صفحه 1

سواالت متداول سئو و بهینه سازی سایت

گروه شرکت های مهندسی سناکو
سواالت متداول SEO

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به گروه شرکت های مهندسی سناکو می باشد و هرگونه نسخه برداری  ،کپی و تکثیر به هر صورت بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد .از اینکه به حقوق
دیگران احترام می گذارید پیشاپیش تشکر می نماییم.
اصفهان ،میدان شهدا
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صفحه 2

سواالت متداول عمومی
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آیا کارشناسان شما می توانند به من زمان دقیق اعالم کنند که چه زمانی سایت من در صفحه اول قرار خواهد گرفت؟
زمان ها حداقل  3ماهه می باشد و بسته به کلمات کلیدی این زمان میتواند بیشتر باشد ،اما هیچ یک از قرارداد های سئو شامل اعالم زمان دقیق و تضمین صددرصدی برای رسیدن
به صفحه اول گوگل نمی باشند.
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سایت من توسط شرکت دیگری به صورت اختصاصی طراحی و پیاده سازی شده است آیا شما سئو سایت من را قبول میکنید ؟
خیر ،مگر اینکه سایت مجدد توسط خود شرکت ما برای شما طراحی شود .یا دامنه یا ساب دامنه دیگری در اختیار شرکت گذاشته شود که سئو بر روی ان انجام شود (طراحی یک
سایت جانبی دیگر و یا انتقال ان سایت به سیستم سایت ساز ما)
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چرا سایتی که توسط سایر شرکت ها طراحی شده است را شما سئو نمی کنید ؟
انجام بهینه سازی یک سایت برای موتور های جستجو و سئو کلمات خاص تا حدودی به سیستم نرم افزاری مورد استفاده شده برای طراحی آن سایت نیز بستگی دارد،
مثال فرمت نامگذاری فایل ها ،صفحات و یا طراحی رابط گرافیکی سایت و یا سرعت بارگذاری صفحات ،نوع کد های که در طراحی صفحات استفاده شده ،قابلیت ریسپانسیو بودن
یا نبودن قالب و قابلیت های چون  sitemapیا  robotsکه آیا آن سیستم دارد یا خیر ،نوع خروجی  urlهای سایت و خیلی خیلی موارد دیگر
خیلی از برنامه نویسان و طراحان بدون توجه به خیلی از این نکات سیستم ها و سایت های مشتریان خود را پیاده سازی می کنند،
حال تحلیل این که آن سیستم چه مشکالتی دارد و آیا آن شرکت طراح آن مشکالت را رفع می کند یا خیر  ،معموال بسیار زمان بر و معموال بی نتیجه است.
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من نیاز دارم که قبل از انتخاب کلمات کلیدی و قرارداد سئو ،اول تحلیل کلمات کلیدی ،همچنین انالیز سایت های رقبایم و کارهایی که
باید انجام شود را داشته باشم سپس یکی از پکیج های سئو را انتخاب کنم !
شما هزینه تحلیل ،گزارش و راهنما سئو را فقط پرداخت می کنید ،که پس از ارائه تحلیل و ارائه گزارش کامل  ،شما می توانید به راحتی تصمیم گیری و اقدام نمائید و در صورت
انتخاب و انعقاد قرارداد هر یک از پکیج های سئو ،این مبلغ از کل قرارداد سئوی شما کسر خواهد شد.
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هزینه ای که برای مشاوره و آنالیز سایت پرداخت می کنم ،جدای از هزینه پکیج های سئو شما می باشد ؟
درصورتی که شما یکی از پکیج های خدماتی سئو ما را انتخاب کنید ،آ نالیز سایت و مشاوره و تحلیل ما را رایگان خواهدی داشت و درصورتی که ابتدا هزینه آنالیز سایت و یا هزینه
تحلیل و مشاور را جدا پرداخت کنید و سپس یکی از پکیج های سئو ما را انتخاب کنید ان هزینه اولیه از قیمت پکیج انتخابی شما کسر خواهد شد.
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هزینه پرداختی برای چه مدت است ؟ آیا نیاز به تمدید دارد ؟
هزینه پرداختی برای آمدن سایت به صفحه اول گوگل برا اساس کلمات کلیدی ذکر شده در قر ارداد می باشد ،نگهداری سایت و بروز رسانی سایت پس از انجام قرارداد مشمول هزینه
جداگانه می باشد ،که بین  04تا  04درصد هزینه اولیه قرارداد می باشد ،برای مدت یک سال ( %04برای کلمات ساده %04 ،برای کلمات متوسط و  %04برای کلمات سخت)و برای
کلمات بسیار سخت مشمول هزینه نگهداری ماهیانه می باشد.
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بعد از آمدن به صفحه اول گوگل چه نیازی هست که مجدد برای نگهداری و ماندن در صفحه اول گوگل وقت گذاشته شود و یا هزینه
نگهداری پرداخت شود ؟
همان طور که همیشه اشاره کرده ایم  :تمامی سایت های که بر اساس یک سری کلمات کلیدی و یا موضوعات خاص در صفحه اول موتور های جستجو از جمله گوگل قرار گرفته
اند ،نه به سادگی و نه اتفاقی به این نتیجه رسیده اند ،و نه حاضر هستند به این سادگی جای خود را به سایر سایت ها بدهند .حال وقتی سایت شما بر اساس یک سری کلمات به

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به گروه شرکت های مهندسی سناکو می باشد و هرگونه نسخه برداری  ،کپی و تکثیر به هر صورت بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد .از اینکه به حقوق دیگران
احترام می گذارید پیشاپیش تشکر می نماییم.
اصفهان ،میدان شهدا

کدپستی 3113118118 :

تلفن 18181177113 :

پیامک 11117113 :

www.see.co.ir

گروه شرکت های مهندسی سناکو  -سواالت متداول سئو و بهینه سازی سایت

صفحه 8

صفحه اول می آید شما جای یکی از سایت ها را در صفحه اول گرفته اید و ان سایت به صفحات دوم عقب رفته است ،مطمئنا مدیریت آن سایت و یا شرکت سئو کار تمام تالش
خود را برای برگشتن به صفحه اول گوگل می کند .همچنین همان طور که شما سایت خود را راه اندازی کرده اید و برای رسیدن به نتایج اول گوگل تالش کرده اید ،خیلی دیگر از
فعاالن در حیطه کاری شما نیز برای رسیدن به چنین جایگاهی دیر یا زود اقدام خواهند کرد و تالش خود را شروع میکنند.
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آیا پس از آمدن سایت به صفحه اول گوگل خود من می توانم سایتم را نگهداری و بروز رسانی کنم ؟
بله ،تمامی فعالیت های که بر روی سایت شما انجام شده است و گزارش مربوطه به شما داده می شود ،فایل آموزشی و روال کاری که باید انجام دهید نیز در اختیار شما گذاشته می
شود که می توانید همان برنامه کاری را ادامه دهید.
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من پکیج شماره  5وب سایت های شما را انتخاب کرده ام که ،شامل تحلیل و مشاوره سئو می باشد ،حال برای قرارداد سئو سایت ،آیا
هزینه ای برای من کسر می گردد؟
بله مبلغ مربوط به تحلیل و ارائه گزارش و راهنما از کل مبلغ پکیج سئو انتخابی شما کسر می گردد.
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در پکیج های خدماتی سئو که قید کردید برای هر سایت  ،اکانت شبکه های اجتماعی و انجمن ایجاد می کنید می خواستم بدانم بعد از
اتمام قرارداد این اکانت ها باز به صورت فعال باقی خواهند ماند؟
بله  .بعد از اتمام قرارداد کلیه یوزرها و پسوردها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
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من در شرکت خودم تعدادی کارمند در بخش  ITدارم و نیازی نیست پروژه سئو خود را به شرکت دیگری واگذار کنم آیا کالس یا پکیج
آموزشی وجود دارد که کارمندان بتوانند از آن استفاده کنند؟
بله .شما می توانید از مشاوره  ،کالس ها و پکیج های آموزشی ما استفاده نمایید.
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