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لینــک ســازی یــا ســاخت بــک لینــک برای وب ســایت همیشــه امــری رضوری تلقی شــده اســت و موتورهای جســتجو
نیــز بــه ایــن موضــوع اهمیــت باالیــی داده انــد .روشــهای رسیــع و آســانی را در ایــن مقالــه بـرای ســاخت بــک لینک
با شــا مطــرح خواهیم کرد.
تکنیکهــا و روشهــای مختلــف در ســاخت لینکهــا بـرای یــک وب ســایت طــی مــدت انقــاب موتورهــای جســتجو
تکامــل یافتــه اســت .چیزی که مشــخص اســت این اســت که با گســرش و پیرشفــت تکنولوژیهای جســتجو ،به هامن
مقــدار هــم رقابــت در ایــن زمینه زیادتر شــده اســت .این رقابتهــا باعث ایجاد بســیاری از تاکتیکهــا و تکنیکهای
خالقانه و پیرشفته در ســاخت لینکها شــده است.
اگرچــه ایــن پیرشفتهــا نبایــد بــه معنــی نادیده گرفــن روش های پایــه و اولیه باشــد .در واقع بهرت اســت تکنیکهای
پیرشفتــه را در کنــار اصــول اولیــه رعایــت کنیم تا به بهرتین جواب برســیم .میتــوان این دو را تلفیــق تجربه قدیمی و
صنعت مدرن دانست.
خوب حال باید دید چه چیزی در این میان تغییر کرده است؟
یکــی از نــکات بــارز در زمینــه ســئو ایــن اســت کــه موتورهــای جســتجو هــرروز باهــوش تــر و مجهــز تــر میشــوند
و حرکــت گام بــه گام بــا ایــن صنعــت الزمــه پیــروزی در معترب شــدن و کســب رتبــه بهرت میباشــد .امــروزه موتورهای
جســتجو به مراتب هوشــمند تر از آن چیزی هستند که قبالً بودهاند.
طــی مــدت زمانــی کــه موتورهــای جســتجو در ســالهای اخیــر فعالیــت خــود را افزایــش دادهانــد ،متخصصــان ســئو
هــم رشوع بــه تحقیقــات بیشــری کردهانــد .نتایــج متخصصــان ســئو اغلــب بــه صــورت محرمانه هســتند امــا برخی از
اصــول مهــم کشــف شــده بــه صــورت تقریبـاً نایــاب و نــادر منتــر شــدهاند.
لینکهــا ،یکــی از بزرگتریــن تغیی ـرات هســتند .ایــن مــورد ثابــت شــده اســت کــه لینکهــا دیگــر یــک بخــش
معمولــی از ســئو نیســتند .توانایــی لینکهــا در محبــوب کــردن ،کســب اعتبــار و بازدیــد کنندههــای بیشــر میباشــد.
در ادامه به بعضی از مهمترین ویژگیهای لینکها اشــاره میکنیم.

مهرتین ویژگی های لینک ها

 -1ساختار لینکها یا  Link Buildingیک ابزار کارآمد برای نام تجاری (برند) شام خواهد بود.
 -2لینکهایــی کــه بتواننــد مقــدار قابلتوجهــی از بازدیــد کنندههــای مرتبــط یــا بــه اصطــاح Relevant
 Visitorsرا بــه ارمغــان بیاورنــد از ارزش باالیــی برخــوردار هســتند.
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 -3لینکهــا بــه صــورت مســتقیم بــر روی رتبهبندیهــای موتورهــای جســتجو تأثیــر میگذارنــد ،همچنیــن بــه
ســایتهای مختلــف ایــن امــکان را میدهنــد تــا بتواننــد اهــداف مــورد نظــر مشــریان یــا بازدیدکنندههایشــان
را متوجــه شــده و روی آنهــا برنامهریــزی کننــد .در واقــع لینکهــا و آمارهــای اســتقبال از آنهــا خواســتههای بازدیــد
کنندههــا و مشــریان شــا را مشــخص کــرده و بــه اطالعتــان میرســانند.
در حال حارض جســتجوها به معیارهای بازاریابی بیشــر از پیش متکی هســتند .یعنی دیگر مانند گذشــته فقط بهینه
ســازی ســایت و چنــد لینــک ســاده کارســاز نخواهــد بود.
در ایــن مقالــه کــه توســط ســایت مدیــر وب منترش شــده اســت به تعــدادی از متدهــا و روشهایــی کــه میتوانند به
شــا در ســاخت لینک های با ثبات کمک کنند خواهیم پرداخت.
شــایان ذکــر اســت روشــهای گفتــه شــده کامــا از منابــع معترب و افـراد با تجربــه در این زمینه جمع آوری شــده اســت
و بــا ســعی و خطــا نتایــج آنهــا نیــز مــورد آزمایــش قـرار گرفتــه اســت.

 -1به دیگران لینک دهید

ســعی کنیــد بــه ســایتهای دیگ ـران (بــه ویــژه ســایتهای دارای اعتبــار) لینــک بدهیــد یــا بــه کار و فعالیــت
دیگـران اشــاره کنیــد .بــه ویــژه کســانی کــه در زمینــه کاری شــا فعالیــت میکننــد .لینــک دادن و یــا اشــاره بــه ایــن
سایتها میتواند قابلیت لینک دهی سایت شام را باال بربد و سایت شام را به عنوان مرجعی معترب و مطمنئ معرفی
کند.
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توجه به نکات زیر میتواند راهنامی مناسبی برای پیرشفت در این مورد باشد:
از دنبالــک ( )Trackbacksاســتفاده کنیــد :تــرک بکهــا در واقــع ســیگنالها و روشهایــی بــرای دریافــت
ترافیــک پــس از ارســال آنهــا میباشــند .زمانــی کــه شــا بــر روی لینکهــای ورودی خــود کار کنیــد ،اگــر آن را
مطابــق بــا اســتانداردها ایجــاد کــرده باشــید و بــه منابــع معتــر لینــک داده باشــید ،اطالعــات ارســالی شــا به شــکلی
دیگــر بـرای ســایت شــا برگشــته میشــوند و ایــن یعنــی ترافیــک بیشــر و در نتیجــه بازدیــد بیشــر و رتبه بهــر برای
شــا .موتورهــای جســتجو از ترک بکها به عنــوان عالئم مطمنئ اســتفاده میکنند.
اقــدام بــه انجــام عمــل متقابــل کنیــد :اگــر بــه فکــر آینــده و دورمنــای ســایت خــود هســتید بهــر اســت زمینههــای
اســتحکام آن را از همیــن االن فراهــم کنیــد .یکــی از بهرتیــن روشهــای کاربــردی در ایــن زمینــه هــدف قـرار دادن
مهرههــای کلیــدی و مؤثــر میباشــد .ب ـرای ایــن کــه بتوانیــد تأثیــر کافــی را بگذاریــد بایــد مطالــب و محتــوای
مناســب ارائــه کنیــد .در ایــن صــورت ایــن مطالــب تــا مدتهــا بـرای شــا اعتبــار کســب میکننــد و در آینــده باعــث
جــذب هــر چــه بیشــر لینــک بــه مطلب و ســایت شــا میشــوند.
از لینکهــای شــبکههای اجتامعــی اســتفاده کنیــد :خیلیهــا پیشبینــی میکنند کــه لینکهای شــبکههای اجتامعی یا
 Social Linksآینده ســاختار لینکها هســتند .کســانی که مطالبشــان را منترش میکنند مایل هستند تا مطلب خود
را به اشـراک بگذارند .مخصوصاً اگر این مطالب دارای ارزش باالیی بوده و زحمت زیادی برای نگارش آنها کشــیده
شــده است.
یکــی از فاکتورهــای موتورهــای جســتجو هــم اهمیــت دادن بــه صفحــات محبــوب و مطالــب محبوب در شــبکههای
اجتامعی میباشد.
همچنیــن بـرای تأثیرگــذاری بیشــر میتوانید مطالب محبوبتر و متدهای مطلب نویســی ســایت هــای موفق را الگو
قرار دهید .در زیر به بعضی از ســبکهای مطالب محبوب اشــاره شــده اســت:
مصاحبههای گروهی یا فردی
ایجاد یک لیست از بهرتین برندهای جهانی
ایجاد یک لیست از بهرتین برندهای متخصص در زمینه کاری شام
انتشــار مطالبــی مبنــی بــر مصاحبههــا و بررسـیهای اختصاصــی شــا از برندهــای برتــر و نوشــن مطالــب و معرفــی
کمپانیها ،محصوالت یا رسویسهای آنها
رشح دادن و توصیف ایدئولوژیهای برندها و کمپانیها و نقد و موافقت با آنها
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ترتیب دادن و اولویتدهی به مطالب محبوبتر
ساخت لیست برترین ها در زمینه کاری تان ( 10فروشگاه اینرتنتی برتر ایران در سال )94

 -2با مردم (کاربران و یا وب سایتهای همکار) در ارتباط باشید

ایجــاد ارتبــاط ،یکــی از حیاتیتریــن اصولــی اســت کــه در تجــارت امــروزی بایــد رعایــت شــود .چـرا کــه هــر نــوع
تجارتــی بــا گفتگــو و صحبــت رشوع میشــود .پــس تأثیــر اولیــه و پیشزمینــه ایــن صحبــت بایــد فراهمشــده باشــد.
از طــرف دیگــر ،در تجــارت آنالیــن ،رشایــط میتوانــد بهرت باشــد .اینرتنت ارتباطات مردم را آســانتر کرده اســت .شــا
میتوانیــد از ایــن مزیــت متــام اســتفاده را بربیــد .میتوانیــد بــا دیگــر وب ســایتهای مشــابه یــا همــکار صحبــت
کــرده ،مشــورت بگیریــد و از ایدههــای مختلــف آنهــا درس بگیریــد.
راههــای زیــادی در اینرتنــت بـرای ایجــاد ارتباط با کاربـران و جلب اعتامد آنهــا وجود دارد .همچنیــن از این روشها
میتــوان بـرای لینکهــای خروجــی و ورودی مؤثــر هــم اســتفاده کــرد .برخــی از مهمتریــن ایــن روشهــا عبارتانــد
از:
بخش نظرات وبالگها و سایتها
انجمنها (فروم ها)
بخش سؤال و جوابهای رایج ()FAQ
دعوت به پیوسنت اعضاء و کاربران به شبکههای اجتامعی شام
توسعه دادن ارتباطها از طریق Email
ایجــاد ارتبــاط صحیــح بــا ســایتهای دیگــر یــا بازدیــد کننــدگان به شــا کمک میکنــد تا فرصــت بهرتی برای گســرش
و بــه اش ـراک گــذاری مطالبتــان پیــدا کنیــد .شــا میتوانیــد بــا ســایتهای دیگــر یــا کارب ـران ســایت خــود یــک
اتحاد تشــکیل داده و اهداف مشــرکی را دنبال کنید .مســلامً در این صورت فعالیتهای شــا بیشــر و بیشــر گسرتش
پیــدا میکننــد .حتــی میتوانید با همکاران (وب ســایتهای دیگر) تبادل نظر و تبادل ایده کنید .هر چه بیشــر تبادل
اطالعات و ایده داشــته باشــید ،فرصت بیشــری هم برای جذب لینکها خواهید داشت.

 -3به گروههای فعال در زمینه کاری خودتان بپیوندید

در دهــه اخیــر اینرتنــت پیرشفــت بســیار زیــادی داشــته و میتــوان گفــت کــه هیــچ صنعــت و برنــدی نیســت کــه
جایــی در وب نداشــته باشــد تــا عالقهمنــدان بــه ایــن صنعتهــا و برندهــا بتواننــد در آن بــه مشــارکت و گفتگــو بــا
یکدیگــر بپردازنــد.
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ایجــاد چنیــن مکانــی بـرای حضــور پررنــگ هــواداران ،مشــریان ،بازدیــد کننــدگان عادی و حتــی همکاران شــا باعث
میشــود تــا نــام برنــد تجــاری شــا بــر رس زبانهــا بــی افتــد .بنابرایــن ایــن محبوبیــت رو بــه افزایــش بــدون شــک
موقعیتهــای مناســبی بـرای تبدیــل ســایت شــا بــه یــک ســایت لینــک پذیــر فراهــم میکنــد.
این مقاله را نیز مطالعه کنید 15 :نکته برای افزایش محبوبیت در شبکههای اجتامعی

 -4مطالــب خــود را بــه جــز ســایت خودتــان در ســایتهای محبــوب و لینــک
پذیــر منتــر کنیــد

خیلــی از وب ســایتهای معــروف و پربازدیــد بــزرگ وجــود دارنــد کــه میتوانیــد در آنهــا مطلــب انتشــار دهیــد.
بـرای ایــن کار ابتــدا بایــد زمینــه کاری خــود را بــه خوبــی بررســی کــرده و ببینیــد چــه مراجــع معتــری در ایــن زمینــه
فعالیت میکنند .ســپس مطالب با کیفیت خود را همراه با لینک منبع خودتان در این ســایتها منترش کنید .اغلب،
ایــن ســایتها بخشــی بــا عنــوان بالگ برای انتشــار مقالهها در نظــر میگیرند .این انتشــار مطالب برای این ســایتها
نیــز مفیــد خواهد بود چـرا که بار علمی آنهــا را افزایش خواهد داد.
ایــن نــوع مطلــب گــذاری که نوعی اشـراک گذاری مطالب اســت ،میتواند به راحتی شــا را با دیگــر منترش کنندگان
مطالب ارتباط دهد .این ارتباط شام را به لینکهای بیشرت میرساند و به هامن مقدار شانس بیشرت برای دیده شدن
توســط کاربران یا مشــریان نیز در انتظار شام خواهد بود.
دانلود کنید :ویدیوی آموزشی رایگان  10شبکه اجتامعی که حتام باید در آن حضور داشته باشید

 -5بــرای مطالــب ســایتتان هدفهــای جدیــد تعییــن کنیــد و آنهــا را دوبــاره
بازبینــی کنیــد

مطالــب ســایت خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای جدیــد لینــک دهــی ب ـهروز کنیــد و آنهــا را بازبینــی کنیــد.
همچنیــن ســعی کنیــد مطالــب ســایت خــود را در فرمتهــای جدیــد ،یعنــی بــه شــکلهای مختلــف معرفــی و
عرضــه کنیــد .هــدف شــا از ایــن کار نبایــد رصفـاً کپــی کــردن کل مطلب باشــد ،بلکــه محتــوای مطالبتــان را به کمک
ســایتهای مختلــف و ابزارهــای گوناگــون بــه اشــکال متعــدد تغییــر حالــت دهیــد تــا بــا ایــن کار لینکهــای بســیار
بیشــری جــذب کنید.
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برخی از فرمت هایی که می توانید مطالب خود را به شکل جدید منترش کنید به رشح زیر است:

ارائه به صورت اسالید یا Slide Presentation

ارائــه محتــوای یــک مطلــب به صورت تصاویر اســاید میتواند بســیار مناســب باشــد و محتوای مطلب شــا را خیلی
بیشــر از پیــش بــه اش ـراک بگــذارد .در ایــن زمینــه ،ســایتهای زیــادی هســتند کــه چنیــن امکانــی را در اختیــار
شــا قرار میدهند.
یکــی از معتربتریــن یــا شــاید بهــر اســت بگوییــم معتربتریــن ســایت در ایــن زمینــه ،ســایت  Slideshareمیباشــد.
بــا کمــک ابـزار کاربــردی ایــن ســایت میتوانیــد تصاویــر و یــا متــون خــود را در قالــب عکسهایــی کــم حجــم امــا بــا
کیفیــت بــه صــورت اسالیدشــو بــه منایــش بگذارید.
از ایــن روش بیشــر بـرای ارائــه تحقیقات و مقالههایی اســتفاده میشــود کــه دارای متون و تصویر هســتند .همچنین
ایــن ابـزار بـرای ارائــه اطالعــات بــه شــکل چارتهــا و جــداول نیــز فوقالعــاده اســت .بعــد از اینکــه اســاید خــود را
تکمیــل کردیــد میتوانیــد بــا یــک کــد  HTMLســاده آن را در مطالب خود یا ســایتهای دیگر به منایــش در بیاورید.
ایــن اســایدر در جعبــه ای کوچــک بــه همراه دکمههــای عقب و جلو قرار گرفته اســت.

ویدئوهای آموزشی

تبدیــل مقالههــا بــه فرمتهــای ویدئویــی نیــز یکــی از روشهــای جــذب بازدیــد زیــاد اســت .ویدئوهــا بــه خاطــر
اینکــه مثــل منتها ســاده و شــاید خســته کننــده نیســتند ،میتوانند جذابیت زیادتری داشــته باشــند.
ســایتهای آپلــود و پخــش ویدئــوی آنالیــن زیــادی هــم وجــود دارد کــه  Youtube، Vimeoو ســایت هــای ایرانــی
آپــارات و مناشــا از جملــه ایــن ســایتها هســتند .خیلــی از متخصصــان زمینــه ســئو پیشــنهاد میکننــد کــه از روش
ویدئوهــای آنالیــن اســتفاده کنیــد .ویدئوهــای آپلــود شــده توســط شــا ،به ویــژه اگر توســط رسویس یوتیــوب آپلود
شــده باشــند ،شــانس خیلی بیشــری برای قرارگیری در موقعیتهای مناســب نتایج جســتجوهای موتورهای جســتجو
دارنــد .شــاید از  %100یــک مقالــه مشــرک یــا یــک موضــوع مشــرک ،حداقــل  80الــی  %90ســایتها آن مقالــه یــا
موضــوع را بــه صــورت متنــی منترش میکنند .پس اگر شــا ایــن مقاله را به صورت ویدئویی نیز ارائه کرده باشــید ،در
جســتجوهای موتورهــای جســتجو در تــب  Videosبــدون شــک در رتبــه خیلــی عالیتــری قـرار خواهیــد گرفــت.
دقــت بــه ایــن نکتــه میتوانــد مشــوق خوبــی ب ـرای ایــن کار باشــد.
اگر شــا هم کاربر قدیمی مدیر وب باشــید و یا اگر در شــبکه های اجتامعی ما نیز عضو باشــید می دانید که یکی از
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مهمرتیــن علــت هــای موفقیــت مدیــر وب نیــز تولیــد محتــوای ویدیویی بوده اســت .ما بــا تولید محتــوای ویدیویی و
بازنرش آن تا حد ممکن در شــبکه های اجتامعی توانســتیم بازاریابی محتوایی خود را توســعه داده و کاربران زیادی
را بــه ســمت ســایت جــذب کنیــم.
قطعــا آینــده وب ویدیــو خواهــد بــود و شــا نیز بــا تولید ویدویو هــای جذاب مــی توانید خیلی رسیــع از رقبای خود
پیشــی بگیریــد و بــه جایــگاه خــود را رشــد دهید.
کتابهای الکرتونیکی یا E-Books

یکی دیگر از بهرتین روشها برای ایجاد ثبات در بازدیدها و پیرشفت در رتبهبندیها ،ســاخت کتابهای الکرتونیکی
یــا فایلهــای  PDFاز محتــوای مطالــب میباشــد .اگــر میخواهیــد در نتایــج موتورهــای جســتجو بــه صــورت درازمــدت
حضــور داشــته باشــید ایــن روش تأثیــر زیــادی خواهــد گذاشــت .ســاخت کتابهــای الکرتونیکــی بـرای رسی پسـتها
یــا مطالــب پشــت رس هــم یــک وبالگ یا ســایت خیلــی مفید میباشــد .میتوانیــد با ایــن کار چندین پســت یا مطلب
را در یــک کتــاب الکرتونیکــی ادغــام کنیــد و هــر بــار مطلــب جدیــدی منتــر کردیــد ،آن مطلــب را هــم بــه کتــاب
الکرتونیکی اضافه کنید.

داده منایی یا Infographic

داده منایــی یــا  Infographicیکــی دیگــر از روشهــای محبــوب و پرکاربــرد و تأثیرگــذار در گســرش و بــه اشـراک
گــذاری مطالــب اســت .اگــر بــا اینفــو گرافیک آشــنا نیســتید ،به صــورت خیلی خالصــه بایــد بگوییم که ارائــه اطالعات
بــه صــورت عکــس (تصویــری)  Infographicیــا داده منایــی نامیــده میشــود.
معمــوالً در اینفــو گرافیهــا از تصاویــر فانتــزی و کارتونــی اســتفاده میشــود و کمــر از عکسهای واقعی بهــره گرفته
میشــود .شــا در اینفــو گرافــی میتوانیــد چکیــده خالــص یــک مطلــب (اغلــب مطلبهــا یــا مقالههــای آموزشــی)
را بــه صــورت تصاویــر درآورده و بــه اشـراک بگذاریــد .تجربــه و نتایــج ثبــت شــده نشــان میدهــد کــه کاربـران در
قرشهای مختلف از این نوع مطالعه و مشاهده مطالب به مراتب لذت بیشرتی میبرند .همچنین فراموش نکنید که
بــه اشـراک گــذاری اینفــو گرافیهــا نیــز خیلی آســانتر خواهــد بود.
از اینفو گرافیک همچنین جهت نشان دادن آمار و ارقام به صورت چارت بهره گرفته میشود.
شام میتوانید اینفو گرافیک خود را در سایتهای میزبانی اینفو گرافیکها ارسال کنید .برخی از این سایتها:
http://visualoop.tumblr.com
http://dailyinfographic.com
http://iheartinfographics.tumblr.com
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http://infographic.co.za
http://infographicsbin.tumblr.com
http://infographicsite.com
http://infographipedia.com
http://infographr.tumblr.com
http://submitinfographics.com
http://theinfographics.blogspot.com
http://videoinfographic.com/submit-infographic
http://visual.ly
http://www.bestinfographics.co.uk
http://www.bestinfographics.info
http://www.cloudinfographics.com
http://www.infographicas.com
http://www.infographicgallery.com
http://www.infographicpost.com
http://www.infographicsarchive.com
http://www.infographicsshowcase.com
http://www.pureinfographics.com
http://www.omginfographics.com
http://www.coolinfographics.com
http://chartporn.org

چند نکته برای نتیجه گرفنت بهرت از اینفو گرافیک:

بازدیدکننــدگان ســایت خــود را تشــویق کنیــد تــا از اینفــو گرافــی شــا اســتفاده کننــد .بـرای ایــن کار میتوانیــد کــد
 Embedمربــوط بــه اینفــو گرافــی خــود را بــه آنها ارائــه کنید.
بعــد از تکمیــل پــروژه اینفــو گرافــی خودتــان ،ابتــدا آن را در ســایتها یــا وبالگهــای پربازدیــد و مرتبــط بــا زمینــه
کاری خودتان قرار دهید تا مطمنئ شــوید توســط مشــریان مورد نظر شــا (مشــریان هدف شام) دیده میشود.
ارزش و اعتبــار اینفــو گرافــی خــود را تــا جایــی کــه میتوانیــد افزایــش دهیــد .ب ـرای ایــن کار میتوانیــد آن را در
مطالــب مختلــف ســایت خودتــان یــا بــاگ هــای دیگـران بــه اشـراک بگذارید.
از «جســتجوی تصاویــر معکــوس یــا  »Reverse Image Searchجهــت پیــدا کــردن بــاگ هایــی کــه از اینفــو
گرافیــک شــا اســتفاده کــرده امــا موافــق شــا نیســتند و بــه شــا اشــاره ای نکردنــد اســتفاده کنیــد .بـرای ایــن کار
میتوانیــد از رسویــس تصاویــر گــوگل یــا  Tineyeاســتفاده کنیــد( .در این رسویس هــا با آپلود یک عکــس می توانید
وب ســایت هایــی کــه آن عکــس را اســتفاده کــرده انــد بیابیــد)
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 -6ویدئوها و مطالب سایتهای معترب در زمینه کاری خودتان را نقلقول کنید

بســیاری از تأثیرگــذاران و متخصصــان از صنایــع مختلــف ،از ویدئوهــا (ویدئوهــای تبلیغاتــی ،ویدئوهــای معرفــی
محصــوالت و آمــوزش هــای تخصصــی  ،ویدئوهــای آموزشــی عمومــی و  )...جهــت ایجــاد ارتبــاط و پیامهای برندشــان
اســتفاده میکننــد.
این مقاله را نیز مطالعه کنید :چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعاً آن را بخوانند
اگــر شــا ویدئوهایــی کــه در مــورد صنعت کاری شــا میباشــد را از وب ســایتهای معترب و تأثیرگذار یــا به اصطالح
 Influencersدر وب ســایت خودتــان نقــل قــول کــرده و منتــر کنیــد ،میتوانیــد بــه مزیتهای زیادی دســت پیدا
کنیــد .از جمله:
این روش به شام این امکان را میدهد تا یک مطلب لینک پذیر ( )Linkableایجاد کنید.
به شــا کمک میکند تا به اهداف پیش رویتان نزدیک تر شــوید .این کار باعث میشــود تا شــا راحت تر بتوانید با
مشــریان و کاربران وب ســایت خود ارتبــاط برقرار کنید.
میتوانیــد مســتقیامً از آنهــا لینــک دریافــت کنیــد و ممکن اســت مطالب و متون نوشــته شــده شــا هم به اشـراک
گذاشته شود.
چیــزی کــه باعــث میشــود ایــن اسـراتژی بــا دوام باشــد ایــن اســت کــه ویدئوهــا ،بــه عنــوان پلتفورمــی بـرای تجارت
آنالیــن شــناخته شــدهاند و بــه خوبــی بـرای کاربـران و کارفرمایــان مفیــد واقــع شــدهاند .ایــن یعنــی ایــن روش بــه
صــورت مســتمر تکـرار خواهــد شــد.

 -7مشارکتهای مطالب (محتوا) بهطور منظم و مرتبط

هامنطــور کــه چندیــن بــار هم تکرار شــد ،مشــارکت مطالب به صورت منظم در ســایتهایی که در زمینه کاری شــا
هســتند بســیار بهــر از ایــن اســت کــه لینــک مطلب خــود را در هـزاران وبــاگ معمولی و متوســط آنهــم به صورت
وبالگ نویســی مهامن یــا  Guest Bloggingقرار دهید.
شــا مــی توانیــد در تولیــد محتوای وب ســایت هــای همکار خود کمــک کنید و فقط بــه ریپورتاژ آگهــی و قرار دادن
لینــک هــای پولــی قانــع نباشــید .موضــوع مهــم این اســت کــه تولید محتــوا و مشــارکت در محتــوا هر دو مــی توانند
به شــا کمک زیادی در لینک ســازی بکنند اما مشــارکت در محتوای ســایت های مرتبط و انتشــار آن می تواند شــا
را بــه بازارهای جدیدی هدایت کند.
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همچنیــن مــی توانیــد مقــاالت خود را در شــبکه های اجتامعی مرتبط با کار خودتان نیز بنویســید ،شــا می توانید به
طــور مســتقیم در لینکدیــن خــود مقالــه بنویســید و آن را بــا افـرادی کــه بــه حــوزه فعالیــت شــا عالقــه مند هســتند
به اشرتاک بگذارید.

 -8صفحات پروفایل در شبکه های اجتامعی

صفحــات پروفایــل یــا بــه فارســی منایــه صفحاتــی حــاوی مقــداری کــم و مختــر از اطالعــات مربــوط بــه مشــخصات
شــخصی شــا و وبالگ یا وب ســایت شــا میباشــد .اســتفاده از صفحات پروفایل برای جذب لینک به ســایت شــا
راه مناسبی است.
صفحــات پروفایــل اگرچــه در ظاهــر ســاده و بیآالیــش هســتند امــا اگــر بتوانیــد آنهــا را در مقابــل دیــدگان قـرار
دهیــد ،بازدیــد خوبــی کســب خواهیــد کــرد .معمــوالً بـرای ارزش بخشــیدن به یــک صفحه پروفایل ســعی بــه افزایش
و تقویــت ارزش لینــک اصلــی آن میکننــد .در لیســت زیــر بــه برخــی از مهمتریــن روشهــای جلــب بازدیدکننــده
به پروفایل شــا اشــاره شــده اســت:
بهروز نگهداشنت و قرار دادن صفحه پروفایل در حالت فعل و انفعاالت با ارسال خربهای جدید و ...
یــک مطلــب خواندنــی بــه صــورت ناقــص بگذاریــد و از بازدیــد کنندههــا ب ـرای بازدیــد از صفحــات شــبکههای
اجتامعــی و خــود ســایت شــا جهــت دســتیابی بــه اطالعــات تکمیلــی و  ...دعــوت به عمــل بیاورید.
در نظرات بالگ ها یا سایتها ،لینک پروفایل شبکههای اجتامعی خود را درج کنید.
از  Followerهای خودتان درخواست کنید تا شام را در شبکههای دیگر نیز دنبال کنند.

 -9یک سایت خواندنی و جذاب بسازید

شــاید راحتتریــن و مطمنئتریــن راه بـرای تبدیلشــدن به یک مرجع بـرای لینکهای ورودی و خارجی این اســت که
بــه یــک ســایت خواندنــی تبدیل شــوید .مخصوصـاً اگر صاحبان ســایتهای همکار نیــز به خواندن مقــاالت و مطالب
شــا عالقــه نشــان دهنــد .ایــن که بتوانید به چنین چیزی برســید آســان نیســت و نیــاز به وقت و تــاش دارد.
برای تولید محتوای جذاب این مقاله را نیز بخوانید 3 :نکته مهم در ایجاد محتوای جذاب
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تعدادی از اسـراتژیهای کارآمد برای توســعه بخشــیدن به مطالب و خواندنی کردن
آنها:

مطالــب همیشــه مفیــد و بــه اصطــاح  Evergreenبســازید .در این صــورت میتوانید به صورت مــداوم خوانندگان
جدیــدی از طریــق لینکهــا یــا موتورهــای جســتجو دریافــت کنیــد .اگر این رویــه را ادامــه دهید ممکن اســت بازدید
کننــدگان جدید شــا بــه بازدید کنندگان ثابت تبدیل شــوند.
از نظــم و ترتیــب در انتشــار مقالههــا و مطالبتــان اســتفاده کنیــد .طــوری تنظیــم کنیــد کــه در هفتــه یــا در مــاه
تعــدادی مطلــب قـرار دهیــد و بــا ایــن کار باعــث شــوید کــه کاربـران ســایت شــا را پــی در پــی بررســی کننــد تــا
مطالــب جدیدتان را ببینند.
در مطالبتــان ،هــر بــار گــروه خاصــی را هــدف بگیریــد تــا هــم متنــوع باشــید هــم اینکــه بازدیــد کننــدگان جدیــد
بـرای دیــدن مطالــب شــا بیاینــد .بــا ایــن کار اشـراک پذیــر بــودن مطالــب خــود را نیــز افزایــش میدهیــد.
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