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 به رتبه برتر در گوگل یابیدست نحوه - نکیساختن ل

 چرا ساختن لینک اهمیت دارد؟

ی دیده شدن سایت توسط موتورهای جست وجو و بهینه کردن کلمات کلیدی با در فصل قبل، نحوه
رتبه خود را بهبود دهید سایت شما به لینک  خواهیدمیاستفاده از سئوی داخلی شرح داده شد. اگر 

 نیاز دارد.

ممکن است برایتان سوال پیش آمده باشد که ساختن لینک چرا انقدر اهمیت دارد خصوصا وقتی 
 بسیار زیاد هستند. کندمیاستفاده  بندیرتبهفاکتورهایی که گوگل برای 

که بخاطر کلمه کلیدی در مقابل حقیقت این است که لینک یک فاکتور قوی است، احتمالش کم است 
 ی بیشتر رتبه بهتری داشته باشید.هالینکبکسایتی با 

، یک شودمیدیگری وصل  واحد پول وب هستند. هر بار که یک صفحه به صفحه هادرواقع لینک
است که به آن وصل شده است. اگر یک صفحه میزان زیادی کاربر داشته باشد، ای ارزش برای صفحه

 فاکتور مهمی هستند. ها. به این دلیل لینکشوندمیی دیگر به این دلیل به آن وصل هااز سایت

 ساختن لینک کلید رتبه برتر در نتایج جست وجو است.

 خواهد به شما بگویدراز کوچکی درباره ساختن لینک که هیچکس نمی

بهترین لینک چیست؟  بهترین نوع لینک برای سایت وجود دارد. ی زیادی در اینترنت دربارههاایده
یک لینک از سایت دولتی، یا یک وبالگ پرترافیک؟ بهتر است از یک سایت مرتبط لینک بگیریم یا از 

 یک سایت با فعالیت اجتماعی زیاد؟

 خواهد به شما بگوید این است که هیچ نوع بهترین لینکی وجود ندارد.رازی که کسی نمی

کردند. هزاران مه یک راه اسپم برای رتبه برتر شدن پیدا میکرد. هاگر این گونه نبود گوگل کار نمی
شک برانگیز است و یک نشانه واضح برای این  شوندمیلینک از یک نوع که به یک صفحه وصل 

 .دهدمیسایت سیستم را بازی  است که سازنده

صل کنید. این ی بسیار مرتبط، باکیفیت و با اعتبار وهایک قانون، باید لینک را به سایت به عنوان
 ند.ترنسبت به بقیه بسیار قوی هالینک

 

 

 دوری کنید هاو چیزهایی که باید در لینک ساختن از ان هانحوه حصول لینک
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خورند است. یی که بدون دلیل توسط گوگل ضربه میهاصاحبان تجارت ی بسیاری دربارههاداستان
 شما را گمراه کند. هااجازه ندهید این داستان

برانگیز یا ری از موارد، اتفاقی که افتاده است این است که صاحب سایت کاری به شدت شکدر بسیا
 10 ناگهان از  هاآن ی لینک انجام داده است. و رتبههاقدیمی مانند ساختن هزار لینک از دایرکتوری

 .شودمیتبه برتر خارج ر

 یش نمی اید.اگر این رفتار را در ساختن لینک نداشته باشید مشکلی برایتان پ

یابید و قوانین گوگل را نقض می به درستی به لینک دست این کهبهترین کارها برای اطمینان از 
 به شرح زیر است: کنیدمین

 یند. آباید همواره و طبیعی به دست  هاطبیعی و در طول زمان به لینک دست یابید. لینک .1
ه با زمان دانش عمومی ساخته است. در واقع گوگل روش خود را در دستیابی به لینک در رابط

 و نرخی که به دست هانالیز گوگل برای سن لینکآنحوه  US20050071741ثبت اختراع 
اورد و از این اطالعات برای محاسبه نتایج جست وجو استفاده می ورند را در طرح کلیآمی
 .کندمی

که لینک خود را طی زمان دراین باره مطالعه کنید، به یاد داشته باشید  خواهیدمیاگر ن
وردید. یک شبه هزاران لینک به سایت آرا طبیعی بدست  هابسازید، که گوگل ببیند لینک

 شوید.ی بد گوگل وارد میهاخود وارد نکنید وگرنه در لیست سایت
را نخرید. این کار برخالف قوانین گوگل است و ممکن است  هایک قانون لینک به عنوان .2

سیب به سایت را ندارند مگر آممکن است کار کنند ولی ارزش  هالینک مجازات شوید. این
 مطمئن باشید. کنیدمیکاری که  درباره این که

برای گوگل واضح است، و دیگر کار نمیکنند یا به  هاشمای تبادل لینک را فراموش کنید. این .3
ار و با کلمات ک شناسم که بدون اینزنند. من تعدادی رتبه برتر میسیب میآسایت شما 

 ن نیست.آکار بسیار زمانبر است و نیازی به  اند. اینکلیدی در رقابت وارد شده
ی وبالگ یا مقاالت سایت را اسپم نکنید. ممکن است موقتا کار کند هابا محتوای بد، کامنت .4

 .شوندمیخیلی زود قدیمی  هاولی این استراتژی
ی جدید را با میزان کمی پول در هاند لینکدهی پولی وجود دارند که پیشنهاد میهاشبکه .5

برخالف قوانین گوگل  هااستفاده نکنید. این شبکه هاماه برای سایت شما بسازند. هرگز از ان
 روش سریعی برای اطمینان از مجازات توسط گوگل است.  هاهستند و استفاده از ان
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ارد، همانطور که در فصل قبل گفته شد. این متنی است که وجود د آنچر تکست یی دربارههاجنجال
 ین فاکتورها برای رتبه برتر بود.تر. یکی از قویشودمیشامل لینک 

یی با این هابود و رقبا تنها تعدادی از لینک NFLلینک به سایت خود با متن لباس فوتبال  1000اگر 
تر باشد. تا قبل از اپدیت پنگوئن گوگل که متن داشته باشند احتمالش بیشتر است که رتبه شما به

 100نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه ساختن  بوده و ریسک پرکار خیلی  اینکار را متوقف کرد. االن این
 لینک با متن یکسان ممکن است باعث شود از این کلمه کلیدی رتبه نگیرید.

 چیست؟  آنچر تکستممکن است سوال داشته باشید بهترین راه برای ساختن 

داشته باشید ولی نباید تنها کلمه کلیدی در تمام  آنچر تکستخوب است که کلمه کلیدی خاصی در 
 ی از کلمات کلیدی باشد.ترکیب ی شما باشد و بایدهالینک

. منطقی است که یک سایت به صورت شوندمین جذب آبه  هااین الگویی است که تمام سایت
 متن دقیقا یکسان لینک شود. اتوماتیک از بین تمام نت به 

 بد و طبیعی را بفهمید. آنچر تکستی زیر تفاوت بین هادر مثال

 لینک خارجی -بد آنچر تکست

jerseys.html-http://www.examplefootballbrand.com/football 

 NFLفوتبال لینک لباس  200

 خوب آنچر تکست

jerseys.html-http://www.examplefootballbrand.com/football 

 لینک برند فوتبال مثالی 50

 NFLلینک فروشگاه لباس فوتبال  10

 NFLلینک لباس فوتبال  5

 http://www.example.comلینک  25

 لینک فروشگاه لباس فوتبال 5

 لینک فروشگاه انالین لباس فوتبال 5

 لینک فروشگاه ژاکت فوتبال 15

 لینک اینجا را کلیک کنید 7
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 سایتوبلینک  15

یجاد شود. کلمه بصورت طبیعی چگونه باید طی زمان ا هاکه این لینک دهدمیی باال نشان هامثال
 کلیدی مد نظر شما نباید بیشترین عبارت لینک شده باشد. 

ی اینکار را یاد بگیرید. های نتایج جست وجو در گوگل روشهابا نگاه کردن به باالترین رتبه توانیدمی 
 اند.استفاده کرده آنچر تکستمانند باال از  هانآشوید بسیاری از متوجه می

Link Explorer 

explorer-https://moz.com/link 

 ی ساختن لینک پیشرفتههااستراتژی

گوگل رتبه  شودمیی با کیفیت به سایت خود بسازید و باعث هالینک کندمیی زیر کمک هااستراتژی
 سایت شما را بهتر کند.

 ی دایرکتوریهالینک

دلیل ه مده است. بآی اخیر بدست هالینک ساختن هستند که در سال نوع تست شده هااین لینک
 مده است.آمجازات اسپمرها توسط گوگل بدست 

ی هانباید نادیده گرفته شوند. درواقع باید اغاز پروژه باشند. مقدار زیادی دایرکتوری هااین لینک
 ین تالش بدست اورید.ی قوی با کمترهالینکبک توانیدمی تجارت با کیفیت باال هستند که 

ی های شما باشند. باید مرتبط و از سایتهادرصد لینک 20الی  10ولی محض اطمینان، نباید بیش از 
یا  seolinksdirectory.comیی با ادرس هاباکیفیت هم باشند. یعنی از سایت

reelinksdirectory.com از خود  مانند اسپم هستند. قبل از ساختن لینک هانباشند. این سایت
ی هابپرسید آیا یک سایت قابل اعتماد بنظر میرسد؟ اگر جواب نه است عبور کنید و تنها بر سایت

 قابل اعتماد و با کیفیت تمرکز کنید.

، کلمه keywordجای ه ی مرتبط، از عبارات زیر در گوگل جست وجو کنید و بهابرای یافتن دایرکتوری
 کلیدی خود را قرار دهید.

keyword + submit 

keyword + add url 

keyword + add link 

keyword + directory 
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keyword + resources 

 برای شروع وجود دارد: های تجارتهااینجا لیست کوتاهی از دایرکتوری

company-your-https://www.manta.com/add 

/https://www.linkedin.com 

https://www.hotfrog.com/AddYourBusinessSingle.aspx 

center.comhttp://www.angieslistbusiness 

https://www.merchantcircle.com/signup 

http://www.citysearch.com 

https://biz.yelp.com 

 ی رقباهادزدیدن لینک

ی باکیفیت متمرکز شد و فرصت های سایتهان لینک رقبا روشی قدیمی بود که گوگل بر لینکدزدید
 یافتن راحت لینک را سخت کرد.

ی هااستفاده نکنید. با سایت هادهند چرا شما از زحمت آناگر رقبای شما این کار سخت را انجام می
فرصتی برای ایجاد لینک به  های انهالینکبکرقبای خود را پیدا کنید. با نگاه کردن به  لینکبکزیر 

مطمئن  توانیدمی صفحه خود پیدا کنید. در بسیاری از موارد اگر رقیب شما رتبه خوبی در گوگل دارد
 باشید از منبع سازگاری لینک گرفته است.

Ahrefs Backlink Checker – Free to try, then $99 per month. 

/https://www.ahrefs.com 

Majestic SEO Backlink Checker – Free to try, then $49 per month. 

https://majestic.com 

Link Explorer – Free to try, then $179 per month 

explorer-ps://moz.com/linkhtt 

 

 ساختن لینک ویدئویی
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گوگل عاشق ویدئو است خصوصا ویدئوهای یوتیوب. احتماال به این دلیل که یوتیوب برای گوگل 
 سئوی بهتری داشته باشید ویدئو به سایت ارسال کنید. خواهیدمیاست. اگر 

ت، و ویدئوهای ساختاری برای ی جدید صنعهااز ویدئوهای راهنمایی چگونه... مرتبط، اپدیت
بهترین عکس العمل از کاربر استفاده کنید. سپس صفحات مرتبط را در توضیحات سایت خود لینک 

 کنید.

کلید موفقیت در این روش، اطمینان از ارتباط ویدئو و توضیحات شما است. باید کلمات کلیدی 
 مرتبط را در صفحه خود قرار دهید.

باشد که به بازدیدکنندگان اطالعات ای دقیقه 10ال  5یک ویدئوی  تواندمیا نگران نباشید. ویدئوی شم
 . بر مفید بودن ان برای کاربر تمرکز کنید.دهدمیمفید مرتبط با موضوع 

 .کندمیبه شما کمک  هاابزارهای زیر در ساختن سریع ویدئو و اپلود ان

CamStudio 

/ps://camstudio.orghtt 

 از کامپیوتر خود ویدئوی باکیفیت بگیرید.  دهدمیاین یک ابزار رایگان است که به شما اجازه 
پس از اتمام، این ویدئو را با کیفیت باال دانلود کنید. این نرم افزار فقط بر روی ویندوز کار  توانیدمی
 نصب کنند. Camtasiaیا  Quicktime playerباید نرم افزار دیگری مانند  Mac. کاربران کنیدمی

 بگیرید: لینکبکببینید، ویدئو اپلود کنید و  توانیدمی ی باکیفیتی که هاسایت

/https://www.youtube.com 

http://www.veoh.com 

/https://www.dailymotion.com 

http://www.metacafe.com 

http://www.youku.com 

/https://www.archive.org 

 

 

 لینک طعمه
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ی باکیفیت و قدرتمند در مقیاس بزرگ است. هایک استراتژی جدید و اثرگذار برای ساختن لینکاین 
هزاران ادم سراسر اینترنت داشته  توانیدمی سازید و این روش عالی است زیرا شما یک محتوا می

 که الزم نیست شما کاری انجام دهید. گذاری کنند در حالیباشید که ان را لینک و اشتراک

نتیجه لینک  به عنوان هان استراتژی هرنوع محتوایی است که بصورت طبیعی از دیگر سایتای
 گیرد.می

و  هاسان بودن بدست اوردن لینکآدلیل ه با این حال ب ،لینک یک هنر است ساختن درست طعمه
ی اجتماعی در این روش شوکه خواهید شد. کلید این است که محتوای شما باید هافعالیت شبکه

 رزشمند باشد به حدی که ارزش داشته باشد برایش خرج کنید.ا

برای ساخت این محتوا، باید از حرفه خود یا حتی استخدام افراد برای ساخت ان کمک بگیرید. اگر 
. محتوا را مفید و کنیدمیپست بر موضوع یکسان وجود دارد، دارید اشتباه  10درحال حاضر بیش از 

 اصل بسازید.

موضوع برتر، فهم اسان، یک منبع قابل دانلود و مناسب برای  10ا درقالب مقاله، لیست محتوای خود ر
 بازدیدکنندگان برای خواندن و به اشتراک گذاری شکل دهید.

این محتوا را در سایت و شبکه اجتماعی خود قرار دهید. در انتهای محتوا، خوانندگان را به اشتراک 
 ی ان را تا حد امکان اسان کنید و نتایج خود را ماکزیمم کنید.گذاری ان تشویق کنید. اشتراک گذار 

 سپس طعمه لینک محبوب را در صنعت پیدا کنید.

یی که به هایک لیست از سایت Link Explorerیا  Ahrefsبا استفاده از ابزار انالیز لینک مانند 
منبع  درباره هاو به انایمیل بفرستید  هامحتوای محبوب لینک شده اند بیابید. به صاحبان سایت

 بگویید. هابزرگتر و بهتر خود به ان

محتوای طعمه لینک خود نوشته و  طعمه لینک خود را بهبود دهید، مطبوعاتی درباره خواهیدمیاگر 
ی اجتماعی هاو در شبکه شودمیمنتشر کنید. با انتشار ان در مطبوعات، به هزاران روزنامه نگار ارسال 

 ر میگیرد.تحت پوشش قرا

 یی در زیر اورده شده است:هاممکن بپرسید یک کمپین موفق طعمه لینک چه شکلی است؟ مثال

WordPress SEO 

/seo-https://yoast.com/articles/wordpress 
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 Wordpressیک صفحه از راهنمایی دلیل ه ب هادر برخی قسمت Joost de Valkدر صنعت سئو، 
Seo به خوبی شناخته شده است. این راهنمایی بسیاری لینک و اشتراک  شودمیماه اپدیت  که هر

 بدست اورده است. هاگذاری طی سال

101 Motivational Business Quotes 

https://www.quicksprout.com/101/07/12/2009-motivational-business-quotes/ 

 با پول به بیرون منبع داده شود. تواندمیمثال خوبی از یک مقاله طعمه لینک عالی که 

 انواع طعمه لینک:

 ی چگونه ... هاراهنمایی 
 اینفوگرافیک 
 ی ابتداییهاراهنمایی 
 اخبار فوری 
 تای برتر 10ی هالیست 
 ی صنعتهاگزارش 
 مقاالت 

Pictochart -Free to start 

/https://www.piktochart.com 

در کنار هم  هاخدمت عالی برای نسل اینفوگرافیک، تنها چند حرکت ساده برای گذاشتن اینفوگرافیک
 در عرض چند دقیقه.

Prlog 

/https://www.prlog.org 

ورودی به همراه پوشش اضافی در صورت پرداخت مبلغ افزوده  این ابزار خدمات انتشار رایگان مرحله
 .دهدمیرا پیشنهاد 

PRNewswire 

/https://www.prnewswire.com 

کنند و برای این کار پول محتوای شما را منتشر می PRNewswireدر  PRی هاشرکتبسیاری از 
 دالر و بیشتر موجود است. 425با حداقل قیمت  هاگیرند. پکیج این شرکتمی
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 ی پست میهمانهایافتن فرصت

ی مرتبط و هاپست مهمان یک روش استاندارد برای بسیاری از سازندگان لینک است زیرا در لینک
 یفیت یعنی نوعی که گوگل دوست دارد اثرگذار است.باک

یافتن فرصت پست مهمان، راحت است. تعدادی سرچ با عبارات زیر در گوگل انجام دهید و میزانی 
جاگذاری باکیفیت پیدا کنید. این استراتژی نیاز دارد که مقاالتی با کیفیت استاندارد بنویسید. 

که  شوندمیی اجتماعی پخش هااحتمال بیشتری در شبکه اند، بهمقاالتی که به خوبی نوشته شده
ی اجتماعی داشته باشید، صاحب ها. اگر یک جایگاه منطقی در شبکهکندمیقدرت لینک را زیاد 

 .کندمیسایت عالقه بیشتری به ارسال پست شما پیدا 

ممکن است به رتبه از طرف دیگر، اگر از این استراتژی با مقاالت بد بر مقیاس بزرگ استفاده کنید، 
 خود اسیب بزنید. برای این استراتژی کیفیت حیاتی است.

عبارت خود را قرار  keywordجای کلمه  ه ی گوگل استفاده کنید و بجووجستاز عبارات زیر برای 
برای کپی و پیست نتایج جست وجو استفاده کنید تا بتوانید برای  link Clumpدهید. از ابزار 

 .شودمیدسترسی داشته باشید که این امر در انتهای این فصل گفته  هامهمان به انجایگذاری پست 

keyword "guest post by" 

keyword "guest post" 

keyword "guest article" 

keyword "guest author" 

keyword "contributor" 

keyword "guest contributor" 

Link Clump 

chrome-clump-https://tinyurl.com/link 

 ساختن لینک خراب

ی با کیفیت با هابه سایت توانیدمی این یک استراتژی جدید ولی اثرگذار است. با این استراتژی
ی خراب دسترسی پیدا کرده و ادمین سایت را قانع کنید که یک لینک اپدیت شده به سایت هالینک

 ما درست کند.ش

http://www.manzoumeh.ir/
https://tinyurl.com/link-clump-chrome
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اطالع دهید که چنین چیزی وجود دارد و شما یک منبع  هانآوقتی یک لینک خراب پیدا کردید به 
توانند استفاده کنند. با این استراتژی باید یک می های انهادیگر در سایت خود دارید که خواننده

را بسیار  هانآما توسط کار، لینک دادن به سایت ش منبع قابل اتصال روی سایت خود بسازید. این
 .سازدمیراحت 

کلمات کلیدی خود را  keywordگونه صفحات استفاده کنید. بجای ی زیر برای یافتن اینهااز فرمول
 وارد کنید.

keyword useful links 

keyword useful resources 

keyword useful sites 

keyword recommended links 

keyword recommended resources 

keyword recommended sites 

keyword suggested links 

keyword suggested resources 

keyword suggested sites 

keyword more links 

keyword more resources 

keyword more sites 

keyword related links 

keyword related resources 

keyword related sites 

ی با هاطور اتوماتیک انجام شود ابزار زیر به شما یک لیست از سایته ن پروسه بای خواهیدمیاگر 
 تماس بگیرید. هاسریعا با ان توانیدمی بنابراین شما دهدمی هالینک خراب و اطالعات تماس با ان

Broken linkbuilding - $67 monthly 

www.brokenlinkbuilding.comhttp:// 

http://www.manzoumeh.ir/
http://www.brokenlinkbuilding.com/
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کردن کلمات کلیدی مدنظر خود این ابزار تعدادی لینک  داین ابزار خیلی کامل ولی پولی است. با وار
 ی باکیفیت باشید.ها. زمان بگذارید و دنبال فرصتکندمیخراب پیدا 

 ذکرکردن ناقص برند

ی سئو استفاده کنید. هار تمامی پروژهد توانیدمیاین استراتژی ساده، سریع و قابل اعتماد است که 
کنند لینک شما را قرار به این صورت که در برخی موارد افرادی که برند شما را ذکر میکنند فراموش می

بخواهید به سایت شما لینک دهند. از  هادهند. این اتفاق را دنبال کنید و درجاهای مناسب از ان
 اده کنید. ابزار زیر برای یافتن این اتفاقات استف

Social Mention -Free to try 

http://www.socialmention.com 

 این ابزار یک ابزار قدرتمند و رایگان است که ارزش امتحان کردن دارد. 

Mention - Free to try, pricing starts at £29 per month. 

https://en.mention.com 

زمان که سایتی با برند شما و بدون لینک پیدا کند به شما ایمیل  این نیز یک ابزار قوی است که هر
 سریعا اقدام کنید. توانیدمی زند بنابراین شما هشدار می

 ی پولیهالینک

 دهند. واب میبرخالف قوانین گوگل هستند با این حال گاهی ج هااین لینک

 اهدا کنید هابه خیریه

 + site: .orgیا  site: .org + donorsی خیریه یک بخش اهداکنندگان دارند. در گوگل هاسایت
sponsors یی که این صفحات را دارند، یک اهدا انجام دهید و هارا سرچ کنید و در لیست سازمان

 افزوده شدن به لیست را درخواست کنید.

 هترشرکت تجارت ب

 هادریافت کنید. این لینک توانیدمی یی است که هااز بهترین لینک ،ی شرکت تجاری بهترهالینک
ندارید در  ردارای اعتبار و اعتماد هستند. چک کنید که از این سایت لینک دارید به سایت خود یا اگ

 ان ثبت نام کنید.
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 کیفیتی ساختن لینک با هابزرگ کردن مقیاس کمپین-دسترسی به لینک

کنند و در سئو این روزها از ان استفاده میای این یک تکنیک رایج و قدرتمند است که افراد حرفه
 ی مرتبط و باکیفیت شما است.هایک راه اثرگذار در افزایش لینک

 از چه چیزی دوری کنیم؟ هادر این کمپین

یک ذکر کرده و ضروری است که تکنیک را توضیح دهیم، گوگل عموما قوانینی برای تکن این کهقبل از 
 چه چیزهایی دوری کنیم. بدانیم از

فاکتورهایی  ترکیب درباره 2017سال می راهنمایی منتشرشده در ماه یی ازهااینجا مستقیما نقل قول
 اورده شده است: هااین کمپین که برای گوگل بد هستند درباره

 سایت خوداز کلمات کلیدی در مقاالت  ی پرهاقراردادن لینک 
 منتشر شده اند، متناوبا داشتن تعداد زیادی مقاله  هاداشتن مقاالتی که در بسیاری از سایت

 ی کمیهابر سایت
 موضوع نوشته اطالعات کمی دارند. مقاالت که درباره استفاده یا استخدام نویسنده 
 قاله سایت استفاده از محتوای یکسان یا مشابه مقاالت، متناوبا کپی کردن تمام محتوای م

 (شود میپیشنهاد « قانونی»یا « دنبال نشده»خودتان )دراین موارد استفاده از عبارت 
خواهد کامال پست مهمان یا ن این است که گوگل نمیآکمی مبهم هستند، دلیل  هااین راهنمایی

 .همکاری صاحبان سایت با هم را غیرقانونی کند. چراکه عادالنه نیست و خارج از حد گوگل است

میزان  شودمیی مرتبط ارسال هاگوگل بیشتر نگران است مقاالت مرتبط و باکیفیت که بر روی سایت
ی اسپم هاصاحبان سایت با ایمیل هازیادی لینک به سایت شما ندهد و شما باعث اذیت میلیون

 شوید. با دوری از اینکارها از مجازات گوگل دور بمانید.نمی

 ن هستید:آمند به مطالعه مده است اگر عالقهآی گوگل در اینجا متن کامل راهنمای

A reminder about links in large-scale article campaigns - Google Webmaster 

Central Blog 

/googleblog.comhttps://webmasters.2017/05-in-links-about-reminder-a/
largescale.html 
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 ی دسترسی به لینکهامراحل کمپین

 وجود دارد: هامعموال دو مرحله برای این کمپین

 ی لینک و اطالعات تماسهایافتن فرصت -جووجست .1
 نوشتن و ارسال ایمیل، دنبال کردن، جواب دادن و مدیریت ارتباط -دسترسی .2
ی پست مهمان صحبت کرده های رقبا و فرصتهالینکبکی جووجستمانند  هایافتن فرصت درباره

 ایم. پس به بحث یافتن اطالعات تماس و شامل شدن کمپین دسترسی لینک میپردازیم.

 یافتن اطالعات تماس

فتن اطالعات تماس یافتن اطالعات تماس با ابزار مناسب بسیار راحت است. ابتدا، از یک ابزار برای یا
استفاده کنید. مانند ابزار  کنیدمی جووجسترا  هاهنگامی که فرصت هابه صورت اتوماتیک بر سایت

Hunter.io  یا حتی از یک ایمیل کندمیکه اطالعات تماس را به صورت اتوماتیک برای شما پیدا .
ه هم اطالعات تماس را به شما کنیم ککه در بخش بعدی درباره ان صحبت می all in oneدسترسی 

 استفاده کنید. ،کندمیو هم ایمیل ارسال  دهدمی

 . کنیدمیارسال ای ی لینک خود را مرور کنید و مطمئن شوید برای هرکدام نوشتههاسپس تمام فرصت

Hunter 

/https://hunter.io 

 توانیدمی به راحتی  google chrome. در نرم افزار کندمیاس تمرکز این ابزار بر یافتن اطالعات تم
به اطالعات تماس را به شما  100استفاده کنید. تا  کنیدمی جووجستیی که هااز این ابزار بر سایت

 .کندمیدالر از شما کسر  39و برای اطالعات بیشتر ماهانه مبلغ  دهدمیصورت رایگان 

 شخصی سازی

باید مطمئن شوید ایمیل شما برخی اطالعات شخصی شما را دارد.  کنیدمیاهی که استفاده هر جایگ
این شامل ذکر نام نویسنده یا ویراستار، یک مقاله اخیر که توجه شما را جلب کرده، یک ویژگی 

 . شودمیی شما، یا موضوع یا منبعی که به ان عالقه دارید هامشترک بین سایت

د تفاوت بزرگی بین تماس با یک صاحب وب توسط یک ایمیل مرتبط و به یاد داشته باشی
سازی شده و مفید برای همکاری و یک ایمیل اسپم به هزاران صاحب وب وجود دارد. شخصی
 سازی را فراموش نکنید.شخصی
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 ی دسترسیهای زمان بندی شده و جایگاههاایمیل

افزایش محبوبیت این تکنیک وجود دارد. اینجا  ی دسترسی به دلیلهاتعداد رو به افزایشی از جایگاه
یک مدیریت کمپین دسترسی نیز فرستند، برخی ی بازار است. برخی تنها ایمیل میهابرخی گزینه

 پیشنهاد میرا  شامل جست وجو، جزئیات تماس، ارسال ایمیل، به صورت اتوماتیک ،انتها به انتها
 کنند. 

Mailshake 

/https://mailshake.com 

این تنها یک ابزار دسترسی است. باید اطالعات تماس را خودتان بیابید. بسیار اثرگذار است اگر ایمیل 
اطالعات شخصی مانند نام، ادرس، و پیام  توانیدمی شخصی سازی شده به کمپین ارسال شود و 

ی اتوماتیک، تمپلیت ایمیل، و ... هال دنبال کردنشامل شوید. این ابزار شام csvشخصی با فایل 
 دالر هزینه دارد. 19و ماهانه مبلغ  شودمی

Buzzstream 

/https://www.buzzstream.com 

این این ابزار بین سازندگان محتوا و لینک بسیار محبوب است. یک جایگاه انتها به انتها است به 
و ... . در این ابزار  کندمی، ارتباط را دنبال کندمییابد، ایمیل ارسال می معنی که اطالعات تماس را

ی اتوماتیک و ارسال به کمپین را شامل هامیزانی کار غیراتوماتیک باید انجام شود زیرا دنبال کردن
 دالر هزینه دارد. 99. این ابزار ماهانه مبلغ شودمین

Ninja Outreach 

/https://ninjaoutreach.com 

این ابزار نیز یک ابزار جایگاه دسترسی انتها به انتها است، شامل یافتن اطالعات تماس، ارسال ایمیل، 
ه دالر بصورت ماهیانه هزین 69ی اتوماتیک، و ... است. این ابزار مبلغ هاشخصی سازی، دنبال کردن

 دارد.

Pitchbox 

/https://pitchbox.com 

سازی شده، ی شخصیهااین ابزار یک جایگاه دسترسی است که شامل یافتن اطالعات تماس، ایمیل
تر کمپین و ی بزرگهادهی جزئیات و ... است. این ابزار برای تیمی اتوماتیک، گزارشهادنبال کردن
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پذیری و انعطاف هادلیل ویژگیه بیشتر است ولی ب آن در سئو مناسب است. هزینهای اد حرفهافر
 دالر هزینه دارد.195دهند. ماهیانه مبلغ جیح میتر ن راآای افراد حرفه هاجایگاه نسبت به بقیه

 ی ساخت لینک دیگرهافرصت

نندگان کافی است که بتوانند رتبه درصد خوا99ی گفته شده در قسمت ساخت لینک، برای هاتکنیک
ی قبلی های دیگری برای افرادی که از روشهاتکنیک ادامه خود را در مقابل رقبا بهبود دهند. در

که درحال حاضر  در سئو و کسانیای برای افراد حرفه هااورده شده است. این تکنیک ،خسته شدند
 .خواهد بود مفیددر این زمینه فعال هستند 

 ایل در توییتر بسازید.یک پروف .1
افزودن یک لینک به پروفایل توییتر یک فرصت بزرگ است. تنها با ساختن یک پروفایل 

، تعداد زیادی لینک با سایتوبخود هم در بیو و هم در قسمت  سایتوبتوییتر، و نوشتن 
DA ند شامل کنیی که این کار را میهااید. سایتمی وجوده باال از اطالعات شما در توییتر ب

Klout ،Twellow ،Twitter Counter هاکردن این لینک ترو... هستند. برای قوی ، 
داشتن پروفایل خود در توییتر طی مدت زمان کوتاهی این کار را انجام  با فعال نگه توانیدمی

برای ارسال خودکار پست به وبالگ که با مطالب  Hootsuiteدهید. از یک سرویس مانند 
از ای داشتن پروفایل خود استفاده کنید. یک میزان پایه گ باشد برای فعال نگهشما هماهن

 Twitterکنندگان برای اکانت خود با یک میزان کم بودجه با استفاده از سرویسی مانند دنبال
Ads  یاTwitter Counter .فراهم کنید 

Hootsuite 
/w.hootsuite.comhttps://ww 

Twitter Ads 
https://ads.twitter.com 

Twitter Counter – Featured Users 
https://twittercounter.com/pages/featured 

2. Pingback  وtrackback به  توانیدمی ی معتبرهاگیری سایتلینک با هدف در ساختن
بدست اورید.  pingbackتوسط  gov.و  edu.راحتی تعدادی لینک معتبر شامل 

Pingbackاز سایت  کنیدمییی هستند که وقتی شما یک پست خارجی را ذکر هاها اعالن
 درارند یک لینک یی که این ویژگی را دها. در وبالگشودمیی دیگر ارسال هاشما به سایت

 .شودمیایجاد  هاسایت شما در بخش کامنت
 این کامنت به این شکل درمی اید:

Digital nomad blog 
[…]read the latest tips on how to travel with only your carry on luggage[…] 
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 منبعتوانند یک فرستد. همچنین میمی مرتبط با ارزشی به سایت شما هااین ویژگی لینک
 فرستند.ی دیگر به سایت شما میهاباشند که خوانندگان را از سایت ترافیک

سایت اول در صنعت خود انجام دهید سپس به  100یا  50یک سرچ در گوگل برای یافتن 
 در گوگل این را تایپ کنید: توانیدمی که این ویژگی را دارند بروید. برای مثال  ییهادنبال ان

intitle:“digital nomad” “comment” 
لینک دهید. برای موفقیت این روش، به  های بعدی خود به این سایتهاسپس در پست

 .های واقعی لینک دهید و نه به صفحه اصلی سایتهاپست
 ی بااعتبارهاساختن لینک .3

یا دامنه،  سایتوبی معتبر برای خود است. با خرید یک هاساختن لینک ،ین استراتژیترقوی
ی بسیار مرتبط و قوی به سایت خود تبدیل هاان را به یک منبع نامحدود از لینک انیدتومی

 کنید.
که این کار را قبول ندارند.  خوانندگانی هستند که به این استراتژی تکیه کرده و کسانی

ین راه برای ترهستند و راحت هالینک از بقیه تریی از منابع معتبر در بازار شما قویهالینک
با  سایتوباست. فرض کنید یک  تانساختن سایت معتبر برای خود هادست اوردن انب

 بخرید. ترسال و یک دامنه مرتبط برای تاثیر قوی 4یا  3سن بیش از 
ی خود لینک دهید، هامانند این تشکیل دهید و فقط به سایت هااگر یک شبکه از سایت

ته شوید و مجازات شوید. هرچند ممکن است توسط گوگل یک صاحب وبالگ شخصی شناخ
 ید.آاگر یک منبع معتبر با ارزش دهی به کاربران تشکیل دهید مشکلی برایتان پیش نمی

Flippa 
https://flippa.com 

 سایتوببازاری برای خرید و فروش 
Sedo 

https://sedo.com 
 خرید و فروش دامنه

 relationshipساخت لینک  .4
وردن آدست ه یک روش قوی برای ب ی خودخودبه  ،برقراری ارتباط با صاحبان وب در صنعت

 به سایت است. هالینکبک
ی فعال است خوشبختانه هاکه این استراتژی فقط برای کاربران مرتبط با وبالگ درحالی

 هوابست هاسان است. دیگر صاحبان وب در لینکآار ساختن این ارتباطات و گرفتن لینک بسی
با ارزش به  لینکبک( یک 1صاحبان وب دیگر ی خود به هاشما هستند. با لینک کردن پست

. بسیاری از که در این صنعت معتبر هستیداید یک شناسایی به او داده( 2و اید او داده
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که کنید، آن ها دوست دارند میال خوشح ایدها بردهنامی از آن این کهصاحبان وب را از 
 ی اجتماعی به شما لینک کنند.هایک پست در شبکه

ی بالگ خود بسازید و یک ایمیل فوری به صاحبان وب ذکرشده هایک خالصه از پست
از  تربخواهید شما را ذکر کنند یا به شما لینک دهند. این روش راحت هانآ بفرستید و از

 ایجاد محتوا است.
 ایمیل:مثال 

کردم. امیدوارم ناراحت  شما را در پست خود ذکر نام خواستم بگویم کهسالم .... فقط می
شوم در شبکه اجتماعی یا یک لینک مرا ذکر نشوید. اگر از مقاله راضی هستید ممنون می

 .بسیار لذت بردمشما . از پست یدمرا درجریان بگذار ددهی تغییر دخواهییا اگر می دکنی
 ممنون

 ال از پست حرفه ایمث
Experienced business travellers reveal their favorite travel tips 

-expert-from-tips-travel-https://www.businessinsider.com/business
?IR=T&r=SG/6-2015-travelers 

  testimonialساخت لینک  .5
ی مرتبط و با کیفیت به سایت خود دادن سفارش است. برخی هایک روش عالی برای حصول لینک

ین نوع لینک است. تراصلی شخص دیگری لینک بگیرید که احتماال قوی از صفحه توانیدمی اوقات
با سفارش  هاکه یک لینک سفارشی گرفت. برخی سایت توان یک محصولی را خریدبرخی اوقات می

را پیدا کرده و پیشنهاد خود را بدهید. کار را برای صاحب وب با شامل شدن اطالعاتی که نیاز دارند 
و خدمات با یک  هاکار یافتن تجارت مانند عکس، نام، شغل، سفارش و لینک راحت کنید. کلید این

 د را با تعدادی سرچ در گوگل به شکل زیر سرعت ببخشید:صفحه سفارش در سایت است. کار خو

"keyword" +testimonials 

"keyword" +recommendations 

"keyword" +"client testimonials" 

"keyword" +"what customers say" 
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