صفحه 1

سئو سایت

گروه شرکت های مهندسی سناکو
خدمات سئو سایت
(بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو)

کلیه حقو ق 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 :
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صفحه 2

سئو سایت ،صفحه اول گوگل
هر موضوع که در گوگل جستجو می کنید ،میلیون ها سایت پیدا می شود ،اما فقط  11سایت در صفحه اول نمایش داده می شود.

سایت شما در صفحه چند گوگل قرار دارد ؟

آیا سایت شما اصال جزء  01سایت برتر گوگل هست ؟ آیا به حال اهمیت این موضوع فکر کرده اید ؟ آیا می دانید افرادی که خواهان آن موضوع هستند از بین همان  01سایت اول
یکی را انتخاب می کنند و اصال به صفحات بعد نمی روند ؟
موتورهای جستجو بدون هزینه برای شما بازاریابی می کنند فقط کافیست رباتهای آنها سایت شما را پیدا کنند و از آن پس زمانی که فردی به دنبال هر یک از خدمات و یا محصوالت
و یا اطالعات ارائه شده در سایت شما باشد ،این موتورها فرد را به سمت سایت شما هدایت می کنند.

یک ضرب المثل معروف در دنیای وب و سئو سایت وجود دارد که می گوید :

اگر گوگل به شما لبخند بزند ،تمام بازار به شما لبخند میزند.

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 :
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صفحه 8

مفهوم سئو
سئو ) (SEOبه معنای بهینه سازی وب سایت برای موتور های جستجو می باشد.

به زبان ساده تر می توان این طور بیان کرد که  :وقتی اشخاص در موتور جستجویی مانند گوگل ،موضوعی را جستجو می کنند ،طراحی سایت ها و مطالب زیادی وجود دارند که به آن
موضوع پرداخته اند ،حال موتوهای جستجو بر اساس الگوریتم و معیار های زیادی که دارند این سایت ها را دسته بندی کرده و بر اساس اولویت به اشخاص درخواست کننده نمایش
می دهند ،حال یک سایت در رتبه اول گوگل قرار می گیرد  ،یک سایت در رتبه دوم ،و خیلی سایت ها در صفحات دوم و سوم و  ...قرار می گیرند!
این که سایت شما بر اساس موضوعی که دارد در رتبه چندم موتورهای جستجو از جز جمله گوگل نمایش داده شود ،بسیار بسیار مهم است ،چرا که وقتی اشخاص در اینترنت موضوعی
را جستجو می کنند ،صد البته به آن نیاز دارند که در مورد آن تحقیق و جستجو میکنند ،و موتورهای جستجو از بین هزاران هزار سایت که به آن ها معرفی شده ،بر اساس معیار های
خود سایت ها را رتبه بندی و به ترتیب نمایش می دهند و در نهایت اینکه اشخاص از بین همان  01سایت اول به نتیجه مورد نظر خود می رسند و نیاز خود را اعم از دیدن نمونه کار،
خرید ،استعالم قیمت و  ....برطرف می کنند.
به عنوان مثال ،وقتی شما با مرکز  001شهر خود تماس می گیرد و درخواست شماره یک آژانس تلفنی نزدیک محل خود را می دهید ،اپراتور تعدادی شماره برایتان میخواند و شما
معموال با همان اولین شماره تماس می گیرید و نیاز خود را برطرف میکنیدو زمانی به شماره دوم و یا بعدی ها تماس میگیرد که هنوز نیازتان برطرف نشده باشد.

روال ارائه خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت
حال که به اهمیت بسیار باالی داشتن وب سایت و از آن مهمتر رتبه سایتتان در موتور های جستجو از جمله گوگل پی برده اید و تمایل دارید وقتی مخاطبین شما موضوعات و کلمات
مربوط به شغل شما را در اینترنت جستجو می کنند سایت شما را در نتایج اولیه موتور های جستجو ببینند ،ما به شما کمک می کنیم که به این هدف بزرگ برسید و تحولی عظیم در
شغل و حرفه خود ایجاد کنید.
برای این منظور شما بایستی مراحل زیر را طی کنید:
 -0ابتدا بایستی یک وب سایت کامل برای معرفی خود و خدماتتان داشته باشید.
(در صورتی که هنوز وب سایتی ندارید ابتدا از لینک" طراحی سایت "میتوانید توضیحات و قابلیت های سیستم پازن و پکیج های طراحی سایت را مطالعه و سفارش یک طراحی سایت
حرفه ای و زیبا بدهید)
توجه  :با توجه به حجم سفارشات در زمینه خدمات سئو ،پذیرش خدمات سئو فقط برای عزیزانی انجام می شود که وب سایتشان با سامانه پازن طراحی و پیاده سازی شده باشد
 -2وب سایت شما باید از لحاظ محتوا و اطالعات شغلیتان کامل باشد!
 -3کلمات کلیدی خود را مشخص کنید.
 -4بر اساس کلمات کلیدی که دارید ،یکی از پکیج های خدمات سئو را انتخاب می کنید( .در انتخاب کلمات کلیدی و پکیج مناسب ما شما را صادقانه ،راهنمائی خواهم کرد)

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 1

پکیج های قیمتی
ردیف

مشخصات کلمات کلیدی

قیمت (تومان)

ساده
متوسط
سخت
بسیار سخت

011،111
0،211،111
3،111،111
نیار به بررسی

.0
.2
.3
.4


کلمات کلیدی ساده  :کلمات یا عبارت های غیر رقابتی هستند و معمومال کلمات چند سیالبی می باشند.



کلمات کلیدی متوسط  :کلمات یا عبارت های هستند که نسبت به کلمات و یا عبارات ساده از سرچ بیشتری برخوردار هستند.



کلمات کلیدی سخت  :کلمات و یا عبارت هایی هستند که تعداد سرچ باالیی در اینترنت داشته و مغموال سایت های رقیب قوی و قدیمی برای آن ها هست.



کلمات کلیدی بسیار سخت  :کلمات یا عبارت هایی هستند که عمال انجام سئو بر روی ان کلمات بسیار بسیار سخت می باشد و نیاز به برنامه ریزی بسیار طوالنی
مدت دارد (حداقل سالیانه)

نحوه مشخص کردن نوع کلمات درخواستی :
شما کلمات و یا عبارت های خود را به کارشناسان شرکت اعالم می نمائید ،پس از بررسی نوع کلمات (ساده ،متوسط ،سخت) به شما اطالع رسانی خواهد شد.

مشاوره در انتخاب کلمات کلیدی :
یکی از مهمترین اقدامات قبل از شروع به انجام بهینه سازی یک سایت برای موتور های جستجو انتخاب کلمات کلیدی مناسب می باشد ،کلمات کلیدی در صورتی که به اشتباه و
بدون دید باز انتخاب شوند عمال برای شما هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و فقط باعث از بین رفتن و قت و پول شما خواهد بود .متناسب با موضوع وب سایت شما ،کلمات ،عبارات و
ترکیب های بسیاری وجود دارد که توسط مخاطبین شما در اینترنت سرچ میشود ،درصورتی که شما قبل از انتخاب کلمات کلیدی نیاز به مشاوره تخصصی سئو دارید و در انتخاب
کلمات کلیدی خود ،بررسی دقیق و حرفه ای انجام نداده اید ما برای شما این کار را انجام میدهیم که شامل :


بررسی و پیشنهاد کلیه کلمات کلیدی مناسب



مشخص کردن تعداد سرچ و بازدید که ماهیانه بر روی هر عبارت و یا کلمه انجام می شود



روند رو به رشد یا کاهش تعداد جستجو های که بر روی هر کلمه در طول زمان اتقاق می افتد



مقایسه روند سرچ کلمات با یکدیگر



ارائه جمالت و عبارت های که توسط کاربران در سرچ موتور های جستجو استفاده می شود.

هزینه این مشاوره و بررسی مبلغ  011،111تومان می باشد ،که طی  0الی  3روز برای شما آماده و درقالب یک فایل مکتوب برای شما ارسال خواهد شد( .درصورتی که شما
خودتان کلمات کلیدی خود را مشخص کرده اید ،صرفا نوع آسان ،متوسط یا سخت بودن کلمات توسط ما به شما اعالم می شود)
توجه  :بعد از انتخاب و مشخص شدن کلمات کلیدی و بسته شدن قرار داد جهت شروع به کار بر روی سئو سایت و کلمات مبلغ مشاوره کلمات کلیدی( 011،111تومان) از کل
مبلغ قرارداد شما کسر می گردد.
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 5

کارهایی که برای سئو سایت شما انجام می شود :


فعالیت در شبکه های اجتماعی



معرفی سایت در انجمن ها



معرفی سایت در دایرکتوری ها



ایجاد وبالگ



تولید محتوا



فعالیت جهت کسب لینک های خارجی ()back Link



تحلیل آمار  google Analyticsو ارائه گزارشات منظم



اصالح ساختار و قالب سایت



اعمال تغییرات بر اساس الگوریتم های جدید گوگل



تحلیل کامل رقبا



و .......

همچنین سیستمی که برای طراحی سایت شما استفاده می شود سیستم سایت ساز اختصاصی شرکت سناکو به نام پازن  www.paazen.comمی باشد که کلیه استاندارد های
فنی و برنامه نویسی در آن رعایت شده است

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 8

زمان تحویل :
انجام خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت ها ،طی  2مرحله انجام می پذیرد.
مرحله اول یک دوره زمانی حداقل  3ماهه (برای برخی کلمات کلیدی ممکن است زمان بیشتری درنظر گرفته شود) که در این زمان وب سایت شما بر اساس کلمات کلیدی مشخص
شده در صفحه اول گوگل نمایش داده می شود.
مرحله دوم که بر روی ماندگار شدن شما در صفحه اول گوگل کار می شود تا که جایگاه محکم تر و ثابتی در صفحه اول گوگل بتوانید داشته باشید.

نحوه پرداخت و تسویه حساب :
پس از مشخص کلمات کلیدی %01 ،از کل مبلغ قرارداد به صورت نقدی دریافت می شود .و  %01از مابقی قرارد داد به صورت چک به تاریخی که جهت انجام پروژه نیاز است پس از
آمدن سایت به صفحه اول گوگل دریافت می شود.

فسخ قرارداد :
درصورتی که بعد از زمان تعهد داده شده توسط شرکت ،سایت شما بر اساس کلمات کلیدی قرارداد بسته شده در صفحه اول گوگل نیامده باشد :


سایت شما بر اساس کلمات کلیدی جزء  01صفحه اول گوگل ( 011نتیجه اول) نباشد  :عودت  %011وجه قرارداد بدون هیچ قید و شرطی



سایت شما بر اساس کلمات کلیدی جزء صفحات  0تا  01گوگل باشد ( 00تا  011نتیجه اول)  :عودت  %01وجه قرارداد



سایت شما بر اساس کلمات کلیدی جزء صفحات  3تا  0گوگل باشد ( 30تا  01نتیجه اول)  :عودت  %41وجه قرارداد



سایت شما بر اساس کلمات کلیدی جزء صفحه  2گوگل باشد ( 00تا  21نتیجه اول)  :عودت  %31وجه قرارداد

در صورتی که به انتهای مدت زمان قرارداد برسیم و کلمات کلیدی شما نتیجه ای برای صفحه اول نداشته باشد در صورت تائید شما بدون هیچ هزینه ای مدت زمان دیگری به شما
اعالم میشود که نتیجه حاصله ارتقاء داده شود
توجه داشته باشید :

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.

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 7

چند قدم تا صفحه اول گوگل فاصله داریم ؟
در مجموعه مقاالتی با عنوان" چند قدم تا صفحه اول گوگل فاصله داریم؟ "ما تمامی آموزش های معتبر ،تجربیات و تحقیقات خود را که در زمینه سئو و بهینه سازی وب سایت ها
برای موتور های جستجو انجام داده ایم کامل برای شما به اشتراک می گذاریم تا به عالقه مندانی که می خواهند خودشان بر روی سئو وب سایت کار کنند و سایتشان در رتبه های
اول گوگل به نمایش در بیاید کمک کند.

در کلیه مراحل از انتخاب نام وب سایت  ،طراحی و چیدمان سایت ،بررسی و انتخاب پکیج مناسب ،انتخاب کلمات کلیدی و ، ...ما به صورت کامل همراه شما هستیم و بهترین مشاوره
ممکن که تجربه حرفه ای و تخصصی ما از سال  0311تا به االن می باشد را صادقانه در اختیار شما قرار خواهیم داد،
که انشاهلل:
وب سایتی زیبا ،کامل و حرفه ای را داشته باشید
وب سایتتان بتواند بخشی از هزینه های جاری روزانه شما را کاهش دهد
و از همه مهمتر با خدماتی که در زمینه سئو سایت به شما می دهیم سایتتان در دسترس تمام کسانی که در جستجوی شغل و خدمات شما در اینترنت هستند قرار بگیرد و از این
طریق بتوانید مشتریان بسیار زیاد و جدیدی را داشته باشید.

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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