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ﺑﺮای درک درﺳﺖ از ﺗ ﺮﯾﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺌﻮ را ﺑﻪ درﺳﺘ درک ﮐﻨﯿﺪ .درک
ﺿﺮورت آن و ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣ داﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮑ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﺟﺰو اﻟﺰاﻣﺎت ﺿﺮوری وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راز ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻣ ﺷﻮد
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﻫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﺌﻮ
اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺮﻧﺦ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺳﺌﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮ  ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺌﻮی ﮐﻠ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﺋﻤﺎ ً در ﺣﺎل ﺗ ﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ و
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ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﺌﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣ دﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﺪاوﻣ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎزار دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر
رﻗﺎﺑﺘ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺌﻮ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﮔﻮﮔﻞ را در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗ ﺮﯾﻒ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ; اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﮕﯿﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺘ ﺎﻗﺒﺎ ً ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺌﻮ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻗﺒﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ  ،ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﯾﺖ،
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨ در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼش ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺌﻮ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻮﺛﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻣﻨﻪ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﮐﺪﻧﻮﯾﺴ داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶ ﻓﻨ ﻻزم را از ﻧﻈﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻓﺮم ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺌﻮ در ﺳﺎﯾﺖ و ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ
و ﮐﺎر ﺳﺌﻮ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ
ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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