خدمات سئو و افزایش رتبه برانکس

افزایش رتبه در الگوریتم بروز شده گوگل به عوامل زیادی بستگی دارد ،بایستی پروسه انتشار محتوا
همسان با بهبود صفحات وبسایت و ایجاد صفحات لندینگ برای مناسبت ها و تخفیفات و معرفی
خدمات جدید همزمان انجام شود ،گوگل سرویس وبمستر تولز و آنالیتیک که قبال جزایر جدایی بودند
را یکپارچه کرده و کار سئو را پیچیده تر کرده  ،کاری که قبال حداکثر شاید به تیمی  2نفره نیاز داشت
هم اکنون تیم هایی بین  2تا  5نفر بابت هر پروژه نیازمند هستند تا تمام جوانب وبسایت را سنجش
و پایش نمایند و متناسب با آن اقدام مناسب برنامه ریزی و انجام شود.
تیم برانکس با تجربه ای  20ساله با بیش از  100مشتری و بیش از  10پروژه فعال  ،می تواند تمامی
مراحل سئو را به صورت حرفه ای برای وبگاه شما دنبال کند .دو پکیج مقرون به صرفه و حرفه ای
توسط ما ارائه می شوند که بسته به بودجه شما  ،می تواند پیاده سازی شود.
مهم ترین نکته در باره سئو در الگوریتم جدید گوگل این است که حداقل  12ماه زمان می برد و گول
کسانی که به شما قول سه ماه و یا زودتر می دهند را نخورید.
یک نکته دیگر که بایستی مد نظر داشته باشید تفاوت سئو با گوگل ادز در نتیجه کار می باشد ،گوگل
ادز وبسایت شما که مثال تازه راه اندازی شده و دارای رتبه  50در جستجوی گوگل است را یک شبه
به رتبه نخست جستجو می آورد ولی بعد از اتمام شارژ دالری حساب ادز  ،مجدد شما را به انتهای
جستجو ارسال می کند ،در سئو شاید شما یک شبه به رتبه یک در گوگل نرسید ولی وقتی به مکان
مناسب برسید به این زودی ها پایین کشیده نخواهید شد.

پکیج مقرون به صرفه سئو برانکس:
-

تمرکز برروی  10کلمه کلیدی به انتخاب مشتری یا پیشنهادی گروه

-

بهینه سازی ارورهای ساختاری

-

بهینه سازی اسپمینگ سایت

-

بازنویسی متا  /نقشه سایت  /کلمات کلیدی صفحات

-

انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی به صورت برنامه ریزی شده

-

حذف سابقه سیاه در گوگل

-

آنالیز سرچ کنسول گوگل

-

آنالیز گوگل آنالیتیک OWA /

-

آنالیز با screaming frog

هزینه ماهیانه  000هزار ناموت – حداقل زمان به نتیجه رسیدن  12ماه

پکیج حرفه ای سئو برانکس:
-

تمرکز برروی  20کلمه کلیدی به انتخاب مشتری یا پیشنهادی گروه

-

بهینه سازی ارورهای ساختاری

-

بهینه سازی اسپمینگ سایت

-

بازنویسی متا  /نقشه سایت  /کلمات کلیدی صفحات

-

انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی به صورت برنامه ریزی شده

-

حذف سابقه سیاه در گوگل

-

آنالیز سرچ کنسول گوگل

-

آنالیز گوگل آنالیتیک OWA /

-

آنالیز با screaming frog

-

کنترل و ادیت آدرس دهی ها  ،اعمال  sslرایگان برروی صفحات (تنظیمات ریدایرکت
 wwwبه دامین اصلی )

هزینه ماهیانه  1میلیون و  800هزار ناموت – حداقل زمان به نتیجه رسیدن  12ماه

کلمات کلیدی را می توانید شما به ما اعالم کنید  ،یا با آنالیز کسب و کار خود در بازار هدف  ،کلمات
کلیدی متناسب به شما معرفی می شوند ،سپس بر اساس کلمات کلیدی به صورت یکپارچه همزمان
با بهینه سازی وبسایت ،محتوا برای شبکه های اجتماعی تولید می شود  ،شبکه های اجتماعی خاص
مانند این ستاگرام و توئیتر به دلیل تعداد کاربر باال  ،ایندکسی سریع در گوگل دارند و تولید محتوا در
این شبکه ها می تواند رتبه سایت در نتایج را باال ببرد.

در گوگل حضور داشته باشید و به کمک برانکس حضوری موثر را تجربه کنید
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