چرا انجام سئوی خوب گران است ؟
چنانچه واقعا خواهان بهبود سئوی وب سایت خود هستید  ،بنابراین باید بهترین و
بروزترین روش های موجود را بکار برید  .در این اینفوگراف شرح خواهیم داد که چرا
روش های ارزان قیمت سئو کارآمد نیستند و انجام یک سئوی حرفه ای واقعا نیازمند
کار زیاد و همچنین پرداخت هزینه معقول ولی معموال باال است .

رقابت باال
سئو یک بازی برد – باخت است  .یعنی اگر شما
انفعال
بودنشما رتبه
فعالرقیب
مقابلقطعا
در نمایید
کسب
رتبه بهتری
بدتری کسب خواهد کرد.

چشم انداز
هر کلمه کلیدی منحصر بفرد است  .برخی از
کلمات کلیدی قبال به انحصار بک رقیب
درآمده اند و برخی دیگر از پشتیبانی تبلیغات
تجاری و یا تبلیغات در گوگل برخوردار هستند .

رقبا بصورت تهاجمی در حال سرمایه گذاری در
این حوزه می باشند .
حتی در صورتیکه شما هم به همان اندازه
رقبایتان سرمایه گذاری می کنید  ،باز هم برای
اول بودن باید بیشتر از آنها سرمایه کذاری
کنید.

بازدهی یک جستجوی ارگانیک در موتور
جستجو کامال به ساختار صفحه هدف وایسته
است .
تاثیرگذاری بر روی برخی از عوامل موثر در سئو
بدون صرف هزینه مشکل می باشد  .بطور
مثال کلمه کلیدی ‘بیمه خودرو’ را در نظر
بگیرید که ممکن است شرکت های بزرگ چه
هزینه هنگفتی برای تبلیغ بر روی این کلمه
کلیدی سرمایه گذاری کرده باشند .

انفعال و فعال بودن
طرح ریزی یک سئوی عالی برای آینده .
گوگل تغییرات زیادی را در الگوریتم خود
بوچود آورده است که بر روی میلیون ها وب
سایت تاثیر خواهد گذاشت .
راهکارهایی که امروز کارآمد هستند ممکن
است که در سالهای آینده دیگر موثر نباشند .
بنابراین هزینه کردن برای پاالیش روش های
قدیمی اجتناب ناپذیر است  .گاه هزینه بهبود
روش های گذشته بیشتر از پیاده سازی سئو از
ابتدا می باشد.

گسترش خدمات
انجام سئو با بودجه محدود  ،نیازمند استفاده
از راهکارهای میانبر است  .این راهکارهای
میانبر می توانند در کوتاه مدت جوابگوی نیاز
شما باشند  ،اما در دراز مدت شما را به
دردسر خواهند انداخت .
هر چقدر شما یک فرآیند سئو را بیشتر
گسترش دهید  ،احتمال شبیه شدن این
فرآیند به خط تولید یک کارخانه بیشتر
خواهد شد  .بنابراین به مرور زمان دارای تاثیر
زیادی بر کسب و کار شما خواهد داشت .

رهگیری کارآیی
گوگل مانع از دسترسی کامل به اطالعات
مربوط به کارایی یک استراتژی سئو می شود .

با گسترش خدمات یک کسب و کار چنانچه
یک قسمت از فرآیند سئوی شما توسط
موتورهای جستجو مورد بی مهری قرار گیرد
سایر بخش ها نیز متاثر خواهند شد.

برای چندین دهه موتورهای جستجو اطالعات
مربوط به کلمات کلیدی را در اختیار کاربران
قرار می دادند  .اما در چند سال گذشته گوگل
دسترسی به این اطالعات را محدود نموده
است.
گوگل اطالعات مفید را فقط در اختیار
مشترکین سرویس های تبلیغاتی خود
) (Adwordsقرار می دهد  .چنانچه از عهده
هزینه های آن برآیید  ،اطالعات بسیار خوبی
در مورد کلمات کلیدی بدست خواهید آورد .
پیش بینی کارایی یک استراتژی سئو کار
آسانی نیست  ،چرا که الگوریتم ها بصورت
متناوب تغببر می کنند .

آیا نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه
سئو دارید ؟
از کلیک تولز کمک بگیرید!

www.Clicktools.ir

همانطور که مشاهده کردید  ،استقرار و پیاده سازی یک
استراتژی کارآمد سئو نیازمند بهره گیری از بروز ترین
روش های موجود و همچنین بهره مندی از نظرات افراد
متخصص می باشد  .بهبود وضعیت سئوی یک وب
سایت کار آسانی نیست و نیازمند صرف زمان و هزینه
درخور می باشد .
سئو بسیار مهم است  .آن را به افراد کاردان بسپارید نه
به اشخاصی که صرفا خدمات ارزان ارائه می دهند!

استفاده از متون این اینفوگراف صرفا با ذکر منبع آن مجاز می باشد .
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