شرکت نونگار پردازش

LEMON GROUP

Nonegar
بزرگترین و قدیمیترین شرکت طراحی سایت در ایران

در کلیه شرکت های نونگار ثابت و به شرح آمده است
مخاطب ر
محتم

ضمن مراتب سپاس از بابت انتخاب نونگار بعنوان ییک از پیمانکاران قابل جهت بهینه سازی پرتال ر
اینت ر
نت آن
مجموعه به استحضار یم رساند که  :نونگار رش ر
کت است با بیش از  20سال سابقه فعالیت مداوم و  2400پروژه
موفق بر خود بیش از پیش خواهد بالید اگر افتخار پیمانکاری شما را ز
نت داشته باشیم  .هدف از سئو سایت ارتقاء
ر
نمایش سایت در موتور جستجوگر گوگل است ویل این مهم در صورت تداوم دار خواهد بود که  3عامل زیر
رتبه
انجام گتید در غت اینصورت نتیجه کار بیشک تعدیل خواهد یافت و در نهایت هزینه و زمان مرصف شده یب
نتیجه یا کم بازده خواهد شد

ر
ز
مست همانطور که مطلع هستید کلیه نرم
آنالتورهای سئو و گوگل وب
 -1بهینه سازی کیل و رفع کلیه معایب اعالیم توسط
ز
افزارها در بازه های ز
ز
بروزرساب الگوریتمهای خود یم نمایند و جستجوگر گوگل نت نتنها از این قاعده
زماب مختلف اقدام به
مستثنا نیست بلکه ر
پیشو هم هست  .دقت بفرمائید که معایب و مشکالت اعالیم در سئو هیچ ارتبایط به طراح سایت شما
ی
خداب نکرده عدم کارکرد درست ایشان در زمان کد نویش و طرایح سایت ندارد بلکه این مهم مقوله ای کامأل مجزا
و یا
ز
محسوب یم شود که یم بایست چند دوره یکبار نت تکرار شود و سایت متناسب با گزارشات اعالیم ربات ها کارشنایس ذی
صالح بهینه سازی کیل گردد
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 -2تولید صفحات فرود و ایجاد تبلیغات محییط در وب برای جذب ورودی مستقیم بر روی کلمات کلیدی این نکته فراموش
نامعتت و ضعیف نه تنها ارزش ندارد بلکه باعث تضعیف سایت ز
نشود که ،ایجاد و خرید بک لینک از سایتهای
نت میشود و
ی
ز
دوم اینکه بک لینک و ر ز
گرفت لینک از سایتهای مختلف زماب یم تواند باعث رشد سایت شود که تداوم داشته باشد .
استفاده از ریپورتاژ و ترافیک از شبکه های اجتمایع شخیص بسیار پیشنهاد یم شود
ر
کت است این مهم که عمدتأ یم بایست توسط صاحب سایت
-3مهتین موضوع هم مربوط به محتوای درست و غت ی
ی
مدیریت و ایجاد گردد بسیار بسیار حائز اهمیت است و چگونیک تولید و انتشار مطالب یم بایست متناسب با بازار هدف و
عملکرد رقبا توسط کارگزار سئو به شما و یا نتوی تحت االمر شما آموزش کامل داده شود  .با رصف محتوا گذاری مداوم و یب
خوب داشت
هدف در سایت نیم توان انتظار بازخورد ی
معذالک از بابت بند ( )1نونگار چند گروه کاری برای سئو کیل در نظر گرفته است که در ذیل با ر
تشی ح آمده است و متناسب
ی
ز
با چگونیک سایت شما و رقبای شم ا توسط کارشناسان نونگار به شما پیشنهاد میگردد و از بابت بند  2و  3نت متناسب با بازار
هدف و موقعیت سایت شما پس از برریس دقیق کارشناسان به شما پیشنهادیه تقدیم میگردد:

قابلیت ها
 آموزش مقدماتی بهینه سازی سایت
 آنالیز نام دامنه (  DAسایت )
 آنالیز و بررسی کلمات کلیدی
 تعیین چگالی کلمات کلیدی
 آنالیز محتوای سایت
 آنالیز عنوان صفحات مهم سایت
 آنالیز کلمات کلیدی نسبت به سایر رقبا
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 آنالیز سرعت سایت
 آنالیز سرعت هاست
 آنالیز نرم افزارهای مخرب گوگل
 انجام تنظیمات Redirects
 ایجاد و بهینه سازی فایل Robots.txt
 تعیین بهترین کلمات کلیدی حرفه شما
 ثبت صفحات سایت در موتورهای جستجو نظیر گوگل
 ثبت سایت در وب سایت های مرجع
 بهینه سازی ابر واژه های صفحات مهم سایت
 بهینه سازی ابر عبارت های صفحات مهم سایت
 بهینه سازی هدر های … ,H1, H2
 آنالیز تگ های بولد مهم سایت
 تعریف یا محدود کردن برخی صفحات برای جستجوگرها
 بهینه سازی کدهای  htmlکدسورس
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 بهینه سازی تصاویر مهم سایت
 گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک کلمات کلیدی
 گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک صفحات
 بررسی عدم استفاده از کاراکترهای غیرمجاز مانند _ در یوآرالها
 بهینه سازی تگهای canonical
 آنالیز عدم وجود نرمافزارهای مخربmalware
 استفاده از structured dataها
 فشرده سازی  minifyکردن فایلهای  cssوjs
 بهینه سازی هایپرلینک های مهم
 بهینه سازی لینک های خروجی مهم
 بهینه سازی ساختار لینک های داخلی
 بهینه سازی چگالی کلمات در سایت
 آنالیز لینک های معیوب
 آنالیز نقشه سایت در صورت وجود
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 بهینه سازی نقشه سایت برای گوگل)(XML
 تصحیح و بهینه سازی معماری سایت درصورت نیاز
 آنالیز سیاست های تجاری سایت در فضای وب
 مشاوره در زمینه ایجاد صفحات جدید
 بهینه سازی افزایش بازدید متناسب با زمینه سایت
 بهینه سازی بک لینک در سایت ها
 بهینه سازی تبلیغات در سایت ها
 بهینه سازی بک لینک های حرفه ای در سایت های مرجع
 بهینه سازی تبلیغات حرفه ای در سایت های مرجع
 آنالیزگزارش کلمات کلیدی در گوگل
 آموزش چگونگی تعیین کلمات کلیدی برای سایت
 گزارش تصویری وضعیت سایت در گوگل
 فعال سازیgzip
 ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
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 افزودن کدهای Twitter Card
 بهینه سازی تگ های  ALTتصاویر
 ثبت وب سایت در گوگل آنالیتیکس
 ایجاد  5صفحه لندینگ براساس کلمات کلیدی سایت
 افزودن کدهای Open Graph Protocol
 بهینه سازی  5صفحات لندینگ سایت
 قرار گرفتن  10درصد از ابر واژه های سایت در صفحه اول گوگل
 پشتیبانی حضوری
 پشتیبانی ایمیل

 پشتیبانی تلفن

 هزینه بهینه سازی 45,000,000
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