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گردشــگری و مســافرت از دیربــاز میــان فرهنگهــای مختلــف بــه اهدافــی نظیــر تفریــح  -ســرگرمی
 مذهبــی و  ...رایــج بــوده اســت .در ایــن میــان مســافران تمایــل زیــادی دارنــد کــه قبــل ازمســافرت مــواردی نظیــر اســکان و اقامــت خــود را معیــن نماینــد کــه اغلــب یــا بــه واســطه ســرچ در
اینترنــت اســت و یــا بــه واســطه شــناخت قبلــی و وجــود معــرف میســر مــی شــود.
ســرچ هایــی کــه در موتــور جســتجوگر گــوگل صــورت مــی گیــرد مــی توانــد تحــت واژه هایــی نظیــر
هتــل خــوب  ،هتــل ارزان  ،هتــل هــای اســپانیا  ،هتــل هــای تهــران و  ...باشــد  .در ایــن جســتجو
هــا لیســت هتــل هــا نمایــش داده مــی شــود و کاربــران معمــوال ً بــه وبســایت هایــی مراجعــه مــی
کننــد کــه در صفحــه اول گــوگل نمایــش داده مــی شــوند و بــا رجــوع بــه آنهــا از نحــوه خدمــات هتــل
اطمینــان حاصــل مــی کنــد و در نهایــت اقــدام بــه رزرو هتــل مــی نمایــد .
اگــر شــما هــم دارای یــک وبســایت هتــل هســتید کــه وبســایت شــما بــا کلیــد واژه هــا ی مختلــف در
صفحــه اول گــوگل بــه نمایــش در نمــی آیــد بدانیــد کــه وبســایت شــما دارای نقــص اســت و ممکــن
اســت نیمــی از مشــتریان را بــه همیــن دلیــل از دســت داده باشــید .امــا راه کار چیســت؟

ســئو ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) راه حــل شــما مــی باشــد .پیشــنهاد تیــم مــا
در بــاره ســئو ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) ایــن اســت کــه :
اگــر وبســایت شــما راه انــدازی شــده اســت و تــا بــه حــال هیــچ تنظیماتــی در خصــوص ســئو روی
ســایت هتــل (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل) خــود انجــام نــداده ایــد:
ابتــدا بایــد کلیــد واژه هــای مختــص بــه ســایت شــما بــا توجــه بــه قوانیــن و تولــز هــای مناســب و
مــورد تاییــد گــوگل مشــخص شــود و ســپس تنظیمــات ســئو روی وبســایت (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو
وب ســایت هتــل) شــما انجــام شــود  .نکتــه ای کــه در خصــوص کلیــد واژه وبســایت هتــل بایــد در
نظــر داشــت ایــن اســت اگــر در خصــوص وبســایت هتــل بهتریــن پیشــنهاد ایــن اســت کــه حداقــل 4
کلیــد واژه خــوب و مناســب انتخــاب نماییــد .اگــر صرفــا  1کلیــد واژه انتخــاب نماییــد ممکــن اســت
طیــف بســیار محــدودی از کاربــران را بــه ســایت خــود جــذب نمایید.بــه ایــن مثــال توجــه نماییــد :
شــخصی تنظیمــات ســئو وبســایت هتــل خــود را روی کلیــد واژه هتــل تهــران تنظیــم مــی نمایــد  .اگــر
کاربــری بــا کلیــدواژه هتــل ارزان اقــدام بــه جســتجو نمایــد ایــن ســایت اصـا ً نمایــش داده نخواهــد
شــد و بــه همیــن دلیــل طیــف گســترده ای از کاربــران را از دســت مــی دهد.پــس از انتخــاب کلیــد
واژه مناســب نوبــت بــه درج محتواهــای مــورد نیــاز کاربــران مــی رســد (کــه مهــم تریــن امــر در ســئو
ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل مــی باشــد ) .بــا ایــن کار شــما اطمینــان کاربــران را جلــب مــی نماییــد
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و کاربــران آســوده تــر اقــدام بــه عملیــات رزرواســیون مــی نماید.مــی توانیــد جهــت تنظیمــات ســئو
ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) خــود بــا تیــم فنــی مــا مشــاوره ای در ایــن زمینــه داشــته
باشــید تــا در صــورت لــزوم از راهنمایــی الزم برخــوردار شــوید و ســایت خــود را بــه بهتریــن نحــو
ســئو نمایید.یــا پیادهســازی ســئو ســایت خــود را بــه تیــم فنــی مــا (تیــم طراحــی ســایت رویــال کــد)
بســپارید تــا بــه صــورت تمــام و کمــال ســایت شــما ســئو بشــود.

اگــر تنظیمــات ســئو ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) شــما دچــار مشــکالت فنــی
شــده اســت :
گاهــی شــرکت هــا و طراحــان وبســایت کــه ســایت هتــل را طراحــی (طراحــی ســایت هتــل) مــی کننــد،
بــه دلیــل اینکــه خودشــان از صفــر تــا  100طراحــی را بــه عهــده داشــته انــد بــه هتــل دار هــا
پیشــنهاد مــی دهنــد کــه تنظیمــات ســئو ســایت را نیــز عهــده دار شــوند و در ایــن صــورت همــه چیــز
عالــی پیــش مــی رود تــا زمانــی کــه پشــتیبانی وبســایت شــما بــه پایــان برســد  ،زمانــی کــه پشــتیبانی
وبســایت شــما پایــان یابــد تنظیمــات ســئو (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل) بــرای ســایت
شــما درج شــده اســت امــا بــه روز رســانی هــای مــورد نیــاز انجــام نمــی شــود و یــا الگوریتــم هــای
جدیــدی اعمــال مــی شــود کــه ســئو ســایت (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل) شــما از آن
برخــوردار نیســت  ،در ایــن میــان نیــاز بــه برطــرف نمــودن خطاهــا  -برطــرف نمــودن مشــکالت و
اضافــه کــردن برخــی تنظیمــات الزامــی مــی باشــد .اگــر وبســایت شــما چنیــن مشــکالتی دارد و شــما
نمــی دانیــد راه حــل چیســت مــی توانیــد بــا تیــم فنــی مــا (تیــم طراحــی ســایت رویــال کــد) مشــاوره
انجــام دهیــد تــا از راهنمایــی هــای مــا بهــره منــد شــوید.

اگــر از ســئو ســایت (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل) خــود اطالعــات کافــی را
نداریــد و نمــی دانیــد ســئو ســایت شــما بــه چــه صــورت اســت :
در ایــن خصــوص مــی توانیــد ســایت خــود را از لحــاظ ســئو (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت
هتــل) وبــا اســتفاده از تولــز هایــی کــه مــورد تاییــد گــوگل هســتند تســت نماییــد و پــس از بررســی
و تحلیــل نتایــج بــه ســئو ســایت (ســئو ســایت هتــل  ،ســئو وب ســایت هتــل) خــود پــی ببریــد .در
ایــن مــورد نکتــه ای را کــه بایــد مــد نظــر قــرار دهیــد ایــن اســت کــه گاهــی ایــن تولــز هــا نتایــج را
بــه شــما نشــان مــی دهنــد امــا نتایــج وضعیــت خوبــی نــدارد و امیــد بخــش نیســتند در ایــن مــورد
حتمــا ســایت شــما نیــاز بــه بررســی هــای بیشــتر و رفــع مشــکالت دارد کــه مــی توانیــد بــه ســپردن
ســئو ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) خــود بــه تیــم فنــی مــا (تیــم طراحــی ســایت رویــال
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کــد) از نتایــج مطلــوب در ایــن زمینــه بهــره منــد شــوید .تیــم فنــی مــا (تیــم طراحــی ســایت رویــال
کــد) بــا اعمــال راه کار هــای بــه روز و متفــاوت مشــکالت و نواقــص مربــوط بــه وبســایت شــما را بــه
صــورت کامــل رفــع مــی نمایــد و بــا پشــتیبانی هــای مکــرر هیــچ گاه ســایت شــما دچــار کاهــش رتبــه
و محبوبیــت نخواهــد شــد .
از دیگــر مزایــای ســئو ســایت هتــل (ســئو وب ســایت هتــل) مــی تــوان بــه پیــروزی در رقابــت میــان
هتــل هــا پرداخــت .ممکــن اســت نحــوه خدمــات رســانی هتــل شــما بســیار عالــی و معقــول باشــد امــا
ســایت شــما بــه دلیــل ســئو نبــودن امــکان مشــاهده در بهتریــن بازاراینترنتــی (گــوگل) را نداشــته
باشــد و مســافرانی کــه از طریــق اینترنــت بــه جســتجو مــی پردازنــد هیــچ گاه ســایت شــما را در
اینترنــت نبیننــد و طبیعتــا شــما را در لیســت انتخــاب هــای خــود قــرار ندهند.امــا بــه انتخــاب هتــل
هایــی بــا نحــوه ارائــه خدمــات متوســط بپردازنــد بــه دلیــل اینکــه آن وبســایت هــا زودتــر از ســایت
شــما بــه نمایــش در گــوگل در آمــده اند.لــذا پیشــنهاد تیــم مــا ایــن اســت کــه ســئو ســایت هتــل
(ســئو وب ســایت هتــل) خــود را انجــام دهیــد تــا در رقابــت هــا پیــروز شــوید.
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