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آموزش سئو فروشگاهی
برایان َگرت - ترجمه و تغییر: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

10 روش برای سئو سایت فروشگاهی
فروش  به  تمایل  است.  یافته  گسترش  بسیار  جهان  سراسر  در  الکترونیک  تجارت 

آنالین کاالها یک خواسته و بلندپروازی سالم است و فقط برای کسب ثروت نیست. 

بااین حال، ازآنجاکه تجارت الکترونیک بسیار گسترده است، رقابت شما نیز به همان 

اندازه سخت خواهد بود و احتماال باید با غول هایی مثل آمازون رقابت کنید و حتی 

فروشگاه های کوچک تر نیز می توانند برایتان چالش ایجاد کنند.

تجارت الکترونیک، شما را به تاجری درجه یک تبدیل می کند، به خصوص وقتی یک 

مشاور تجاری متخصص هم کنارتان باشد؛ اما این کافی نیست. اگر فروشگاه آنالین 

شما در صفحه اول نتایج گوگل ظاهر نشود، هرگز رشد نمی کند. 
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به همین دلیل است که تجارت الکترونیک و سئو ارتباط نزدیکی با هم دارند و ما 

این راهنمای سئوی تجارت الکترونیک را برایتان آماده کرده ایم.

1. کلیدواژه هایی را پیدا کنید که باعث فروش می شوند
کلیدواژه ها اصل ماجرا هستند. کجا دنبال کلیدواژه ها می گردید؟ نام کاالهایی که 

می فروشید و دسته بندی آن ها را جستجو کنید. هر کلیدواژه باید دو ویژگی داشته 

باشد:

    مشتریان احتمالی را مانند آهن ربا جذب کند.

    فرصت مناسبی برای پیشی گرفتن از رقبا در اختیارتان قرار دهد.

از  بدیهی است که همه کلیدواژه ها برای یک کار خاص مناسب نیستند. بعضی 

آن ها برای جذب کاربران موردنیاز شما )مثال خریداران( خیلی کوتاه و مبهم هستند. 

سئوهای هوشمند به کلیدواژه هایی تکیه می کنند که خاص هستند و آن قدر در 

به سایتتان جلب  را  زیادی  بازدیدکنندگان  گوگل جستجو می شوند که می توانند 

کنند. به این کلیدواژه های عالی »دم دراز« می گویند.

از کجا می توانید کلیدواژه های دم دراز پیدا کنید؟
 WebCEO’s Keyword Suggestions ابزار  کنید،  باید جستجو  که  اولین مکانی 

tool است. فقط کافی است ایده های خود برای کلیدواژه ها را تایپ کنید تا میزان 

جستجوی آن ها را ببینید. هرچه این واژه ها بیشتر جستجو شده باشند، بهتر است. 

نمایش  را  کلیدواژه های شما  مشابه  کلیدواژه های  از  فهرستی  ابزار همچنین  این 

می دهد. حتی می توانید فهرستی از کلیدواژه های جستجو شده پیدا کنید که ریشه 

لغوی آن ها مشابه کلمات شما است. از میان این کلیدواژه های پیشنهادی، آن هایی 

را انتخاب کنید که بیشترین تناسب را با اهدافتان دارند.
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سایت های جستجوی کلیدواژه مانند Soovle و AnswerThePublic انواع کلیدواژه 

دم دراز ارائه می دهند، اگرچه میزان جستجوی آن ها توسط کاربران را اندازه گیری 

نمی کنند.

سایت های رقیب بزرگ مانند آمازون و شاپیفای، غول تجارت الکترونیک هستند؛ 

از هر  را بیش  و مردم محصوالت موردنظر خود  دارند  را  بیشترین مخاطب  زیرا 

دلیل می توانید  به همین  آن ها جستجو می کنند.  در سایت های  شرکت دیگری، 

واژه موردنظرتان را در نوار جستجوی آن ها تایپ کنید و عبارت هایی را ببینید که 

بر اساس عبارات تایپ شده توسط مشتریان قبل از خرید به شما ارائه می شود. مثال 

فکر کنید در سایتتان بالش می فروشید. به سایت آمازون بروید و در نوار جستجوی 

آن کلمه بالش را تایپ کنید و نتایج را ببینید!

اینکه  برای  است.  کردن سایت  بهینه  وقت  کلیدواژه ها،  از  فهرستی  تهیه  از  پس 

صفحات شما رتبه باالیی بگیرند، از کلیدواژه ها در این مکان ها استفاده کنید:

    URLها

    برچسب های عنوان

    برچسب های توضیحات اصلی

H4-H1 برچسب های سرتیتر    

ALT عنوان های تصویرها و برچسب های    

    توضیحات محصول

اطمینان حاصل کنید که صفحات سایت شما این مکان ها را دارند! اگر موتورهای 

جستجو نتوانند آن ها را برای یافتن کلیدواژه اسکن کنند، این صفحات در پایین ترین 

نتایج جستجو قرار می گیرند و گم می شوند.
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همچنین، به بخش توضیحات محصول توجه ویژه داشته باشید. اگر می خواهید 

اگر  باشند.  منحصربه فرد  باید  شوند،  ظاهر  جستجو  نتایج  در  توضیحات  این 

منحصربه فرد نباشند، گوگل آن ها را فیلتر می کند. همچنین توضیحات باید شامل 

کلمات و اصطالحاتی باشد که اغلب در متن های مربوط به موضوع صفحه شما 

)یعنی آنچه می فروشید( استفاده می شوند. نکته آخر اینکه، توضیحات محصول 

را به روشی بنویسید که بازدید کننده سایت پس از مطالعه آن برای خرید متقاعد 

شود.

2. صفحات فروشگاه خود را به هم پیوند دهید
اینکه بگوییم سایت های تجارت الکترونیک عاشق صفحات زیاد هستند، کم لطفی 

از میان صدها میلیون محصول  آمازون  انتخاب محصول در سایت  است. مثال، 

انجام می شود. به همین دلیل فروشگاه های آنالین باید امکان جستجوی بسیار 

راحتی داشته باشند، در غیر این صورت مشتریان مکان دیگر و راحت تری را برای 

خرید پیدا می کنند. اگر می خواهید جستجو در سایتتان و استفاده از آن آسان تر 

شود، صفحات آن باید به کارآمدترین شکل ممکن به هم پیوند داده شوند.

 >- اصلی  است: صفحه  این شکل  به  الکترونیک  تجارت  اکثر سایت های  ساختار 

دسته بندی محصول -< زیرمجموعه -< محصول. یک قاعده کلی می گوید که »فاصله 

پیوندی« بین دو صفحه خاص نباید بیش از سه کلیک باشد و مثالی که از ساختار 

سایت تجارت الکترونیک آوردیم، از این قانون پیروی می کند )حتی اگر زیرمجموعه 

از  استفاده  می توانید  کنید،  رعایت  را  زیر  نکات  اگر  است(.  بهتر  باشید،  نداشته 

فروشگاه آنالینتان را ساده تر کنید:

در هر صفحه لینکی برای بازگشت به صفحه اصلی قرار دهید. بهترین مکان قرار 

 ALT دادن لینک در قسمت لوگوی فروشگاه در باالی هر صفحه است. برچسب

لوگو مهم ترین لینک برگشت به صفحه اصلی است.
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نوارهای  از  را  بیشترین سود  آنالین  فروشگاه های  کنید.  ایجاد  نوار جستجو  یک 

جستجویی می برند که مشتری را به منوهای مختلف راهنمایی می کنند و کاربران 

می توانند دسترسی سریع و آسانی به دسته بندی محصوالت داشته باشند.

به  و  می کنند  اشغال  کمی  فضای  مورد  این  کنید.  استفاده  دسته بندی ها  نوار  از 

کاربران کمک می کنند در سایتتان گم نشوند.

از صفحه بندی استفاده نکنید. بسیاری از فروشگاه های آنالین صفحه بندی می شوند 

و این کار اغلب به طور خودکار توسط پلتفرم ساخت سایت ایجاد می شود. بااین حال، 

مناسب ترین گزینه برای کاربران نیست؛ زیرا در این روش بارگیری صفحات جدید 

خیلی طول می کشد. در عوض، یک دکمه »باز شدن موارد بیشتر« ایجاد کنید که 

از  گزینه  این  ببیند.  در همان صفحه  بیشتری  آن محصوالت  دادن  با فشار  کاربر 

اسکرول کردن بی انتها بهتر است.

همچنین با مشکل محصوالتی روبه رو هستید که موجودی آن ها تمام شده است. 

صفحه مربوط به این محصوالت را حذف نکنید؛ زیرا هنوز هم مفید هستند. یک راه، 

هدایت کاربر از این صفحات به دسته  اصلی آن محصول یا به صفحه محصوالت 

مشابه است. یک راه دیگر گذاشتن پیامی در این صفحات است که کاربر را به ادامه 

جستجو در سایت متقاعد کند. استفاده از همین نوع محتوا برای صفحه خطای 

404 سایت هم مفید است.

3. سایتتان را اسکیما )Schema( ارتقا دهید
 Structured هیچ استراتژی سئوی تجارت الکترونیک بدون داده های ساختارمند یا

Data اجرا نمی شود. اگر با داده های ساختارمند و نحوه معرفی آن به گوگل آشنا 

زیرا  هستند؟  مهم  این قدر  داده ها  این  چرا  کنید.  تحقیق  زمینه  این  در  نیستید، 

داده های ساختارمند به گوگل کمک می کند تا محتوای صفحات وب را بهتر درک 

کند. هنگامی که یک صفحه با اسکیما نشانه گذاری می شود، گوگل می تواند اطالعات 

احتمالی  مشتریان  برای  که  دهد  نمایش  جستجو  نتایج  در  آن  درباره  بیشتری 
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بسیار مفید است. کاربران روی صفحات نشانه دار بیشتر از صفحات عادی کلیک 

می کنند؛ بنابراین توصیه می کنم شیوه استفاده از داده های ساختارمند را بیاموزید. 

استفاده از اسکیما به خصوص در یک سایت تجارت الکترونیک بسیار مهم است؛ 

زیرا بازخورد مشتریان را در نتایج جستجو نشان می دهد و کاربران را درباره کیفیت 

محصوالت شما متقاعد می کند.

4. فروشگاه اینترنتی خود را امن کنید
امنیت آنالین چقدر مهم است؟ احتماال در مورد رسوایی فیسبوک و پخش اطالعات 

ازاین دست برای همه طرف های  خصوصی کاربرانش مطالبی شنیده اید. حوادثی 

درگیر مسئله، فاجعه است: وقتی اطالعات حساس کاربران در دست افراد ناباب 

می افتد، در معرض خطر قرار می گیرند و شاید برگرداندن شهرت و ارزش سهام آن 

وب سایت دیگر ممکن نباشد. امنیت آنالین را جدی بگیرید.

مشتریان هنگام استفاده از وب سایت شما باید احساس امنیت کنند. تا آنجا که 

ممکن است آن را برای کاربران امن کنید. با روش های زیر می توانید وب سایتتان 

را امن کنید:

سایت را به HTTPS انتقال دهید. اگر این کار را قبال انجام نداده اید و سایتتان 

هنوز روی HTTP است، باید هرچه زودتر این کار را انجام دهید. امنیت تنها دلیل 

این کار نیست: وقتی مرورگرها صفحه ای با پروتکل HTTP را نمایش می دهند، 

نشانه »ناایمن« را کنار نوار آدرس یو.آر.ال آن قرار می دهند. کاربران این نشانه را 

اینکه اطالعاتشان در معرض  تا  را ترک کنند  می بینند و ترجیح می دهند صفحه 

خطر سرقت قرار گیرد.

ـــال داده  ـــبکه  های انتق ـــیاری از ش ـــد. بس ـــتفاده کنی ـــوا اس ـــال محت ـــبکه انتق از ش

ـــی ســـرور از اقدامـــات  ـــر خطراتـــی مثـــل حمـــالت ســـایبری و خراب )CDN ( در براب

ـــا  ـــان! حتم ـــه همه ش ـــا ن ـــا، ام ـــیاری از آن ه ـــد. بس ـــتفاده می کنن ـــی اس حفاظت
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ـــاب  ـــد، انتخ ـــدش را داری ـــی خری ـــه توانای ـــال داده  ای ک ـــبکه انتق ـــن ش امن تری

ـــد. کنی

افزونه های خود را به روز نگه دارید. اگر در سایت خود از افزونه ها استفاده می کنید، 

باید به محض انتشار نسخه های جدیدشان، آن ها را به روز کنید. دلیلش این است 

که نسخه های قدیمی افزونه ها آسیب پذیر هستند و ممکن است هکرها بتوانند 

به سایتتان دسترسی پیدا کنند. البته، این بدان معنا نیست که نسخه های به روز 

کاستی ندارند؛ اما چون هنوز هکرها از ضعف هایشان آگاه نشده اند، امن تر هستند.

5. صفحات سایت تجارت الکترونیک خود را فهرست کنید
یکی از بدترین اشتباهاتی که می توانید انجام دهید این است که فهرست شدن 

صفحات سایتتان در گوگل را چک نکنید. اگر صفحات سایت شما در فهرست گوگل 

را در  نباشند، در نتایج جستجو ظاهر نمی شوند؛ یعنی مشتریان نمی توانند شما 

فضای آنالین پیدا کنند و همه کارهایی که در سایتتان انجام داده اید هدر می رود. 

با تهیه نقشه سایت فروشگاه خود و ثبت آن در گوگل اطمینان حاصل کنید که این 

اتفاق هرگز برای شما رخ نمی دهد.

 50،000 تا  نقشه سایت می تواند  دارد: یک  مهم وجود  نکته خیلی  اینجا یک  در 

صفحه را فهرست کند. اصال تعجب ندارد که بعضی سایت های تجارت الکترونیک 

از این محدوده هم فراتر روند. اگر سایت شما بیش از 50،000 صفحه دارد، باید 

چندین نقشه سایت ایجاد کنید تا بتوانید همه موارد را فهرست کنید.

6. استفاده از فروشگاه آنالینتان در موبایل را ساده کنید
بیشتر جستجوها در اینترنت موبایل انجام می شود و حاال که گوگل به فهرست 

شده  تقویت  موضوع  این  می دهد،  بیشتری  اهمیت  موبایل  در  جستجو  نتایج 

اگر  دارد؟  الکترونیک  تجارت  سایت های  سئوی  بر  اثری  چه  موضوع  این  است. 

فروشگاه آنالین شما برای موبایل طراحی نشده باشد و فقط روی دسکتاپ کار کند، 
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حجم عظیمی از مشتریان را از دست می دهید. برای نگه داشتن آن ها در سایتتان 

باید چه کنید؟

از طراحی تناسب ساز استفاده کنید. وب سایتی که با این روش طراحی شده باشد، 

به طور خودکار اندازه عناصر صفحه را طوری تغییر می دهد که با هر صفحه نمایشی 

متناسب باشد.

صفحه  در  نمایی  کوچک  و  بزرگ نمایی  کنید.  استفاده  خوانا  و  بزرگ  قلم های  از 

موبایل آسان است؛ اما وقت کاربر برای دیدن محتوای اصلی را هدر می دهد.

صفحات  باشد،  کوچک تر  نمایش  صفحه  هرچه  کنید.  استفاده  نگاتیو  فضای  از 

نامرتب در آن بدتر به نظر می رسند. خواندن پاراگراف های کوتاه تر آسان تر است و 

گذاشتن فضا بین عناصر صفحه مانع از کلیک کاربر روی دکمه یا چک باکس اشتباه 

می شود.

بنرها  تبلیغات،  این موارد شامل  نکنید.  استفاده  پرکننده صفحه  از عناصر مزاحم 

قابل  را غیر  را می پوشاند و سایت  از صفحه  بزرگی  و پاپ آپ ها است که بخش 

استفاده می کند. اگر به این عناصر نیاز دارید، باید کوچک باشند و بستنشان آسان 

باشد. برخی از انواع عناصر مزاحم، هشدار درباره محتوای سایت، تایید سن کاربر 

و استفاده از کوکی ها است.

مطمئن شوید تغییر مسیر از سایت موبایلی به دسکتاپی درست کار می کند. اگر 

نسخه موبایلی سایتتان روی یو.آر.ال جداگانه است، هنگام طراحی تغییر مسیر 

باید  دسکتاپی  وب  صفحه  یک  باشید.  مراقب  دسکتاپی  و  موبایلی  سایت  بین 

همیشه به راحتی به صفحه موبایلی معادل خود هدایت شود و برعکس.

را منتظر نمی گذارید، خیلی  کاربران  را تسریع کنید. وقتی  باز شدن سایت  زمان 

خوششان می آید. اگر سرعت وب سایتتان را بهبود ببخشید، آن ها مشتاقانه تر در 

رتبه بندی  بر  باز شدن صفحه  زمان  و مشتری شما می شوند.  می گردند  سایتتان 

سایت نیز تاثیر می گذارد.
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7. یک وبالگ در سایت خود راه اندازی کنید
اگر  می فروشد.  را  محصوالتش  به سرعت  خوب،  الکترونیک  تجارت  سایت  یک 

صفحه ای وقتش را صرف متقاعد کردن بازدیدکننده برای خرید کند، کار نمی کند. 

بازدیدکنندگان ترجیح می دهند فقط آنچه می خواهند را بخرند و بروند. به همین 

دلیل بهتر است توضیحات طوالنی محصوالت را در صفحه هایی بگذارید که دخالت 

وبالگ  برای  آنالین  فروشگاه  سئوی  از  بخش  این  ندارند.  فروش  در  مستقیمی 

مناسب تر است.

یک پست وبالگی با اطالعات جالب و ارزشمند می تواند منبع پرباری برای بازدید 

بیشتر باشد، به خصوص وقتی توسط بازاریابی نوشته شده که می داند محصولش 

را چگونه بفروشد. رسانه های اجتماعی هم می توانند این اثر را تقویت کنند، پس 

دکمه اشتراک گذاری پست ها را فعال کنید.

8. لینک هایی برای دسترسی به فروشگاه آنالینتان ایجاد کنید
لینک سازی عالوه بر اینکه رتبه وب سایتتان را باال می برد، فواید دیگری هم دارد. 

بک لینک ها کاربران را از سایت های دیگر به سایت شما می کشاند. آن ها همچنین 

به شما کمک می کنند اقتدار و شهرت فروشگاه خود را افزایش دهید؛ البته فقط 

درصورتی که بک لینک های  باکیفیتی باشند. برای به دست آوردن این لینک  ها باید 

چه کنید؟

روش واضح. محتوای ارزشمندی در وب سایتتان ایجاد کنید. هدف گوگل این است 

که دسترسی به بهترین محتوا را آسان کند؛ بنابراین فقط این نوع محتوا بیشترین 

برای  آِن خود می کند. هنگام طراحی صفحات سایتتان  از  را  لینک های پشتیبان 

کاربران ارزش ویژه قائل شوید و شروع خوبی داشته باشید. نمونه ای از محتوای 

ارزشمند در یک سایت تجارت الکترونیک، پیشنهاد تخفیف یا آموزش است.

روش قدرتمند. محتوای خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. اگرچه 
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تعداد  اما  ندارند؛  مجوز  معموال  اجتماعی  پلتفرم  های  در  ایجادشده  لینک های 

بازدیدهایشان خیلی زیاد است و همین موضوع احتمال تبدیل آن ها به لینک های 

 30 اجتماعی  رسانه های  می دهد.  افزایش  را  دیگر  سایت های  در  شما  پشتیبان 

درصد وقت کاربران در اینترنت را به خود اختصاص داده اند. به این عدد توجه 

کرده و از این مزیت استفاده کنید.

روش ساده. ببینید چه کسی به سایت رقبای شما لینک می دهد و همان جا دنبال 

فرصت های جدید باشید. می توانید با ابزارهای مانند moz.com فهرست کاملی از 

لینک های پشتیبان رقبایتان به دست آورید.

الکترونیک،  تجارت  بنویسند.  مقاله  کنید  کمک  خبرنگاران  به  تخصصی.  روش 

کسب وکار و خرید آنالین از موضوعات پرطرفدار هستند و می توانید در بعضی از 

آن ها به سایتتان هم اشاره کنید. در HARO و وب سایت های مشابه عضو شوید و 

خبرنگاران موردنیاز خود را پیدا کنید.

روش دوستانه. مواردی که فروشگاهتان بدون دادن لینکی از آن منشن شده را 

پیدا کنید. اگر مطلبی را یافتید که فقط به نام شما اشاره کرده است، با نویسنده اش 

تماس بگیرید و از او بخواهید لینک سایتتان را هم درج کند.

این  با  دهید.  قرار  کسب وکار  دایرکتوری های  در  را  فهرست هایتان  واقعی.  روش 

روش، فروشگاه شما دیگر فقط یک وب سایت در اینترنت نیست، بلکه مکانی واقعی 

است که مشتریان می توانند به آن وارد شوند. قطعا می خواهید که فروشگاهتان 

به  کسب وکار  دایرکتوری های  که  است  اینجا  و  شود  پیدا  اینترنت  در  به راحتی 

کمکتان می آیند. در Google My Business و سایر دایرکتوری های مرتبط با رشته 

کاری خود، فهرست ایجاد کنید. فعالیت محلی می تواند بازار بسیار گسترده ای از 

خریداران آنالین را به سایتتان بکشاند، حتی اگر برایشان مهم نباشد که محصوالت 

از کجا به دستشان می رسد.

9. خطاهای سایتتان را بررسی کنید
اگر بازاری تخصصی وجود داشته باشد که اصال دلتان نخواهد کاربرانش را ناامید 
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کنید، حتما بازار تجارت الکترونیک است. خطاهای سایت می تواند کسب وکارتان 

مسئولیت های  وب سایت  یک  بزند.  مالی  ضرر  مشتریان  به  حتی  یا  کند  فلج  را 

زیادی دارد! به محض مشاهده هر نوع مشکل فنی، آن را برطرف کنید.

10. رتبه  و ترافیک سایتتان را کنترل کنید
برای  بهانه ای  انجام داده اید،  آنالینتان  برای فروشگاه  زیادی  ازآنجاکه قبال سئوی 

توقف در میانه راه ندارید. آیا کنجکاو نیستید بدانید عملکردتان چقدر خوب بوده 

سئوکار  هر  است.  متغیر  رتبه  این  اما  باشد؛  یافته  ارتقا  شما  رتبه    شاید  است؟ 

کهنه کاری می داند که باید رتبه سایت را مدام چک کند.

اصال چرا رتبه سایتتان را بررسی می کنید؟ یکی از دالیلش این است که احساس 

ماجرا  این  باشید.  داشته  را  خود  رتبه  کاهش  انتظار  باید  هم  گاهی  کنید.  غرور 

ممکن است بارها اتفاق بیفتد. افت رتبه، نشانه ای برای دو برابر کردن سئو است. 

در بدترین حالت ممکن است گوگل شما را جریمه کند. بنابراین حداقل یک بار در 

هفته چند دقیقه برای بررسی سایتتان وقت بگذارید.

یک پیشنهاد عالی: مانند یک حرفه ای ترافیک طبیعی سایتتان را به خریدار 
تبدیل کنید

حاال رتبه ای باال در موتورهای جستجو دارید و ترافیک بازدیدکنندگان را به سایتتان 

کشانده اید. مرحله بعد چیست؟ باید بازدیدکنندگان را در سایت درگیر کرده و آن ها 

را به خریدار تبدیل کنید. در غیر این صورت، افراد فقط می آیند و می روند و گوگل 

فکر می کند سایتتان به اندازه کافی با سوال هایی که افراد را به صورت طبیعی به آن 

کشانده، ارتباط ندارد.

بهترین راه برای درگیر کردن بازدیدکنندگان و جلوگیری از ترک سریع سایت توسط 

آن ها، استفاده از نرم افزار چت آنالین در سایت است.
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