بهترین راه افزایش بازدید سایت به صورت رایگان
نویسنده :علی اکبر فرج
شــرکت هــای بــزرگ مثــل اپــل و خیلــی از شــرکت هــای مرجــع قبــل از اینکــه محصــول
یــا خدمتــی را عرضــه کننــد آن محصــول را بارهــا و بارهــا تســت مــی کننــد .اگــر
شــما محصولــی داریــد یــا جــز شــرکت هــای خدماتــی هســتنید بهتــر اســت بــرای
اینکــه ضــرر نکنیــد بــه دنبــال افزایــش بازدیــد ســایت بــه صــورت رایــگان باشــید تــا
محصــول خــود را تســت کنیــد .در ایــن مقالــه در رابطــه بــا اشــتباهات رایــج و راه هــای
عملــی و کاربــردی افزایــش بازدیــد ســایت بــرای تســت محصــول مــی پردازیــم.
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اشتباهی که ممکن است سایت شما را نابود کند.

نرم افزار افزایش بازدید سایت به صورت رایگان
بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار هــا بازدیــد ســایت شــما بــه صــورت غیــر واقعــی افزایش
پیــدا مــی کنــد .امــا گــوگل از کجــا مــی فهمــد کــه شــما از راه هــای غیــر واقعــی بــرای
افزایــش ترافیــک ســایت خــود اســتفاده کــرده اید؟
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گــوگل مثــل یــک انســان فکــر و عمــل مــی کنــد .گــوگل پارامتــر هایــی مثــل میــزان
مانــدن بازدیــد کننــدگان در ســایت و میــزان فعالیــت را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهنــد.
بــه نظــرم گــوگل در مواجــه بــا ســایت شــما ایــن ســواالت را از خــودش میپرســد؟
•

چند نفر در صفحه اول (گوگل) بر روی سایت شما کلیک می کنند؟

•

بازدید کنندگان چقدر در سایت می مانند؟

•

این مطلب چقدر از دید بازدید کنندگان جذاب است؟

•

این بازدید کنندگان بیشتر از کدام کشور ها هستند؟

•

آیا عملی در سایت انجام می دهند؟

•

چند سایت معتبر این صفحه از سایت را توصیه کرده اند؟

پــس نــرم افــزار افزایــش بازدیــد ســایت بــه صــورت رایــگان ممکــن اســت ســایت
شــما را نابــود کنــد.
بهترین راه افزایش بازدید سایت به صورت رایگان
باال بردن بازدید سایت در گوگل
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مــی خــوام یــک مــدل جــذاب بهتــون معرفــی کنــم کــه شــاید بارهــا بــا آن قبــا روبــرو
شد ید .
فــرض کنیــم شــما ســیر هســتید و بهتــون یــک تکــه پیتــزای رایــگان تعــارف کننــد.
پیتزایــی داغ بــا خمیــر نــازک .همــراه بــا پنیــر فــراوان کــه وقتــی اونــو از تــوی ظــرف
بــر میداریــد پنیــر آن کــش میــاد .بــه نظرتــون میتونیــد از آن تکــه بگذریــد؟ مــن کــه
اصــا نمیتونــم.

افزایش بازدید واقعی
بیاییــد بــرای کســب و کار خودتــون چنــد تــا تکــه پیتــزای رایــگان واقعــی تولیــد کنید.

منظــورم خــود پیتــزا نیســت یقینـ ً
ـا ،بــه مثــال هــای زیــر توجــه کنید.
•

مثــا اگــر دنــدان پزشــک هســتید بیاییــد آمــوزش بدیــد کــه بعــد از دنــدان
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کشــیدن چــه غذایــی بخوریــم .یــا چــه چیــزی بنوشــیم کــه درد دنــدان کمتــر حــس
بشــه .فــردی کــه ایــن مطلــب را در گــوگل مــی خوانــد حتمــا دیگــر صفحــات ســایت
دنــدان پزشــکی را مــی خوانــد.
•

مثــا اگــر برقــکار ماشــین هســتید و بــه دنبــال کارهــای خدماتــی هســتید .بایــد

مــردم را مطلــع کنیــد کــه از کجــا بفهمنــد اگــر مشــکلی بــرای خــودرو بــه وجــود آمــد
مشــکل برقــی دارد یــا خیــر .و یــا از کجــا از ســامت برقــی خــودرو خــود اطمینــان
حاصــل کننــد.
•

مثــا اگــر نقــاش هســتید و مــی خواهیــد نقاشــی هــای خــود را در اینترنــت

بفروشــید بیاییــد بــه معرفــی نمایشــگاه هــای نقاشــی بپردازید و خــود در آن نمایشــگاه
هــا حضــور یابیــد.
مــن در مقالــه آمــوزش رایــگان ســئو دقیقــا گفتــم کــه چگونــه یــک مطلــب پــر بازدیــد
بــرای مخاطبیــن خــود بنویســید.
البتــه ایــن بازدیــد واقعــی نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما بــه صــورت مرتــب تولیــد
محتــوا کنیــد .ولــی اگــر در ســایت خــود تصمیــم بــر ایــن گرفتــه ایــد کــه ماهیانــه یک
مطلــب درج کنیــد بهتــر اســت از تبلیغــات پولــی در گــوگل اســتفاده کنیــد تــا ترافیــک
ســایت خــود را افزایــش دهیــد .ولــی در نهایــت بــه مــدت محــدودی در صفحــه
نخســت قــرار خواهیــد گرفــت
همین االن تصمیم بگیرید و کار را آغاز کنید
چــون شــما متخصــص ایــن کار هســتید حتمــا در کمتــر از  ۲ســاعت مــی توانیــد یــک
مطلــب چنــد پاراگرافــی تولیــد کنیــد.
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همانطــور کــه میبینــد بــه راحتــی مــی توانیــد مطالــب رایگانــی تولیــد کنیــد کــه بــا
اســتفاده از آن هــا بازدیــد ســایت خــود را افزایــش دهیــد.
بعــد از اینکــه متوجــه شــدید کــه چــه مقالــه ای بایــد بنویســید شــروع بــه مقالــه
نوشــتن نکنیــد.
باال بردن آمار بازدید به صورت رایگان
قبــل از نوشــتن مقالــه بایــد عنــوان آن را انتخــاب کنیــد .نکتــه اینجاســت کــه عنــوان
بــر اســاس کلماتــی نوشــته مــی شــود کــه مخاطــب آن هــا را جســتجو مــی کنــد .شــما
مــی توانیــد  ۱۰۰کلمــه کلیــدی کســبو کار خــود را رایــگان از مــا دریافــت کنیــد.
بعــد از اینکــه لیســت کلمــات کلیــدی خــود را مشــخص کردیــد مــی توانیــد از نمونــه
عنــوان هــای زیــر یــک عنــوان جــذاب انتخــاب کنیــد.
آیا شما هم می خواهید فقط در ………… ، ..موفق به …………………………… .شوید؟
مثــال :آیــا شــما هــم مــی خواهیــد فقــط در نیــم ســاعت  ،موفــق بــه ســاخت کیکــی
خوشــمزه شــوید؟
…………………………………….
کدام را ترجیح می دهید؟ ……………… ..یا ……………………..؟
مثــال :کــدام را ترجیــح مــی دهیــد؟ بازاریابــی اینترنتی(غیــر حضــوری) یــا بازاریابــی
حضــوری تــو ایــن گرمــا؟
چگونه می توان مقاله و مطالب رایگان در حوزه خودمان را تهیه کنیم؟
•

از مقاالت و مطالب انگلیسی زبان در حوزه کاری خودتان استفاده کنید.

•

به نویسندگان و متخصصین این حوزه واگذار کنید.

•

در اینترنت جستجو کنید.
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انتشار مطلب
بعــد از اینکــه مقالــه را نوشــتید کافیســت آن را منتشــر کنیــد .مهــم تریــن کاری کــه
پــس از انتشــار مطلــب بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه آدرس مقالــه تــازه منتشــر
شــده را ســریع بــه گــوگل اطــاع دهیــد.

رقبان شما این کار را انجام نمی دهند
خیلــی از مدیــران وب ســایت بــه ایــن بــاور هســتند کــه گــوگل بعــد از مدتــی کار
ایندکــس را انجــام مــی دهــد و دیگــر نیــازی ندارنــد کــه آدرس صفحــه جدیــد را بــه
گــوگل اطــاع دهنــد.
مطلع کردن گوگل از مقاله تازه منتشر شده دو مزیت زیر را دارد:
.1

اگــر کســی از مطالــب ســایت شــما اســتفاده کــرد گــوگل آن را جریمــه میکنــد

زیــرا ایــن مطلــب زودتــر در ســایت شــما درج گردیــده اســت.
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.2

بــا اطــاع دادن بــه گــوگل شــما مــی توانیــد خیلــی ســریع تــر بــه نتایــج گــوگل و

در صفحــات اول راه پیــدا کنیــد .زیــرا اگــر ایــن کار را نکنیــد رونــدی نســبتا طوالنــی (۱۰
یــا  ۱۵روزه) طــی مــی شــود تــا گــوگل مطلــب منتشــر شــده در ســایت شــما را ببینــد.
چگونه به گوگل اطالع دهیم که ما یک مقاله درج کردیم؟
.1

وارد گوگل وب مستر تولز شوید.

از ســمت راســت بــاال روی  SIGN INکلیــک کنیــد و در صفحــه بعــد نــام کاربــری و
گــذرواژه اکانــت گــوگل خــود را وارد کنیــد.
بعد از وارد شدن با همچین صفحه ای روبرو می شوید.
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بــر روی نــام ســایتی کــه قبــا ثبــت کردیــد کلیــک کنیــد .و در نهایــت از منــوی ســمت
چــپ از  Crawlبــر روی  fetch as googleکلیــک کنیــد.

بعد از وارد شدن به قسمت  fetch as googleبا صفحه زیر مواجه می شوید.
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در اینجــا آدرس مطلبــی کــه منتشــر کــرده ایــد وارد کنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید
فقــط آدرس بعــد از ســایت خــود را کپــی کنیــد .و در نهایــت بــر روی  FETCHکلیــک
کنیــد .بــا صفحــه زیــر مواجــه مــی شــوید.

نکتــه :شــاید براتــون ســوال پیــش بیــاد کــه عالمــت  /در  pathچیســت .مــن صفحــه
نخســت ســایت را بروزرســانی کــردم و بــا ایــن کار مــی خواهــم بــه گــوگل اطــاع
بدهــم کــه ســریع تــر ایــن آدرس را ایندکــس کنــد .منظــور از ایندکــس بروزرســانی یــا
ایجــاد یــک صفحــه جدیــد و اعــام آن بــه گــوگل اســت.
در این مرحله باید بر روی  Request indexingکلیک کنید.
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 Crawl this URL and its direct linksرا انتخــاب کنیــد تــا تمــام صفحــات ســایتتان
در گــوگل ایندکــس شــود .بــه یــاد داشــته باشــید ایــن دســتور را در مــاه تنهــا مــی
توانیــد  ۳بــار اســتفاده کنیــد .امــا  Crawl only this URLرا مــی توانیــد بــه هــر
تعــداد کــه بخواهیــد اســتفاده کنیــد .البتــه روی تیــک  I’m not a robotکلیــک کنیــد
بعــد از زدن  Goچنــد دقیقــه بایــد صبــر کنیــد تــا گــوگل ســایت شــما را ایندکــس کنــد.
ایــن رونــد ممکــن اســت گاهــی افزایــش یابــد.
االن مقالــه شــما در گــوگل بــه ثبــت رســیده اســت .و االن بایــد بازدیــد کننــده را بــه
ســایت خــود هدایــت کنیــد.
یادتونــه راجــع بــه یــک تکــه پیتــزا صحبــت کردیــم؟ االن نوبــت بــه ایــن میرســه کــه
بــه مــردم بگیــد کــه یــک تکــه پیتــزای رایــگان داریــد.
در این مرحله چه باید کنیم؟
در ایــن مرحلــه احتیــاج بــه معرفــی آن مقالــه رایــگان داریــد .شــما مــی توانیــد از
شــبکه هــای اجتماعــی بــرای معرفــی آن مقالــه اســتفاده کنیــد.
بــرای اینکــه بــه معرفــی ایــن تکــه پیتــزا بپردازیــد کافیــه کــه مشــخصات مقالــه
رایگانتــان را در معــرض دیــد مخاطبــان قــرار دهیــد.
یــک پســت در اینســتگرام ،فیــس بــوک ،توییتــر و … .مــی توانــد باعــث شــود کــه
مخاطبیــن مقالــه شــما را ببیننــد و راجــع بــه آن بــا هــم صحبــت کننــد.
بــرای ایجــاد یــک متــن معرفــی مــی توانیــد از متــن ،ویدیئــو ،صــوت ،عکــس نوشــته،
اینفوگرافیــک و … اســتفاده کنیــد.
مطلبــی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی اینســتگرام منتشــر میکنیــد خصوصیــات زیــر را
بایــد داشــته باشــد.
•

در کپشن دلیل خواندن مقاله را بنویسید.
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•

در کپشــن مقالــه مــی توانیــد بنویســید کــه عنــوان مقالــه را در گــوگل جســتجو

کنیــد و آن را بخوانیــد.
•

در عکس نوشته از عنوان مقاله استفاده کنید.

•

در عکــس نوشــته حتمــا از کلمــه مقالــه رایــگان یــا آمــوزش رایــگان اســتفاده

کنیــد.
آنالیز بازدید سایت
بازدید سایت خود را چگونه بررسی کنیم؟
اگــر ســایت شــما وردپرســی اســت از افزونــه  wp statisticsاســتفاده کنیــد .بــا
اســتفاده از ایــن افزونــه مــی توانیــد:
•

تعداد ورودی های گوگل ،بینگ و باقی موتور های جستجو را رصد کنید.

•

پر بازدید ترین صفحه سایت خود را شناسایی کنید

•

لیست بازدید کنندگان همراه با آیپی و کشور آنان

ولــی ایــن آمــار دقیــق نیســت و اگــر بخواهیــد آمــار دقیقــی از ســایت خــود اســتخراج
کنیــد پیشــنهاد میکنــم از گــوگل آنالیتیکــس اســتفاده کنیــد.
جمع بندی مقاله ” بهترین راه افزایش بازدید سایت به صورت رایگان “
بــا توجــه بــه مطالــب توضیــح داده شــده دریافتیــم کــه نبایــد از نــرم افــزار هــای
افزایــش بازدیــد ســایت اســتفاده کنیــم .در عــوض بهتــر اســت کــه مطالبــی بنویســیم
کــه بــه مخاطــب کمــک کنیــم و مطالــب رایــگان در اختیــار او قــرار دهیــم.
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