
 چرا سیب سئو مناسب تجارت شماست؟

 ما مـعـتقدیم که سیب نماد خالقیت و ابتکار است و در این دنیای تکنولوژی پیشرفته، اگر
 بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم حتما باید خالقیت و تجربه مان را به کار گیریم تا
 به هـدف و مـقـصدمان بـرسـیم. در غیر اینصورت مثل خیلی از کسـب و کارهای سنتی یا
 تـجـارت هـای آنـالینی کـه رونـد رشد و پیشرفت بسـیار کند و طوالنی مدتی دارند، درجا
 خواهیم زد. وجود ابتکار می تواند خیلی از گره های کور کسب و کارهای نو پا و استارت آپ

.ها را باز کند. پس همراه ما باشید تا این گره ها را به راحتی باز کنیم
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سیب سئو

خدمات تولید محتواسئو و بهینه سازی سایتطراحی و راه اندازی انواع سایت

مــحتواتــولـید

 اغلب کاربران تصور می کنند کـه بـا وجـود

 شبکه های اجـتـمـاعـی دیـگر نـیـازی بـه

 داشـتـن وبسایت نـداریـم امـا ایـن یـک

 تـصـور کـامـال اشـتـباه اسـت! وبـسـایت

 پـایــه و اسـاس هــر کـــســـب و کــار

 مـی باشد. شــمــا بـرای اینکه بتوانید در

 مـیـدان جـنگ فروش آنالین موفق شوید،

 اولـیـن شـرط آن داشـتـن یــک وبسایت

 مـناسب و کاربردی است که با توجه به نیاز

 کسب و کـار خـود بـایـد آن را راه انـدازی

 کـنید. ســیب ســئو انـواع سـایـت ها را

 مـتـنـاسـب بـه نـیاز و حوزه فعالیت شما

طراحی و راه اندازی می کند

 سئو به زبان ساده یعنی جـنگیدن با رقیبان

 خود در کـسب و کـار آنـالین و غیر آنالین!

 اگـر در معرض دید مشتری یا کاربران خود

 قـرار نـگیرید، عمال شکست خواهید خورد.

 همانگونه که برای مغازه یا فروشگاه خــود

 هزینه های کالنی را جـهت زیبـا ســازی و

 جـذب مشتری متـحمل می شـوید، بـرای

 کسب و کار آنالین خود (وبسایت) هم باید

 سرمایه گذاری کنید کـه بـهـترین سـرمایه

 گذاری در کسب و کار آنالین، سـئو و بهینه

سازی است

 یکی از مهمترین فاکتور های سـئو و بهینه سازی در سال 2019 کـه تـوجه بسیـار ویــژه ای بــه آن

شده است، تولید محتوا است. تولید محتوا به طور کلی به 3 دسته تقسیم می شود

 تــرجــمــه : شما متن مبدا را صرفا به زبان فارسی ترجمه می کنید و سپس به بهینه سازی متن می

پردازید

 بــازنــویسی: متن فارسی را که از چندین جای مختلف جمع آوری کرده اید، خوانده و آن را مجدد بر

اساس نگارش صحیح بازنویسی می کنید سپس به بهینه سازی متن می پردازید

 اخـتـصـاصـی: در حالت تولید محتوای اختصاصی، شما با توجه به موضوع محتوای تعیین شده و با

 اسـتفـاده از دانـش خـود و هـمچنین اطالعات دیگر منابع، شروع به نوشتن و بهینه سازی یک مقاله

غنی و با کیفیت خواهید کرد
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خدمات پشتیبانی سایت

 بـا تـوجـه به درخواست هایی که طی ماه

 هـای اخـیر تـوسـط افـراد بـسـیاری برای

 پـشـتـیبانی سـایت وردپـرسی خود و رفع

 اشـکـاالت مـوجـود در آن از مـا شده بود،

 تصمیـم گـرفتیم تا به پشتوانه سالها تجربه

در عـرصـه خـدمـات طراحــی ســایــت

 با وردپرس، اقدام به راه اندازی یک بخش 

 مــجــزا در ســیب ســئو برای پشتیبانی،

 ویرایش و نگهداری سایت های وردپـرسی

 شـما نماييم. مـتخصصین ما در سیب سئو

 پشـتیبانی سـایـت وردپـرسـی شـما را در

کـوتاهترین زمان ممکن انجام خواهند داد

تـجارت حرفه ای در
شبکه های اجتماعی 

 قـدرت و ضـرورت اینستاگرام بر هیچ کس

 پوشـیده نیست. تجارت حرفه ای در شبکه

 اجتماعی اینستاگرام یکی از بـهتریـن و کم

 هزینه ترین روش های تجارت آنالین است

 و بـرای هـر کسب و کاری بسیار مناسب و

 کاربردی اسـت. امـا دقـت کـنید اگـر ایـن

 مـدیریت و استراتژی بدرستی انجام نشود،

 تـاثیر بـسـیار مـنفی در کسب و کار آنالین

شما خواهد داشت

مشاوره سئو

 مشاوره سئو و بهینه سازی در دنیای کسب و کار آنالین امروزی یک امر بسیار مهم و حیاتی می باشد.

 بسیاری از مدیران و وبمستران سایت های کوچک و بزرگ، خود مشغول سئو و بهینه سازی سایتشان

 می باشند که این می تواند بسیار خطرناک باشد چراکه اگر به مباحث سئو مسلط نباشند، یک حرکت

 اشتباه در امر فرایند سئو می تواند صدمات جبران ناپذیری برای کسب و کار شمـا به هــمــراه داشته

 باشد. داشتن استراتژی و یک برنامه اصولی برای مسیر سایت از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. شـما

 باید بدانید دقیقا در چه مسیری می خواهید حرکت کنید و چه موانعی در سـر راه شــما قــرار دارد و

 چگونه باید از آن ها عبور کنید. شناسایی سنگ ریزه های جاده بر عهده یک متـخـصص سئو است که

 با تحلیل و آنالیز حوزه فعالیت و رقبای شما مـی تواند با توجه به سایت و قابلیت هایی کـه در اختیار

 ترسیم و برای رسیدن به تارگت های مد نظر mind map دارید راه را به صـورت یـک نـقـشـه ذهنی

شما، استراتژی بسازد
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تیم سیب سئو

 در حوزه ی وب، پیدا کردن یک تیم کاری با دانش فنـی روز و خـالقـیت نـاب، همـیـشه یـک چالش

 اساسی بوده است. تیم سیب سئو در سال 1397 با ترکیب مجرب ترین تیم توسعه دهنـده ی فنی و

 خالق ترین تیم هنری و دانش مارکتینگ متولد شد. سیب سئو یک گروه دیجیتال مارکـتـیـنگ تـمام

 خدمت است. ما همه ی نیازهای شما را برای دیده شـدن کـسب و کـارتان و شنیـده شـدن پیامتان

 برطرف می سازیم. ما آنچه را که برای مشتریان شما مهم است، کشف می کنیم و مطمئن می شویم که

 پیام شما به گوش آنها می رسد. به وفور دیده ایم که قدرت برندینگ، کسب و کارها را متحول و آن ها

 را به یک مهره ی اصلی در بازار تبدیل کرده است. تیم سیب سئو با اتکا به تیم توسعه و برنامه نویسی

 قدرتمند خود، ابزارهای بازاریابی آنالین را توسعه می دهد و به شمـا نشان مـی دهد که چگونه از آن

 استفاده کنید. ما برای انجام ایـن کـار آماده ایم؛ چـرا که خلق آثـاری مـتفاوت بـرای دنـیای دیجیتال

تخصص ماست

تماس با ما

همواره در دسترس شماييم برای تأمین آرامش خاطر و رفع دغـدغه هایتان. بـی نقص نیستیم؛ امـا بی

  وقـفه مـی کوشیم بـرای شـفافیت فرآینـدهایمان. در ایـن مـسیِر کامل شدن، نیازمند چشمان تیزبین

 شماييم و شنوای نظرات ارزشمندتان. جهت ارتباط با متـخـصصین تیم سیب سئو می توانید از طریق

.راه های زیر ارتباط برقرار کنید. ما منتظر درخواست و آماده ارائه ی خدمات به شما هستیم
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مقاالت سیب سئو

در ایــن صـفـحــه شـما مـی تــوانـید از

 جدید ترین و اخـتصاصی ترین مقاالت در 

 زمـینه های مـختلف دیـجیتال مـارکتینگ

 استفاده کنید. مقـاالت کـامال اختصاصی و

یونیک می باشند

 نحوه و نوع کلیدواژه های سئو شده کـامال

 طبق خواسته مشتری می باشد و تـعداد و

 ترکیب آنها هم با مشاوره ی کارشـناسان ما

 انجام شده است. الزم است بدانید که یک

 مشـتری ممـکن اسـت یک کـلیـدواژه یـا

 چندین کلیدواژه را درخواسـت بـکند پـس

 هیچ قانون یا اجباری بر تعداد کلمه کلیدی

 وجود ندارد. تعداد کلمه کلیدی هر سـایت

 بسته به زمینه فعالیت و همچنـین مـیزان

 بودجه ای که قرار اسـت شـما برای بـخش

 سئو و بهینه سازی سایت خـود اخـتصاص

دهید، کامال متفاوت است
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نمونه کار های طراحی سایت

 تذکر: ما در سیب سئو خدمات کامل مـورد

 نیاز شما در بسـتر ایـنـتـرنت را بـا هـدف

 گسـتـرش کسـب و کـاری که داریـد ارائـه

 مـی دهیم، از جـمله این خدمات می توان

 به طـراحی سـایـت، سئـو و بـهیـنه سازی

 سایـت و… اشـاره کرد. هـمـچنین خدمات

 مشـاوره در زمـینه بـازاریـابی ایـنـترنتی و

 دیجیتال مارکـتینگ در زمینه های مختلفی

 که منجر به بهبود ترافیک سایت، استراتژی

 جذب مشتری، بهینه سازی نـرخ تـبدیل و

 بهـبود تـجربه کـاربری خواهند شد از جمله

خـدمـات سیــب سئو به مشـتـریان خود

می باشد 

لینک مطالب :

طراحی و راه اندازی انواع سایت :
goo.gl/GmZUC5

سئو و بهینه سازی وبسایت :
goo.gl/Byxmns

 خدمات تولید محتوا :
goo.gl/DQuibD

خدمات پشتیبانی سایت :
goo.gl/RDfTTi

 مشاوره سئو :
goo.gl/UtRnoQ

تجارت حرفه ای در شبکه های اجتماعی :
goo.gl/vhP8hu
تیم سیب سئو :

goo.gl/wgmznG
تماس با ما :

goo.gl/xHbyZx
مقاالت سیب سئو :
goo.gl/NjQBHG

نمونه کار سئو و بهینه سازی :
goo.gl/q1EH6w

نمونه کارهای طراحی سایت :
goo.gl/8qUyJF .

نمونه کار سئو و بهینه سازی


