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 چطور یک شرکت سئو را انتخاب کنیم
 راهنمای ساده و جامعه
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یا به هر نحوی از کل و و بدون کسب اجازه از نویسنده شما می توانید حتی با حذف نام نویسنده و منتشر کننده 

 این محتوا استفاده کنید.از شی بخ

 

 و خود شما محفوظ است. این کتاب برای جامعه بازاریابی الکترونیک ایرانکلیه حقوق مادی و معنوی 
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 درباره نویسنده :

 علیزاده علی سید

 برندینگ وب تیم موسس و مدیر

 یاینترنت سازی برند در محقق و اینترنتی بازاریابی کارشناس

 فارسی وب های پروژه از بسیاری مجری و  مشاور

 سازی برند و اینترنتی بازاریابی حوزه در سخنران و مدرس

 وب در مشتری رفتارشناسی و اینترنتی

 فارسی وب در موفق تجربه سال 8

 

 

 

 

بار ما با چه اعت، هر هفته تعداد زیادی ایمیل مبنی بر این مورد دریافت می کنیم که  وب برندینگز روز شروع سئوی منفی بر روی وب سایت 

 تخابو چه مقیاسی و در بازاری که هیچ سر رشته ای از آن نداریم و کالشی در آن حرف اول را می زند ، یک پیمانکار یا یک شرکت سئو را ان

در ایم امر من کمکی هرچند دچار مشکل شده اید آماده نموده و برای شما که در این امر ده و جامع نمای ساتصمیم گرفتم یک راه کنیم ؟ 

 کوچک داشته باشم.
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 : مقدمه 

 واقعا دلم از این آقایون به اصطالح سئو کار خون شده ! متاسفانه اسم همه را کنار هم می نویسند!

چند روز پیش یکی از دوستان که از طریق لینکدین با هم آشنا شده بودیم به دفتر ما برای عقد قرار داد آمده بود. مشغول گپ و 

رکت های سئو و طراحی سایت ایران را در بین مدارکش دیدم. اجازه گرفتم و نگاهی به این پروپوزال بودیم که پروپوزال یکی از ش

 کردم.

 8استفاده می کرد. پروپوزالی که حاصل  ندکی تغییرات در بخش سئو+ ا پروپوزال قدیمی منجالب بود این شرکت دقیقا از 

 یزعز دوست این از من. نبود  ای ایشان حتی قابل فکر کردن همسال تجربه شخصی من بوده و حتی بیست درصد قول های آن بر

سایت را در گوگل جستجو کرده بودند و به یکی از  طراحی کلمه ایشان. کنند تعریف من برای را مراجعه داشتان که کردم خواهش

و تعریف از خود در جواب این شرکت ها سری زده بودند. برای من تعریف کردند که در روز جلسه ایشان بعد از اندکی صحبت 

تا چند لجظه دیگر تشریف می آورند و با ایشان مالقا ت می کنید و  پدر سئوی ایران ت من در مورد سئو به من گفتند که السئوا

ه ماجرا جالب بود که از حوصله ما وقتی ایشان را دیدم عرض کردم آقای .... شما چند سال دارید که پدر سئوی ایران شدید؟ و ادام

 است. رجخا

وقتی یکی از قدیمی ترین و یکی از چهره های سئوی ایران در پروپوزال سئوی خود به صراحت اعالم می کند در صور ت عدم 

 یم مشکل بسیار انتخاب ؟ دارید ها تر جوان از انتظاری چه دیگر  رقیب را از گردونه خارج می کند سئوی منفی کسب رتبه با

 .گردد

 شما با شرکت های عجیب و قریبی سر و کار دارید.
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 چند خط از پلن های سئوی این دوستان را برای شما عینا از پروپوزال دوستم کپی کردم :

 

  "تقیم : نقل قول مس

 ) حتی انقدر سواد و دقت نداشته اند که بنویسند طرح ننویسند طرحی ! (  SEO STANDARDطرحی  

 )امیدوارم ارائه کنند ( اولیه آنالیز    .1

  ( شود نمی ارائه وقت هیچ  ). سایت وب وضعیت از دقیق ماهانه گزارش    .2

  ) قول همیشگی دوستان کاله سیاه (. جستجو موتور اول صفحه در سایت صفحا ت رتبه و  سئو %111 تضمین    .3

 ) یعنی سایت فروش یخچال را در کلمه آپارتمان باال می آورند ! (. کیوردها در محدودیت وجود عدم    .4

5.    Index  ؟(. ساعت چند سایت صفحا ت شدن ( 

 ) یعنی چی؟ (. مشکل گونه هر بروز صور ت در رتبه حفظ پشتیانی جهت مرتبط های بالگ سئو    .6

 .باشد می روز 361 طرح این زمان مد ت    .7

 ) من حرفی ندارم !(  نامحدود صور ت به سایت صفحا ت تمامی رتبه افزایش    .8

 Sand) کال صحبت های مربوط به  سایت وب ساختاری تغییرا ت اعمال از پس روز 24 سایت صفحا ت رتبه افزایش شروع    .9

Box  رسانی صفحا ت در گوگل و آپدیت سرور های پاسخی همگی داستان بوده ! کاش برای من کار می کردند (و توالی به روز 

 ) تا چند؟ چند تا لینک می خرید؟( PageRank افزایش    .11

 ) به به ( جو و جست های موتور از هدفمند ترافیک افزایش    .11

 امکان صور ت در منفی سئو طریق از رقبا حذف    .12

 ) هر کدام یک قاشق غذا خوری(یت های معتبر، شبکه های اجتماعی ، تاالرهای گفتگو و ...... سا وب در تبلیغا ت    .13

 ) قول داده اند ( مسئول پرسنل به سئو آموزش    .14

 تخصصی بالگ یک و سایت وب 2 سئو و طراحی    .15

را در بر نخواهد داشت. در طرح های  دیگر هزینه هیچ و میگیرد صور ت شده ذکر هزینه با ها فعالیت تمام است ذکر به الزم

 استاندارد در صور ت عدم مشکل فنی در ساختار سایت و یا هاستینگ شما افت رتبه شدید نخواهید داشت. 

 تومان 2601110111هزینه یکساله : 

 "پایان نقل قول 

امند، بر آن شدم این چند خط را برای راهنمایی آن عده نیز می ن پدر سئوی ایرانبا حضور چنین افرادی که در بازار که خود را 

از دوستان که در بال تکلیفی انتخاب شرکت و یا پیمانکار سئوی خود هستند بنویسم شاید کمکی در این راستای موفقیت سازمان 

 شما کرده باشم.
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 از اینجا شروع می کنیم.....

 الگورتیم و ها سایت وب بین زیاد بسیار رقابت خاطر به  روندی بسیار سریع داشته و هر روز در حال تغییر است. بازاریابی اینترنتی

 اکثر. هستند متفاوتی خدما ت ارائه به ناچار ها شرکت از بسیاری هستند، تغییر حال در همیشه که جو و جست موتورهای های

 زیر نکا ت زا استفاده با توانید می شما  بپرسند.شرکت های سئو . یا اینکه چه سواالتی از بگردند کسی چه نبالد به دانند نمی افراد

 . کنید انتخاب خود سایت وب برای را سئو شرکت بهترین

د ت زمان زیادی نیاز دارند. انتخاب کردن شرکت سئوی مناسب بسیار به اعتماد و آمادگی شما م به شدن موفق برای سئو فعالیت

هستند و  زامیال سئودر فعالیت های طوالنی مد ت بستگی دارد. بنابراین شما باید بدانید چه فعالیت های در رسیدن به موفقیت در 

 تهداش ویرال کمپین که خواهد می کسی هر  برای افزایش اطمینان شرکت ها را از نظر انجام این فعالیت های الزامی بررسی کنید.

 این تواقعی  (، امااگر در مورد بازاریابی ویروسی چیزی نمی دانید اینجا کلیک کنید.) کند جذب خود به را عظیمی ترافیک و باشد

 معموال تجربه دهد،این رخ آنها برای اتفاقی چنین اگر طور همین کنند؛ تجربه را چیزی چنین توانند می کمی تعداد که است

اب شرکت سئو به کمی تعقل و پیگیری روش های انتخ زمان در درست گیری تصمیم  .است سختی کار آن تکرار و بوده زودگذر

 که بشاید داشته توجه همیشه. کرد خواهد بیان شما به را زیادی مطالب شرکت زمینه پیش کردن چک  سئو مثبت نیاز دارد.

 .شود می محسوب شما اینترنتی تجار ت های فعالیت شکست یا موفقیت کننده مشخص شما، سئوی شرکت

 

تحلیل درباره وضعیت و سایت  کمی

 شما در موتور های جستجو

قبل از انتخاب شرکت سئو شما باید بدانید عملکرد فعلی سایت 

شما چطور است و چه رتبه ای در رتبه بندی موتورهای جست و 

 این به رسیدن برای سایت از پایه های تحلیل انجام. دارد  جو

 از استفاده با  انیدتو می شما. بود خواهد مفید بسیار اطالعا ت

 گوگل ظرن نقطه توانید می شما وسیله بدین. کنید تحلیل را خود عملکرد راحتی به  غیره و مستر وب گوگل مانند مجانی ابزارهای

به های متفاو ت وب سایت را مشخص کنید. این تحلیل به شما نشان می دهد که کلما ت کلیدی شما عملکرد درستی جن به نسب

ا اینکه مشکلی در لینک های سایت وجود داشته است یا خیر و یا اینکه مسایل دیگری که نقاط ضعف و قو ت شما را دارد یا خیر، ی

 مشخص می کنند را معلوم نمایید.
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 نیازهای خود را بشناسید

کردن  به مشخصبعد از تحلیل پایه از سایت تان باید مشخص کنید نیازهای سایت شما در محدوده سئو کدام است. تحلیل های پایه 

بعضی از نیازهای فوری وب سایت شما کمک می کند. شما باید نیازهای موجود در نتایج تحلیل را بررسی کرده و اولویت هر کدام را 

 "یا اینکه  ،"چرا بازدید کننده در سایت باقی نمی ماند"ی مثال تحلیل می تواند به چنین سواالتی پاسخ دهد که برا  مشخص کنید.

. شما در مرحله بعد مشخص می کنید که مثال بهتر است اول ترافیک افزایش پیدا کرده "باید ترافیک سایت را افزایش دهید؟آیا شما 

د بیشتر جذب وب سایت شوند و یا بالعکس شما در حال حاضر ترافیک مناسبی دارید تغییر پیدا کند تا افرا طراحی سایتو سپس 

نیازها شما یک برنامه خالصه شده از شرایط و  اولویت تعیین از بعد  و بهتر است کاری کنید که افراد جذب وب سایت شما شوند.

بهتری را انتخاب کنید. شرکت های  سازی بهینه پیمانکار یا  شرکت سئو نیازهای شرکت خواهید داشت که به شما کمک می کند

 سئویی برای شما مناسب خواهند بود که بتوانند به سواال ت اولویت بندی شده شما به بهترین نحو پاسخ دهند.

  

 شید.وضعیت مالی خود را در نظر داشته با

 مدیریت  صرفه جویی در هزینه ها یکی از عوامل فشار است که همیشه در

 هک کنند می مراجعه هایی شرکت به افراد اکثر  .شود گرفته نظر در باید تجار ت

 های قیمت که باشید داشته توجه باید شما اما. کند می درخواست کمتری پول

 لیلد همین  به  ایین تر است. ت به معنای عملکرد با کیفیت پاوقا اکثر تر، پایین

 . شود می محسوب بزرگ اشتباه یک فاکتوری چنین اساس بر قطعی تصمیم

 زیرا کند تضمین را عالی نتایج به دسترسی تواند نمی سئویی شرکت هیچ

 توانند نمی ها شرکت  .است تغییر حال در مدام جو و جست موتورهای الگوریتم

 همین برای  و جو را پیش بینی کنند. ور قطعی تغییرا ت موتورهای جستط به

 باعث که کنید کار شرکتی با هزینه، صرف از پس خواهید نمی شما. کنید دقت بسیار سئو های شرکت انتخاب در باید شما که است

ن احتمال یت هایی را پیدا کنید که بیشترشرک باید شما بنابراین. شود می شما اینترنتی بازاریابی های فعالیت افت یا تغییر عدم

 ایه روش از سئو های شرکت معموال  موفقیت را برای شما به همراه دارند) نه اینکه تنها این جمله را در تبلیغا ت خود بیان کنند(.

 .دهند می تضمین شما به روش بدین و کرده استفاده خود کار دادن نشان برای متفاوتی

 

موتورهای جست و جو می دهد، ریسک بزرگی می کند زیر مشتریان  یش عملکرد به خاطر بهینه سازیافزا قول که شرکتی هر 

 پیش زا استفاده با باید ها شرکت این ضمن در  خصوصیا ت و عملکرد متفاو ت داشته و الگوریتم ها نیز مدام در حال تغییر هستند.

یدا کنند. در غیر این صور ت آنها دهند تا بتوانند موفقیت دست پ انجام را هایی فعالیت جو و جست موتورهای آینده نسبی بینی

 هزینه کل خدما ت خود را دریافت نخواهند کرد. 
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 شما چقدر هر  .است مشتریان و سوددهی ها، هزینه زمان، رفتن هدر قیمت به ارزان سئو های شرکت خدما ت از کردن استفاده 

ی ئو داشته باشید، بهتر می توانید شرکت سئوینت، شرکت خودتان و شرکت های ساینتر وضعیت از تری هوشمندانه و تر جامع تحلیل

 را انتخاب کنید که باعث شکوفا شدن فعالیت های بازاریابی اینترنتی شما می شود. 

 

شما باید مشخص کنید که در ازای صرف هزینه، چه خدماتی به شما ارائه خواهد شد. بدین وسیله می توانید درک کنید که خدما ت 

 برای شما خواهد داشت.شرکت های متفاو ت چه ارزشی 

 !دارد ماش های خواسته با را تطابق بیشترین که کنید انتخاب را سئویی  شرکت 

شرکت های بزرگ سئو همیشه بهترین گزینه برای تجار ت شما محسوب نمی شوند. در بعضی از موارد، ممکن است شما برای فعالیت 

 رایب کوچک بسیار مشتری یک شما است ممکن  اوقا ت بعضی  ا ندارد.هایی هزینه پرداخت کنید که سایت شما هیچ نیازی به آنه

د و در موارد افراطی بالعکس نیز سئو کاران آزا بوده و بنابراین آنها توجه زیادی به شما نکنند. شرکت بازاریابی اینترنتی بزرگ یک

 را بزرگ های شرکت با اندازه هم تجربه آنها اما باشد، ارزان بسیار است ممکن خدما ت این اگرچه  شرکت های کوچک وجود دارند.

تیجه نداشته باشند، ن اگر کارکنان آن دانش کافی را اما کنید، انتخاب را کوچک شرکت یک قیمت، خاطر به است ممکن شما  .ندارند

 تقیم بین باید شما که است همین برای  به جای ارتقای سطح عملکردی شما، باعث ضعف و هدر رفتن پول و زمانتان خواهد بود.

 .کنید پیدا دست شرکت ترین مناسب به بتوانید تا کنید ایجاد تعادل یک شرکت دانش و

از فعالیت های سئو را ارائه کرده و تنها به یک جنبه مانند لینک بیلدینگ یا انتخاب کنید که ترکیبی مناسب  را شرکتی باید شما

 خدما ت برای کافی کاربر تجربه و سازی لینک محتوا، مدیریت قدر ت ، فنی الزاما ت شرکت  محتوا توجه نمی کند. مطمئن شوید که

 .دارد را شما سایت به رسانی

 

  شفافیت اهمیت ویژه ای دارد.

ه شریک شما شفافیت را در تمام مراحل کاری حفظ کند. در این رابطه باید شما ببینید که شرکت مورد نظر زیر بسیار مهم است ک

 را صادقانه به شما بیان می کند یا خیر:

 

 کلیدی کلما ت تعداد    •

 .اند شده تنظیم های فعالیت سایر و بیلدینگ لینک برای که هایی اکانت ورودی اطالعا ت به دسترسی    •

 .باشد داشته وجود شرکت عملکردی گزارشا ت تمام در جزئیا ت و شفافیت که شوید مطمئن    •
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یکی از چیزهایی که باید حتما قبل از انتخاب شرکت چک کنید، 

 از بعد  پیگیری گزارشا ت و اسناد موجود در رابطه با شرکت است.

 بررسی را ها شرکت سابقه باید شما مناسب، شرکت چندین انتخاب

 مهم بسیار. است تر مناسب شما برای شرکت کدام ببینید و کرده

 داشته تعهد آن به نسبت شرکت، انتخاب از بعد که است

مطمئنا شما نیز انتظار دارید که این شرکت متعهدانه با   .باشید

 مورد در شرکت آن با مذاکره بعدی مرحله   شما همکاری کنند.

 اگر. نکنید یشنهادپ را کم بسیار بودجه وقت هیچ. است بودجه

 مد ت طوالنی تعهد است بهتر است، خوب شما نظر مورد شرکت

 د.کنی همکاری آنها با و داشته آنها به نسبت

 

 انتخاب رد افراد شود می باعث مسئله این  سئو صنعتی بسیار متغیر است و تغییرا ت اساسی را در تاریخ خود به جای گذاشته است.

 از و تمتفا ترکیبی سئو صنعت  .کنند پیدا سختی موقعیت است، شده برابر چند سرعت این که حاضر حال در سئو های شرکت

 ا تتغییر اما شوند، می فروخته انجام قابل های روش عنوان به نیز هنوز ها روش این از بسیاری  .کند می ارائه را سئو های تاکتیک

 در سئو رسانی خدما ت که است شده باعث 2113 سال در گوگل مانند جو و جست موتورهای های الگوریتم توجه قابل و سریع

  .برود سوال زیر ها شرکت از بسیاری

 

 بیان این مسئله که ما وب سایت شما را به رتبه باالیی در موتور جستجو می رسانیم بسیار ساده تر از انجام چنین کاری است.

 

 کسب رتبه در صفحه اول بسیار مهم است!

. شود یم محسوب اینترنتی بازاریابی های فعالیت اصلی های اولویت از( لندینگ صفحه در البته)اول حهصف  طراحی و عملکرد موثر

یستی بسیار و غیره که ل یلدینگلینک بم ترکیبی از فعالیت ها شامل بهینه سازی محتوا، رسانه، ساختار وب سایت، انجا یعنی کار این

استاندارد با استفاده از روش های معمول و شناخته شده شامل اضافه کردن کلما ت  سازی بهینه  طویل از فعالیت های گوناگون است.

 بهینه" که قدیمی های روش در. شود می سایت شهر ت افزایش برای اجتماعی های رسانه از استفاده طور همین و  کلیدی و تگ،

 رسیدن  فرادا این گذشته ادعاهای از یکی  ه بودند.توج قابل بسیار نتایج این و شده مشخص سریعا نتایج کردند، می استفاده "ها ساز

 وجود یادعای چنین هنوز جاها از بعضی در هم باز اما اند، کرده پیدا تغییر بسیار ها الگوریتم اینکه با  .بود ماه یک طی اول رتبه به

سازی ها به نام سئوی منفی شناخته می  بهینه نوع این  .نیستند و نبوده بخش اثر زیادی زمان مد ت سازی بهینه نوع این اام  .دارد

شود و عالوه بر نتایج قابل توجه کوتاه مد ت، شما هزینه انجام چنین کاری را در طوالنی مد ت پرداخت خواهید کرد. این هزینه به 

هایی  روش چنین از شما اگر. شماست معمولی مشتری زیادی تعداد طور همین و متعهد ریانمشت اعتماد  معنای از دست دادن

استفاده کنید، موتورهای جست و جویی مانند گوگل ، بعد از آپدیت شدن شما را به عنوان تجار ت غیر قانونی اعالم کرده و شما باید 
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توجه رتبه در جست و جو ها(، یا حتی ممنوعیت فعالیت پرداخت  تاوان این موضوع را بوسیله اصالح کار خود )عالوه بر افت قابل

 کنید.

 

 انواع متفاوت شرکت های سئو

 در حال حاضر شرکت های سئو متفاوتی وجود دارند. ما سعی کرده ایم رایج ترین نوع این شرکت ها را برای شما توضیح دهیم:

 

 بازفروش ها

ی کنند، اما از آنجا که صد در صد کار آنها به صور ت او ت سورس است، هیچ جایی این شرکت ها در بستن قرارداد بسیار قوی عمل م

 تمرکز  ( و ادعاهای بزرگی می کنند.Pay Per Click)تبلیغا ت  PPCبرای انعطاف پذیری خدما ت وجود ندارد. آنها تمرکز زیادی بر 

 .دهند انجام سئو اینکه تا است ترافیک افزایش بر ها شرکت این عملکرد اصلی

 

 قدیمی های کوکی!

 ابقهس  شرکت های بزرگ که مشتریان زیادی در گذشته داشته اند، معموال چنین شرکت هایی هستند. این شرکت ها در نشان دادن

 ارائه انمشتری به پیچیده هایی گزارش دارند زیبا ظاهری که سئو های اسالید از استفاده با و بوده قوی بسیار خود سئو های فعالیت

جدید این صنعت شامل تغییرا ت الگوریتم  روندهای نظر از کمی دانش معموال ها شرکت این  .کنند جذب خود به را آنها تا دکنن می

 ها دارند.

 تقلید کننده ها

این شرکت های سئو معموال اندازه متوسط داشته و سعی می کنند 

شبیه شرکت های سئو بزرگتر باشند. هدف اصلی آنها کسب رتبه 

 هدف  لیست های سئو موجود و سر و صدا به پا کردن است.باال در 

 مسئله این  است؛ بیشتر سود و شهر ت به رسیدن نیز آنها نهایی

 مد ت کوتاه نتایج یا مشتری متوسط عملکرد قیمت به اوقا ت بعضی

ی بخش باال ها شرکت مانند سئویی گزارشا ت  شرکت این  .است

 تقلید کننده نام نهاد.دارند و به نوعی می توان آنها را شرکت 
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 همسایه ی پسرخاله من

 وی دوم درآمد منبع عنوان به فعالیت این و بوده سایت وب طراح معموال که شود می انجام  این نوع خدما ت در واقع توسط یک فرد

انش و منابع الزم برای بعضی از راهبردهای پایه سئو را مطالعه کرده اما د و دارند باالیی سخنوری قدر ت افراد این. شود می محسوب

 شرکت که تاس سئو های تکنولوژی از استفاده توانایی عدم ها شرکت این ضعف نقاط از دیگر یکی  دسترسی به نتایج پایا را ندارند.

 .کنند می استفاده بزرگ و متوسط های

 شرکت همسایه ی پسر عموی من

عموال در اطراف شرکت خودتان آنها را مشاهده می کنید. این این شرکت ها در واقع شرکت های سئوی بوتیک مانند هستند که م

افراد معموال با تعداد محدودی در تماس هستند که به آنها اجازه می دهد میزان محدودی فعالیت داشته و ورشکست نشوند. این 

 نای  ن هستند و تنها به طراحی و بازاریابی برای بقای خود بسنده می کنند.شرکت ها مدل کمی رسمی تر همسایه پسرخاله م

 .دارند سئو مورد در کمی تجربه  افراد

 کتاب دار ها

این هم یک قشر از بازار هستند. همه این دوستان دارای کتب زیادی در مورد سئو هستند و انتخاب ایشان بسیار به نظر عقالیی می 

درصد ایشان نیز از ترجمه کتاب های خارجی استفاده می کنند. ایشان همان همسایه  91بد نیستند ولیکن رسد. تمام این دوستان 

ها هستند که پیشرفت کرده اند و همان کتابی را که مطالعه کرده اند ترجمه و تایپ کرده اند و دعا کنید مثل روش های کتاب 

 د زیر یک سقف برد ولیکن بسیار باید به این قشر دقت کرد.(هایشان جلو بروند !) البته همه کتابدار ها را نمی شو

 شرکت هایی که باید از آنها دوری کنید

 قول ماش به ها شرکت این  این نوع شرکت ها می توانند انواع متفاو ت داشته باشند اما حتما باید از بکار گرفتن آنها خودداری کنید.

جو و وعده های متفاو ت از نظر فعالیت هایی می دهد که تمامی آنها برای شما  ورهای جست وموت زیادی تعداد در باال های رتبه

 این برای را دستورالعملی کنند می ادعا آنها. است حتمی آن11 رتبه که کنند می را ای صفحه ساختن ادعای  مفید نخواهند بود.

 یست! ن طور این اصال. دارند خبر آن از خودشان تنها که دانند می کار

 

( آنها back link) لینک بک استراتژی   این شرکت های ظاهر باز ، از روش های سئو منفی و غیرقانونی استفاده می کنند.معموال

می تواند سئوی سایت را در طوالنی مد ت تخریب کند. همین طور اگر محتوای بالگ یا مقاال ت بازار را در اختیار آنها قرار دهید نیز 

 نییع این. ) شماست شهر ت و اعتبار همیشگی دادن دست از ها شرکت این با همکاری نتیجه موارد ینبدتر در  بیچاره خواهید شد.

 !( ایران بازار درصد 95
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 شرکتی که به دنبال آن بوده اید

ک ه اشترااز ب ترسی که کنند می ارائه شما به شفاف استراتژی آنها  این شرکت سابقه درخشانی داشته و مشتریان آن واقعی هستند.

 گذاشتن آن با شما ندارند.

 

 .دارد نیاز دانش و تجربه مهارت، به آن اجرای  !نیست راز یک استراتژی 

 

این مسئله بوسیله اطالعاتی معتبر و غیر پیچیده ای تقویت می شود که شما می توانید به راحتی آن را درک کنید. یکی از مهار ت 

تژیی است که برای شما بکار خواهند برد. آنها رسانه های اجتماعی و ترکیب های این شرکت ها توضیح ساده و قابل درک استرا

چندگانه سئو را به شکل یک استراتژی سئو ترکیب خواهند کرد. شما می توانید سابقه آنها و موارد خاص را مطالعه کرده و ارزش 

وگل آنالیتیک )و نه نرم افزار با ظاهر زیبا اما پیچیده( آنها را تشخیص دهید. همین طور این افراد از اطالعا ت تحلیلی مانند اطالعا ت گ

استفاده می کنند تا نتیجه فعالیت های خود را نشان دهند. بدین وسیله مشتری به آنها اعتماد کرده و مطمئن می شود که فریب 

گوریتم ها خبر دارند. به عالوه تمام تغییرا ت ال از و کرده استفاده محتوا انتشار و سئو استانداردهای از ها شرکت این  نخورده است.

هزینه های پرداخت شده به شکلی مشخص و قابل درک ثبت خواهد شد. وب سایت آنها شبیه مغازه بقالی نیست که بخواهد تنها 

 پول در بیاورد.
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 چطور موفقیت سئو را اندازه گیری می کنید؟

جست و جو، و آمار کسب لید/کانورژن اندازه گیری می شود. البته  موفقیت سئو از طریق گزارش ترافیک، رتبه بندی در موتورهای

ساده ترین راه بررسی این مسئله است که آیا در ازای صرف هزینه خود، درآمد و نتیجه کسب کرده اید یا خیر. اگر شما از وضعیت 

)اثربخشی  ROI ببیند اینکه برای  ت.پیش از سئو و بعد از آن گزارش واضح داشته باشید، محاسبه چنین مسئله ای اصال سخت نیس

سرمایه گذاری( خوبی داشته اید یا نه می توانید به آمارهای باال مانند میزان ترافیک خود نگاه کرده و ببینید آیا تغییرا ت در روند 

 پس ید،ا گرفته قرار  باالتر های رتبه در شما و شده بیشتر سودهی و درآمد باعث تغییرا ت این بهبود اگر  مثبت بوده است یا خیر.

 .دهید ادامه را خود سئوی شرکت با همکاری است بهتر و کرده موفقیت ادعای توانید می

 رسانی روز به از داشتن آگاهی اساس بر امروزه موفق سئو  تجربه کرده است. 1991دهه  اوایل از را زیادی تغییرا ت سئو های روش

 ماسپ با مبارزه برای مناسب های گام برداشتن و  جو، و جست موتورهای بندی رتبه روندهای به واکنش و نظار ت ها، الگوریتم های

 چنین وسئ شرکت که باشید داشته انتظار باید شما  ی آید.م بدست( گوگل مانند جو و جست موتورهای دیدگاه از)شما سایت وب در

 . باشید داشته را ها فعالیت این انجام دلیل و اآنه های فعالیت درک توانایی باید نیز شما اما دهد، انجام شما برای کاری

 

برای توسعه عملکرد خود بسیار  و کرده استفاده جستجو های موتور با بازاریابی های کمپین از حاضر حال در ها تجار ت  از بسیاری

  به شرکت های خارج از سازمان خود وابسته هستند.

 بگذریم.....

 

 از بعد. اند نداشته تمرکز اینترنتی های کمپین بر واقعا طور همین و  تی فعالیت نداشتهاکثر تجار ت ها در صنعت تجار ت اینترن

های متفاو ت شما باید بررسی کنند که آیا کادر موجود در شرکت  شرکت بازاریابی های بخش اجرایی، مدیران با جلسه برگزاری

چیزی است  12البته بازاریابی با موتور های جست و جو یکی از توانایی تطابق و انجام دادن فعالیت های سئوی شما را دارد یا خیر. 

 شما در کار با این سیستم خارجی باید در نظر بگیرید. شرکت مناسب باید توانایی اداره کردن فعالیت های مختلفی را داشته باشد.

مراجعه کرده تا بتوانند کمپین های بازاریابی  مشاوره بازاریابی های شرکت به هستند ناچار امروزه های شرکت از بسیاری نتیجه در 

 برای ار مناسب شرکت اگر البته – باشد داشته همراه به زیادی سود تواند می گیری تصمیم این  اینترنتی خود را مدیریت کنند.

 .بود خواهد مالی فجایع و زمان رفتن هدر معنای به بد های شرکت انتخاب  .کنید انتخاب همکاری

ا در باال برای شما توضیح دامد و کمی با بازار سئوی ایران آشنا شدید. قصد دارم در ادامه نکته وار شرکت های مقابل ر کاری اصول

 را مناسب شرکت زیر، نکته 12 از استفاده با توانید می شما  سب خود را پیدا کنید.رو را شناسایی نمایید و شرکت و پیمانکار منا

 اطمینان حاصل کنید: خود موفقیت از و کرده انتخاب
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 اندازه بودجه سئو ی خود را در نظر بگیرید

میلیون تومان  1آیا شما برای فعالیت های سئوی خود ماهانه 

 خواهید می چقدر  مان؟یلیون توم 51 یا کنید می صرف  هزینه

 زمان در شما که است حیاتی شروع نقطه این  کنید؟ خرج آینده در

 هزار 511 زیر  دارید انتظار اگر. گیرید بکار توانید می جو و جست

 بود خواهند مایل ها شرکت از کمی تعداد کنید، خرج ماه در تومان

یه های همسا کار سئو همان با است بهتر پس – کنند کار شما با

میلیون تومان باعث می شود شما  5خود کار کنید. بین یک تا 

 انتخاب های بهتری داشته باشید. 

 

بسته به هزینه ای که شما ارائه خواهید کرد، شرکت های بزرگتری نیز تمایل همکاری به شما خواهند داشت. البته تعیین بودجه 

در ضمن استخدام شرکت بزرگتر همیشه به معنای عملکرد بهتر  الزم برای هماهنگ کردن فعالیت های شما بسیار مهم است. و

 نیست.

 

 از مشتریان قبلی شرکت های مشاوره سوال کرده، و آنها در موتورهای جست و جو بررسی کنید.

ود ش مطمئنا پاور پوینت یکی از بهترین و ساده ترین ابزارهای موجود است. هر شرکتی می تواند یک پاورپوینت بسازد که باعث می

شما فکر کنید از به روز ترین فن آوری ها استفاده کرده و می تواند با استفاده از برنامه های متفاو ت فعالیت های شما را بهینه سازی 

( . بنابراین بهتر است شما گول ظاهر این برنامه را نخورید. شما باید از مشتریان قبلی این شرکت سوال هایی  :(  کنند) مثل ما

 سبک برای الزم کلیدی کلما ت شرکت این آیا  نحوه عملکرد خود این شرکت را در موتورهای جست و جو بررسی کنید.پرسیده و 

. کنید هبسند شرکت ادعاهای به نباید تنها    دارد؟ رقابتی قابلیت و بوده هدفمند آنها های فعایت آیا  است؟ کرده انتخاب را مشتری

 ی کنید.را بررس متفاوتی های جنبه باید شما
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 مشخص کنید کدام مدل قیمت گذاری برای شما بهتر است.

 دو مدل تعیین قیمت برای مشاوره در صنعت بازاریابی با موتور های جستجو وجود دارد: 

 

 ثابت ماهانه مقدار     •

 ( رتبه کسب)  عملکرد بر مبتنی های هزینه      •

 

 ی شوند.مشخص کنید کدام خدمات ارائه شده و کدام خدمات رد م

 قیمت نتعیی و کلیدی کلما ت خواهند می تنها بعضی  .ندارند  یکسان فعالیت مشاورین و  تمام شرکت های بهینه سازی وب سایت

 عناصر مامت در نیز ها شرکت بعضی و کنند می فراهم شما برای نیز لندینگ صفحه حتی و آنها متن و تبلیغا ت  سایرین. دهند انجام

د کلما ت کلیدی، قیمت ها، صفحا ت لندینگ، تبلیغا ت متنی، ردیابی، تحلیل و گزارش و غیره( را کنترل ما )ماننش های کمپین

 ادرک شامل شما منابع اگر  خواهند کرد. شما باید بررسی کنید که الزاما ت شما چیست و کدام خدما ت برای شما الزامی خواهند بود.

  تی با خدما ت طراح وب ندارید.ی به شرکنیاز دیگر شود، می وب دهنده توسعه و طراح

 

 طوالنی مدت خود را مشخص کنید. SEMاستراتژی 

درصد بودجه  5آیا بازاریابی با موتور های جستجو همیشه کمتر از 

 بودجه از آن سهم آیا  بازاریابی شما را به خود اختصاص می دهد،

 که کند مشخص باید سوال این جواب  کرد؟ خواهد پیدا افزایش

 سازی بهینه های شرکت در را خود همکاری خواهید می شما آیا

 می شما اگر که کنم می پیشنهاد من. خیر یا دهید گسترش

 شرکت داخل در را کار این برای الزم داخلی منابع  های جستجو خود را گسترش دهید، موتور با بازاریابی های فعالیت خواهید

ود استفاده کنید و کادر خ خدما ت مشاوره ای سئو از توانید می شما. بگیرید ادی را هایی فعالیت چنین کنید سعی و کرده استخدام

 را آموزش دهید.

 اگر و داشته دادن انجام برای تری مهم های فعالیت شما اگر  .دارد بستگی شما  البته باز هم این مسئله به میزان بودجه در اختیار

این  اساس از باید  شما صور ت هر در. کنید همکاری خارجی های شرکت با توانید می دارید، را کاری چنین انجام برای الزم بودجه

 تکار آگاهی داشته باشید تا بتوانید از صحت کار اطمینان حاصل پیدا کرده و مطمئن شوید که هزینه ها را در راستای مناسبی پرداخ

 می کنید. مشاور شما نقش عمده در این مورد خواهد داشت.
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 به دنبال تخصص های ویژه باشید

 از مسئله نای البته  اگر شما یک وکیل و متخصص دیه هستید، باید کسی را استخدام کنید که با صنعت و حرفه شما آشناتر باشد.

 آنها است بهتر اما کنند، نمی کار صنف یک با تنها جستجو های ورموت با بازاریابی های شرکت تمام زیرا شود نمی محسوب الزاما ت

 ینی بسازد که تجار ت شما توانایی استفادهکمپ باید شما نظر مورد شرکت  .باشند داشته شما خاص صنعت در بیشتر چه هر تجربه

 از آن را داشته باشند.

 

 درک تفاوت بین شهرت فروش و شهرت اعتباری

طعمه برای کسب مشتری فرستادن یک متخصص مجرب برای کسب مشتری و بعد استفاده کردن از کارمندان یکی از روش های ارائه 

بدون تجربه برای انجام دادن کارهای آن شرکت است. اگر شما می خواهید بر اساس کیفیت کارمندان شرکت مشاوره تصمیم گیری 

 عضیب البته  مسئول مدیریت کردن فعالیت های هر روزه شماست.کنید، مطمئن شوید که شما با کادری مالقا ت می کنید که واقعا 

ار کردن با کارمندان کم تجربه می تواند فوایدی نیز برای شما به همراه داشته باشد. البته شما باید قدر ت ک( اوقا ت اکثر نه) اوقا ت

 .کنید بررسی خوبی به را آنها مدیریت و  نوآوری

 

 می تواند مهم باشد.فاصله شما تا شرکت مشاوره و اجرا 

 شاید نیتلف مشاوره  اگر شما در تهران باشید، نمی توانید از شرکت مشاوره ای استفاده کنید که در شیکاگو قرار دارد، یا حتی کرج.

 رد قدیمی مثال یک. داشت نخواهد جایگزین هیچ مشاوره شرکت های فعالیت بر مستقیم نظار ت و رو در رو جلسا ت اما باشد، موثر

بود و نمی توانست هیچ ایمیلی  شده ایمیل در مشکل دچار 2111 سال در یاهو مشتریان از یکی ". هست مورد این در ترنتاین

ستم ه "رد وود سیتی"دریافت کند. بعد از چندین ایمیل به یاهو نتوانست مشکل خود را حل کند. او ایمیلی به یاهو زد که من در 

یل ایم "رست نشود، به دفتر شرکت یاهو مراجعه کرده تا شخصا شکایت کرده و جواب بگیرم.ساعت آینده ایمیل من د 24و اگر تا 

 .کنید درک را فعالیت بر مستقیم نظار ت ارزش توانید می شما حال  ساعت درست شد. 2او در کمتر از 

 

 مدت زمان، هزینه ها و وظایف مشخص شده در قرار داد

ابت ث آن در ها هزینه و داده پوشش را وظایف تمام شما ساله یک داد قرار آیا  ل بخوانید!حتما قبل از امضا کردن، قرارداد را کام

 ادقرارد نکا ت تمامی از  هستند؟ آیا شرکت مشاور در مقابل گرفتن سهمی از سود، هزینه های کمتری دریافت می کند؟ شما باید

 .کنید امضا را قرارداد سپس باشید، داشته کامل درک
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 کت مقابل را بررسی کنید.ادعاهای شر

اولین صفحه جست و جوی گوگل "ادعاهایی مانند 

مطمئنا  "تومان 511111، فقط تضمین می شود

ادعایی دروغین خواهد بود و یک جای کار خواهد لنگید. 

بسیاری از شرکت هایی که چنین ادعاهایی دارند، از شما 

می خواهند تا بعد از پرداخت هزینه های کم، از روش 

ی سئو منفی و یا خرید تبلیغ در صفحه جست و جو ها

به این رتبه ها دست پیدا کنید. پس شما نباید ادعاهای 

افراد را جدی بگیرید. تنها از طریق بررسی مشتریان، 

 که شوید مطمئن توانید می  عملکرد و جلسا ت رو در رو

آیا توانایی برآورده کردن  و بوده واقعی شرکت ادعاهای

را دارد یا خیر. در صور ت توسعه فعالیت  انتظارا ت شما

ها، شما هزینه ها و زمان ارزشمندی را صرف همکاری 

با چنین شرکت هایی خواهید کرد، بنابراین بهتر است 

قبل از ایجاد رابطه طوالنی مد ت بیشتری بررسی های 

 ممکن را انجام دهید.

 
 

 د یا خیرمشخص کنید که آیا شرکت مشاور خدمات خود را اوت سورس می کن

بعضی از آژانس ها تنها یک دفتر دارند و تمام خدما ت خود را به دیگران می سپارند)او ت سورسینگ(. آنها ادعای استفاده از فن آوری 

ها و تکنیک های به روز را دارند اما تنها کار شما را مدیریت کرده و تمام فعالیت های آنها وابسته به افراد و شرکت های دیگر است. 

اد داشته باشید که شما باید حتما با کسانی مالقا ت کنید که مسئول مستقیم مدیریت کردن فعالیت های شما هستند. بنابراین به ی

 شرکت های او ت سورس شما را در خطر ارائه خدما ت بی کیفیت یا ضعیف قرار دهند.
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 بعد از ختم قرار داد چه می شود؟

 اآنه با همکاری از کنید، می تمام را خود قرارداد شما که زمانی اما  ر مناسب هستند.بعضی از افراد و شرکت ها برای همکاری بسیا

 شده ذفح گوگل از شما سایت وب بینید می قرارداد، اتمام از بعد کنید، برقرار رابطه هایی شرکت چنین با اگر. شد خواهید پشیمان

قرار داد پیش از امضا را به یاد بیاورید. شما می توانید با عدم امضا کردن داشته است. البته بازهم مسئله خواندن  باالیی بسیار افت یا و

 افیاض هزینه گونه هر بیان ، مشکال ت این از  چنین قراردادهایی از ضرر خوردن پیشگیری کنید. بهترین راه برای خودداری کردن

داده)شامل لینک، گزارشا ت و غیره( را در قرارداد مشخص  شما می توانید حذف یا نگهداری هر گونه  .است داد قرار اتمام از بعد و قبل

 . ریداز یک شرکت مشاوره بازاریابی اینترنتی کمک بگیکنید. می توانید برای مشخص کردن دقیق این فرآیند 

البته نکا ت زیادی در زمان عقد قرارداد و انتخاب شرکت مشاوره وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها انتخاب هر چه 

 ید:کن رعایت شرکتها انتخاب در را اساسی نکته سه باید شما اما  موثرتری از شرکت های موجود داشته باشید.

 بپرسید سوال زیاد( 1 

 بشناسید را دخو تجار ت( 2 

 .بخوانید کامل را قرارداد( 3  

 . باشید داشته آنها از مناسبی بررسی باید شما تنها دارند، وجود شما به کردن کمک برای زیادی های شرکت  

 

در آخر، توجه داشته باشید که شما نباید تمام کارها را به شرکت سئو واگذار کرده و کنار 

 رد نیز شما اگر. گیرد انجام شراکتی صور ت به باید شما ورسس او ت های فعالیت تمام  بشینید.

واهد خ بیشتری های موفقیت به رسیدن توانایی شما سئو شرکت باشید، داشته شرکت ها فعالیت

 بهتر البته  .کنید مشور ت شرکت با موجود های فرصت و ها ایده تمام مورد در باید شما  داشت.

 و کرده مشور ت آنها با را نظرا ت و ها ایده شما است بهتر  .نکنید دخالت سئو شرکت کار در است

ارد زیادی برای رسیدن به موفقیت وب سایت مو مطمئنا  .شود می شما دو هر ارتقای و موفقیت باعث که بسازید قوی شراکتی رابطه

ز کمک می کند زیرا شما از وجود دارد. بنابراین همیشه همکاری با کسی که تجربه کافی در زمینه های تخصصی دارد به شما نی

ه می دانند چ افراد این  تجربه عملی وی استفاده کرده و می توانید با ایده های مناسب همراه با عملکرد عالی به موفقیت برسید.

چیزی برای وب سایت شما اثربخشی داشته و چه چیزی ضرر به بار خواهد آورد. بنابراین شما باید شرکتی را استخدام کنید که 

د با دقت انتخاب کنی"جربه کافی را داشته و با فعالیت های شما نیز تطابق دارد و از استانداردهای مورد قبول استفاده می کند. ت

 "دوستان!

 با من تماس بگیرید . اگر نیازی به کمک من بود همیشه خوشحال خواهم شد.

 شاد و موفق باشید
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