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فراتر ازیک اپلیکیشن
 فکر کنید!

سایت بدون سئو؛ همانند 
زنبور بی عسل است!
5

2

 
نگاهی به اهمیت محتوای سئو شده 

همیشه یک محتوای سئو شده یک دسته ی
 مختص به خود را دارد و مطالب و محتوای سایت را دسته 

بندی کنید...

 
چرا شبکه پشتیبانی برای همه کسب و کارها ضروری است؟

 هنگامی که به یک رویداد شبکه سازی می روید، به افرادی 
که از قبل می شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر 
کنید و بالفاصله فرد جدیدی را پیدا کنید تا بتوانید خودتان...

 
اهمیت قرار دادن هشتگ ها در استوری اینستاگرام

هشتگ ها را به صورت متن قرار بدید و آنها را ریز کنید 
و در زیر یک استیکر خاص مخفی کنید ویا همرنگ 

پس زمینه تصویر کنید...

544

پنجشنبه  

 24 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9184

Instagram @Rah.Kar
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همه چیز از متن شروع می شود 

اهمیت تولید محتوای متنی در بازاریابی محتوا

تحقیقات  نتیجــه ی 
اینسایتز  اســمارت 
می دهــد  نشــان 
بــی  یا ر ا ز با
به عنــوان  محتــوا 
یــن  تر ر ا گذ ثیر تأ
فعالیت در شــرایط 
آینــده ی  و  فعلــی 
کســب وکار از سوی 
انتخاب  بازاریابــان 

شده است

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

فراتر ازیک اپلیکیشن
 فکر کنید!

تولید اپلیکیشن نســبتا کار آسانی است اما 
ساخت اپلیکیشن همه مشکالت استارت آپ ها 
را حــل نمی کنــد. بــا توجه بــه موفقیت 
روزافــزون بــازار اپلیکیشــن، خیلی راحت 
می توان فهمید چرا بســیاری از بنیان گذاران 
کسب وکارها عقیده دارند که از طریق توسعه 
اپلیکیشن های موبایل می توانند به موفقیت 
برســند. در مقطعی که برخی اپلیکیشن  ها 
دچار مرگ زودرس شدند، اپل مشغول رکورد 
 App ،شکستن بود. در روز اول ژانویه امسال
Store شلوغ ترین روز خود را تجربه می کرد 
و فــروش آن حدودا بــه 240 میلیون دالر 
رسید. این رکورد یک روزه نشان دهنده جهش 
دیگری در بازار رو به توســعه اپلیکیشن بود. 
توسعه دهندگان نرم افزار در سال 2016 بیش 
 App Store از 20 میلیــارد دالر از طریق
درآمد کسب کردند؛ یعنی 40 درصد افزایش 
درآمد نسبت به ســال 2015. در مجموع از 
زمانــی که App Store در ســال 2008 
راه اندازی شد، توســعه دهندگان نرم افزار 60 
میلیارد دالر به دســت آورده انــد. این آمار و 
ارقام فروش پرزرق و برق به جذابیت توسعه 

اپلیکیشن برای استارت آپ ها افزود.
 درحالیکــه تولید یک اپلیکیشــن نســبتا 
ارزان، آسان و ســریع است، اما موانع اندکی 
که بر ســر راه معرفی آن وجود دارد، بســیار 
گمراه کننده است. بســیاری از بنیان گذاران 
برای سودآوری خودشان تنها روی اپلیکیشن 
تکیه می کنند و اصول کســب وکار سنتی در 
فرآیند آن را نادیده می گیرند. حتی اگر یک 
شرکت اپلیکیشنی ویرانگر در بازار ایجاد کند 
که کاربرد گوشی های هوشمند را تغییر دهد، 
توسعه تکنولوژی برای ســازگارکردن آن در 
فروشگاه های مجازی اپلیکیشن، بدون داشتن 
هیچ نوع استراتژی احتماال به شکست منجر 
می شود. چه یک اپلیکیشــن تولید کنید و 
چه یک فروشــگاه فیزیکی تاســیس کنید، 
بنگاه شــما به بازاریابــی، تثبیت موقعیت و 
خدمات مشــتری زیادی نیاز دارد. به عبارت 
ساده، کسب وکارها نمی توانند تنها با ساخت 

اپلیکیشن رشد کنند و موفق شوند.
 این طرز تفکر وابســتگی صــرف به تولید 
اپلیکیشــن را در کالس های کارآفرینی که 
دانشــجویان می خواهند در طــول یک ترم 
ایده های کســب وکاری که مشــکالت دنیا 
را حل کند عملی کنند، زیاد شــاهد بوده ام. 
این ذهن های جوان، ایجاد یک اپلیکیشن را 
مثل یــک راه حل تمام و کمال می بینند که 
جایگزین یک ســرویس یا مشکل حاشیه ای 
می شود؛ چیزهایی مثل یافتن خدمات بیمه 
ارزان یا مکان یابــی نزدیک ترین پمپ بنزین 
با یک اپلیکیشــن گوشــی هوشمند. بخش 
عمده ای از این راه حل های مبتنی بر اپلیکیشن 
تالش برای تقلید از یک اپلیکیشن موفق دیگر 
است. کارآفرینان به جای ارتباط برقرار کردن 
با حال یا گذشته، باید از بینش و هوش خود 
برای داشــتن تفکری فراتر از محدوده آینده 

یک بازار مفروض استفاده کنند.

محتوای متنی هنوز هم به عنوان یکی 
از روش هــای مهــم بازاریابی محتوا 
در نظــر گرفته می شــود و برخالف 
پیش بینی هــا، محبوبیت آن کاهش 

پیدا نکرده است.
بازاریابــی محتــوا حدود 10 ســال 
پیش به عنــوان یکــی از روش های 
بازاریابــی معرفی شــد و آن زمان، 
تعــداد کمی از بازاریابــان، مفهوم و 
ظرفیت این روش جدید بازاریابی را 
درک کردند. اینکه یک کســب وکار 
بتواند در اولین برخورد آنالین خود با 
مشتری، تأثیر خوبی روی او بگذارد، 
بهترین سرمایه گذاری آن ها در بخش 

بازاریابی محسوب می شود.
کرده  پیش بینی  عــده ای  بااین حال 
بودند که بازاریابی محتوا و محتوای 
متنی با مــرور زمان محبوبیت خود 
را از دســت خواهد داد و روش های 
جدیدتر بازاریابی مانند اینفلوئنســر 
مارکتینگ و محتوای ویدئویی جای 
آن را خواهند گرفت؛ که البته اشتباه 
فکــر می کردند. نتایج نظرســنجی 
از بیــش از هزاران بازاریاب نشــان 
مهارت  هرقدر کسب وکارها  می دهد 
بیشــتری در تولیــد محتوای متنی 
پیدا می کنند، بازاریابی به این روش 
نیز تأثیر بیشتری در بهبود کسب وکار 
می گذارد. در ادامه، به بررسی بیشتری 
دالیلی می پردازیم که نشان می دهند 
چرا محتوای متنی هنوز هم تأثیرگذار 

است و باید جدی گرفته شود.

1- حــدود 41 درصــد بودجــه ی 
بازاریابی برای تولید محتوا است

طبق نتیجه ی نظرســنجی ها، سال 
گذشته کسب وکارها تنها 2۳ درصد 
از بودجــه ی بازاریابــی خــود را به 
بازاریابی محتوا اختصاص داده بودند؛ 
درصورتی که در سال جدید، این رقم 

به 41 درصد افزایش پیدا کرده است. 
این یعنی تنها طی یک سال، بودجه ی 
اختصاص داده شده به بازاریابی محتوا 
حــدود ۷8 درصد افزایش پیدا کرده 
است. همچنین نتیجه ی نظرسنجی 
از بازاریابان موفق صنعتی )b2b( نیز 
نشان می دهد که این افراد 40 درصد 
از بودجه ی بازاریابی را به تولید محتوا 

اختصاص داده اند.
نکته ی جالب این است که حدود دو 
نظرسنجی  شرکت کنندگان  از  سوم 
پیش بینــی کرده انــد ســال آینده 
تولیــد محتوا را  بودجه ی مربوط به 
افزایش خواهند داد. حال شــاید این 
سؤال پیش بیاید که منظور از تولید 

محتوا، چه مدل محتوایی است؟
محتوای متنی باوجود مخالفت هایی 
کــه با آن می شــود، هنوز پادشــاه 
اســت و بین انواع مدل های بازاریابی 
پســت های  ایمیلی،  بازاریابی  مانند 
محتوای  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ویدئویــی، جایــگاه اول را دارد. ۹8 
درصــد از بازاریابان در نظرســنجی 
اعالم کردند که محتوای متنی اولین 
اولویت آن ها است. ۷2 درصد تولید 
محتوای ویدئویی را ترجیح می دهند 
و تنها 26 درصد اولویت اول را روی 
تولید محتوای تعاملی در شبکه های 

اجتماعی گذاشته اند.
محتوای متنی و بالگ ها، انتخاب اول 
۷۷ درصد بازاریابان در ســال جاری 
هستند و بعد از آن، سئو و بازاریابی 
ایمیلی با 45 و 42 درصد در جایگاه 
دوم و سوم قرار دارند، درحالی که تنها 
40 درصد آن ها محتوای ویدئویی را 
به عنوان اولویت اول بازاریابی در سال 

جاری انتخاب کردند.
2- بازاریابی محتوا به طور فزاینده با 

اهداف تجاری در ارتباط است
نتیجه ی تحقیقات اسمارت اینسایتز 

نشــان می دهــد بازاریابــی محتوا 
به عنــوان تأثیرگذارترین فعالیت در 
شــرایط فعلی و آینده ی کسب وکار 
از سوی بازاریابان انتخاب شده است. 
اما بازاریابی محتــوا با چه هدفی در 
اســتفاده  مختلف  کســب وکارهای 

می شود؟
۷6 درصد از شرکت کنندگان، آگاهی 
از برند را به عنوان هدف نهایی از تولید 

محتوا اعالم کردند
61 درصد از شرکت کنندگان، تولید 
لید یا سرنخ را به عنوان هدف نهایی 

از تولید محتوا اعالم کردند
۳۹ درصد از شرکت کنندگان، بهبود 
نتیجه ی جســت وجو در موتورهای 
جست وجو را به عنوان هدف نهایی از 

تولید محتوا اعالم کردند
نتایج به دســت آمده از نظرســنجی 
شگفت انگیز است و همچنین نشان 
می دهــد نگرش مدیران نســبت به 
بازاریابی محتوا تغییر کرده اســت. 
پنج سال پیش، بازاریابی محتوا تنها 
با هــدف بهبود پیدا کــردن رتبه ی 
سایت در نتیجه ی موتور جست وجو 
انجام می شد اما امروزه حتی  نحوه ی 
اندازه گیری نرخ بازگشــت ســرمایه   
)ROI( بازاریابی محتوا تغییر کرده 

است:
8۹ درصد از شرکت کنندگان به دنبال 

افزایش ترافیک وب سایت بوده اند
65 درصد به دنبال بهبود رتبه ی سئو 

بوده اند
62 درصــد به دنبــال افزایش تعداد 

مشترکان سایت بوده اند
تنها 51 درصد از شــرکت کنندگان 
اعــالم کردند که به دنبــال افزایش 
بازگشــت  نرخ  به عنــوان  فــروش 
ســرمایه ی محتوا بوده اند. این یعنی 
بازاریابان متوجه شده اند که بازاریابی 
محتوا در طوالنی مدت جواب می دهد.

 مدل 
مو فقیت

 بنفشه نیکبخت   
روزنامه   نگار
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41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه
/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

ط
/9
80
66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9
81
44
57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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در اختیار داشــتن گروهی از آدم های مشتاق که 
حامی و پشتیبان شــما باشند می تواند به جهات 
مختلف بسیاری مفید و کمک کننده باشد. شبکه 
پشتیبانی شما، عالوه بر آنکه، راهنمایی و دلگرمی 
می دهند می توانند با صحبت کردن از شرکت  تان 
با دیگران، کمک کنند مشتریان جدیدی به شما 
جذب شوند و نفرات بیشتری به شما مراجعه کنند.

آدم های شــبکه پشتیبانی تان می توانند به عنوان 
بلندگوی شــما نیز عمل کنند اگرکــه درباره ی 
راه های اداره ی کســب و کارتان ایده های جدیدی 
داشته باشــید. اگر کمپین بازاریابی برای کسب و 
کار جدیدتان موفق نشــود توجه آدم هایی را که 
جزو نزدیکان شما هستند جلب کند، احتماال مورد 
پسند و عالقه ی غریبه ها یا سایر مشتریان بالقوه نیز 

قرار نخواهد گرفت. 
چگونه یک شبکه پشتیبانی را حفظ کنید؟

بخش سخت ماجرا اینجا است : دریافت حمایتی 
کــه نیاز دارید اغلب مســتلزم پا گذاشــتن روی 
غرورتان اســت. برای تشکیل شبکه باید بپذیرید 
که همیشه نمی دانید چه چیزی از همه بهتر است، 
حتی وقتی صحبت از اداره ی کسب و کار کوچک 
خودتان باشــد. اگر آدم هایی کنارتــان دارید که 
می توانید به آن ها تکیه کنید، مهم است که با آن ها 
صادق و روراست باشید. نیازی نیست بیش از حد 
با آن  ها همه چیز را در میان بگذارید. اما درســت 
مثل وقتی در مطب پزشک هستید، اگر نخواهید 
بپذیرید مشکلی وجود دارد یا عادات بدتان را قبول 
نکنید هیچ یک از پشتیبانان  تان نمی توانند به شما 

کمکی بکنند.
 وقتی نوبت به کارکنان می رســد، گوش دادن به 

نگرانی های شان مهم اســت. آن ها در خط مقدم 
کسب و کارتان قرار دارند و می توانند نقش هشدار 
دهنده ی مشکالتی را که ممکن است از وجودشان 
بی خبر بوده باشید ایفا می کنند . نهایتا، بهترین کار 
آن است که وقتی کسی به شما توصیه یا نصیحتی 
می کند قدردانی کنید. چه آن توصیه مستلزم انجام 
لطف در حق کسی باشد یا فقط تشکر لفظی، روشن 
ساختن اینکه به خاطر پشتیبانی ّهای دریافت شده 
قدردان هستید ایده ی بسیار خوبی به نظر می رسد.

با شبکه سازی هیچ کمکی به من نشده
برخی میگویند: »به من هنوز هیچ کمکی نشــده 
!« خب، ببخشــید، آیا تا به حال به کســی کمک 
کرده ای؟ یا پیشــنهادی داشته اید که به یک عضو 
دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شــده با کسی تماس 
بگیرید و بگویید:  )فقط می خواستم بدانی، نظراتت 
در مورد ســرمایه گذاری بر روی آن شــرکتی که 

گفتی بسیار درست و مفید بود( ممکن است مدتی 
طول بکشد تا افراد با شما احساس راحتی کنند و 
پیشنهادات و نظراتی را به شما ارائه دهند. شبکه ها 
ایجاد می شــوند و از بین می روند. برای به حداکثر 
رساندن منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی 
که برایتان مفید هستند ارتباط برقرار کنید. همه 
اعضا قادر به کمک شما نیستند و متقابال شما هم 

نمی توانید به همه کمک کنید.
 هنگامی که به یک رویداد شبکه سازی می روید، 
به افرادی که از قبل می شناسید نچسبید. شما ابتدا 
باید از میزبان تشکر کنید و بالفاصله فرد جدیدی 
را پیدا کنید تا بتوانید خودتان را معرفی کنید. این 
به شــما کمک می کند تا یادتان بماند که چرا به 

آنجا رفته اید.
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شــما به جامعه بزرگی نمایش داده می شود که 
شاید دنبال کننده صفحه شما هم نباشند.

البته که هر هشــتگی برای هر استوری مناسب 
نیســت وتمام اســتوری هایی که به طور مثال 
هشتگ cafe# دارند در صفحه هشتگ نمایش 
داده نمی شــوند و این موضوع بستگی به نرخ 
تعامل و کیفیت و مرتبط بودن آن اســتوری به 
آن هشــتگ خاص دارد والزم که حتما هشتگ 

مناسبی برای استوری انتخاب کنید.
شــما هشــتگ ها را هم می توانیــد به صورت 
اســتیکر وهم به صورت استیکر وهم به صورت 
متن در اســتوری قرار بدید،موضوعی که پیش 
مــی اید آینه که شــاید یک اســتوری به چند 
موضوع مختلف مرتبط باشد و چند هشتگ الزم 
باشد وممکن این تعداد از هشتگ باعث به وجود 
آمدن بی نظمی در ظاهر استوری شود وکیفیت 

را کاهش دهد.
ترفنــدی که می توانید اســتفاده کنید این که 
هشــتگ ها را به صورت متن قــرار بدید و آنها 
را ریز کنید و در زیر یک اســتیکر خاص مخفی 

کنید ویا همرنگ پس زمینه تصویر کنید.

خب همانطور که در جریان هســتید اخیرا 
اینستاگرام قابلیتی اضافه کرده که از طریق 
آن قابلیت کاربران قادرند که هشتگ های 
خاصی را دنبال کننــد وهمچنین قابلیتی 
اضافــه کرده که شــما می توانیــد داخل 
اســتوری هــای صفحه تان هشــتگ قرار 
بدید،آیا به نظر شــما این هشــتگ ها که 
در اســتوری قرار می گیرند تزئین هستند 
یا کاربرد خاصی دارند،در ادامه می خواهیم 

راجع همین موضوع صحبت کنیم.

البته که این هشــتگ ها تزئینی نیستند و 
اگر به صفحه یک هشتگ دقت کنید متوجه 
می شوید که استوری هایی که آن هشتگ 
خاص در آنها استفاده شده در صورت لمس 

لوگوی آن هشتگ نمایش داده می شوند.
عالوه بر این،در صورتی که فردی آن هشتگ 
خاص را فالو کرده باشد،اســتوری های برتر 
آن هشــتگ در صفحه هوم اینستاگرام نیز 
برای آن شخص در کنار استوری های افراد 
نمایش داده می شود و از این طریق استوری 

اهمیت قرار دادن هشتگ ها در استوری اینستاگرام

هشتگ ها را به صورت متن 
قرار بدید و آنها را ریز کنید و در 
زیر یک استیکر خاص مخفی 
کنید ویا همرنگ پس زمینه 
تصویر کنید.

چرا شبکه پشتیبانی برای همه کسب و کارها ضروری است؟

اهمیت پشتیانی  و زیرساخت در کسب و کار

 هنگامی که به 
یک رویداد شبکه 

سازی می روید، 
به افرادی که از 
قبل می شناسید 

نچسبید. شما 
ابتدا باید از میزبان 

تشکر کنید و 
بالفاصله فرد 

جدیدی را پیدا کنید 
تا بتوانید خودتان را 

معرفی کنید.
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کارشناس اینستاگراممحمد  خاکیه
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ســئو وبسایت فقط به ســئو قالب و یا لینک سازی 
خالصه نمی شــود . سئو شــاخه های زیادی دارد 
کــه یکی از این شــاخه های مهم محتوا هســت . 
هر وبالگی می تواند محتوا تولید کند ولی نوشــتن 
محتوای سئو شده کار هر وبالگی نیست و محتوایی 
به صفحه اول گوگل می رســد نکات ســئو را مورد 

توجه قرار داده باشد و یونیک )اختصاصی( باشد .
به چه محتوایی ، محتوای سئو شده گفته می شود؟

قبل از اینکه به بحث محتوا رسیدگی کنیم در ابتدا 
بایستی منظور خود از محتوا را مشخص کنیم .

محتوا به مجموعــه ای از متن، تصویر، ویدئو، صدا، 
اینفوگرافیک و یا هر کدام به تنهایی گفته می شود. 
محتوای تولید شــده می تواند به عنوان یک مقاله 
به عنوان یــک صفحه ثابت ، صفحه فــرود ها و یا 
صفحه ی معرفی محصول باشــد .  در حالت کلی به 
محتوایی ســئو شده می گوییم که در آن سئو برای 
کلمه کلیدی مورد نظر رعایت شده باشد و همچنین 
اصول نگارشی در نظر گرفته شده باشد و  محتوای 
یونیک و دست اول رو در خود گنجانده باشد .ما در 
این مقاله عنوان های مهم را دسته بندی کردیم و با 

هم به بررسی آن ها می پردازیم.
۱- سئو محتوا برای کلمه کلیدی مورد نظر

اولین کاری که قبل از نوشتن مقاله باید انجام بدیم 
. کلمه هدف رو شناســایی کنیم . کلمه هدف کلمه 
ای هست که می خواهیم با جست و جوی آن کلمه 
سایت ما در نتایج جست و جوی گوگل ظاهر شود .

مشــخص کردن کلمه کلیدی کار آســانی نیست و 
شما باید بررسی کنید و میزان جست و جوی کلمه 
هدف و همچنین سختی رقابت کلمه هدف رو مورد 
بررســی قرار بدید . سپس اقدام به انتخاب کلمه ی 

هدف کنید.
توصیه ما به شــما سئو کاجی ها استفاده از کلمات 
کلیدی چند سیالبی برای سئو هست . درست است 
که کلمات تک سیالبی سرچ باالیی دارند ولی رقابت 
خیلی سختی خواهید داشت و شاید اصال به صفحه 

اول نرسید
۲- در عنوان، تگ H2 و محتوا ، از کلمه کلیدی مورد 

نظر استفاده نمایید
برای اینکه شــما به گوگل بفهمانیــد که کلمه ی 
کلیدی مورد نظر شــما چیست حتما باید در عنوان 
و تــگ H2  و همچنینی در محتوای مقاله از کلمه 
کلیــدی مورد نظــر و همچنین از کلمــه مترادف 

استفاده نمایید.
۳- محتوای دست اول بنویسید

گــوگل به محتوای جدید کامال حســاس هســت. 
همیشــه محتوای دســت اول و یونیک بنویسید و 
محتوای کپی شــده مانند زامبی سایت شما را نابود 
می کند. محتوای دست اول ۷5 درصد راه تولید یک 

محتوای سئو شده هست.
۴- محتوای بلند بنویسید

محتوایی که می نویسید ســعی کنید همیشه بلند 
باشد تحقیقات نشــان داده هست که محتوای بلند 
همیشــه رتبه ی بهتری در گوگل مــی گیرد. می 
دانید چرا؟ محتوای بلند محتوای زیادی را در خود 
گنجانده هســت و گوگل عالوه بــر عنوان محتوا به 
توضیحات محتوا هــم ارزش می دهد و در نمایش 

تولید محتوای سئو شده وجود دارد.
بهتر هســت انکر تســکت ها در حالت بلد و یا ایتالیک قرار 

بگیرند تا گوگل متوجه آن ها شود.
۷- حتما از نوشته در محتوای ویدیویی و صوتی استفاده کنید

اگر از محتوای ویدیویی اســتفاده می کنید حتما از نوشته 
در توضیحات اســتفاده کنید . توضیحات می تواند خالصه 
ای کوتاهی از ویدیو و یا فایل صوتی باشــد و یا هر محتوایی 
مرتبط با فایل ویدیویی. این امر هم از نظر ســئو محتوایی 
ارزشمند هست و هم اینکه محتوای ارزشمندی تولید شده 

است .
۸- از داده های ساختار یافته برای توصیف محتوای خود به 

موتورهای جستجو استفاده کنید
در چند ســال اخیر داده های ســاختار یافته اهمیت ویژه 
گی پیدا کرده هســت در محتوایی کــه تولید می کنید از 
 ) STRUCTURE DATA( داده های ســاختار یافته
اســتفاده نمایید و داده های ساختار یافته می تواند شما را 

در نتایج جست و جو متمایز کند.
۹- متنی خوانا با اصول نگارشی بنویسید.

تنها نوشتن محتوای دست اول مهم نیست محتوای یونیک 
شــما باید خوانایی و اصول نگارشــی را داشته باشد تا نرخ 
پرش کاربر کاهش یابد. بــرای ایجاد متنی خوانا می توانید 
 BOLD , پاراگــراف های خود را کوتاه کنیــد و از حالت
ITALIC اســتفاده نمایید. از جعبــه پیام ها از فونت های 

زیبا استفاده نمایید.
۱۰- دسته بندی مطالب را انجام دهید

همیشــه یک محتوای سئو شــده یک دسته ی مختص به 
خود را دارد و مطالب و محتوای سایت را دسته بندی کنید 
. ربات های گوگل در بررســی محتوا به دسته ی که محتوا 
در آن دارد توجه می کند و اگر محتوای تولید شــده برای 
یک دســته از نظر سئو باال باشد ، گوگل به اون دسته امتیاز 
بیشتری می دهد. حتی ســایت هایی هستند که در دسته 
ســئو شده اند نه در یک محتوا . بالطبع سئو شدن در دسته 

بسیار ارزشمند هست تا سئو شده در محتوا .
نتیجه گیری

نوشــتن محتوای سئو شده یکی از ارکان اصلی سئو داخلی 
هست . همیشه به یاد داشته باشید که قبل از نوشتن محتوا 
حتمــا کلمه ی کلیدی مورد نظــر را انتخاب کنید و از آن 
در عنوان ها و تگ ها و توضیحات اســتفاده نمایید . حتما 
در نوشــته خود اصول نگارشی را رعایت کنید. لینک سازی 
داخلی را فراموش نکنید و از داده های ســاختار یافته برای 

نمایش بهتر در جست و جوی گوگل استفاده نمایید.

نتایــج جســت و جــو حتی 
محتوای نوشــته ها را بررسی 
می کنــد و در صورت تطبیق 
به عنوان جســت و جو سایت 
شــما را در نتایج جســت و 
جو مــی آورد و در این حالت 
بیشتری  کلیک  شما  محتوای 
می خورد و CTR بهتری می 
گیرد و رتبه شــما در گوگل 

بهتر می شود.
 H3 , H2 , H1 ۵- از تگ های

, … استفاده کنید
اســتفاده از تگ ها در محتوا 
بسیار موثر هست و از تگ ها 
جهت دســته بندی محتوای 
همچنین  کنید  استفاده  خود 
گوگل تــگ ها را می خواند و 
در نتایج جســت و جو نشان 
مــی دهــد و به یاد داشــته 
باشید که تگ H1 همیشه به 
عنوان محتــوا تعلق می گیرد 
و در توضیحــات محتوا از آن 
استفاده نکنید و همچنین در 
اســتفاده از تگ ها ترتیب را 

رعایت کنید.
۶- همیشه در محتوا از انکر 

تکست ها استفاده کنید ) لینک 
سازی داخلی(

بحث در مورد انکر تکست ها 
بســیار مفصل هست و سعی 
می کنیم در یک مقاله جدا به 
بررســی انکر تکست بپردازیم 
اما به زبان ســاده تر می توان 
همان لینک دهی به وبسایت 
هــای مرجع را انکر تکســت 

گفت. به عناون مثال
بک لینک گیری یکی از مهم 
ترین فاکتورهای ســئو هست 
ولی به شخصه تولید محتوای 

سئو شده را مهم تر میدانم
در نوشته باال 2 انکر تست به 
نام های بــک لینک گیری و 

همیشه یک 
محتوای سئو 

شده یک دسته 
ی مختص به خود 
را دارد و مطالب و 
محتوای سایت را 

دسته بندی کنید

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

سایت بدون سئو؛ همانند زنبور بی عسل است!

نگاهی به اهمیت محتوای سئو شده 
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همکف ، 60 متر ،یک خوابه 
40 م رهن یا توافقی

حسینی 09351186930

ط
/9
81
38
45

ط
/9
81
45
12

ششدانگ منزل قدیمی ساز 
سعدی 18 پ 42 

عرصه 97 متر اعیان 
در 2 طبقه 109 متر 
مزایده 98/11/29

 اجرای احکام واحد مزایده 
مدرس 6 

از 11 الی 11:30 صبح 
ارزیابی کارشناس 

دادگستری 
450م 

09105003238

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

رهن و اجاره
آپارتمان

602

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608
خرید و فروش لوازم 

منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

قالیشویی

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079
شستشوی100٪اسالمی

سرویستمامنقاطشهر

/ج
98

14
14

7

قالیشویی

غزال
عضودرجهیکاتحادیه

رفوگری،شستشوبااصولمذهبی
تحتپوششبیمهایران

38 1 1 2 030
37286050
36222223
33661 1 15
33670976
09153212034
مدیریتروحبخش

ط
/9

80
08

17

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشوییومبلشویی
شستشوبهروش100٪اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

ط
/9

81
27

11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار
وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9

81
32

89
/ج

98
09

43
2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9

81
44

55

بهیکفروشندهآقاتمام
وقتبرایلولهکشیمحدوده

دانشجونیازمندیم
09156111192

/ع
98

14
20

8

تعدادیشاگردماهر
جهتکارواشوتعویض
روغنینیازمندیم.
ط09156868412

/9
81

43
92

ط
/9

81
42

45

رستوراناصغرجوجه

بهیکآشپز
ماهرنیازمندیم
محدودهخواجهربیع
09155590806

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

 ج
/ 9

80
35

42

دربوپنجره
آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروش
انواعدربوپنجره
حفاظ،سایبان...

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

13
مجالسومراسم

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

فروشندهو
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

آشپز
1413

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


