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 نونگار ثابت و به شرح آمده است  یها شرکت هیدر کل
ممخاطب   محتر

نتر آن          ضمن مراتب سپاس از بابت انتخاب نونگار بعنوان ییک از پیمانکاران قابل جهت بهینه سازی پرتال اینتر

کتر است با بیش از  پروژه       2400سال سابقه فعالیت مداوم و  20مجموعه به استحضار یم رساند که : نونگار شر

ز داشته باشیم . هدف از سئو سایت ارتقاء موفق بر خود بیش از پیش خواهد بالید اگر  افتخار پیمانکاری شما را نت 

عامل زیر  3رتبه نمایشر سایت در موتور جستجوگر گوگل است ویل این مهم در صورت تداوم دار خواهد بود که 

ید در غت  اینصورت نتیجه کار بیشک تعدیل خواهد یافت و در نهایت هزینه و زمان مرصف شده ب    انجام گت 

                       نتیجه یا کم بازده خواهد شد 
 

ورهای سئو و گوگل وب مستر همانطور که مطلع هستید کلیه نرم  -1 ز بهینه سازی کیل و رفع کلیه معایب اعالیم توسط آنالت 

ز   الگوریتمهای خود یم نمایند و جستجوگر گوگل نت 
نتنها از این قاعده افزارها در بازه های زمابز مختلف اقدام به بروزرسابز

و هم هست . دقت بفرمائید که معایب و مشکالت اعالیم در سئو هیچ ارتبایط به طراح سایت شما  مستثنا نیست بلکه پیشر

و یا خدابی نکرده عدم کارکرد درست ایشان در زمان کد نویش و طرایح سایت ندارد بلکه این مهم مقوله ای کامأل مجزا    

ز تکرار شود و سایت متناسب با گزارشات اعالیم ربات ها کارشنایس ذی محسوب یم شود که یم ب ایست چند دوره یکبار نت 

                                     صالح بهینه سازی کیل گردد                                                                                                     

 

صفحات فرود و ایجاد تبلیغات محییط در وب برای جذب ورودی مستقیم بر روی کلمات کلیدی این نکته فراموش  تولید -2

ز میشود و  نشود که، ایجاد و خرید بک لینک از سایتهای نامعتت  و ضعیف نه تنها ارزش ندارد بلکه باعث تضعیف سایت نت 

LEMON GROUP 

 

 

بزرگترین و قدیمیترین شرکت طراحی سایت در ایران  

Nonegar 
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ز لینک از سایتهای مختلف زما  یم تواند باعث رشد سایت شود که تداوم داشته باشد . دوم اینکه بک لینک و گرفتر
ز
ب

 استفاده از ریپورتاژ و ترافیک از شبکه های اجتمایع شخیص بسیار پیشنهاد یم شود

 

ین موضوع هم مربوط به محتوای درست و غت  کتی است این مهم که عمدتأ یم بایست توسط صاحب سایت   -3       مهتر

 تولید و انتشار مطالب یم بایست متناسب با بازار هدف و   
ی
مدیریت و ایجاد گردد بسیار بسیار حائز اهمیت است و چگونیک

وی تحت االمر شما آموزش کامل داده شود . با رصف محتوا گذاری مداوم و ب   عملکرد رقبا توسط کارگزار سئو به شما و یا نت 

رد خوب  داشت                                                                                                      هدف در سایت نیم توان انتظار بازخو   

 

ی    ح آمده است و متناسب 1معذالک از بابت بند ) ( نونگار چند گروه کاری برای سئو کیل در نظر گرفته است که در ذیل با تشر

 سایت شما و رقبای شم
ی
ز متناسب با بازار  3و  2ا توسط کارشناسان نونگار به شما پیشنهاد میگردد و از بابت بند با چگونیک نت 

 : هدف و موقعیت سایت شما پس از برریس دقیق کارشناسان به شما پیشنهادیه تقدیم میگردد

 

 

 

  قابلیت ها

 تیسا یساز نهیبه یآموزش مقدمات   

   زیآنال  ( نام دامنهDA تیسا )   

   یدیکلمات کل یو بررس زیآنال   

 یدیکلمات کل یچگال نییتع   

 تیسا یمحتوا زیآنال   

 تیعنوان صفحات مهم سا زیآنال   

 رقبا رینسبت به سا یدیکلمات کل زیآنال   

 مخرب گوگل ینرم افزارها زیآنال   
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 ماتیانجام تنظ Redirects   

  انجامRedirect 301 صفحات مرتبط   

 لیفا یساز نهیو به جادیا Robots.txt   

 حرفه شما یدیکلمات کل نیبهتر نییتع   

 گوگل ریجستجو نظ یدر موتورها تیثبت صفحات سا   

 تیصفحات مهم سا یابر واژه ها یساز نهیبه   

 تیصفحات مهم سا یابر عبارت ها یساز نهیبه    

 یهدر ها یساز نهیبه H1, H2 ,…   

 تیبولد مهم سا یتگ ها زیآنال   

 جستجوگرها یصفحات برا یمحدود کردن برخ ای فیتعر   

 یکدها یساز نهیبه html کدسورس   

 تیمهم سا ریتصاو یساز نهیبه   

 یدیکلمات کل کیبه تفک تیسا شرفتیپ زانیگزارش م    

 صفحات کیبه تفک تیسا شرفتیپ زانیگزارش م   
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 هاوآرالیدر  _مانند  رمجازیغ یعدم استفاده از کاراکترها یبررس   

 یهاتگ یساز نهیبه canonical   

 مخرب  یافزارهاعدم وجود نرم زیآنالmalware   

  استفاده ازstructured dataها   

 یفشرده ساز minify یهالیکردن فا css  وjs   

 مهم یها نکیپرلیها یساز نهیبه    

 مهم یخروج یها نکیل یساز نهیبه   

 یداخل یها نکیساختار ل یساز نهیبه   

 تیکلمات در سا یچگال یساز نهیبه   

 وبیمع یها نکیل زیآنال   

 در صورت وجود تینقشه سا زیآنال   

 یبرا تینقشه سا یساز نهیبه ( گوگلXML)    

 وب یدر فضا تیسا یتجار یها استیس زیآنال   

 دیصفحات جد جادیا نهیمشاوره در زم    
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 تیسا نهیمتناسب با زم دیبازد شیافزا یساز نهیبه   

 ها تیدر سا نکیبک ل یساز نهیبه   

 ها تیدر سا غاتیتبل یساز نهیبه   

 مرجع یها تیدر سا یحرفه ا غاتیتبل یساز نهیبه   

 در گوگل یدیکلمات کل زگزارشیآنال   

 تیسا یبرا یدیکلمات کل نییتع یآموزش چگونگ   

 در گوگل تیسا تیوضع یریگزارش تصو   

 یفعال ساز gzip   

 در گوگل سرچ کنسول تیثبت وب سا   

 یافزودن کدها Open Graph Protocol   

 یافزودن کدها Twitter Card   

 یتگ ها یساز نهیبه ALT ریتصاو   

 کسیتیدر گوگل آنال تیثبت وب سا   

 تیسا یدیبراساس کلمات کل نگیصفحه لند 4 جادیا   
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 تیسا نگیصفحه لند 4 یساز نهیبه   

 لیمیا یبانیپشت   

 تلفن یبانیپشت   

 یحضور یبانیپشت   

       

 

45,000,000 سازی  بهینه  هزینه 


