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 ٢٠٢١سال  تیسا دیبازد شیافزا يروش موثر برا٢٥  
 .افزایش بازدید سایت یکی از مهمترین خواسته هاي هر کسب و کاري در فضاي آنالین است

از هر بازاریاب و یا ـصاحب کسب و کاري که در جهان چه چیزي را بیش از همه می خواهند، به احتمال  
 این است: مشتریان بیشترزیاد جوابی که به شما می دهند  

 .مورد بعدي که بعد از مشتریان بیشتر به آنها اشاره خواهد شد جذب ترافیک سایت بیشتر خواهد بود

 .راه هاي زیادي باال بردن ترافیک سایت وجود دارد

 .روش افزایش بازدید سایت ها براي شما بیان میکنم  25در این مقاله 

 .جزو روش هاي باالبردن بازدید سایت به صورت رایگان می باشدهمچنین تعدادي از این روش ها  
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 تبلیغات .1

 .این روش بسیار واضح است براي همین در ابتدا به آن می پردازیم

اي پولی ــتجوـه اعی و(Paid Search) جسـ اي اجتـم ه ـه ــبـک ات در شـ ات   ، تبلیـغ ــی  تبلیـغ ایشـ  نـم

(display advertising)    مخاطب به سایت استاز جمله بهترین راه هاي جذب. 

 .با این روش عالوه بر باال بردن ترافیک سایت، به برندینگ سایت شما نیز کمک خواهد شد

در این شـیوه اسـتراتژي هاي پولی و مالی خود را با توجه به اهداف تنظیم کنید. آیا شـما تنها به دنبال 
ایت خودتان هـستید و یا اینکه به دنبال افزایش نر  (Conversion Rate) خ تبدیلافزایش بازدید ـس

 نیز هستید؟

 .هر کانال تبلیغات پولی مزایا و معایب خود را دارد

 .بنابراین قبل از اقدام به خرید تبلیغات پولی به دقت اهداف خود را مورد بررسی قرار دهید

راین ـشما اگر ـشما اطمینان دارید که ترافیک بیـشتر ـسایت می تواند منجر به فروش بیـشتر نیز بـشود، بناب
 .باید کلمات کلیدي با میزان رقابت باال را در صنعت خود هدف قرار دهید

بله، رقابت بر روي این دـسته از کلمات هزینه زیادي می تواند براي ـشما داـشته باـشد ولی ـسود حاـصله از 
 .آن ارزش این تالش را دارد
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 (Get Social) اجتماعی شدن .2

ــما را پیدا تنها تولید کردن یک محتواي با   ــتن به اینکه مردم محتواي ش ــایت و امید داش کیفیت در س
 .کنند کافی نیست

 .باید تالش کنید و براي انتشار محتواي خود فعالیت کنید

یکی از بهترین راه هاي افزایش بازدید ســایت شــما، منتشــر کردن محتوا در کانال ها و شــبکه هاي  
 .اجتماعی است



 
 

 

 ۷ 

ما یک مح ورتی که محتواي ـش تدر ـص ی اـس ـص بکه هاي اجتماعی   لینکدین تواي تخـص یکی از بهترین ـش
 .براي شماست

ورت ما به ـص بکه ـش ت از جمله بهترین  B2C اگر پلن ـش تاگرام و پینترـس تفاده کردن از اینـس ت، اـس اـس
 .شبکه هاي اجتماعی براي شما هستند

 ادغام کردم .3

 .برخالف انتظار بسیاري از افراد، هیچ فرمول جادویی جهت موفقیت در بازاریابی محتوا وجود ندارد

 .به همین دلیل محتواي خود را باید با فرمت هاي گوناگون و یا حجم هاي متفاوت تولید کنید

ما ممکن اـست محتواي کوتاه تر را بپـسندند و بعـضی دیگر محت ایت ـش واهاي  بعـضی از بازدیدکنندگان ـس
 .طوالنی را

 .کنید  تولید  …همچنین محتواي خود را باید با فرمت هاي مختلف مانند ویدئو، اینفوگرافیک و  

 تیتر هاي جذاب براي محتواي خود انتخاب کنید .4

 .تیتر مقاله یکی از مهمترین بخش هاي هر محتوایی است

 .هاي وبالگ خوانده نخواهند شدبدون عنوان جذاب و متقاعد کننده حتی بهترین نوشته ها و پست 

 .باید در نوشتن عناوین جذاب استاد شوید

https://www.linkedin.com/
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 اهمیت دهید  (Onpage SEO) به پارامترهاي سئوي داخلی. 5

اهمیت دادن به بهینه ـسازي ـسایت براي موتورهاي جـستجو یکی از با ارزش ترین کارهایی اـست که باید 
 .به آن توجه کنید

 .را سئو کنیددر واقع باید محتواي خود 

 انتخاب می کنید؟ (Image ALT) آیا براي عکس هاي خود متن جایگزین •

 آیا در محتواي خود لینک داخلی ایجاد می کنید؟ •

 براي محتواي خود ایجاد می کنید؟ (Meta Description) آیا متن توضیحات •

 غیره •

ـــما نخواـهد گرـفت ول ــئوي داخلی زـمان زـیادي را از شـ ی ـبه ـجذب ترافـیک رـعاـیت کردن ـفاکتورـهاي سـ
 .ارگانیک سایت کمک می کند
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 را هدف قرار دهید (Long Tail Keywords) کلمات کلیدي بلند .6

یکی از مهمترین اـستراتژي ها در انتخاب  (Long Tail Keywords) اـستفاده از کلمات کلیدي بلند
 .کلمات کلیدي است

یا در اســتراتژي هاي پولی در نظر نگیرید اگر این نوع از کلمات کلیدي را در اســتراتژي هاي ســئو و  
 .فرصت هاي زیادي را از دست خواهید داد

 (Guest Post) پست مهمان بنویسید .7

ایت هاي معتبر عالوه بر اینکه باعث افزایش بازدید وبالگ و یا  تن و انتشـار پسـت مهمان در وب ـس نوـش
 .سایت شما خواهد شد، به برندینگ شما هم کمک خواهد کرد

اد داشــته باشــید اســتفاده از تکنیک هاي اســپمی در نوشــتن پســت هاي مهمان می تواند بســیار به ی
 .خطرناك باشد

یار خوب و کاربردي و منحـصر بفرد  تن پـست مهمان را دارید مطلبی بـس نهاد می کنم اگه قـصد نوـش پیـش
 .تولید کنید

 .سود بسیاري نصیبتان خواهد شدبا اینکار عالوه بر اینکه سایت پذیرنده سود خواهد بود، شما نیز  

 .برد ایجاد کرده اید-در واقع یک موقعیت برد

 از دیگران دعوت کنید تا در سایت شما پست مهمان منتشر کنند .8

 .وبالگ نویسی مهمان مثل یک خیابان دو طرفه است
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ل در ـصنعت عالوه بر اینکه پـست مهمان می نویـسید و در ـسایت هاي دیگر منتـشر می کنید، از افراد فعا
 .خود نیز بخواهید در سایت شما پست مهمان منتشر کنند

با اینکار عالوه بر اینکه سـایت شـما همیشـه داراي محتواي جدید اسـت، بازدید کنندگان بیشـتري نیز 
 .جذب سایت شما خواهند شد

 .ایجاد کنیداطمینان حاصل کنید که فقط محتواي باکیفیت، منحصربفرد و بدون لینک هاي اسپمی 

 باشید  Referral به دنبال ترافیک . 9

تی لینک  ورت دـس ما لینک بدهند و یا اینکه خودتان به ـص ایت هاي دیگر تا به ـش به جاي اینکه دنبال ـس
 .سازي کنید، راه حل بهتر دیگري هم وجود دارد

 .شما لینک دهندبا تولید محتواي باکیفیت کاري کنید که سایت ها و افراد دیگر داوطلبانه به 
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 انتشار محتوا در لینکدین . 10

 .لینکدین فراتر از مکانی براي پیدا کردن شغل بعدي است

 .این شبکه اجتماعی حرفه ها در نوع خود یک بستر انتشاراتی ارزشمند است

لینکدین  این حقیقت بدین معنی اـست که باید محتواي خود را به ـصورت مـستمر و برنامه ریزي ـشده در 
 .منتشر کنید

ــدن پروفایلتان هم   ــتر دیده ش ــایت ، باعث بیش ــار محتوا در لینکدین عالوه بر افزایش بازدید س با انتش
 .خواهد شد

11 Schema . را در سایت خود پیاده سازي کنید 

 .نخواهد شدپیاده سازي اسکما (و یا دیگر فرمت هاي میکرودیتا) لزوما باعث افزایش ترافیک وب سایت 

اما اـستفاده از اـسکیما در ـسایت باعث می ـشود تا ربات موتورهاي جـستجو محتواي ـشما را راحت تر پیدا 
 .کنند

 .سایت ها است rich snippets مزیت دیگر استفاده از اسکما براي سئو، بهتر شدن

Rich Snippet ها می توانند باعث افزایش نرخ کلیک (Click-through Rate) ودسایت ش. 

 (Internal Linking) لینک سازي داخلی .12

ته به ما فقط وابـس ایت ـش (بک لینک) هایی که دریافت کرده  Inbound link قدرت پروفایل لینک ـس
 .اید نیست
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ـــبه ـقدرت پروـفاـیل لیـنک ـهایـتان  ــایتـتان هم ایـجاد کرده اـید در مـحاسـ بلـکه لیـنک ـهاي داخلی ـکه در سـ
 .تاثیرگذار است

 .تولید و منتشر کردم محتوا، حتما فرصت هاي لینک سازي داخلی را در نظر داشته باشیددر زمان  

ــایت کـمک نمی کـند، بلـکه باعث نـتایج بهتر و ایـجاد تجربه کاربري بهتري براي  ــئو سـ اینـکار فقط به سـ
 .مخاطبین خواهد شد

 مصاحبه با رهبران صنعت .13

 .تمایل دارند با شما صحبت کنند، فقط باید از آن ها بخواهیدتعجب خواهید کرد از اینکه افراد چقدر  

 .با رهبران صنعت خود از طریق ایمیل و یا طرق دیگري ارتباط برقرار کنید

از آنها درخواسـت کنید که مصـاحبه اي با شـما داشـته باشـند و مطاحبه انجام شـده را در وبالگ خود 
 .منتشر کنید

بار شـما خواهد شـد بلکه شـخص مصـاحبه شـونده هم، مصـاحبه انجام این کار نه تنها باعث افزایش اعت
 .شده را به اشتراك خواهد گذاشت

 .در نتیجه، این کارها ترافیک بیشتري براي سایت ایجاد خواهد شد
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 از ایمیل مارکتینگ غافل نشوید .14

یار زیادي براي جذب مخاطبین جدید تمرکز خود را تنها بر روي  ب و کارهاي بـس بازاریابی محتوایی  کـس
 .گذاشته اند

 .این دسته از بیزینس ها متدهاي قدیمی را کامال فراموش کرده اند

 .ایمیل مارکتینگ می تواند یک ابزار قدرتمند باشد که ترافیک زیادي را براي سایت ایجاد خواهد کرد

اران نکنـید و بیش از ـحد   ـــید ـکه مـخاطبین خود را از طریق ایمـیل بمـب اشـ براي آن ـها ایمـیل مواـظب ـب
 .ارسال نکنید
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نیازي نیســت که هر تغییر کوچکی در کســب و کار و یا ســایتتان را از طریق ایمیل به اطالع کاربران  
 .برسانید

ارســال ایمیل هاي دوســتانه جهت اطالع رســانی درباره محصــوالت و یا ســرویس هاي جدید، عالوه بر 
 .افزایش فروش به ترافیک سایت نیز کمک می کند

 اطمینان حاصل کنید که سایت شما رسپانیو است .15

 .ها کاربرد داشته اند گذشته است PC روزگاري که مرورگرهاي اینترنت تنها بر روي

 .امروزه مردم بیشتر و بیشتر از تلفن هاي هوشمند خود براي جستجو در اینترنت استفاده می کنند

تفاده از ما کاربران را مجبور به اـس ند، ترافیک  PC اگر ـش ته باـش ی داـش ترـس ما دـس ایت ـش کنید تا به ـس
 .زیادي را از دست خواهید داد

حتی اگر ـشما یک وب ـسایت بـسیار ـساده و کوچک داـشته باـشید باید اطمینان حاـصل کنید که از طریق 
 .دستگاه موبایل به راحتی قابل کار کردن است

 اطمینان حاصل کنید که سایت شما سریع است .16

 .ثانیه صبر می کنید تا یک وب سایت لود شود؟ من که نه 30آیا شما  

د، نرخ پرش ته باـش ما زمان زیادي نیاز داـش ایت ـش دن ـس ما به  (bounce rate) اگر لود ـش ایت ـش ـس
 .شدت افزایش پیدا خواهد کرد

 .اطمینان حاصل کنید که صفحات سایت تا حد نهایت از نظر فنی بهینه شده باشند
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 ـسرعت در که هـستند پارامترهایی  جمله  از …جم تـصاویر، بهینه بودن ـساختار ـصفحه و فـشرده ـسازي ح
 .هستند تاثیرگذار سایت  بود

 حس اجتماعی بودن را پرورش دهید .17

 .مردم تمایل دارند در مورد موضوعاتی که به آنها عالقه دارند صحبت کنند

 .پس یه انجمن در سایت خود ایجاد کنید

 .بهترین راه ها براي ایجاد یک گفتگو و باال بردن ترافیک سایت استاین یکی از  

 .اما فراموش نکنید که انجمن نیاز به مدیریت دارد و باید حداقل استاندارد را داشته باشد

 فعال بودن در بخش کامنت گذاري .18

تند، چرا به جمع ما در حال فعالیت هـس ی ـش ـص تند که در حوزه تخـص ایت هایی را هـس آنها نمی  حتما ـس
 پیوندید؟

 .براي شما نخواهد شد Referral کامنت گذاري لزوما به سرعت باعث ایجاد ترافیک

ما و برندتان در جامعه   م ـش ود که اـس ت باعث می ـش تن با محتواي جذاب، دقیق و درـس اما کامنت گذاـش
 .صنعتتان ذکر شود

 .این کار متعاقبا باعث افزایش بازدید سایت شما خواهد شد

 .کامنت گذاري هم مانند درج پست مهمان، باید محتواي باکیفیت مرتبط داشته باشد

 .نباید به این صورت باشد که کامنت ها متن هاي نامرتبط با لینک هاي اسپمی داشته باشند
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 بررسی داده هاي جمع آوري شده .19

ئو و از جمله بهترین   ابزارهاي بررـسی و تجزیه و تحلیل داده  گوگل آنالیتکس یکی از بهترین ابزارهاي ـس
 .هاي سایت است

گوگل آنالیتیکس داده هاي بـسیار ارزـشمندي را تقریبا از همه قـسمت هاي وب ـسایت برایتان فراهم می 
 .کند

داده هاي گوگل آنالیتیکس را در زمان طراحی اســتراتژي هاي تبلیغاتی و محتوایی خود در نظر داشــته 
 .باشید

 .شترین بازدید را دارند بررسی کنیدپست هایی که بی

 .بررسی کنید که ترافیک سایت شما از کجا، چه زمانی و چگونه ایجاد می شود



 
 

 

 ۱۷ 

 در شبکه هاي اجتماعی فعال باشید .20

 .تنها اینکه پست خود را در شبکه هاي اجتماعی منتشر کنید کافی نیست

 .بلکه به صورت فعاالنه در بخش نظرات هم فعال باشید

 .آیا اکانت توییتر دارید؟ پس به گروه هاي مرتبط با حوزه فعالیت خود بپیوندید

آیا مخاطبین ـشما در فیـسبوك فعال هـستند و در فیـسبوك ـسواالت خود را می پرـسند؟ پی در فیـسبوك 
 .فعال باشید و به سواالت آنها جواب دهید

 .سریع مخاطب نمی شودهیچ چیزي مانند شبکه هاي اجتماعی و کانال هاي پخش باعث جذب  



 
 

 

 ۱۸ 

 ثبت کنید (Aggregator Sites) محتواي خود را در سایت هاي جمع کننده .21

و ـسایت هاي مـشابه به امید به دـست  Reddit در ابتدا بخاطر داـشته باـشید که از روش هاي اـسپمی در
 .استفاده نکنید Referral آوردن ترافیک

اي انجمن هایی مانند خیص  Reddit  اعـض پمی را به راحتی تـش تند و لینک هاي اـس یار باهوش هـس بـس
 .می دهند

 .اما اشکالی ندارد که به طور مرتب مطالب مفید و کاربردي را با آنها به اشتراك بگذارید

ــده را مرتبط به خود را پیدا کنید و مطالب خود  Reddit کانال ــپس نرافیک ایجاد ش را ثبت کنید، س
 .مورد بررسی قرار دهید

 استفاده از ویدئو در استراتري محتوایی .22

 .محتواي متنی یک نوع بسیار خوب در انواع محتواها است

ــمـند در ـجذب مـخاطبین ـجدـید و  ـــیار ارزشـ اـما محتواي وـیدئو (وـیدئو ـمارکتیـنگ) می تواـند منبعی بسـ
 .ما باشدافزایش جذابیت سایت ش

 .براساس تحقیقات انجام شده محتواي تصویري جذابیت بسیار بیشتري نسبت به محتواي متنی دارد

ــایت  ــتن آنها در س ــیار عالی در جذب کاربران و نگه داش بدین معنی که ویدئو مارکتینگ یک روش بس
 .شد  است. همچنین استفاده از ویدئو در محتواي سایت باعث افزایش ترافیک سایت هم خواهد

https://www.reddit.com/


 
 

 

 ۱۹ 

 (Competitive Research) تحقیق درباره رقبا .23

ئویی مانند تفاده نمی کنید، یک  BuzzSumo اگر از ابزارهاي ـس براي تحت نظر گرفتن رقباي خود اـس
 .نقطه ضعف بزرگ دارید

 .این ابزارها اطالعات فعالیت هاي انجام شده در شبکه هاي اجتماعی را جمع آوري می کنند

ـــما فراهم می کنـند ـتا ـبا ـیک نـگاه بتوانـید محتواي ـجذاب براي مـخاطـبان همچنین   اطالـعاتی را براي شـ
 .خود را شناسایی کنید

ــتفاده از آنها  ــاره کرد که می توایند با اس ــرویس ها می توان به این مورد اش از دیگر مزیت هاي این س
 .میزان محبوبیت خود و رقیبانتان را مورد بررسی قرار دهید

 :ق این سرویس ها می توانید دریابید کهاز طری

 مردم چه چیزهایی می خوانند •

 درباره چه چیزهایی صحبت می کنند •

 نوع محتوایی که باعث ایجاد ترافیک براي سایت می شود •



 
 

 

 ۲۰ 

 برگزاري وبینار .24

 .مردم عاشق یادگیري هستند

مخاطبینی اـست که خواـستار اطالعات  وبینار یکی از بهترین روش هاي به اـشتراك گذاـشتن دانش تان با  
 .شما هستند

وبینار بهمراه یک کمپین تبلیغات شـبکه هاي اجتماعی موثر، یکی از بهترین روش هاي افزایش ترافیک 
 .سایت است

روز الی یک هفته قبل از برگزاري سمینار ایمیل هاي اطالع رسانی مبنی بر آخرین “فرصت ثبت نام  10
 .کنیدشرکت در وبینار” ارسال  

 .همچنین یک روز قبل از برگزاري رویداد هم به مخاطبین خود اطالع رسانی کنید

 در کنفرانس ها شرکت کنید .25

در هر صـنعت و صـنفی که فعال باشـید، حداقل یک یا دو کنفرانس و سـخنرانی مهم و بزرگ در حوزه 
 .شما وجود دارد

 .شرکت در این کنفرانس ها بسیار مفید است

 .همچنین اگر به عنوان سخنران بتوانید در این رویدادها شرکت کنید بسیار بهتر خواهد بود

ـسخنرانی در این دـست رویدادها عالوه بر اینکه ترافیک ـسایت ـشما را افزایش می دهد باعث می ـشود تا 
 .در حوزه خود به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار شناخته شوید

 



 
 

 

 ۲۱ 

 بازدید سایتنکته آخر در افزایش  

یکی از راه هاي جذب ترافیک به سایت استفاده از ربات افزایش بازدید سایت است. این روش یکی از راه  
 .هاي اسپمی و بسیار خطرناك در افزایش ترافیک است. پیشنهاد می کنم از این روش استفاده نکنید

 .یار این کار را انجام دهیددر صورتی تمایل به افزایش بازدید سایت با ربات دارید بسیار با احت

ایت تان نیاز به ئو مشـاوره در صـورتیکه براي افزایش ترافیک وب ـس جال میشـم بتونم   ـس تید خوـش داـش
 .کمکی کرده باشم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://majidrajabi.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88/


 
 

 

 ۲۲ 

 

 

https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 
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majidrajabi.digital 

majidrajabi 

سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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