کتاب آموزش سئــو

سرفصل ها

نویسنده  :محسن رجبی
ارائه www.hiwebmaster.ir :
توضیحات:
سئو هیچ رمز و راز پنهانی ندارد و این کتاب نیز قرار نیست روشی را به شما آموزش دهد تا با انجام
آن سری عاً سایت خود را به صفحه اول گوگل بیاورید ،چون اصلاً چنین روشی وجود ندارد .شما یاد
خواهید گرفت که چگونه سایتی کاربرپسند داشته باشید و چگونه محتوای سایت خود را برای
رباتهای جستجوگر بهینه کنید ،بهنحویکه موضوع و مفهوم سایت را بهخوبی درک کرده و بتوانند
آن را بررسی و فهرست بندی کنند .یاد خواهید گرفت که ملاک رتبهبندی سایتها ،رفتار و تجربه
کاربران در بازدید سایت است و چه فاکتورهایی را در این مسیر باید رعایت کنید؛ و از همه مهمتر
چگونه اهدافی را برای سایت خود مشخص کنید که بعد از رسیدن به صفحه اول گوگل ،اشخاصی
که وارد سایت میشوند ،در قسمتی از چرخه فروش شما قرار بگیرند و به مشتری و خریداران شما
تبدیل شوند.
فرقی نمیکند که مدیر یک کسبوکار هستید یا یک شخص فنی که مسئولیت نگهداری و بروز
رسانی وبسایت مجموعهای را به عهده دارد یا یک کارشناس فروش ،شما بهسادگی میتوانید
مطالب آموزش دادهشده در این کتاب را در سایت خود پیادهسازی کنید و قدمی در کسب رتبههای
بالاتر در گوگل که نتیجه آن مشتریان و فروش بیشتر است را بردارید.
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