
 

 

 

 

 

 بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجوگرپکیج های سئو و      

     

 حرفه ای استاندارد اقتصادی شرح
 دارد دارد دارد سئو برای سایت وب تحلیل و تجزیه
 دارد دارد دارد سایت وب کدهای سازی بهینه
 دارد دارد ندارد سایت وب مطالب ساختار سازی بهینه
 دارد دارد دارد سئو اساس بر صفحات ارتباط ایجاد
 دارد دارد دارد site mapساختار ویـرایش یا ایجاد
 دارد دارد دارد webmaster Google در سایت وب ثبت
 دارد دارد دارد Google Analytics در سایت وب ثبت

 دارد دارد دارد Robots مدیریت
 دارد دارد دارد Content Keyword مـدیریت

 دارد دارد ندارد صفحات عناوین ویرایش یا انتخاب
 دارد دارد دارد وبمستر گوگل در Site Link مـدیریت
 دارد دارد دارد داخلی های لینک مدیریت

 دارد دارد دارد صفحات ایندکس و ثبت مـدیریت
 دارد دارد ندارد آن سـازی بهینه و ورودی صفحات مـدیریت

 دارد دارد دارد مناسب و استاندارد هایUrl ایجاد
 دارد دارد دارد H1, H2, H3 های تگ ویـرایش
 دارد دارد ندارد سایت وب قالب ساختار ویـرایش

 دارد دارد ندارد Eror 404 مانند سایت خطاهای حذف
 دارد دارد ندارد صفحات Dencity یا وزن تنظیم
 دارد دارد دارد اجتماعی های شبکه لینک ایجاد

 دارد دارد ندارد اجتماعی های شبکه در فعالیت مشـاوره
 دارد دارد دارد اجتماعی های شبکه با ارتباط ایـجاد

 دارد دارد ندارد سایت مقاالت و اخـباری متون نگارش مشـاوره
 دارد دارد ندارد آنها استراژدی از گـزارش ارائه و رقبا سایت وب آنالیز
 دارد دارد دارد نظر مورد کلیدی کلمات آنالیز

 دارد دارد دارد مناسب کلیدی کلمه انتخاب و بررسی
 دارد دارد دارد لینک بک تهیه مشاوره
 دارد دارد دارد سئو در آمده بدست نتایج بهبود و حفظ آموزش
 دارد دارد دارد سایت ترافیک افزایش

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حرفه ای استاندارد پایه شرح
 دارد دارد دارد جستجو موتورهای سایر و گوگل در سایت رتبه افزایش
 دارد دارد دارد الکسا رتبه افزایش
 دارد دارد دارد شده تعریف کلیدی کلمات رتبه افزایش
 دارد دارد ندارد سایت وب نیاز مورد موارد گزارش

 دارد دارد ندارد سایت وب روی بر کاربران فعالیت مدیریت
 دارد دارد دارد  سئو به مربوط های افزونه کانفیگ و نصب

 وب های بخش روی بر کاربران کلیکی رفتار تحلیل مدیریت
 آن سازی بهینه و سایت

 دارد ندارد ندارد

 دارد ندارد ندارد آنان هـای مندی عالقه و سایت وب مخاطبان نوع مـدیریت
 دارد دارد ندارد همانند مـتاهای ویـرایش

 لینک 30 لینک 10 ندارد تهیه بک لینک
 پست 50 پست 30 ندارد تولید محتوا در بخش بالگ سایت

 ماه 6 ماه 3 ندارد گزارش ماهانه عملکرد سایت
 ماه 6 ماه 3 روز 15 زمان انجام

 تومان 4.500.000 تومان 3.000.000 تومان .500.0001 هزینه سرویس

 

 توضیحات خدمات سئو:    

 سئو و بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجوگر به سه بخش تکنیکال، آن پیج و آف پیج تقسیم می شود.  

 :بهینه سازی ساختار وب سایت از لحاظ فنی و سرعت بارگذاری و ... تکنیکال 
 :تولید محتوای استاندارد و لینک بیلدینگ داخلی و ... آن پیج 
 :لینک بیلدینگ خارجی، رپورتاژ، فعالیت در شبکه های اجتماعی و ... آف پیج 

تنها به بعد تکنیکال سئو پرداخته خواهد شد و در پکیج های استاندارد و حرفه ای هر سه بخش انجام  پایهدر پکیج 
 سئو انجام می شود.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سایت و شبکه های اجتماعی پکیج های تولید محتوا            

 حرفه ای استاندارد پایه وب سایت شرح
 صفحه 15 صفحه 10 صفحه 10 صفحه 10 تولید محتوا وب سایت

 شده بازنویسی شده بازنویسی شده بازنویسی شده بازنویسی نوع محتوا
 کلمه 1200 کلمه 1000 کلمه 1000 کلمه 800 تعداد کلمات
 تصویر 5 تصویر 4 تصویر 3 تصویر 3 تعداد تصاویر

 دارد دارد دارد دارد رعایت اصول نگارشی و سئو
 دارد دارد دارد دارد تحقیق روی کلمات کلیدی

 دارد دارد دارد دارد شناخت دقیق مخاطب )پرسونای(
 دارد دارد دارد دارد ارائه برنامه زمان بندی توزیع محتوا

 پست 5 پست 3 پست 1 ندارد در شبکه های اجتماعیتولید محتوا 
رعایت اصول تولید محتوا در شبکه 

های اجتماعی )کپشن نویسی، 
 هشتگ و ...(

 دارد دارد دارد ندارد

 کاور پست 3 کاور پست 2 ندارد ندارد طراحی کاور پست اختصاصی
استفاده از عناوین مهم مطالب در 

 پست های شبکه های اجتماعی
 دارد دارد دارد ندارد

 تومان 950.000 تومان 650.000 تومان 450.000 تومان 250.000 هزینه سرویس 

 

 :تولید محتواتوضیحات خدمات      

 ناموت به هزینه نهایی هر پکیج اضافه می شود. 350.000در صورت نیاز به تولید محتوای تالیفی و یا ترجمه مبلغ   

 می بایست یک اکانت با دسترسی نویسنده به سایت خود ارسال نمایید.برای انجام تولید محتوا   

 امکان سفارشی سازی پکیج ها وجود دارد، جهت استعالم هزینه درخواست خود را برای پشتیبانی نیماد ثبت کنید.  

 امکان ارتباط با نویسندگان و دریافت پشتیبانی از طریق پنل کاربری < پروژه ها وجود دارد.  

 ه صورت استاندارد از لحاظ تصویر، کپشن و هشتگ در پیج شما کار می شود.لبی که در سایت تولید می شود بمطا  
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