تاثیر کلمات کلیدی خوب در میزان فروش
فزٔػگبِ ْبی ایُتزَتی يٕفق َیبس ثّ خزیذار ٔاقعی دارَذ َّ تًبػبگز ٔیتزیُی ْ.ز فزٔػگبِ آَالیُی ایٍ قبٌَٕ را
يی داَذ ايب ثظیبری اس کظت ٔ کبرْبی ایُتزَتی ایٍ ٔاقعیت را در دَیبی ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ دطت فزايٕػی
طپزدِ اَذ .اطتفبدِ اس کهًبت کهیذی يجٓى ٔ يحتٕای ثی َظى در طبخت طبیت ثبعث جذة تًبػبگز يی ػٕد.
ايب ثزای جذة يؼتزی ٔاقعی ٔ ٔفبدار ثبیذ ثّ صٕرت دیگزی عًم ًَبییذ .فکز يی کُیذ راس ایٍ کبر چیظت؟
چگَّٕ يی تٕاٌ کهًّ کهیذی يُبطجی ثزای طبخت طبیت اَتخبة کزد؟
در ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ صٕرت ثٕيی ،کهًبت کهیذی ٔ عجبرات کهیذی ْذفًُذ ثبعث جذة يؼتزی ثبنقِٕ ػذِ ٔ
ثبعث نذت ثزدٌ ثبسدیذکُُذِ اس ٔة طبیت ٔ پیگیزی آَٓب يی ػٕد.


اطتزاتژی ٔ تبکتیک ْبی کهًّ کهیذی خٕة
يتبطفبَّ کهًّ کهیذی خٕة ،يثم سٌ ٔ ػْٕز خٕة ثّ طختی پیذا يی ػٕد! ايب چّ چیشی ثبعث خٕة
ثٕدٌ یک کهًّ کهیذی يی ػٕد؟ قجم اس ایُکّ ْز ثحثی در يٕرد کهًّ کهیذی خٕة ػزٔع کُیى ثبیذ
ثگٕیى کّ یک کظت ٔ کبر ایُتزَتی خٕة ،يعزف یک کهًّ کهیذی ْذفًُذ يی ثبػذ.
يًکٍ اطت ْذف اس طبخت طبیت ،فزٔع َٕعی خذيبت ،افشایغ تزافیک ٔة طبیت ،افشایغ تجذیم
ثبسدیذکُُذِ ثّ خزیذار ٔ ،یب ثذطت آٔردٌ ثبسدیذ کُُذِء ٔثالگ تبٌ ثبػذ .پض اَتخبة یک کهًّ کهیذی
ثظتگی ثّ ْذف يٕرد َظز اس طبخت طبیت دارد .حبل کهًّ کهیذی ثبیذ خبؽ ٔ یب عًٕيی ثبػذ؟ کهًّ
کهیذی کهی ٔ عًٕيی ثبعث جذة يخبعت ٔ ثبسدیذکُُذِ سیبدی يی ػٕد ايب َزخ تجذیم ایٍ ثبسدیذکُُذگبٌ
ثّ خزیذار پبییٍ يی ثبػذًْ .چُیٍ رتجّ ثُذی يٕتٕرْبی جظتجٕ یب (رَکیُگ) آٌ َیش پبییٍ يی ثبػذ .در
حبنی کّ کهًبت خبؽ ثبسدیذکُُذِء کًتزی جذة کزدِ ايب تًزکش ثیؼتزی ثز رٔی يخبعت ٔاقعی دارد.
کهًبت کهیذی يجٓى اکثزًا کٕتبِ تز اس ثقیّ کهًبت کهیذی دیگز يی ثبػذ ٔ تُٓب اس چُذ ثخغ کٕچک
تؼکیم ػذِ اَذ .در حبنی کّ عجبرت کهیذی ْذفًُذ دارای ثخغ ْبی ثیؼتزی ثٕدِ ٔ ثّ َبو کهًبت
کهیذی عٕالَی يعزٔف يی ثبػذ .اکثز کبرػُبطبٌ ثٓیُّ طبسی ٔة طبیت (طئٕ) ثزای ػُبطبیی کهًّ
کهیذی ایذِ آل اس عجبرات عًٕيی ْذفًُذ ٔ کهًبت کهیذی فٕری ٔ خبؽ اطتفبدِ يی کُُذ.
اکثز ثبساریبثبٌ ایُتزَتی اس خذيبت اثشارْبی آَبنیش کهًبت کهیذی اطتفبدِ يی کُُذ تب اعالعبت کبفی اس
کهًبت کهیذی ْذفًُذ ثذطت آٔردِ تب ْز یک اس کهًبت کهیذی يٕرد َظز ثّ راحتی ٔ ثّ تفکیک قبثم درک
ثبػُذ .خذيبت آَبنیش ٔة يی تٕاَذ سيبٌ صزف ػذِ تٕطظ يخبعجیٍ در ْز صفحّء ٔة طبیتَ ،قغّء
ٔرٔد ٔ خزٔج افزاد در ٔة طبیت ،يیشاٌ ثبسدیذکُُذِ ثز حظت يٕقعیت جغزافیبیی ٔ تعذاد جظتجْٕب ثز
اطبص کهًبت کهیذی يختهف ٔ دیگز تجشیّ ٔ تحهیم ْبی آيبری را ثّ ػًب ارائّ يی کُذ.



تٕجٓبت ٔ اخغبرْب
ثظیبری اس يذیزاٌ ٔة طبیت ثزای احتیبط ثبیذ اس یک عجبرت کهیذی کٕتبِ ٔ خبؽ ٔ یک عجبرت کهیذی
عٕالَی ٔ خبؽ در طبخت ٔة طبیت خٕد اطتفبدِ ًَبیُذ .کهًبت کهیذی خٕة ثبیذ تى ٔ يضًٌٕ
يُبطجی داػتّ ثبػُذ تب ثتٕاَُذ َقغّ َظز يؼتزی را جذة ًَبیُذ.

در أاخز طبل ٔ 0991یزٔطی ثب يضًٌٕ کهًبت کهیذی در ایُتزَت گظتزع یبفت .تٓیّ کُُذگبٌ يحتٕای
يتٌٕ ٔة طبیت ،کهًبت کهیذی را یکی پض اس دیگزی در يغبنت خٕد يظذٔد يی کزدَذ .انگٕریتى ْبی
يٕتٕرْبی جظتجٕ َیش قزثبَی ثبرگشاری اعالعبت َبدرطت ػذَذ.
ايزٔسِ انگٕریتى ْبی يٕتٕرْبی جظتجٕ يجبسات ْبی سیبدی ثزای اطپًزْبی کهًبت کهیذی در َظز گزفتّ
اَذ .ثُبثزایٍ ْیچ یک اس کهًبت کهیذی َجبیذ در کم يحتٕای صفحبت ٔة طبیت اس  :8ثیؼتز ثبػذ .حذٔد
يغهٕة آٌ ْى ثیٍ  2تب  5درصذ يی ثبػذ .در اَتٓب ثبیذ ثگٕیى کّ اطتفبدِ اس کهًبت کهیذی خٕة در
طبخت طبیت يُجز ثّ ایجبد يؼتزی خٕة ٔ ٔاقعی خٕاْذ ػذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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