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سئو سایت رستوران
سئو سایت رستوران ( سئو وبسایت رستوران )
ممکــن اســت شــما دارای یــک رســتوران باشــید کــه بــه تازگــی اقــدام بــه ایجــاد یــک ســایت بــرای
آن کــرده باشــید.
اگــر ســایت رســتوران شــما بــه تازگــی ایجــاد شــده اســت بایــد بدانیــد کــه بحــث ســئو ( ســئو ســایت
رســتوران  ،ســئو وبســایت رســتوران ) بــرای ســایت رســتورانی شــما در ایــن شــرایط بســیار بســیار
مهــم جلــوه مــی کنــد.
ســایت هایــی کــه بــه تازگــی ایجــاد مــی شــوند بــه دلیــل اینکــه از تعــداد مقــاالت و محتــوای ســئو
شــده ی کمتــری برخــوردار هســتند در رقابــت بــا دیگــر ســایت هــا بســیار ضعیــف جلــوه مــی کننــد و
از جــدول رتبــه بنــدی الکســا ســهم بســیار کمــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهند.رســتوران هــا از
جملــه مــواردی هســتند کــه رقابــت میــان آنهــا از نظــر نمایــش در صفحــه نتایــج گــوگل شــدید اســت
 .لــذا ســایت هایــی کــه بــه تازگــی ایجــاد مــی شــوند و محتــوا ندارنــد و سایتشــان خالــی اســت اصــا
در صفحــه نتایــج گــوگل نمایــش داده نمــی شــوند.
بــرای ایــن ســایت هــا چــاره چیســت؟ آیــا نبایــد اقــدام بــه ایجــاد و راه انــدازی ســایت هــای جدیــد و
تــازه کار کرد؟نتایــج رقابــت ایــن ســایت هــا بــا دیگــر ســایت هــای قــوی بــه چــه صــورت اســت؟
آیــا ســئو در ایــن ســایت هــا ( ســئو ســایت رســتوران  ،ســئو وبســایت رســتوران ) مــی توانــد تاثیــر
خوبــی داشــته باشــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت بایــد بگوییــم کــه ســایت هــای تــازه تاســیس امتیــاز مثبتــی نســبت بــه
ســایت هــای قدیمــی دارنــد.و اگــر ســرمایه گــذاری ســئو ( ســئو ســایت رســتوران ) روی آنهــا انجــام
شــود نتایجــی کــه حاصــل مــی شــود بســیار بهتــر و بهتــر از ســایت هــای قدیمــی اســت .
امــا امتیــاز ســایت هــای تــازه تاســیس چیســت؟چه نکتــه وجــود دارد کــه صاحبــان ســایت هــای تــازه
را ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری روی ســئو مــی کنــد؟
ســایت هــای تــازه بــه دلیــل اینکــه هیــچ محتوایــی ندارنــد و بــه چشــم دیگــر ســایت هــا یــک ســایت
معمولــی اســت عامــل رقابــت نیســت و ایــن خــود بهتریــن امتیــاز محســوب مشــود .در جایــی کــه
عامــل رقابــت نباشــد خــودش مــی توانــد بــا ســایرین بــه راحتــی رقابــت کنــد و بــا ســرمایه گــذاری
ســئو بــه صــورت منظــم و متوالــی بــه یــک ســایت محبــوب تبدیــل شــود و گــوی ســبقت را بریابــد و
بعــد از چنــدی خــودش بــه یــک عامــل رقابــت تبدیــل مــی شــود  .میــدان بــرای تبدیــل شــدن بــه
عامــل رقابــت بــرای ســایت هــای تــازه تاســیس بســیار بســیار امــن و ایمــن اســت.
اگــر شــما بتوانیــد روی ســایت رســتوران خــود ســرمایه گــذاری ســئو انجــام دهیــد تاثیــر بــه ســزای
آن را مشــاهده خواهیــد کــرد ســایت هــای تــازه در برابــر ســایت هــای قدیمــی تــر خیلــی راحــت تــر
و بــا ســرعت بیشــتری مــی تواننــد در صفحــات اولیــه گــوگل بــه نمایــش در آینــد.
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سئو سایت رستوران
اما چگونه می توان سایت رستورانی را با کمک سئو به صفحه اول نتایج گوگل آورد؟

کلیدواژه کانونی در سئو سایت رستوران ( سئو وبسایت رستوران )
ســئو صرفــا تمرکــز بــر روی یــک یــا چنــد کلیــد واژه کانونــی مــی باشــد کــه اگــر بــا آن کلمــه بــه ســرچ
بپردازنــد ســایت شــما هــم در مجموعــه نتایجــی کــه از آن حاصــل مــی شــود وجــود داشــته باشــد.
اگــر ســایت شــما در لینــک اول صفحــه اول نتایــج جســتجو بــا یــک کلیــدواژه خــاص باشــد نشــان مــی
دهــد کــه ســایت شــما نیمــی از مراحــل رقابــت را طــی نمــوده اســت.
گاهــی برخــی شــرکت هــا در خصــوص ســئو انتخــاب کلیــدواژه کانونــی را بــه خــود مشــتری واگــذار
مــی کننــد  .از نظــر مــا ایــن کار مناســبی نیســت چــرا کــه ممکــن اســت مشــتری یــا صاحــب ســایت
از کلیــدواژه هــای محبــوب کاربــران و یــا کلیــدواژه هــای رقابتــی نــاآگاه باشــند و کلیــد واژه ای را
پیشــنهاد دهنــد کــه اصــا رقابــت خــاص یــا محبویــت خاصــی نــدارد  .در ایــن مواقــع شــرکت هــا
صرفــا نظــر شــما را در ســایت اعمــال مــی کننــد.
پیشــنهاد تیــم رویــال کــد در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه چنانچــه بخواهیــد ســایت خــود را ســئو کنیــد
ابتــدا ســایت شــما را از لحــاظ رقابــت  -محتــوا  -نــوع خدمــات ســایت شــما بــه صــورت کامــل بررســی
مــی کنیــم و ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک هــای ســئو ماننــد  google adwordsو  google analysticsکلیــدواژه
هــای مناســب ســایت شــما را خودمــان بــه شــما پیشــنهاد مــی دهیــم  .و میــزان رقابــت میــان کلمــه
هــا را بــه صــورت کامــل بــرای شــما شــرح مــی دهیــم .و شــما بــه راحتــی مــی توانیــد انتخــاب کنیــد و
نظرتــان را اعــام کنیــد و پــس از مشــورت و هماهنگــی هــای الزم باشــما کلیــد واژه کانونــی انتخــاب
مــی کنیــم  .و نحــوه ســئو شــدن مطالــب و چگونگــی اســتفاده از کلیــد واژه کانونــی در تمامــی صفحــات
و مطالــب را بــه شــما خواهیــم گفــت.

سرعت سایت در سئو سایت رستوران ( سئو وبسایت رستوران )
امــروزه کاربــران در اســتفاده از ســایت هــا بســیار کــم حوصلــه شــده انــد بــه طــوری کــه اگــر کاربــری
بــه ســایت شــما ســر زده باشــد و ســرعت لــود ســایت شــما بیــش از  ۳ثانیــه طــول بکشــد ســایت
شــما را رهــا مــی کند.ســرعت لــود ســایت نــه تنهــا در جــذب کاربــران تاثیــر دارد بلکــه باعــث مــی
شــود رتبــه ســئو شــما هــم بــاال بــرود.
از عواملی که در سرعت لود سایت نقش دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
هاست (میزبان سایت) در سئو سایت رستوران ( سئو وبسایت رستوران )
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سئو سایت رستوران
اگــر شــما ســایتی را بســیار حرفــه ای و زیبــا پیــاده ســازی کنیــد امــا از هاســت مناســبی اســتفاده
نکنیــد بــه ســایت شــما لطمــه بســیاری بــه لحــاظ ســئو وارد مــی شــود .اگر هاســت پشــتیبانی مناســبی
نداشــته باشــد هــم بــرای شــما مشــکل ســاز خواهــد شــد چــرا کــه اگــر بــه دالیــل مشــکالت فنــی
هاســت ســایت شــما از دســترس خــارج شــود رتبــه ســئو ســایت شــما کاهــش مــی یابــد .چــرا کــه
ســایت شــما در نتایــج جســتجو نمایــش داده مــی شــود و کاربــر بــا خطاهــای متعــدد روبــرو مــی شــود.
پیشــنهاد تیــم مــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه چــون مــا خدمــات میزبانــی ســایت هــم انجــام مــی
دهیــم شــما نگرانــی از بابــت پشــتیبانی هاســت نخواهیــد داشــت  .ســرعت  pingســرور هــای الیــت
اســپید مــا (تکنولــوژی بــر پایــه ابــر) زیــر ۳ثانیــه هســتند  .و چنانچــه مشــکالت فنــی وجــود داشــته
باشــد بســیار ســریع رفــع مــی کنیــم لــذا بــا انتخــاب آن مــی توانیــد امتیــاز هاســت خــوب را هــم
دریافــت کنیــد و رتبــه ســایت خودتــان را بــاال ببریــد.

سخن آخر برای سئو سایت رستوران ( سئو وبسایت رستوران )
در بحــث ســئو پشــتیبانی ســئو هــم بســیار مهــم اســت .گاهــی شــرکت هایــی کــه ارائــه خدمــات ســئو
مــی دهنــد پشــتیبانی هــای  ۱ماهــه و نهایــت  ۲ماهــه ارائــه مــی دهنــد و از آن  ۲مــاه بــه بعــد ســایت
ســئو شــما پشــتیبانی نخواهد شــد.
ممکــن اســت ســایت شــما ابتــدا ســئو بســیار خوبــی داشــته باشــد امــا بــه دلیــل عــدم پشــتیبانی
مــوارد فنــی نظیــر  :اضافــه شــدن الگوریتــم هــا و تکنولــوژی هــای جدیــد  -تغییــرات رقابتــی میــان
کلیــد واژه هــا  -تغییــرات محتــوای ســئو  -بــک لینــک هــا  -عــدم ریدایرکــت شــدن لینــک هــا و ...
رتبــه ســئو ســایت شــما بســیار افــول کنــد و شــما مجــدد بــرای ســئو ســایت هزینــه کنیــد و بــه دنبال
ســئو کار باشــید .و یــا ممکــن اســت ســایت شــما نیــاز بــه زمــان کوتــاه مــدت پشــتیبانی داشــته باشــد
و برخــی افــراد بــه دلیــل ناآگاهــی شــما پیشــنهاد زمــان بیشــتر بدهنــد و هزینــه نامطلــوب در نظــر
بگیرنــد
راه چاره در این زمینه چیست؟ چه راهکار مطمئنی وجود دارد؟
چنانچــه شــما ســئو ســایت خــود را بــه دســت تیــم فنــی طراحــی ســایت (تیــم طراحــی ســایت در
کرمــان) و ســئو رویــال کــد بســپارید مــی توانیــد بــا مشــاوره رایگانــی کــه تیــم مــا نســبت بــه زمــان
پشــتیبانی مناســب مــورد نیــاز ســایت شــما ارائــه مــی دهنــد  .در خصــوص زمــان پشــتیبانی ســایت
خــود هماهنگــی هــای الزم را انجــام دهیــد و زمــان پشــتیبانی مــورد نیــاز ســایت خــود را انتخــاب
کنیــد.
حتما ً قبل از ثبت سفارش سئو سایت رستوران درخواست مشاوره رایگان بدهید
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