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

نتر یپرتال ا یساز  نهیقابل جهت به مانکارانیاز پ یکیضمن مراتب سپاس از بابت انتخاب نونگار بعنوان          آن  نتر

کتر  مجموعه به استحضار یم      پروژه  2400مداوم و  تیسال سابقه فعال 20از  شیاست با ب رساند که : نونگار شر

ارتقاء  تی. هدف از سئو سا میداشته باش ت   را ن ا شم یمانکار یاگر افتخار پ د یخواهد بال شیاز پ شیموفق بر خود ب

 ر یعامل ز  3مهم در صورت تداوم دار خواهد بود که  نیا در موتور جستجوگر گوگل است ویل تیسا شر یرتبه نما

 ب   و زمان مرصف شده نهیهز  تیو در نها افتیخواهد  لیتعد شکیکار ب  جهینت نصورتیا ت  در غ د یت  انجام گ

                       شد  خواهد  زدهکم با  ا ی جهینت
 

نرم  هیکل  د یسئو و گوگل وب مستر همانطور که مطلع هست یورهات   توسط آنال اعالیم بیمعا هیو رفع کل کیل  یساز  نهیبه -1

قاعده  نینتنها از ا ت   و جستجوگر گوگل ن ند ینما خود یم یتمهایر و الگ مختلف اقدام به بروزرساب   زماب   یافزارها در بازه ها

و یبلکه پ ستینا نثمست شما  تیه طراح ساب ارتبایط چیدر سئو ه و مشکالت اعالیم بیکه معا  د یبفرمائ دقتهم هست .  شر

   کامأل مجزا   یمهم مقوله ا نیندارد بلکه ا تیسا و طرایح شیدر زمان کد نو  شانینکرده عدم کارکرد درست ا خداب   ا یو 

 یذ ها کارشنایس تربا اعالیم رشاتمتناسب با گزا تیتکرار شود و سا ت   ن کبار یچند دوره  ستیبا شود که یم محسوب یم

                                                                                                                                          گردد   کیل  یساز  نهیصالح به

 

LEMON GROUP 

 

 

 بزرگترین و قدیمیترین شرکت طراحی سایت در ایران

Nonegar 
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نکته فراموش  نیا یدیکلمات کل  یبر رو  میمستق یجذب ورود یدر وب برا یطیمح غاتیتبل جاد یصفحات فرود و ا د یتول-2

و  شود یم ت   ن تیسا فیتنها ارزش ندارد بلکه باعث تضعه ن فینامعتت  و ضع یتهایاز سا نکیبک ل د یو خر  جاد ینشود که، ا

  تلفمخ یتهایاز سا نکیو گرفتر  ل نکیبک ل نکهیدوم ا
 
شود که تداوم داشته باشد .  تیتواند باعث رشد سا یم زماب

 شود یم شنهاد یپ ار یبس شخیص اجتمایع یاز شبکه ها کیو تراف پورتاژ یاستفاده از ر 

 

        تیتوسط صاحب سا ستیبا مهم که عمدتأ یم نیاست ا کت    ت  درست و غ یموضوع هم مربوط به محتوا نیمهتر -3 

  تیاهم ز حائ ار یبس ار یگردد بس  جاد یو ا تیر یمد
 

  متناسب با بازار هدف و  ستیبا و انتشار مطالب یم د یتول است و چگونیک

 م و ب  و مدا یشما آموزش کامل داده شود . با رصف محتوا گذار  المر تحت ا یو ت  ن ا یعملکرد رقبا توسط کارگزار سئو به شما و 

                                                                                                       داشت توان انتظار بازخورد خوب   نیم تیهدف در سا

 

آمده است و متناسب  حی    با تشر  لیدر نظر گرفته است که در ذ سئو کیل یبرا ی( نونگار چند گروه کار 1از بابت بند ) معذالک

 
 

متناسب با بازار  ت   ن 3و  2و از بابت بند  گردد یم شنهاد یشما توسط کارشناسان نونگار به شما پ یشما و رقبا تیسا با چگونیک

 : گرددیم میتقد هیشنهادیکارشناسان به شما پ  قیدق ریسشما پس از بر  تیسا تیهدف و موقع

 

 

 

  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   

 آنالیز اصول نگارشی محتوا سایت   
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 آنالیز عنوان صفحات مهم سایت   

  بهتر صفحاتقرار دادن تگ های مخصوص برای ایندکس شدن   

 بررسی موارد مربوط به mobile usibility در اکانت گوگل   

 آنالیز کلمات کلیدی نسبت به سایر رقبا   

 آنالیز سرعت هاست   

 آنالیز سرعت سایت   

 آنالیز نرم افزارهای مخرب گوگل   

 انجام تنظیمات Redirects    

  بهینه سازی فایلایجاد و 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    
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 بهینه سازی هدر های H1, H2, …   

 آنالیز تگ های بولد مهم سایت   

 تعریف یا محدود کردن برخی صفحات برای جستجوگرها   

 بهینه سازی کدهای html کدسورس   

 بهینه سازی تصاویر مهم سایت   

 گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک کلمات کلیدی   

 گزارش میزان پیشرفت سایت به تفکیک صفحات    

 هادر یوآرال _  بررسی عدم استفاده از کاراکترهای غیرمجاز مانند   

 هایبهینه سازی تگ canonical   

 افزارهای مخربآنالیز عدم وجود نرم malware   

 استفاده از structured dataها   

 آنالیز دقیق سئو off page سایت های رقیب   

 فشرده سازی minify هایکردن فایل css و js    

 تعیین مشتریان هدف با جزییات دقیق   
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 هدایت مشتریان ورودی سایت به صفحات لندینگ ساخته شده   

 آنالیز Bounce Rate صفحات    

 آنالیز روش های موثر بر کاهش Bounce Rate   

 بررسی page autority صفحات مهم سایت   

 ارائه روش های موثر در زمینه سئو off page   

 گزارش گیری های تخصصی از گوگل آنالیتیکس   

 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   

 بررسی با جزییات CTR صفحات   

 بررسی IMPRESSION   

 آنالیز نقشه سایت در صورت وجود   



                                                                                                                                     پردازش شرکت نونگار 
  

 

ه | 6 ح ف ص  

6651 4140– 021ژه : يسانترال و  

 شبکه های اجتماعی :  0156 843 0912

 

 بهینه سازی نقشه سایت برای گوگل (XML)   

  نیازتصحیح و بهینه سازی معماری سایت درصورت   

 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   

  حرفه ای در سایت های مرجعبهینه سازی بک لینک های   

 بهینه سازی تبلیغات حرفه ای در سایت های مرجع   

 آنالیزگزارش کلمات کلیدی در گوگل   

 گزارش تصویری وضعیت سایت در گوگل   

 فعال سازی gzip   

 ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول    

 افزودن کدهای Open Graph Protocol   
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 افزودن کدهای Twitter Card   

 بهینه سازی تگ های ALT تصاویر   

 ثبت وب سایت در گوگل آنالیتیکس   

  صفحات لندینگ براساس کلمات کلیدی سایت 5ایجاد   

  صفحات لندینگ سایت 5بهینه سازی   

  واژه های سایت در صفحه اول گوگلدرصد از ابر  30قرار گرفتن   

 پشتیبانی ایمیل   

 پشتیبانی تلفن   

 پشتیبانی حضوری   

     

 

تومان  80,000,000 هزینه بهینه سازی 


