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  چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟
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  م؟يش دهیت را افزایک سايچگونه تراف

How To Increase Traffic? 

  Chuk McCullough: نویسنده

  eMarketingway.ir: مترجم

  

 

  !مقاله، مقاله، مقاله -١

ش ی از عوامل واقعًا مؤثر در افزایکیبخواهم  اگر

  مطمئنًا آن،نام ببرمرا ت یک وب سايتراف

. استو درج آن در وب سایت نوشتن مقاله ،عامل

نوشتن ت، یدر وب ساک ي ترافایجاد ی از راه هایکی

 یر روش ها را هم مورد بررسیالبته سا. مقاله است

در وب سایت ت من يفعال  عمدهیدهم، ول یقرار م

ن روش متمرکز یبر اخودم برای افزایش ميزان ترافيک،

  . است

نوشتن مقاله را ی ز."چرا مقاله؟"د يپرس یحتمًا م

اما   در جلب بازدید کننده دارد،یخوببسيارر يتأث

  .ترسند ی از نوشتن مقاله م از افرادیاريبس

  

 درباره یکنند به اندازه کاف یترسند، چون فکر م ی ها واقعًا میبعض!ديتعجب نکن

 کلمات یا امالیست، و يچندان خوب ندستور زبانشان ا یدانند  یموضوع مورد بحث نم

  .ستندي بلد نیرا به درست
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  .ديت خود قرار دهیگر را در سای دیها تیساوب نك يل -٢

مندند، آار  ت شما عالقهی آه مخاطبانشان به موضوعات ساییها تیدا آردن سايپ

گان به ینك رايها ل تین سایا اید آه آید دین مرحله بای است، پس از ایريگ وقت

د يد و از آنها بپرسیريد با آنها تماس بگیسپس با .ا نهیآنند  یه مگر عرضی دیها تیسا

  . نك بگذارنديت شما لیل دارند در سایا تمایآه آ

  : گری دیها تینك در ساي لختلف افراد برای امتناع از جستجوی میها ن هم بهانهیو ا

 . رديگ ی ماین آار وقت زیادی .١

آنم، به  یه آن مراجعه م آه بیتی سا۵شانس باشم، از هر   خوشیلياگر خ .٢

 . دهد ی از آنها جواب میكیزحمت 

ك يدهند، اغلب تراف یار افراد مينك خود را در اختي آه با رغبت لییها تیسا .٣

 .  دارندینیيپا

ها به زحمت از چند نفر تجاوز  نكين لیق ایت من از طرین سايتعداد مراجع .۴

 . آند یم

 . دوطرفه متنفرمیها نكياز ل .۵
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  : ها ن بهانهیو اما پاسخ من به ا

. ديد بگذرانيشناس ی که مییت های تمام سایقه را به جستجوي دق٣٠هر روز  .١

. د شدي متعجب خواهه حاصل جهي زود از نتیليد، خين کار را ادامه دهیاگر ا

گر ی دید، اما چه بسا روزهايدا کنيت پیک سای روزها فقط یممکن است بعض

 است یکاف. ديدا کنينک پي لیست حاويبا دهها ل یتیخوش شانس بوده، سا

 . ديره کني مناسب را ذخیها نکيد و لینک ها را به دقت بگردين لیهرکدام از ا

اما . اد استیها درخواست شما را قبول نکنند ز تی از سایلينکه خیاحتمال ا .٢

. دیشو ی آنها مطلع نمیا منفید، از پاسخ مثبت يگاه از آنها تقاضا نکن چياگر ه

ش ینک افزاي وجود دارد که شانس شما را در به دست آوردن لیادی زیفاکتورها

 . دهد یم

د؛ یآ یش مي پیگری وقتها مشکل دیليخ .٣

ک غالبًا انتظار دارند که ي پر ترافیت هایسا

 در یغ کند و حتي آنها تبلیت شما برایسا

ت شما از نظر یخواهند سا ی موارد میبرخ

 . شدسطح با ک با آنها هميتراف

: ديهمواره چند نکته را در نظر داشته باش

 یشه کوچک باقي کوچک همیها تیسا

ن يک آنها مراجعيش ترافیمانند و با افزا ینم

نکه یگر ای دی نکته. د داشتي خواهیشتريب

د، در مدت ينک قبول کنيها ل تین سایاگر از ا

اگر . د داشتينک خواهي کوتاه صدها لیزمان

 بازدیدکنندهک ی ت در هر روز فقطیهر سا

ن ی ایباشد، پس از مدت  شما داشتهیبرا

شود و  یل میدکننده تبدیزان به صدها بازديم

  ن کارها بهی ا  همهبه یاد داشته باشيد که

  . گان صورت گرفته استیرا
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ش یها افزا نکين لیگر ایت دیمز.  استین مورد درست مانند قبلیپاسخ ا .۴

 . و است جستجیت شما در موتورهای سای رتبه

 ید براي مفیها نکين صفحه لید و در ايجاد کنی خود ا یها نکي لی برایا صفحه .۵

ن صفحه ی دوطرفه در ایها نکي لی هم براییجا. ديده گر را قراری دیها تیسا

 بتوانند یشتريد که افراد بي قرار دهیینک ها را در جاي ل صفحه. دیريدر نظر بگ

 . ننديآن را بب

 یکيک طرح گرافینک شما به ي توجه به درخواست لیرگ برا بزیها تیساوب  یبرخ

ها  تین سایمن معموًال به ا. از دارنديتان ن تی سای اصلی  صفحهینک رويک لیا ی

   آنها به مطالب صفحهیها نکينکه لیروم، مگر ا ی میگریت دیکنم و به سا یمراجعه نم

ن یک ايم از تراف خوش شانس باشیلي اضافه کنند و اگر خیت من ارزشی سایاصل

 یدر صورت راض. دين روش را امتحان کنی اید مدتيتوان یم. کنم یها استفاده م تیسا

وب ن یب اين ترتی را پاک کرده و به ایکي است طرح گرافینبودن از عملکرد آن، کاف

ک بار امتحان ین کار ارزش یا. نک شما را پاک کننديد لیفهمند که با یت ها هم میسا

  . کردن را دارد

 پول یت، شما در ازایغات در سايد، با فروش تبليگر به مساله نگاه کنی دیه ایاگر از زاو

 ینک، تعداديدر تبادل ل. ديده یت خود را از دست میساوب دکنندگان ی از بازدیقسمت

  تی به سایک قابل مالحظه ايد، اما در عوض ترافيفروش یت را مین به ساياز مراجع

. شود یک مين ترافیآمده صرف بازگشت ا  به دستیعمومًا پول هاالبته . دیآور یخود م

  . دي استفاده کنی شخصی  صفحهی رو غيک تبلیکند که از  ی نمین فرقیبنابرا 

ت یکنندگان سا  جالب باشد، مراجعهی کافی ت شما به اندازهینها گذشته، اگر سایاز ا

 یها نکي رابطه، آنها از لنید و در صورت ادامه داشتن ايکن یرا تا مدت ها سرگرم م

  . کنند یدن میشما هم د

د شانس يتوان یم که چطور مينيحال بب. ام ها را داده به نظرم پاسخ تمام عذر و بهانه

  . ديده شیگر افزای دیها تینک سايآوردن ل  خود را در به دست
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د يداشته باشد انتظار ینبا. دیت خود را باال ببریسامحتوای وب ت يفيد کیدر قدم اول با

ت شما یک صفحه، افراد را وادار کند که در سای در یغات بنريب نامنظم تبليکه ترک

  . ت آنها نداردی سای برایچ ارزشينک شما هين صورت لیدر ا. نک بگذارند و برعکسيل

  

 یوقت. دي کنیل خود را شخصيمید ای بایدر قدم بعد

مورد ت آنها اختصاص داده، مطالب ید از سایرا به بازد

ت تماس ین سايبا مسؤول. ديدا کني خود را پی عالقه

  . دیريبگ

د که با مطالب يدا کني پی مخصوصی ا صفحهیگروه 

ل خود به يمید در ايتوان یم. ت شما جور باشدیسا

ها  تین سایاگر ا. دي مخصوص اشاره کن ن صفحهیا

 یل عموميمیک ایل شما يمیاحساس کنند که ا

من در مورد . کنند یماست، به سرعت آن را پاک 

  .کنم ین کار را میت خودم، ایسا

 یک براي اتوماتیها ن راه، استفاده از برنامهی آخر

ف شده و یش تعري از پیها  با متنییها جاد صفحهیا

ن یا. ک استي اتوماتیها ليمیفرستادن آنها با ا

دا يت مورد نظر را پیک، خود ساي اتوماتیها برنامه

  . کنند یم

ن راه ی را که از اییها تیشناسند و سا ین روش را میتجو اغلب ا جسیموتورها

  . دهند یکنند مورد مؤاخذه قرار م یک جذب ميتراف

 .نك بدهندي است آه به شما لییها تیدا آردن ساي پی، چگونگی بعدیسؤال منطق

  اگر آنها .ط می باشندتان مرتبید آه به رقبايدا آني را پییها تیآنم، سا یشنهاد ميمن پ
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ت من یسا نك خود در وبيش لی از نما   نك بدهند، حتمايب لي رقیها تیمشتاقند به سا

  .استقبال خواهند آرد

  : آنم ین منبع سودمند استفاده میمن اغلب از ا

http://www.marketleap.com/publinkpop 

 ییها تی به چه سای مشهوریها تیدآه چه سایشو یت مطلع مین سایدر ا

  .مرتبطند

سپس . ديب را وارد آني رقیها تی خود و ساURLت، ین سایمحض وارد شدن به ابه 

سه با یت شما در مقايب موقعين ترتیبه ا. ديك آنيآل“ Generate Report ”ی  دآمهیرو

  .شود یگران مشخص مید

ك يج آلی نتای جستجو روی موتورها  دامنهید برايتوان ین است آه میگر، ایروش د

  HotBotست آن در يت و لیك ساینك به ي ل٢٠٠جه يآه، اگر نت ین معنیبه ا. ديآن

 HotBotج یان نتاید و به طور خودآار در جريك آنين رقم آلی ایاست رو یوجود دارد؛ آاف

 آنها   دربارهید آرده، اطالعاتی بازد راها تین سایسپس از هر آدام از ا. دیريگ یقرار م

  .ديت بفرستی به صاحب سایليمیآسب آرده، ا

  .د بوديها سرگرم خواه ن روش تا مدتیبا به آار بردن ا

 به دنبال یدیاد زی فوا،ت شمایگر در سای دیها تینك ساينكه، قرار دادن لی آالم آخر ا

  .تان دور آنند یها د شما را از هدفيهوده اجازه ندهي بیها چ وقت به بهانهيدارد، فقط ه
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   مخصوصی جستجویموتورها- ٣

ت یگان در سایك هدفمند راي به دست آوردن ترافیم آه برايموضوع آگاهن ی ما از ا همه

  ن آار را انجام داد ؟ی توان ای اما چطور م.ميغ آني جستجو تبلید در موتورهایخود، با

 شما ی خود به دست آورده ام، برایت هایغ ساي را آه به هنگام تبلییمن تجربه ها

د، اما مطمئن ينه آنی هزید مبالغیها بان تجربه ی ازای آسب برخیبرا.  آنمیان ميب

 ین مخارج احتمالي تام د آه از عهدهيد برآورد آنیابتدا با. نه را داردین هزید ارزش ايباش

  نه ها را جبران ی زود تمام هزیلين روش ها خید اآثرايد؛ جالب است بدانیي آیبر م

  . آنندیم

  

• Looksmart  

. دیريگ یجه مي قطعا نت looksmartستيت خود در لیاز اضافه آردن نام سا

گر ی دیها یلي وخExcite ،msn ،Altavista  ،AOLت، توسطین سای ایرآتوریدا

  .رديگ یمورد استفاده قرار م

 رشیپذع و ی سررشیپذآند،  یت دو امكان انتخاب به شما ارائه مین سایا

  .ییابتدا

ن ینه دارد و درای شما هزی دالر برا١٩٩ حدود یع مبلغی سررشیپذ 

ت شما یآند آه دوروز پس از عقد قرارداد نام سا ین مي، تضم looksmartروش،

نه دارد، اما فرمان ثبت نام ی دالر هز٩٩، یی ابتدارشیپذ. ست اضافه آنديرا به ل

من از هر دو روش فوق . است داد ست، هشت هفته پس از عقد قراريشما در ل

 .موثر است“ اريبس” ع،یوش سرم آه ریگو ینان ميام، اما با اطم استفاده آرده

 آه در هشت یكيد حجم ترافيد، اما باورآني آن فكرآنی باال نهیممكن است به هز

  .آند ین مبلغ را جبران مید، ايده ی روش دوم، ازدست م هفته

  

  
  
  
  



  
  

 www.eMarketingway.ir                                              چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟ 

  
  

  واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطالع رسانی همکاران سيستم
info@eMarketingway.ir  
www.eMarketingway.ir  

  ٠٢١  - ٨۵٠٠٢۴٣:       فکس ٠٢١ -٨۵٠٠٢۴۴:تلفن تماس 
  
  
  
  
  
 

  
  
  

• Google  

Googleت من به همراه آورده استیسارا برای وب ك ين ترافیشتري تاآنون ب.  

ت شما را ی نام ساGoogleآشد تا  یشتر طول ميا بیاه ك میرسد  یبه نظر م

ن آار را انجام یت ها ایزان شهرت سايطبق مبر ضمن  در ست خود آند؛ ويوارد ل

 ینك هايگر، لی دیها تیدا آردن ساي پیت براین سایآنم آه ا یتصور م. دهد یم

  .آند یصفحات را دنبال م

ام،   به دست آوردهGoogleق یت خود را از طری صفحات ساینك هاي لشتري بمن

ت خدمات ی سایگ ، به تازهGoogle. ن موتور جستجو واقعا آارساز استیا

 یت براین سایا من از.  بازارآرده است روانهرا  Google Adwords به نام یغاتيتبل

  .جه واقعا خارق العاده بودينت دم استفاده آردم؛یت جدیغ سايتبل

  

  

  

  

  

  

  

  .گذارند یاحساسات افراد انگشت م روی برما يها مستق تین سایا

ن ی ای آسید؛ وقتیپرداز یمختلف، پول م) keywords( یدي آلمات آلیشما برا

غات شما در سمت راست يآند، تبل ی جستجو م Google را دریديآلمات آل

 یمبلغ پرداخت غات ويش تبلیتعداد آلمات، مدت نما نوع و. شود یصفحه ظاهر م

  . استآامال تحت آنترل شما
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ك ها، سه ين آليانگيش می افزایتم را، برایغ ساين تبلیبه عنوان مثال، من آخر

غ، يد آه آدام تبليابی ی در میرات، به راحتيين تغیبا ا. ام ر دادهييبار تغ

  .آشاند یت شما می را به سایشتريآنندگان ب دیبازد

م، یتوانم بگو ی هستند و مین روش راضیاز ا ها تیساوب  از صاحبان یاريبس

لينک زیر  . بلکه بسيار پرفایده و موثر می باشد نداردیضرر نه تنهاامتحانش 

  . اطالعات بيشتر در این زمينه در اختيار شما قرار می دهد

https://adwords.google.com/Adwords/welcome.html  

  

• Inktomi 

گر ی دیها یلي و خAol  ,msn  ,iwon  ,Hobot.  هستندیت، پولین سایخدمات ا

  .آنند یت استفاده مین سایاز ا

 شما را تحت پوشش ، ساعت۴٨نه دارد وبه مدت ی دالر هز٣٠خدمات آنها تنها 

وردن آ   به دستی مختلف را برایديآلمات آلا ن مورد، شمیدر ا. دهند یقرار م

 ی ت عالقهین سای من به ا.ديآن ی جستجو، تجربه ميموتورها در  بهتری رتبه

  :دينير ببید درآدرس زيتوان ین برنامه را میا.  دارمیادیز

http://www.positiontech.com/inktomi 
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• Yahoo! 

Yahooیشتر گروه هايب.  جستجو دارا استین موتورهاين رتبه را بی، بزرگتر 

. آنند یدالر ارائه م١٩٩ خود را با مبلغ یع شغلیت سرت، خدماین سای ایتجار

ست يوارد ل روز ن خدمات استفاده آردم وپس از دویدم از ایت جدی سایمن برا

 زيهمه چ را آنهایست، زي نی آار چندان آسانyahoo  ستيعضوشدن در ل .شدم

  .آنند یرا به دقت محاسبه م

  :د هستند عبارتند ازي آه به نظر من مفینكات

  .است  برخورداریا ت فوق العادهيت، محتوا از اهمین سای ایابر -

ك یآم  ا دستیت شما در هر صفحه، ی تماس با سایاطالعات مربوط به چگونگ -

  . تماس با شماینك برايل

  . تماس با شما تلفنی آدرس وشماره -

  .ع ی سریذارگت باريت باالبا قابليفي با آیطراح -

 . درستیها نكيل -

  

  

  

  

  

• Altavista 

 ید بهترباشد به جایشا. دانم ین موتور جستجو نمی درباره ایادیز زيچمن 

 .دي اقدام آنlooksmart  ستيق لیت ازطرین سایم ازاي مستق استفاده
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• Excite 

 به یادیك زيد ترافيتوان ی مExciteبا . شوند یر عرضه ميت با تاخین سایخدمات ا

ست يق لی از طرید، حتیست جديك لید، اما عضو شدن در یاوريت خود بیسا

looksmart ،استیآار سخت .  

  

  

  

  

  

  

  

• Dmoz.org  

 یرآتورین دایك باال، از اي جستجو با ترافی از موتورهایاري افراد وبسیاريبس

د یفقط با.  داردیادید زیت فواین سایست ايعضو شدن درل. آنند یاستفاده م

  .ديآندا آرده، مقدمات آار را فراهم يد گروه مناسب را پيبتوان

از شلوغ . ديست خود، استفاده آنيگر موجود در لی دیت هاید از سايتوان یم

ست ين صورت از ورود شما به لید، در اي آنیو اغراق درباره فروش خوددار یآار

ت ی به سایادیك زيها، تراف نهیپرداخت هز  تالش ویبا اندآ. آنند ی میريجلوگ

  .شود یشما وارد م
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  :دي جستجو انجام دهیق موتورهایت خود را ازطریاغات سيتبل -۴

 یادیت زي مهم، اهمی  جستجویست موتورهاي افراد، عضوشدن در لیاري ازنظر بس-

د در یك فراوان، باي از ترافی برخورداریت شما، براین افراد، ساین از نظر ايهمچن. دارد

ن آاربه یا یبرخاز نظر متاسفانه. باشدموتورهای جستجو ست يا دوم لی اول  صفحه

 خود؛ فقط URL وتباه آردن )submit( رشی پذی مجانی صرف نظر آردن از ابزارهایمعن

  . ده هزار موتور جستجو استیبرا

روز . شود یز خود به خود انجام ميگر همه چیك آرده وديآل “ Go ” ی است رویاما آاف

آماده " کامالشما ات وخدمد محصوالت یخربرای د آه يدار مواجهی خریادیبعد با تعداد ز

  .هستند
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 باال   به رتبهیابي دستی از ما راه هایارين است آه بسی آه وجود دارد ایگریمشكل د

د به آجا یم آه بايدان ی ازما نمیلين خیا از بدتر. ميدان ی جستجو نمیرا در موتورها

  . ميمراجعه آن

 جستجو آسب آرده، سپس با یمورد موتورهاد اطالعات الزم را در یز بايقبل از هر چ

  . ديق آنها اقدام آنیغات از طري تبل ق به ارئهي دقیزیك برنامه ری

ن یبا ا شما،  مطمئنم، همه. غ دارندين روش تبلی ا  دربارهی نادرستیها دگاهیافراد،د

  . آنم ی آنها، شما را خسته نم  همهی ان دوبارهين با بی بنابرا.دی دارییات آشناینظر

  

  :م ي آنیج را با هم بررسیك مورد راید یيايب

، متعلق نتایج حاصل از جستجو در موتورهای جستجوگرگاه اول یجا١٠همواره  •

ب، افراد واقعا وقت يت رقیها سا ونيلياست وبا وجود م  مشهوریها تیبه سا

 .آنند  یخود را تلف م

  

 ان موضوعی با  مقابلهی برایادی زیها اما راه درست باشد،ین مطلب تا حدید ایشا

گردها، به هنگام  شتر وبيب. مختلف است یديك راه،ارائه آلمات آلی. وجود دارد

ها  ونيليبا وجود م. آند یا عبارت را جستجو می آلمه ۴ و٢،٣ت، یك سای ی جستجو

ش ی آنند با آزمای می، افراد سعkeywordك ی ی آلمات دارای برایجه ساختگينت

  .دا آننديجه دست پين نتیزمان آوتاه به بهتردر  مختلفیديآلمات آل

 معروف یدي در آلمات آلیتر نیيپا ت شما ردهیساوب  یشنهادي پیدياگر آلمات آل

ت معروف یچ وجه، سايت شما به هی سای افراد به هنگام جستجویعنیداشته باشد، 

  .دی داری آمتری اول، رقبایدن به رتبه هاي رسیابند، براي را نیگرید

ك یآرد، اما به نظر من رتبه دهم در   را جستجو خواهندیدين آلمات آلی ایآمتر افراد 

  . مشهور استیدي آلمات آلی هزار در جستجو  آماتور بهتر از رتبهیجستجو
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  :ان آنميدم  انجام دادم؛ بیت جدی را آه در مورد سایی توانم آارهایبه عنوان نمونه م

 یادیت زي شان از اهمی براتیسا ی بودم آه محتوایمن به دنبال افراد

  . برخوردارباشد

  : داشت ج را در برین نتای اAltavista.comع در ی سریك جستجوی

   یی موضو  صفحه١١٩٠٠٣٧٠ -

  گان ی رایموضوع  صفحه٣۴۵٢٨٧ -

  گانی رایت موضوعی سا  صفحه١١۵ -

  

ن یاتوجه به  .شود ی موضوع، چگونه رقابت آ سان تر میق رويد آه با تمرآزدقينيب یم

  .ر آرده استیت من سرازی را به سایادیك زيموضوع، تراف

  

م، ين هست شاهد آ)  معروفیت هایساوب خصوصا درمورد (آه اغلب یگریدنکته 

گان ی رایتوانم، صفحات موضوع یچگونه م ” : از جمالت آامل در جستجو استاستفاده

  “دا آنم؟يپتم ی وب سایبرا

 شما  آننده یاری از عوامل یكی آامل، ی جمله ها بر عبارات ویمبتن ی ا م برنامهيتنظ

  . به دست آوردن رتبه بهتر هستندیبرا

 یدي آلمات آلمنطبق برت شما ید آه هر صفحه از سايد توجه داشته باشین بايهمچن

  .م شده باشديخود، تنظ

 آه هر صفحه ی د؛ به طوريگرمنتقل آنیت را به تمام صفحات دی سایتر صفحه اصليت

  .دیاي به نظر بی اصل همانند صفح

  :در وب سایت خود صفحه ای با تيتر زیر ساختمتوانم  یبه عنوان مثال م

  “ به خود داشته باشم؟متعلق یتیسا توانم وبيچطور م” 

صفحه ار وب سایت من ن ید آه چه تعداد از ايد حدس بزنيتوان یبندم، نم یشرط م

  !اند؟ دن آردهید

  

  



  
  

 www.eMarketingway.ir                                              چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟ 

  
  

  واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطالع رسانی همکاران سيستم
info@eMarketingway.ir  
www.eMarketingway.ir  

  ٠٢١  - ٨۵٠٠٢۴٣:       فکس ٠٢١ -٨۵٠٠٢۴۴:تلفن تماس 
  
  
  
  
  
 

  

  

 درآن صفحه اآتفا ی الحاقیبرنامه ها) keyword (یديلآردن آلمات آ یاگر فقط به آپ

  .شد یبم نمي نصیتين موفقي، چن)ام ن آاررا آردهیمن قبال ا(آردم  یم

تك صفحات شما، مستقل باشند، سپس  د آه تكيد دقت آنین آار، بایبه هنگام انجام ا

  .دي آنی معرفی اصلی جستجویجداگانه به موتورها ن صفحات رایهر آدام از ا

 هر د وي فروش انجام دهیو خبرنامه، مقاالت، نامه هاين آاررا در مورد آرشید ايتوان یم

  .ديد به آنها اضافه آنی جدی ك صفحهی یگاه ازچند

 صرف ید زمان آافی جستجو، بای آموختن روش آار با موتورهاین آه، برای آخر ای نكته

  .ديآن

  

  . بهتری  رتبهینه ها برای پرداخت هز- جستجویموتورها -۵

مناسب به وب  ند وم فك هدي جذب ترافی برای، راه موثری پولی جستجویموتورها

  .ت شما هستندیسا

ا ین هفته یت شما را ثبت آرده، چندیسا ، تنها نام وبی معمولی جستجویموتورها

 ینيچ تضمين حال هیست خود آنند و با ايآشد تا شما را وارد ل ین ماه طول میچند

  .باشدنتایج حاصل از جستجو ت شما در هزار صفحه اول ی ساوجود ندارد آه وب

ا یقه يد در مدت چند دقي توانین است آه شما می، ای پولی جستجویت موتورهایمز

  .دیري جدول قرار بگیست باالي ل١٠چند روز در 

 یدی جدیديد آلمات آليتوان یت وپرداخت مبلغ مورد نظر، میسا پس از ثبت نام وب

  .ديجه را مشاهده آنيمبلغ مناقصه را باال برده، سپس نتا یاضافه آرده، 

ك ها مناقصه ين تعداد آليانگي میب است آه شما روين ترتیروش آار به ا

به . ديآن ی پرداخت میت خود، مبلغیسا ك در وبي هر آلی به ازایعنید، يآن یبرگذارم

 Goto.com درBeanie Babieت سي در لیگاه خوبید جايخواه یعنوان مثال، اگر م

اگر . دي آنیپرداخت م$ .٢٧ست ي ل١٠ ی  رتبهیوبرا$ .۶١، ١   رتبهید، برايداشته باش

  .ديپرداخت آن $ ٠۶/٠د يتوان ید، مي در صفحه اول مرتبط هستیستيبا ل
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ش ي باالتر از شما پیمتي تواند قی می در هر زمانید آه هر آسين نكته توجه آنیبه ا

رتبه  ید هر ازچند گاهید باي داشته باشی خوب شه رتبهي آنكه همینهاد آند، پس برا

  .ديرا آنترل آنخود ت یساوب 

  

 مختلف و استفاده از یديه آلمات آلي جستجو تهین موتورهاین راه آارآردن با ایبهتر

 یدي آم، آلمات آلیا نهیقت شما با صرف هزيدرحق. مختلف آنها است باتيترآ

پ ی را به غلط تایا ا آلمهیجمله  ان،یمشتر یوقت ش آرده، وی را آزمایگوناگون

  .  شوندید نميدا آردن موضوع مورد نظر ناامينند، از پآ یم

ها طول بكشد، اما   هفتهیا حتی روزها یدين آلمات آلی به ایممكن است دسترس

 ی به دست آوردن آن، حتید آه برای بالقوه داریك مشترین است آه شما یت ايواقع

  .دیه ا هم خرج نكردیك پنی

  

Goto.com یادیز اريك بسي است وترافی پولی جستجوین موتورهایتر  از معروفیكی 

  .آورد یت شما میبه سا

اد، یك زيش از حد و ترافيبودن ب ل معروفين است آه به دلی اGoto ی مشكل عمده

 آلمات یبرخ.  را پرداختیادید مبالغ زی مشهور، بایدي به آلمات آلیابي دستیبرا

  !مت دارنديشتر قيا بی ن دالریك، چنديك آلی ی برا فقطیديآل

  . ديآن یغات خود را مصرف مي تبلی  زود بودجهیليب خين ترتیبه ا

د از آن ها يتوان ی را آه با صرف پول آم می پولین موتور جستجویدر آالم آخر، چند

  .آنم ی مید به شما معرفياستفاده آن

HootingOwl 
RocketLinks 
Search Hound 
Win4Win 
Kanoodle 
7search 

  



  
  

 www.eMarketingway.ir                                              چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟ 

  
  

  واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطالع رسانی همکاران سيستم
info@eMarketingway.ir  
www.eMarketingway.ir  

  ٠٢١  - ٨۵٠٠٢۴٣:       فکس ٠٢١ -٨۵٠٠٢۴۴:تلفن تماس 
  
  
  
  
  
 

  

  

  دوستان گرامی ، 

 مورد توجه و استفاده چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيماميدواریم کتاب الکترونيکی 

  . شما قرار گرفته باشد

صميمانه . پيشنهادات و راهنمایی های شما برای ما بسيار ارزشمند می باشد

  . اميدواریم ما را از انتقادات و پيشنهادات خود بی نصيب نگذارید
  

  با آرزوی موفقيت برای شما در کسب و کارتان 

   شروین رجبی –علی حریری 

info@eMarketingway.ir   

  واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار 

  شرکت اطالع رسانی همکاران سيستم 

www.eMarketingway.ir 

 

  


