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 نیا دیانجام ده دی. در حال حاضر ، تمام آنچه شما بادیکرده ا یو فروشگاه خود را طراح دیرا انتخاب کرده ا یمحصول عال کیشما 

 تا فروش در آن ثبت شود. دیوارد کن کیخود تراف تیبه وب سا دیتوان یاست که چگونه م

 دیتوان یکه چطور م دیریبگ ادیکند تا  یمقاله به شما کمک م نی، ارمجازیغ یابیبازار یگرفته تا هک ها یاجتماع یرسانه ها از

 یها تیدر وب سا کیتراف شیافزا یکه متخصصان برا دیشنو یم نی. شما همچندیده شیدر فروشگاه خود را افزا تیوب سا کیتراف

 زانیکه چه م دیابیتا در نام می بریمشما  یرا برا تیوب سا کیتراف سئو یاز ابزارها یدهند. و ما برخ یانجام م یخود چه کار

 .به دست آوریدرا از کجا   کیتراف

 ست؟یچ تیوب سا کیتراف

 یدهایاغلب تعداد بازد لیو تحل هیتجز یکنند. ابزارها یم دیشما بازد تیکه چند کاربر از وب سا دیگو یبه شما م تیوب سا کیتراف

است که  یاز صفحه تعداد کل دفعات دهایکنند. تعداد بازد یشما بازگو م یصفحه منحصر به فرد را برا هر یدهایصفحه و تعداد بازد

 دیشما بازد تیکه چند نفر از سا دیگو یصفحه منحصر به فرد به شما م یکه نما ی، در حالاست کرده دیشما بازد تیاز سا یشخص

 بار. کیفقط  یبار و برخ نیاوقات چند یبعض -کردند 

 داشت. دیکاربران خواه لیتبد یبرا یشتری، فرصت بشود شتریب تیوب سا کیتراف زانیاست که هرچه م نیا دهیا

 - ستیهدفمند ن کیباشد که تراف لیدل نیتواند به ا یامر م نی. ادیآ یم نییپا لینرخ تبد شتریب کیکه با تراف دید دیغالبًا خواه اما

 کنند. یداریشما را خر نباشند که احتماالً محصول ، اما ممکن است همه آنها ماهر ندیآ یشما م تیبه سا یشتریاگرچه افراد ب

 شما تیبه وب سا کیتراف شیافزا یراه برا 23

 آورده شده است: 2019در سال  تیوب سا کیتراف شیافزا یراه برتر برا 23ا نجیا در

 دیکن نهیجستجو به یخود را برا تیوب سا -1

صفحات است  رهیو ذخ وبالگ یمحتوا یشما برا هدفکه نشان دهنده  یدیکلمات کل افتنی ای، بر دیکن یکار خود را شروع م یوقت

 سئو یاز ابزارها دیتوان ی. مدیدر هر صفحه تمرکز کن یاصل یدیدو کلمه کل ای کی یبر رو دیخواه ی. به طور معمول ، مدی، توجه کن

 .دیمرتبط استفاده کن یدیکلمات کل افتنی یبرا

 جادیجستجو در ماه است. پس از گذشت چند ماه از ا 10،000 ریکه حجم جستجو آنها ز دیتمرکز کن یدیکلمات کل یابتدا ، رو در

 .دیبا حجم باالتر تمرکز کن یدیکلمات کل یبر رو دیتوان یصفحات محصول ، م یساز نهیوبالگ و به یمحتوا

مربوطه است. حتما از وبالگ  یدیاز کلمات کل یو اساس قو هیپا کی جادی، در ابتدا اتیوب سا کیبدست آوردن تراف یبرا ترفند

شما داشته  تیبه وب سا کیارگان کیتراف را در ریتأث نیشتریتواند ب یامر م نیا رایز دیخود استفاده کن نیموجود در فروشگاه آنال

 باشد.

 دیکن تولید جدید محتوا -2



 دیدهند. در اصل ، شما با یبزرگ انجام م یشما به شکل تیبه وب سا کیتراف تیهدا یهک سئو است که افراد برا کیجدید محتوا 

 نیشما مرتبط باشد. ا یتا محتوا دیرا اضافه کن یدیجد یمنسوخ شده را از صفحه وب خود حذف کرده و بخش ها یمیقد یمحتوا

 است. یمیوب قد هصفح یدر محتوا عیسر دسترسی کیدر اصل 

شما اجازه  انیبه مشتر نیاست. ا محصول یبرنامه بررس کیصفحات محصول ، داشتن  یتازه کردن محتوا برا یروش ساده برا کی

 یمنظم در صفحه و محتوا تیدهد فعال ینشان م Googleبه  انجام دهند. این کار را در صفحه محصوالت شما یدهد تا بررس یم

خود ،  حاتیجمله در توض کیبه  لیو تبد یصفحات محصول خود را با گرفتن بازخورد مشتر دیتوان یم نیهمچن. وجود دارد دیجد

 .دینگه دار "تازه"

 بک لینک سازی انجام دهید -3

 Googleخورد ، به  یم وندیشما پ تیبه سا یخارج تیسا کیکه  یمهم سئو هستند. هنگام یاز مؤلفه ها گرید یکیها  نکیل بک

 است. مرتبط با کلمات موجود در متنشما قابل اعتماد و  تیدهد که سا یعالمت م

 تهایکنند. ممکن است کاربران در آن سا تیهدا ا به سمت فروشگاه شمار کیامکان را دارند که تراف نیها ا نکیبر سئو ، بک ل عالوه

  رندیکرده و مورد کاوش شما قرار بگ کیشما کل یرو

 از رقبا کسب اطالعات -4

کمک  نی. ایدرقبا را بدان کیتراف یکه منابع اصل باشیدکنجکاو  شهی، همکنید یم یرا راه انداز دیجد ینترنتیفروشگاه ا کیهر وقت 

 .یدقرار ده تیدر اولو دیرا با یابیارباز یکدام کانال ها یدکند تا درک کن یم

 تیسا"، به  دیخود وارد شو بیرق تیاست که به وب سا نیا دیانجام ده دیکه شما با ی. تمام کارکنیداستفاده  Alexa گانیاز ابزار را

 .دی، نگاه کن دیخود مراجعه کرده ا بیرق تیکه بالفاصله قبل از فرود در وب سا ییها تیوب سا ستیو به ل دیبرو "باالدست یها

 تیبوک وب سا سی. اگر فدیتمرکز کن SEOو  Google Ads یرو دیبه انتخاب برتر دارد ، با لیتما Googleکه  دینیب یم اگر

 یهمکار یبرا دیتوان ی، مرا دارد کیمنبع تراف نیباالتر وبالگ کیاگر  ای. دیکن جادیبوک ا سیف غاتیتبل دیکه با دیدان یبرتر است ، م

 .دیمتمرکز شو یاستراتژ کی ختنسا ی، روبا آن وبالگ

 شده یساز نهیبهطوالنی و  یدیکلمات کل -5

کلمات  شما ظاهر شوند ، مهم است که به یدیکلمات کل قاتیکوتاه تر ممکن است در تحق یدیاز کلمات کل یاریکه بس یحال در

 ی، آنها معموالً از حجم جستجو بیترت نیخاص تر هستند. به هم یدیکلمات کل نی. اغلب ، ادیداشته باش یا ژهیتوجه و زین طوالنی

آسان تر  طوالنی یدیکلمات کل یبرا یبدان معناست که نه تنها رتبه بند نیرقابت کمتر برخوردار هستند. ا جهیو در نت یکمتر

 ساده تر باشد. زیتوان حدس زد هدف جستجوگر ن ی، بلکه م ستین

می  لیحوت دیخواه یرا که م ییمحتواها ادی، به احتمال ز دیکن یم جادیمتناسب با هدف جستجوگر را ا تیتجربه وب سا یوقت

 شود. تیگروه هدفمند کاربران هدا کیشما از  تیتر به سا کیارگان یجستجو کیکمک خواهد کرد که تراف نی. ادیریگ

 دیخود اضافه کن تیرا به وب سا دیجد یمحتوا ایروزانه محصوالت  -6



خود را  تیوب سا یاست که به طور مرتب محتوا یخوب دهیا نی، همچناستتازه  یمحتوا گوگل یاز عوامل رتبه بند یکیآنجا که  از

 .دیبه روز کن

شما بازگردند.  تیکند که دوباره به سا یکاربران فراهم م یرا برا لیدل نیا نی. همچنستین SEO یحرکت خوب برا کیفقط  نیا اما

 مطلب جدید ایجاد شده،کنند تا بدانند  یشما مراجعه م تی، احتماالً به ساکشف وجود دارد یبرا یدیجد زیدانند چ یاگر آنها م

 .ستیچ

 وب یاختصاص یمحتوا زبانیم -7

مطالب مرتبط را  ریو سا دیکن جادیرا ا نارهایوب هاست،  دهای، ارائه اسال دیکن جادیا گانیدوره را کی،  دیکن یخود را راه انداز وبالگ

ادامه  یبرا یلیدل نیمشترک شوند ، بنابرا دیو به کاربران اجازه ده دیمنظم را حفظ کن انتشاربرنامه  کی. دیخود منتشر کن تیدر سا

 .نددار به سایت شما بازگشت

 دیپادکست را شروع کن -8

 شما شود. تیسا کیتواند باعث تراف یم زیشما ن نیآنال یاز نام تجار یبانیپشتدارند و شروع  یمعظی انمخاطب ها پادکست

 دهد: یبه شما سود م قیاز چند طر پادکست

به  شتریکسب اطالعات ب یکشف کنند و سپس براپادکست  قیکاربران ممکن است ابتدا شما را از طر :یتجار برنداز  یآگاه    

 شما مراجعه کنند. تیسا

را  یمؤلفه تعامل کی دیتوان یم نی. همچندیبده یخود ارزش اضاف انیپادکست به مشتر یمحتوا قی: از طرانیروابط مشترارتقا     

 .دیتر به آنها بده یمیصم یبا نام تجار یتا تجربه ا دیخود گنجانده باشسایت در 

    SEOخود ارسال  تیو متن را در وبالگ سا قرار دهیدرا  یصوتفایل  دیتوان ی، م دیکن یم یسیخود را رونو ی: اگر پادکست ها

 .دیشو نهیجستجو به یدهد تا برا یم یشتری، به شما فرصت ب دیکن

 مسابقات و تخفیفات  -9

شما  تیتا از سا دیده یم لی، به کاربران دلدیده یاختصاص مخود را به مسابقات  کیتجارت الکترون یاز استراتژ یبخش عاد اگر

 .و سایت را دنبال کنند کنند دیبازد

سوم از شرکت  کی باًیداشت. تقر دیبه آنها خواه یابیبازار یبرا یفرصت ندهیدر آ زیشوند ، شما ن یکاربران وارد مسابقات م یوقت

 هستند. برنداطالعات از  افتیکنندگان در مسابقه حاضر به در

مورد  یها یاستراتژ دیتوان یم نیداشت ، بنابرا دیدر مورد آنها خواه یخاص نشیرود ، ب یم شیآنها پ قی، تا آنجا که عال بعالوه

 .دیانتخاب کن دیخر یعالقه خود را برا

 دیسیبنومطلب  Medium در سایت -10



Medium هیاول یو طراح شیرایوبالگ را با و یتوانند پست ها یها مبرنداست که در آن افراد و  نیبستر انتشار آنال کی HTML 

 کنند. غیتبل هم چنین و را دنبال کنند گرانید یتوانند پست ها یکرده است که م جادیجامعه ناشران ا ،پلتفرم نی. اسندیبنو CSSو 

محتوا  نهیدر زم یتجربه عال کی جادیا یمنابع خود را برا نکهی. بعد از ادیکن یخود را معرف برندو  نگاه کنیدانجمن  نیبه ا دیتوان یم

 دیتوان یشود ، م یشما ارسال م تیکه به سا ییها نکی. با درج لدیکن ی، خوانندگان خود را جذب م دیکرده ا یگذار هیسرما

 .دیده سوقخود  ینترنتیفروشگاه ا بهخوانندگان را 

 بوک سیف از طریق تیوب سا کیترافافزایش  -11

و  یاجتماع یرسانه ها یبوک ، مسنجر ، پست ها سیف یها یبوک ، آگه سیف یرا از گروه ها تیوب سا کیتراف دیتوان یشما م

 .دیکن افتیالبته صفحه کسب و کار خود در

وب  کیتا از تراف دیکن غیبوک تبل سیو فروش ف دیخر یمحصوالت را در گروه ها دیتوان ی، م نیآنال یدارندگان فروشگاه ها یبرا

 .دیحاصل کن نانیمحصوالت شما عالقه مند هستند اطم دیکه به خر یاز افراد تیسا

ق مختلف در از مناط تیوب سا کیتراف افتی، شانس در سبوکیبوک با ارسال مداوم در صفحه ف سیف غاتیتبل بی، با ترک نیهمچن

Facebook به صفحات  وندهایپ دیتوان یم رایز دیشومی بوک ، راحت  سیف یگفتگو ی. با مراجعه به برنامه هادیده یم شیرا افزا

 .دیبه اشتراک بگذار یبالقوه و واقع انیمشتر یوبالگ را برا یمحتوا ایمحصول 

 دیرا امتحان کن نستاگرامیا یابیبازار -12

خرده فروشان  یبهتر برا یابیکانال بازار کی، به مخاطبان تعداد زیاد مناسب و یتجار یها یژگیو لیبه دل نستاگرامیگذشت زمان ، ا با

 شود. یم لیتبد نیآنال

 یوابسته ، افراد یبا داشتن شرکت ها دیتوان ی، م دیده شیرا افزا کیخود تراف یوگرافیدر ب نکیبا داشتن ل دیتوان یکه م یحال در

 نستاگرامیا یارجاع خود را به حساب ها نکیکار را انجام دهند ، ل نیکنند ، ا یبه بازار عرضه م ونیسیکم یکه محصوالت شما را برا

 خود اضافه کنند.

 ی، پست و عکس ها یبه استور ییوندهایپ دیتوان یم ی. و حتدیده شیرا افزا تیوب سا کیتراف دیتوان یم یکیتراف غاتیتبل جادیبا ا

 .دیاستفاده کن Showcaseمانند  گانیرا یاز ابزارها دیتوان یم نستاگرامیا یگالر جادیا ی. برادیاضافه کن نستاگرامیا

قابل  یها یرا به سمت گالر نستاگرامیا آن فالوورهای، به دنبال  دیخود اضافه کن یوگرافیرا در ب لینک سایت خود، اگر  نیبنابرا

دهد تا  یامکان را به شما م نیا رایکند ز یکمک م لیتبد تیبه تقو نیامر همچن نیکند. ا یم تیشما هدا تیفروش در وب سا

 کنند. یداری، خر دیکن یم جادیکه ا ینستاگرامیخاص ا یها محصوالت را در پست

  LinkedIn از طریق تیوب سا کیترافافزایش  -13

. گرچه ممکن دیکن یاستفاده م آن کیتراف است که از یمکان نیاغلب به عنوان آخر LinkedIn،  نیاکثر خرده فروشان آنال یبرا

 .دیکن افتیمنبع در نیرا از ا کیثابت از تراف انیجر کی دیتوان ینباشد ، هنوز م تیاولو نیاست بزرگتر



 راًیکنند. به عنوان مثال ، اگر اخ یخود استفاده م PRبه اشتراک گذاشتن اخبار  یبرا LinkedInاز  نیاز فروشندگان آنال یاریبس

کسب و  ینقطه عطف بزرگ برا کیبه  ای دیخود برجسته کن میکارمند را از ت کی دیخواه ی، م دیاهدا کرده ا هیریموسسه خ کیبه 

 .دیبه اشتراک بگذار LinkedInخود در  تیاز وب سا یاست مقاله ا ممکن،  دیکن دایکار خود دست پ

 دگاهیها از نظر د لمیبار در نوع خود باشد. ف نیاول یمحصول برا نکهیاست ، مگر ا یمعمول ریمحصول غ یوندهایاشتراک گذاشتن پ به

 دیتوان ی، م ویدیو کیپست با  کیخود در  تیبه وب سا یوندیکنند. با افزودن پ یکار م LinkedInخوب در  اریبس یریو درگ

 .دیده شیارا افز تیوب سا کیتراف زانیم

 دیرا اضافه کن یاجتماع در شبکه های یاشتراک گذار دکمه -14

 تیوب سا یمحتوا ریو سا ریوبالگ ، صفحات محصول و تصاو یمانند پست ها یرا به صفحات اشتراک یاشتراک اجتماع یها دکمه

کند ، و به شما  یکاربران آسان م ی( را برالینک هاشما )با  یامکان ارسال محتوا یاشتراک اجتماع یدکمه ها نی. ادیاضافه کن

 کنند. کیشما کل تیتوانند به سا ی، م ندیب یپست ها را م نیشبکه آنها ا یقتدهد. و یم کیتراف

 ایمیل مارکتینگ -15

. با دیکن تیرا به فروشگاه خود هدا تیوب سا کی، ترافارای اشتراک هستندد انیکه مشتر یتا زمان دیتوان ی، ممارکتینگ لیمیا با

تنها کانال  لیمیا قیاز طر یابیکنند ، بازار یشما را محدود م یبه طور مداوم دسترس یاجتماع یرسانه ها یتهایسا نکهیتوجه به ا

 .دیبر آن کنترل کامل داشته باش دیوانت یاست که م یابیبازار

 .دیمهم است که از روز اول شروع کن نیطول بکشد ، بنابرا یادیتواند مدت زمان ز یم لیمیا یابیبازار یبرا ستیل جادیا

 دیرا امتحان کن Product Notify ای،  دیدر هنگام خروج استفاده کن لیمیا یجمع آور یبرا Spin-a-Saleاز  دیتوان یم نیهمچن

 .دیکن یارسال م لیمیا یمحصول ، به چه افراد متیق رییکه در صورت تغ

 ترییتو از طریق تیوب سا کیترافافزایش  -16

. دیاستفاده کن یکیمنبع تراف نیاز ا دیتوان یاسپم است ، شما هنوز هم م ونیدر حال خراب شدن در مورد اتوماس ترییکه تو یحال در

به  یازیاست. ن شیآزما یبرا یبستر عال کی تریی، تو دیده شیرا افزا تیوب سا کیکه چگونه تراف دیریگ یم ادیاگر هنوز فقط 

 دنبال کننده هایبزرگتر از تعداد  یمخاطب دیتوان یمربوطه ، م ی. با کمک هشتگ هادیندار یسترسد تیدر مورد محدود ینگران

 .دیخود داشته باش

 دیدر انجمن ها شرکت کن -17

هم و  Reddit  ،Quoraکنند.  یبحث م یکنند و در مورد هر موضوع یهستند که افراد از آنها سؤال م یتالیجیها جوامع د انجمن

گروه و  یدر مورد هر موضوع باًیتقر .انجمن ها هستند نیو شناخته شده تر نیچند مورد از محبوب تر های ایرانیچنین انجمن 

 موضوعات وجود دارد.

 دیکن یهمکار گرید برندهایبا  -18



 دیبا یبا نام تجار یدهد. هر همکار یکند و شما را در مقابل مخاطب هدفمند قرار م یم دییاعتبار شرکت شما را تأ ،برند مشارکت

 .دیکن تیخود را هدا تیسا کیتراف دیخواه ی، به خصوص اگر مداشته باشد یتالیجیجزء د ینوع

 آنها باشد. قیشما از طر تیبه سا ییوندهایپ نیو همچن لیمیا ای یاجتماع یمتقابل در رسانه ها غیتواند شامل تبل یامر م نیا

 دیکن نهیخود را به یکیمنبع تراف نیبهتر -19

 :دیری، در نظر بگمنابع نیبهتر نییتع ی. براستیشما چ یکیمنبع تراف نیبهتر دیو بدان دیندازیب یخود نگاه لیو تحل هیتجز به

 کنند یرا ارسال م کیحجم تراف نیشتریکدام منابع ب     

 کنند یم لیرا تبد کیتراف زانیم نیکدام منابع باالتر     

 کنند یرا ارسال م کیتراف نیشتریکدام منابع ب     

 وبسایت خود را برای استفاده با موبایل بهینه کنید-20

ی برابه همین دلیل  دسکتاپ سایت را در نظر نمی گیرد، شما را در نظر میگیرد و بعضی اوقات نسخهدر این آپدیت گوگل ابتدا ورژن موبایل 

 را بهینه کنید.سرچ ارگانیک می توانید موبایل خود افزایش ترافیک سایت به وسیله 

برای استفاده از این ابزار با دریافت آدرس  .را در این زمینه ارائه کرده است  Mobile-Friendly Testابزار رایگان  گوگل

 وبسایت میزان بهینه بودن سایت را برای موبایل به شما اطالع می دهد و پیشنهاداتی برای بهبودی سایت به شما می دهد.

 دیاضافه کن دئویو و ریومطالب خود تص به -21

 industry)با بررسی به وسیله ی  در این مورد سعی کنید در بین مطالب خود ویدیو،اینفوگرافیک و یا تصویرهای مرتبط با متن بگذارید.

studies)  اجتماعی به در مطالبی که از تصاویر بیشتری استفاده کرده اند سعی کنید از محتوایی که بدون تصویر است در شبکه های

 اشتراک بگذارید.

 :دیخود را باال ببر تیسرعت سا -22

از کاربران برای لود شدن سایت صبر نمی کنند به همین دلیل بهتر است سایت خود را از نظر فنی به نحوی بهینه سازی شود بسیاری 

 thirdکه سایت با سرعت باال بیاید به همین دلیل در این روش سایز عکس هایی که در سایت قرار داده شده است ساختار و عملکرد 

party plugin  می باشددر سرعت لود سایت از ویژگی های مهم. 

 :دیغافل نشو کسیتیاز گوگل آنال -23

Google Analytics تعامل کاربر با وب  لیو تحل هیو تجز یزمان واقع لیاست که آمار و تحل تیوب سا کیتراف لیبرنامه تحل کی

 یها را قادر م تی، صاحبان وب سا تیعملکرد وب سا یساز نهیو به ریبا هدف تفس Google Analyticsدهد.  یرا ارائه م تیسا

کرده  یابیرا رد تالیجید یتواند تمام انواع رسانه ها یم Google Analyticsکنند.  لیو تحل هیزکنندگان خود را تج دیسازد تا بازد

 کند. یابیرد Googleمحصوالت  ریو ادغام با سا یکی، ارسال نامه الکترون یبنر و متن غاتیو به مقصد باالدست وب ، تبل

 2019در سال  تیوب سا کیتراف تحلیلابزار  3



 :دیاستفاده کنوجود دراد که می توانید از آنها  2019در سال  تیوب سا کیبرتر تراف ابزار 3 نجایا در

1- Shopify 

 افتیاز فروشگاه شما در یکیتراف زانیچه م دیکند تا درک کن یبه شما کمک م Shopify تیوب سا کیتراف یبررس یها گزارش

مشخص  یها خیرا مرور کرده و تار تحلیل ها دیتوان یخود ، م Shopify، در فهرست سمت چپ فروشگاه کند. تحت گزارشات یم

 شما چقدر است. تیوب سا کیافتر دینیتا بب دیرا انتخاب کن

از مخاطب هدف  ایکه آ دیفهم دی، بهتر خواه "نیفروشگاه آنال لینرخ تبد"گزارش ها ، از جمله  ریکار با سا نیارجاع متقابل ا با

 .یا خیر دیکن یم افتیرا در کیتراف

2- Alexa 

 دیخود را بدان یرقبا یکیمنابع تراف دیخواه ی، اگر م گریکند. به عبارت د یکمک م یرقابت قاتیبا تحق تیالکسا جستجوگر وب سا

 است. گانیبرنامه را نی. به عالوه ، ادیاز آن استفاده کن دیتوان یاست که م یابزار نی، ا

رقبا چه  کیتراف یمنابع اصل یدنیتا بب کنید استفاده دیجد یهنگام ساخت فروشگاه ها تیوب سا کیترافاین وب سایت برای از 

 است. ینزول ای داریرو به باال ، پا یکیروند تراف ایآ - دیرقابت استفاده کن تینظارت بر محبوب یاز آن برا دیتوان یم نیهستند. همچن

3- SameWeb 

را  گریو موارد د کی، منابع برتر تراف دیصفحه ، مدت زمان بازد یدهایتعداد کل بازد SameWeb تیوب سا کیجستجوگر تراف

 .دیگو یبه شما م بیرق یها تیوب سا یبرا

به آن وب  یابیدست یبرا دیدهد تا بتوان یشما قرار م اریبرتر را در اخت یارجاع یها تیسا یحت تیوب سا کیجستجوگر تراف نیا

تا به شما  دیشناس یرا م کیارگان کیدرصد ترافدر این خصوص . دیده وندیخود پ تیتا به وب سا دیکن جادیا برنامه کیها  تیسا

 خود کمک کند. کیتراف دیبهتر تول ینحوه استراتژ تردر درک به

 


