحــه نتایــج 
جســتجوی گــوگل بــه صــورت مســتقیم روی دکمــه تمــاس کلیــک می کننــد. براســاس 
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تحقیقــات موسســه  SearchEngineWatch، ایــن آمــار بــه طــور دقیــق 70 درصــد 
اســت.

ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه جســتجوهای انجــام شــده توســط مخاطبــان محلــی 
ــد. ایــن میــزان هــر  ــرای مشــتریان بالقــوه عمــل می کن ــوان پلتفرمــی مهــم ب ــه عن ب
ســاله نیــز بــا ســرعت روزافزونــی افزایــش پیــدا می کنــد و بــه معنــای ایــن اســت کــه 

بایــد حســابی حواســتان را بــه ایــن بخــش جمــع کنیــد.
ایــن نتایــج را می تــوان بــه عنــوان ســرنخ های مرتبــط و بــا کیفیــت بــرای رســیدن بــه 
مخاطبانــی در نظــر گرفــت کــه بــه دنبــال کســب و کارهــای ارائه دهنــده محصــوالت 
ــرار  ــود ق ــت خ ــاالی فهرس ــه را در ب ــن گزین ــد ای ــتند و بای ــود هس ــاج خ ــورد احتی م
دهیــد؛ چــرا کــه براســاس آن بایــد از بهتریــن ارائه دهنــدگان خدمــات ســئوی محلــی 

اســتفاده کنیــد.
بهتر است فرض کنیم که این سرنخ های باکیفیت نرخ تبدیل باالیی دارند.

 

سئوی محلی چطور روی کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟
در ادامه به اهمیت و تاثیرگذاری سئوی محلی در کسب و کار شما می پردازیم:
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1- به مشتریان اطالعات کسب و کار شما را ارائه می دهد
ســئوی محلــی بــه بازدیدکننــدگان کمــک می کنــد تــا دقیقــا بداننــد بــا چــه کســب و 
کاری در تمــاس هســتند. آنهــا بــه ســادگی می تواننــد در چنــد دقیقــه دربــاره  مــواردی 
چــون WiFi رایــگان در محــل، پیشــنهادات و تخفیف هــای ویــژه و بســیاری از مــوارد 
دیگــر اطالعــات بــه دســت آورنــد. شــاید ایــن مــوارد بــه نظــر شــما پیش و پــا افتــاده 

باشــد، ولــی نشــان می دهــد کــه بــرای برخــی از مشــتریان خیلــی مهــم اســت.

2- به مردم کمک می کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند
ــال  ــه دنب ــه ب ــرادی انجــام می شــود ک ــی توســط اف بســیاری از جســتجوهای اینترنت
ــه  ــی ب ــازی محل ــر بهینه س ــتند و اگ ــود هس ــاز خ ــورد نی ــات م ــوالت و خدم محص
درســتی انجــام شــود، در نتیجــه در همــان لحظــه  اول می تواننــد کســب و کار شــما را 
در صفحــه جســتجو پیــدا کننــد و بــه احتمــال زیــاد خیلــی زود بــه شــما ســر بزننــد. 

3- اگر سایت هم نداشته باشید برای کسب و کارتان مفید است
وب ســایت ابــزاری بســیار خــوب بــرای ترویــج و تبلیــغ یــک کســب و کار اســت، امــا 
ــد  ــان می توانن ــی مخاطب ــئوی محل ــک س ــه کم ــید، ب ــته باش ــم نداش ــایت ه ــر س اگ
جزئیاتــی از کســب و کار شــما ماننــد آدرس و شــماره تلفــن را بــه دســت آورنــد. ایــن 
کار کمــک می کنــد تــا افــراد زیــادی از حضــور شــما باخبــر شــوند و تعــدادی از آنهــا 
بعــد از دیــدن اطالعــات بــا شــما تمــاس بگیرنــد یــا بــه صــورت حضــوری مراجعــه 

کننــد.

4- سرنخ های باکیفیت و نرخ تبدیل باال برایتان فراهم می کند
مــردم زمانــی اقــدام بــه جســتجو می کننــد کــه بــه چیــزی نیــاز داشــته باشــند. وقتــی 
ــه صــورت خــودکار  ــد، ب ــاز خــود را پیــدا کنن ــده راهــکار موردنی کســب و کار ارائه دهن
تبدیــل بــه مشــتری شــما می شــوند. بنابرایــن اکثــر ایــن ســرنخ هایی کــه از ســئوی 

ــرد. ــاال می ب ــل شــما را ب ــرخ تبدی ــد واقعــی هســتند و ن ــی می آین محل
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5- در بین مخاطبان اعتمادسازی می کند
هــر چــه اطالعــات بیشــتری از شــما در اینترنــت وجــود داشــته باشــد، مــردم بیشــتر 
ــن اعتمــاد  ــه محــض اینکــه پایه هــای ای ــد. ب ــان می کنن ــان اطمین ــه کســب و کارت ب

شــکل بگیــرد، می توانیــد روابــط ســودمندی بــا مشــتریان خــود داشــته باشــید.

 

برای بهبود سئوی محلی کسب و کار خود چه باید کنیم؟
حــاال کــه می دانیــم ســئوی محلــی چیســت و چــرا بــه آن نیــاز داریــم، بهتــر اســت بــه 
ایــن موضــوع بپردازیــم کــه بــرای بهبــود ســئوی محلــی کســب و کار خــود بایــد چــه 

کار کنیــم. در ادامــه یــک راهــکار ســه مرحلــه ای را بــه شــما ارائــه می کنیــم.
 

1- مشخصات کسب و کارتان را در دایرکتوری مشاغل وارد کنید
ســئو محلــی یــک جســتجوی مبتنــی بــر موقعیــت مکانی اســت. یعنــی داشــتن آدرس 
فیزیکــی بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات کــه دارای موقعیــت مکانــی مشــخص هســتند، 
ــر آدرســی کــه شــما در آن مشــغول کار هســتید در بخــش  ــن اگ ــاز اســت. بنابرای نی
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ــردن آن  ــدا ک ــد، پی ــده باش ــه روز نش ــاغل ب ــای مش Google Maps و دایرکتوری ه
بــرای مشــتریان بــه ویــژه هنــگام جســتجو براســاس مــوارد »نزدیــک بــه مــن« خیلــی 

ســخت خواهــد بــود.
 

نکات مهم که دراین باره باید بدانید

ــه صــورت  ــه ب ــه می شــود ک ــه ســایت هایی گفت ــوری مشــاغل ب • ســایت های دایرکت
ــف، اطالعــات جامعــی از کســب و کارهــا شــامل  ــوف مختل دســته بندی شــده در صن
ــاعات کاری،  ــی، س ــبکه های اجتماع ــایت، آدرس ش ــن، آدرس س ــماره تلف آدرس، ش
ــرار  ــما ق ــار ش ــر و... را در اختی ــات، تصاوی ــوالت و خدم ــه محص ــوط ب ــات مرب اطالع

می دهنــد.
• متاســفانه دسترســی بــه ســرویس Google My Business در ایران مســدود اســت 
ــز و...  ــهر، پون ــرو، دیتاش ــد دان ــی مانن ــای داخل ــد از دایرکتوری ه ــای آن بای ــه ج و ب
اســتفاده کنیــد. ضمــن اینکــه می توانیــد ســایت و اطالعــات خــود را در گــوگل مــپ 

نیــز وارد کنیــد کــه کاربــران بتواننــد بــه ســادگی بــه آن دسترســی داشــته باشــند.
نحوه ثبت سایت و دیگر اطالعات کسب و کار در گوگل مپ

مرحلــه اول:  ابتــدا وارد ســایت google.com شــده و ســپس وارد حســاب کاربــری 
ــه  ــر ب ــید دیگ ــده باش ــود ش ــت خ ــل وارد اکان ــر از قب ــوید. اگ ــود می ش Gmail خ

ــد. ــازی نداری ــری خــود نی ــه حســاب کارب واردشــدن مجــدد ب
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مرحلــه دوم: ســپس از آدرس www.google.com/maps وارد گــوگل مپ می شــوید. 
یادتــان باشــد بــرای ثبــت صحیــح کســب و کار در گــوگل مــپ بایــد حتمــا زبــان ایــن 

ســرویس روی فارســی قرار داشــته باشــد.
مرحلــه ســوم: در کادر جســتجویی کــه ســمت چــپ بــاالی صفحــه مشــاهده می کنیــد 

شــهر و خیابــان اصلــی محــل کار خــود را وارد کــرده و آن را جســتجو کنیــد.
 

 
مرحلــه چهــارم: ســپس روی منــوی همبرگــری )منــوی ســه خــط( کنــار کادر جســتجو 

کلیــک کــرده و روی گزینــه Add a missing place کلیــک کنیــد.
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 Add مرحلــه پنجــم: در ایــن قســمت بایــد بــه دو نکتــه مهــم توجــه کنیــد. در پنجــره
a place قســمت Address را کــه ســتاره دارد تغییــر ندهیــد! دوم اینکــه در صفحــه 
ــان  ــما را نش ــل کار ش ــی مح ــه حوال ــد ک ــاهده می کنی ــی را مش ــه بزرگ ــی نقش اصل
می دهــد. در ایــن قســمت بایــد ابتــدا تــا حــد امــکان روی نقشــه بزرگنمایــی )زوم( 
ــی کســب و کار  ــه محــل فعل ــا نشــانگر مــوس پیــن قرمزرنــگ را ب ــد و ســپس ب کنی

خــود ببریــد.
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مرحلــه ششــم: اکنــون بــه مهمتریــن قســمت می رســیم. در کادر Add a place بایــد 
اطالعــات الزم را بــه صــورت زیــر وارد کنیــد:

• در قســمت Name نــام کســب و کار، شــرکت، کارخانــه یــا حتــی موضــوع فعالیــت 
خــود را وارد کنیــد.

• قسمت Address را بدون تغییر و دستکاری به شکلی که هست رها کنید.
• در قســمت Category بایــد بــه انگلیســی موضــوع مربــوط بــه کســب و کار خــود 
را پیــدا کــرده و آن را انتخــاب کنیــد. اگــر دقیقــا حــوزه فعالیــت شــما وجــود نداشــت 

تــالش کنیــد نزدیک تریــن گزینــه را انتخــاب کنیــد.
• در قســمت Phone تلفــن ثابــت یــا همــراه موردنظــر خــود را همــراه بــا کــد کشــور و 
شــهر وارد کنیــد. بــه عنــوان بــرای شــماره تلفــن ثابــت بایــد به صــورت +982100000000 

و بــرای موبایــل بــه صــورت +989121234567 خواهــد بود.
• اگر سایت دارید آن را در قسمت Website درج کنید.

ــد. کافــی اســت روی  • در قســمت Hours می توانیــد ســاعات کاری خــود را وارد کنی
گزینــه Add Hours کلیــک کنیــد.

مرحلــه هفتــم: در نهایــت روی گزینــه Submit کلیــک کنیــد تــا ظــرف مــدت 10 دقیقــه 
تــا 24 ســاعت، محــل کار شــما در گــوگل ثبــت شــود. رونــد ثبــت کســب و کار در گــوگل 

از طریــق ایمیــل بــه شــما اطــالع داده خواهــد شــد.
 

ــده، آن  را  ــتباه وارد ش ــه اش ــان ب ــماره تلفن ت ــی آدرس و ش ــر در جای 2-  اگ
ــد ــالح کنی اص

مطمئــن شــوید اطالعــات مربــوط بــه کســب و کارتــان در فضــای وب بــه درســتی وارد 
ــر  ــه اگ ــرا ک ــوید. چ ــدی می ش ــکالت ج ــروز مش ــع از ب ــن کار مان ــا ای ــد، ب ــده باش ش
ــاغل  ــوری مش ــما را در دایرکت ــب و کار ش ــوگل کس ــد، گ ــته باش ــود داش ــکلی وج مش
ــا نشــان دادن  ــور جســتجوی گــوگل ب ــرار نمی دهــد. )صفحــه رتبه بنــدی موت خــود ق
کســب و کارهایــی کــه بیشــترین شــباهت را بــا عبارت جســتجو شــده داشــته باشــند، 
بــه جســتجوی کاربــران پاســخ می دهــد(. البتــه سیســتم کســب و کار گــوگل در ایــران 
غیرفعــال اســت ولــی اگــر اطالعــات شــما حتــی در گــوگل مــپ هــم بــه درســتی ثبــت 
نشــده باشــد، گــوگل آن را در نتایــج جســتجو نشــان نمی دهــد. بــرای همیــن بایــد در 

9

https://modireweb.com


سئوی محلی چیست و چگونه باعث افزایش درآمد شما می شود؟

www.modireweb.com

هــر دایرکتــوری ای کــه اطالعــات کســب و کار خــود را بــه اشــتباه وارد کرده ایــد، وارد 
شــوید و آنهــا را اصــالح کنیــد.

 
3- از قابلیــت ارجــاع بــرای شناســاندن هرچــه بیشــتر تجــارت خــود اســتفاده 

کنید
ارجــاع یعنــی وقتــی اطالعــات کســب و کار شــما در ســایت های دایرکتــوری، آگهــی و 
نیازمندی هــا نشــان داده می شــود، کاربــران بــه راحتــی بتواننــد روی آن کلیــک کننــد 
و بــه شــما متصــل شــوند. بــه عنــوان مثــال بــا کلیــک روی آدرس ســایت، وب ســایت 
شــما نمایــش داده شــده و یــا از طریــق اپلیکیشــن اگــر روی شــماره تلفــن زده شــود، 
مســتقیما شــماره گیر گوشــی فعــال می شــود. ایــن کار کمــک می کنــد تــا گــوگل میــزان 
اعتمــاد بــه کســب و کار شــما را بفهمــد و بــرای شــما رتبه بنــدی در نظــر بگیــرد. ایــن 
روش، شــانس قــرار گیــری کســب و کار شــما در در ســه رتبــه محلــی اول را افزایــش 

می دهــد.

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟

سخن پایانی 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــذب اف ــال ج ــه دنب ــند ب ــه باش ــی ک ــر نوع ــا از ه ــب و کاره کس
محصــوالت آنهــا را بخرنــد یــا از خدمــات آنهــا اســتفاده کننــد. امــا حتمــا مــی دانیــد 
بــازار رقابــت حســابی ســخت و داغ اســت و فــروش کاالهــای مشــابه بــرای کســب و 

کارهــا راحــت نیســت.
بنابرایــن بــرای پیــروزی در فضــای رقابتــی چــاره ای نیســت، جــز اینکــه از دیجیتــال 
مارکتینــگ اســتفاده کنیــد. بهینه ســازی موتــور جســتجو یــا SEO، در ســطح محلــی 
ــک  ــت کم ــی روی اینترن ــتجوهای محل ــما در جس ــدن ش ــده ش ــر دی ــه بهت ــا ب نه تنه

ــد. ــه کنن ــما مراجع ــه ش ــادی ب ــتریان زی ــود مش ــث می ش ــه باع ــد، بلک می کن
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