ﭼطور ﮐﻣﭘﯾن رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﺳب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﻧﺗﺷﺎر رﭘورﺗﺎژ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،طراﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷد .اﻧﺗﺷﺎر رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟﮭت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ،آﮔﺎھﯽ از ﺑرﻧد ،ﺑرﻧدﺳﺎزی و  ...در ﻧظر ﮔرﻓت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ھدف از اﻧﺗﺷﺎر ﭘﺳتھﺎ ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھدﻓﯽ را ﻣدﻧظر دارﯾم.
اﮔر ﺑدﻧﺑﺎل ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ھﺳﺗﯾد
داﺷﺗن ﯾﮏ ﺑﮏ ﻟﯾﻧﮏ ﭘروﻓﺎﯾل ﻗوی ﺑرای ھر وﺑﺳﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﮐﺳب ﻧﺗﯾﺟﮫ از راه ﺳﺋو اﺳت؛ ﺿروری اﺳت .اﮔر در
ﻓﺎز ﺷروع ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ھﺳﺗﯾد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺑﺳﺎﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﻣﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑلﺗر در
ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫاﯾم ،روﻧد ﺷروع ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻧد روﻧد ﺷﮭرت ﯾﺎﻓﺗن اﺳت و ﻟزوﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽاﻓﺗد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﺑﺗدای ﮐﺎر ﺑدﻧﺑﺎل ﺧرﯾد ﺑﮏ ﻟﯾﻧﮏ از وﺑﺳﺎﯾتھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣطرح ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾتھﺎی ﺿﻌﯾفﺗر ﺑﺳﻧده
ﮐﻧﯾد .
اﺳﺗﺧراج ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻠﯾد ﻣوﻓﻘﯾت ﯾﮏ ﮐﻣﭘﯾن ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ﻣوﺛر اﺳت .ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﻠﻣﺎت
ﮐﻠﯾدی ﻣﯾﺗواﻧﯾد از اﺑزارھﺎی  Kwfinderو  google trendsاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﯾﮏ روش دﯾﮕر ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎھم از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﺟﺳﺗﺟو ﮐردن ﻋﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠف و اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗن از ﻗﺳﻣت  related searchesاﺳت.
ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋﺑﺎرات ﮐﻠﯾدی را دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد در آن رﭘورﺗﺎژ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد ،اﻗدام ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﭼﮫ رﭘورﺗﺎژی ﻣﻧﺎﺳب اﺳت؟
ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺗورھﺎی اﺻﻠﯽ ﮔوﮔل ﺑرای رﺗﺑﮫﺑﻧدی ،ﻟﯾﻧﮏھﺎی ورودی ﺑﮫ ﯾﮏ وﺑﺳﺎﯾت اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ھرﭼﮫ ﻗدر ﮐﮫ ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺳﺎزﯾد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
در اﺑﺗدا ﺑﮭﺗر اﺳت رﻗﺑﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .اﻧﺗﺷﺎر ﯾﮏ ﭘﺳت ﺟدﯾد و ﮐﺎﻣل ﺗر از رﻗﺑﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ روش ﺧوب ﺑرای
ﻟﯾﻧﮏﺳﺎزی ﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﮑﮫ وﺑﺳﺎﯾت رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ روی ﻋﻧﺎوﯾن ﻣدﻧظر ﺷﻣﺎ ،در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ روی ھﻣﺎن
ﻋﻧﺎوﯾن ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮭﯾﻧﮫﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن اﺳت .اﻣﺎ در ﺑﯾﺷﺗر ﻋﺑﺎرات ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن ﻧﺧواھد ﺑود ،ﭘس ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺑﮫ ﺳراغ وﺑﺳﺎﯾتھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧت ﮐﻣﭘﯾن رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﺧود ﺑروﯾد.

در ﺑررﺳﯽ وﺑﺳﺎﯾت رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر دﻗت ﮐﻧﯾد
•
•
•
•
•

ﺳﺎﯾت ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾد ﺳﺑز ﺑﺎﺷد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوا ﺑطور ﻣﺳﺗﻣر روی ﺳﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد
داﻣﯾن آﺗورﯾﺗﯽ ﺳﺎﯾت را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺎری داﻣﯾن آﺗورﯾﺗﯽ را ﺑﺎﻻ ﻧﺑرده ﺑﺎﺷﻧد
اﮔر ﺳﺋو ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل و ﺳﺋو داﺧﻠﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد اﺛرﮔزاری ﺑﯾﺷﺗری را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
اﺳﭘم اﺳﮑور ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺳﭘم زﯾر  ۵٠ﻣﻌﻘول اﺳت
ﮐﭘﯽ ﺑودن ﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد

اﮔر ﺑدﻧﺑﺎل ﺑرﻧدﯾﻧﮓ ھﺳﺗﯾد
اﮔر ﺑدﻧﺑﺎل ﺑرﻧدﯾﻧﮓ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ھﺳﺗﯾم و ﻣﯾﺧواھﯾم از ﻣﺣﺗوا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﯾﯾد ﺑرای ﺑرﻧدﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺳراغ ﺳﺎﯾتھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھدف از اﻧﺗﺷﺎر رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ،اﯾﺟﺎد اﻋﺗﺑﺎر ﺑرای ﺳﺎﺧت
ﺻﻔﺣﮫ وﯾﮑﯽﭘدﯾﺎ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺗﯾﮏ آﺑﯽ اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ﺑﺎﺷد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر دو اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ،ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷﺧص
ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﺷود ،ﭘس ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﮑﻧﯾم ،ﻋﻼوه ﺑر اﻧﺗﺷﺎر در وﺑﺳﺎﯾتھﺎی ﻣﻌﺗﺑر از ﺑﺎر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و
ﺗﻣﺟﯾدی ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده و ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﺧص ﯾﺎ ﺑرﻧد ﺑﺳﻧده ﮐﻧﯾم.
ﻣﻧظور از ﺗﻣﺟﯾدی ﻧﺑودن ﻣﺣﺗوا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻌرﯾف و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺑوده و ﺑدﻧﺑﺎل اراﺋﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﺑدون اھداف
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺟﮭت ﺑرﻧد ﺷدن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣطﻠﺑﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮭﺗر
اﺳت ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ وی اراﺋﮫ ﻣﯾدھد ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﯾوﮔرﻓﯽ ﺑﭘردازﯾم .ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد در اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد ﺑﺎزدﯾد ھﺳﺗﯾد

اﮔر ﻣطﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣل ﺑﺎﺷد؛ ﺗﯾﺗری ﺟذاب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳواﻻت ﭘرﺗﮑرار
ﮐﺎرﺑران ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷد و در ﯾﮏ وﺑﺳﺎﯾت ﭘرﻗدرت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد
ﺧواھد داﺷت.
اﻣﺎ اﯾن ﺗﻔﮑر ﮐﮫ ﮐﺎرﺑران وﺑﺳﺎﯾت ﻗرار اﺳت ﺑﺎ دﯾدن رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﺷﻣﺎ روی ﻣطﻠب ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﻧد و آنرا
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﯾﮏ ﻣﻘدار ﺑﮫ دور از واﻗﻌﯾت اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل؛ ﺑﯾﺷﺗر ورودی ھﺎی ﯾﮏ وﺑﺳﺎﯾت ﺧﺑری از ﺧﺑرﺧوانھﺎ
اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﮐﺎرﺑر را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺑر ﺗرﻏﯾب ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﮐﺎرﺑری ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﮏ ﻣطﻠب
ﺧﺑری اﺳت ﺑراﯾش ﻓرﻗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻣطﻠب ﺷﻣﺎ را در ﻗﺳﻣت آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺗوا را ﺑرای رﺗﺑﮫ ﮔرﻓﺗن در ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣوﺗورھﺎی ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺎرﺑران ﺟذاب ﺑوده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن ﺳﯾل ﻋظﯾم ﻣﺣﺗوای ﺗوﻟﯾد ﺷده ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺧﺳت ﺻﻔﺣﮫ اول ﻗرار ﮔﯾرد.
اﮔر ﺑدﻧﺑﺎل ﺑرﻧد ﻣﻧﺷن ھﺳﺗﯾد
ﺑرﻧد ﻣﻧﺷن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻔﯾد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻣﭘﯾنھﺎی رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود .در
اﯾن ﻧوع از ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ھﯾﭻ ﻟﯾﻧﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود و ھﯾﭻ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و واﺿﺢ ﺻورت ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ
ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺷرﮐت ﺗواﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم ﺑرﻧد ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
ﺑرای اﯾﻧﮕوﻧﮫ از ﮐﻣﭘﯾنھﺎی رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ،ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺳﺎﯾتھﺎی ﻣﻌﺗﺑر و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﭼرا ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ
از وﺑﺳﺎﯾتھﺎ در ﻧظر ﮐﺎرﺑران از اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد دﻗت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﻠب را ﺑﮫ ﻋﻧوان
رﭘورﺗﺎژ آﮔﮭﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﮑﻧﻧد.

