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منبعwww.modiresabz.com :
نویسنده :ژان بقوسیان  -مدیرسبز
موضوع :آموزش بازاریابی اینترنتی

برای خواندن جدیدترین مطالب مدیریت و
بازاریابی به سایت مدیرسبز مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب
عضو سایت مدیر سبز شوید!

چگونه رتبه آلکسا را بهبود بدهیم؟

رتبه آلکسا معیار مهمی برای وبسایتها است و به نحوی میزان محبوبیت سایت را نشان میدهد .سایت alexa.
 comبه تمام وبسایتها عددی را اختصاص داده که اصطالحا رتبه آلکسا نام گرفته است .اگر تبلیغکنندهای
بخواهد در سایت شما تبلیغ کند یا حتی بازدیدکنندهای که میخواهد از سایت شما خریدی انجام دهد احتماال رتبه
آلکسای سایت شما را چک میکند؛ پس بهبود این رتبه میتواند تاثیر مثبتی بر موفقیت و درآمد سایت داشته باشد.
رتبه آلکسا دقیقا چیست؟

رتبه آلکسا یا  Alexa rankعددی است که میزان محبوبیت نسبی سایت شما را نسبت به سایتهای دیگر
نشان میدهد .با توجه به این تعریف متوجه میشویم که رتبه آلکسا نه تنها به میزان ترافیک سایت خودمان
بستگی دارد ،بلکه تغییراتی در ترافیک سایتهای دیگر میتواند بر رتبه آلکسای سایت ما تاثیر بگذارد.
هرچه این عدد کوچکتر باشد سایت ما موفقتر و محبوبتر است .اگر رتبه آلکسای سایتی  ۱۰۰۰است ،یعنی ۹۹۹
سایت دیگر وجود دارند که مخاطبان بیشتری دارند .البته در سایت آلکسا ،هم میتوانیم رتبه جهانی سایت را ببینیم
و هم رتبه سایت را در ایران .اگر رتبه سایت ما در ایران  ۳۵۰است ،یعنی  ۳۴۹سایت دیگر وجود دارند که در ایران
محبوبتر هستند .میزان محبوبیت نیز بر حسب تعداد بازدیدکنندهها در روز و همینطور میانگین تعداد صفحات بازدید
شده محاسبه میشود .پس ممکن است دو سایت در روز دقیقا  ۱۰۰۰بازدیدکننده داشته باشند ،ولی رتبه آلکسای
بسیار متفاوتی داشته باشند ،چون در یکی از سایتها هر بازدیدکننده فقط  ۲صفحه سایت را مشاهده میکند و در
سایت دیگر هر بازدیدکننده  ۱۰صفحه را مشاهده میکند.
نکته دیگر آن است که رتبه آلکسا با توجه به میانگین رتبه سه ماه اخیر نمایش داده میشود .پس اگر یک روز
ترافیک خیلی زیادی را روانه سایت کردید توقع نداشته باشید بالفاصله تاثیر بزرگی بر رتبه آلکسای سایت داشته
باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر سبز است و هرگونه کپی ،برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپیرایت پیگرد قانونی دارد.

چگونه بفهمیم رتبه آلکسای سایت ما چند است؟

یکی از سادهترین راهها نصب «تولبار آلکسا» است .این افزونه بر کروم ،فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر نصب
میشود و در نوار باالی مرورگر دکمهای را اضافه میکند که با کلیک بر دکمه ،میتوان بالفاصله رتبه سایت در
حال بازدید و مشخصات مهم دیگر آن را دید .برای نصب این ابزار رایگان آلکسا کافی است در گوگل عبارت
 Alexa toolbarرا جستجو کنید و آن را بر مرورگر خود نصب کنید.

راه دیگر آن است که به این آدرس بروید و نام سایت موردنظر را وارد کنید تا رتبه آلکسای سایت را ببینید.

https://www.alexa.com/siteinfo

 ۴روش برای بهبود رتبه آلکسا
 .۱تولید محتوای داغ

بسیاری از وبمسترها برای سایت محتوا تولید میکنند ،ولی قبل از تولید محتوا به اندازه کافی تحقیق نمیکنند
که چه موضوعهایی داغ هستند و برای بازدیدکنندگان سایت جذابتر خواهند بود .محتوای جذاب باعث میشود
بازدیدکننده تصمیم بگیرد چند بار در هفته به سایت سر بزند و همین موضوع رتبه آلکسای سایت شما را بهبود
میدهد.

 .۲افزایش ترافیک سایت

از هر فرصت کوچکی برای افزایش ترافیک سایت استفاده کنید .مثال هرگاه مطلب جدیدی در سایت
منتشر میکنید این موضوع را در رسانههای اجتماعی اعالم کنید .اگر سیستم ایمیل مارکتینگ دارید ،سعی
کنید حداقل هفتهای یک ایمیل جدید بفرستید و کاربران را به سایت هدایت کنید .همچنین با بهبود رتبه سایت
در گوگل یا سئو ،افراد بیشتری به سایت شما هدایت خواهند شد .حتی گاهی الزم است برای بهبود رتبه آلکسای
سایت ،پول خرج کنید و در سایتهای دیگر تبلیغ کنید تا بازدیدکنندهها بیشتر شوند.
 .۳افزایش تعداد صفحات مشاهده شده توسط هر بازدیدکننده

یکی از سادهترین و بهترین راهها برای بهبود رتبه آلکسا آن است که کاری کنیم هر بازدیدکننده صفحات بیشتری
از سایت را مشاهده کند .در اینصورت با همان ترافیک همیشگی ،میتوان رتبه بهتری کسب کرد .برای این کار
میتوان از پالگینها و ابزارهایی استفاده کرد که مثال بین محتوای مقاالت ،پیشنهاد خواندن مقاالت مرتبط دیگر
را میدهد .همچنین میتوانیم در متن مقاالت و محصوالت لینکهایی به صفحههای دیگر سایت بدهیم .پالگین
 Inline Related Postsیکی از ابزارهای وردپرس است که میتواند بر بهبود رتبه آلکسا تاثیر مثبتی بگذارد.

دسترسی به جدیدترین مطالب آموزشی در زمینه بازاریابی ،مدیریت ،تبلیغات و کارآفرینی در سایت مدیرسبز

 .۴نصب Alexa Toolbar

سایت آلکسا نمیتواند ترافیک سایتها را با دقت تخمین بزند .اگر بر مرورگر شما تولبار آلکسا نصب باشد و از
همان مرورگر سایت خودتان را مشاهده میکنید ،همین موضوع باعث میشود اطالعات بازدید سایت شما از
کامپیوتر خودتان برای آلکسا ارسال شود و تاثیر مثبتی بر بهبود رتبه سایت شما خواهد گذاشت .پس همین االن
 Alexa Toolbarرا نصب کنید.
مسلما بهبود رتبه آلکسا مهمترین نگرانی یک وبمستر نیست ،ولی خوب است بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی
سنجش وضعیت سایت ،این عدد را هم مد نظر قرار بدهیم و در جهت بهبود آن بکوشیم.
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