سئو [ ]SEOچیست و چه تاثیری بر وبسایت دارد ؟

منبع www.novintheme.com :
نویسنده  :سبحان بهجتی
موضوع  :بهینه سازی و سئو

اگر صاحب یک وبسایت اینترنیت یا طراح وبسایت هستید احتماال کلمه سئو را بارها و بارها
شنیده اید.
اما منظور از سئو چیست  ،چه کاربردها و مزایایی دارد ؟
چرا باید وبسایت خود را سئو کنیم ؟
آیا سئو باعث افزایش بازدید و فروش خواهد شد ؟
جواب همه این سواالت را این هفته برای شما به ساده ترین شکل ممکن توضیح خواهیم داد.

سئو مخفف  Search Engine Optimisationیعین بهینه سازی موتور جستجو
خوب همانطور که از معین این واژه پیداست  ،سروکار ما در سئو با موتورهای جستجو ( که
قدرتمندترین آنها گوگل هست ) یم باشد.
SEOچتری است برای تمام روش هایی که میتوانید از آنها برای نشان دادن وبسایت خود (
اععم از نوشته ها  ،مقاالت  ،محصوالت و … ) استفاده نمایید.

تمایم حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق نوین تم است و هرگونه کیپ ،برداشت و انتشار آن بدون ذکر منبع پیگرد
قانوین دارد.

بسیاری از وبسایت هایی که شما در موتورهای جستجو در صفحه اول آنها مشاهده یم نمایید
سئو شده اند!
امروزه اگر وبسایت خود را سئو نکنیم نسبت به سایر رقبا کامال عقب خواهیم افتاد.
پس سئو میتواند وبسایت شما را به صفحه اول موتورهای جستجو نظیر گوگل هدایت کند.

امروزه وبمستران به اهمیت سئو برای وبسایتشان تا حدودی یپ برده اند
سئو میتواند برگ برنده برای کسب و کار اینترنیت شما باشد.
همانطور که میدانید وبسایت هایی هستند که بدون هیچ گونه تبلیغایت در صفحه اول گوگل
مشاهده میشوند  ،خوب این از اهمیت سئو میباشد.
سئو فرایندی است که وبسایت شما را برای موتورهای جستجو بهینه یم کند و حیت میتواند
باعث افزایش بازدید و درنهایت افزایش رنک سایت شما شود.
یک نکته مهم که بسیاری از کاربران درباره آن از ما سواالت زیادی میپرسند در رابطه با
همکاراین که به اسم سئو هزینه هایی را دریافت میکنند و در نهایت نتیجه ای نمیبینند باید
عرض کنم بسیاری از همکاران ما متاسفانه با خواندن  ۵ ۴مقاله  ،استادی خود را به رخ دیگران
میکشانند و فکر میکنند فرایند سئو بسیار ساده است و در نهایت به تگ های  H1 , H2و …
بسنده میکنند در صوریت که فرایند سئو فراتر و حساس تر از آن چیزی است که همکاران و
کاربران عزیزمان فکر میکنند.
در آخر  ،اگر به دنبال این هستید که وبسایت خود را به صورت کامال حرفه ای  ،تضمیین و با
متناسب ترین هزینه  SEOکنید میتوانید از بخش سفارش طراحی  ،سفارش خود را ثبت نمایید
یا اینجا کلیک نمایید.

تمایم حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق نوین تم است و هرگونه کیپ ،برداشت و انتشار آن بدون ذکر منبع پیگرد
قانوین دارد.

