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۲۱روشبرایتبلیغآنالینورایگانوبسایت
نویسنده: santisweb.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

کار  وب سایت  بدون  نمی توانید  هستید،  کسب وکاری  صاحب  حاضر  عصر  در  اگر 

کنید. در واقع، وب سایت های کسب وکارها ده ها سال وجود داشته اند، اما فقط در 

سال های اخیر به عنوان ابزاری بسیار موثر برای تولید عالقه مندان به آن ها توجه شده 

است. قبل از جذب عالقه مندان و تبدیل آن ها به مشتری، باید به یک هدف بزرگ 

دیگر یعنی جذب ترافیک به وب سایتتان دست یابید. باید وب سایتتان را در فضای 

می شوید:  روبه رو  دیگری  چالش  با  مرحله  این  در  اما  کنید،  تبلیغ  به شدت  آنالین 

چگونه وب سایت خود را در فضای آنالین رایگان تبلیغ کنم؟ ما فهرستی از ۲۱ روش 

معتبر برای شناساندن وب سایت و جذب ترافیک بیشتر به آن گردآوری کرده ایم که 

می توانید آن ها را اجرا کنید:
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1.فهرستهایراهنما
خدمات متعددی وجود دارد که به شما امکان می دهد کسب وکار و وب سایتتان را 

رایگان در فهرست سایت ها قرار دهید. ازآنجاکه لینک وب سایتتان در این فهرست ها 

قرار می گیرد، مشتریان احتمالی به راحتی در فضای آنالین به شما دسترسی پیدا 

 Yellow از:  عبارتند  کسب وکارها  فهرست بندی  سایت های  معروف ترین  می کنند. 

.Yahoo Local و Pages ،Google My Business ،Yelp for Business Owners

2.رسانههایاجتماعی
رسانه های اجتماعی باید بخش اصلی استراتژی بازاریابی آنالین شما باشند. یکی 

از اولین مزایایی که با ایجاد صفحه در توییتر یا فیس بوک به دست می آورید، قرار 

گرفتن رایگان وب سایتتان در فهرست وب سایت ها است. هر کسی به کسب وکار 

شما عالقه مند باشد، می تواند به راحتی اطالعات شرکتتان را بررسی کند و آدرس 

وب سایتتان را پیدا کند.

3.کامنتگذاریدروبالگهاواتاقهایگفتگو
کارشناسان بازاریابی به کسب وکارهای کوچک توصیه می کنند هر هفته نیم ساعت 

را به اظهارنظر و کامنت نوشتن در وبالگ ها و انجمن های صنعتشان اختصاص 

دهند. می توانید لینک وب سایتتان را هم در کامنت یا امضای خود بیاورید. فقط 

کامنت هایتان نباید اس پمی یا بیش ازحد تبلیغاتی باشد.

4.امضایایمیل
این مورد که اغلب نادیده گرفته می شود، برای جذب ترافیک به وب سایت بسیار موثر 

است. وقتی با ایمیل با شخصی ارتباط برقرار می کنید، به احتمال زیاد وب سایتتان 

را بررسی می کند، به خصوص وقتی برای ساختن امضای خود از یک اپ تخصصی 

استفاده کرده باشید.
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5.چاپنشریات
ورود به رسانه های مهم از طریق چاپ نشریات برای کسب وکارهای کوچک دشوار 

است، اما این اولین هدف شما نیست. با قرار دادن نشریات خود در وب سایت هایی 

ساخت  برای  آسان  و  رایگان  روشی   PR.com یا   Free Press Release مانند 

بک لینک پیدا می کنید.

6.نشانهگذاریمواردمحبوبدررسانههایاجتماعی
خدماتی مانند StumbleUpon یا Digg به کاربران کمک می کنند بر اساس عالیقشان 

در میان وب سایت ها بگردند و موارد جالب را کشف و نشانه گذاری کنند. وظیفه 

صاحبان کسب وکارها این است که وب سایت هایشان را در این پلتفرم ها ثبت کنند 

و از فرصت دیگری برای ساخت بک لینک رایگان استفاده کنند.

7.بازاریابیمقاله
این روش به معنای نوشتن مقاله برای بازار تخصصی تان و انتشار آن در وب سایتی 

در  را  لینک وب سایتتان  باید  البته،  است.   EzineArticles یا   Hub Pages مانند 

مقاله یا پروفایل خود قرار  دهید. متاسفانه، این روش تا حدودی محبوبیتش را از 

دست داده است، زیرا این وب سایت ها قوانین سخت تری برای انتشار مقاالت در 

نظر گرفته اند، اما بااین حال ارزش امتحان کردن را دارد.

8.موتورهایجستجو
اکثر ترافیک اینترنت از موتورهای جستجو می آید. اغلب نیازی نیست وب سایتتان 

را در موتورهای جستجو ثبت کنید، اما خوب است که یک حساب وب مستر در 

گوگل، یاهو و بینگ بسازید و برای بهبود استراتژی سئوی خود تالش کنید.
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9.اشتراکگذاریعکس
وب سایت هایی مانند Picasa ،Photobucket یا Flickr به شما امکان می دهند 

محتوای تصویری مرتبط با کسب وکارتان را پست کنید و لینکی هم به وب سایتتان 

کنید.  امتحان  را  روش  این  نیستید، می توانید  عکاس حرفه ای  اگر  بدهید. حتی 

فقط کافی است محتوای مرتبط با کسب وکارتان مثل عکس محصوالت، شعبه ها، 

کارمندان یا هر چیز مرتبط دیگری را پست کنید.

10.اشتراکگذاریویدیو
اگر در یوتیوب و سایر وب سایت های مشابه اشتراک گذاری ویدیو فعال نیستید، 

وقت آن رسیده که چند ویدیو برای کسب وکارتان تولید و آن ها را آپلود کنید!

11.وبالگها
برای کسب وکارشان  وبالگی  از شرکت ها  بسیاری  محتوا،  بازاریابی  زمان ظهور  از 

وب سایتتان  روی  را  آن  دارید،  وبالگ  ساخت  به  تصمیم  اگر  کرده اند.  راه اندازی 

میزبانی کنید و مدام آن را با محتوای تازه و ارزشمند به روز کنید. اگر پست های 

به  نهایت  در  خوانندگان  شود،  گذاشته  اشتراک  به  اجتماعی  رسانه های  در  شما 

وب سایتتان هم سر می زنند.

12.پادکستها
پادکست ها فایل هایی صوتی هستند که در قالب برنامه  گفتگوی رادیویی تولید 

می توانید  و  دسترس هستند  در   SoundCloud یا   iTunes در  معموال  می شوند، 

آن ها را در دستگاه های مختلف دانلود کنید و گوش دهید. همان طور که احتماال 

تاکنون حدس زده اید، بخش توضیحات پادکست مکان دیگری است که می توانید 

لینک وب سایتتان را رایگان در آن قرار دهید.
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13.سیستمهایمعرفیمشتری
خانواده هایشان  و  دوستان  به  را  شما  مردم  مشتریان،  به  عالی  خدمات  ارائه  با 

توصیه می کنند، یک کمپین بازاریابی ویروسی برای کسب وکارتان راه می اندازند و 

وب سایتتان را حتی بدون درخواست شما با دیگران به اشتراک می گذارند.

14.آگهیهایرایگان
وب سایت هایی  در  رایگان  به صورت  را  خدماتتان  یا  محصوالت  آگهی  می توانید 

مانند Free Ads Time یا Classifieds for Free پست کنید و لینک وب سایتتان 

را هم در آگهی قرار دهید.

15.تبادلبنرهایتبلیغاتی
دهید؟  نمایش  دیگری  کسب وکار  وب سایت  در  را  خود  وب سایت  می شود  آیا 

می توانید با یکی از افراد صنعتتان که خدمات تکمیلی ارائه می دهد معامله کنید 

یا می توانید از خدماتی مانند The Banner Exchange استفاده کنید.

16.لینکهایمتقابل
این روش بسیار شبیه به روش قبلی است، اما در این مورد لینک های وب سایتتان 

را با دیگران تبادل می کنید. Link Leads نمونه خدماتی است که به شما امکان 

می دهد شخصی را پیدا کنید که مایل باشد لینک وب سایت شما را در وب سایت 

خودش به اشتراک بگذارد.

17.ایمیلها
اغلب، فهرست مشترکان بر اساس یک فرم مشخص در وب ساخته می شود، اما 

و  ایمیل ها  استفاده   کنید،  دیگری  روش  از  فهرست  برای ساخت  می خواهید  اگر 

فهرست های ایمیلی فرصت مناسبی برای جذب مشتریان احتمالی به وب سایتتان 

هستند.

https://modiresabz.com


6

18.عضویتدرگروههایآنالین
فعال بودن در گروه های گفتگو مربوط به صنعتتان راه دیگری برای تبلیغ وب سایتتان 

در فضای آنالین و جذب ترافیک است.

19.بازاریابیمحتوا
غیر از ساخت وبالگی برای شرکت، می توانید انواع دیگری از محتوا را تولید کرده 

و به اشتراک بگذارید: از جمله محتوای آموزشی، کتاب های الکترونیکی، گزارش ها، 

وبینارها و اینفوگرافیک ها. یادتان باشد لینک وب سایتتان را در همه محتواها قرار 

دهید.

20.پستهایمهمان
وب سایت  یا  وبالگ  برای  دست اول  محتوای  یک  ایجاد  معنی  به  مهمان  پست 

دیگری با ذکر نام نویسنده و وب سایت او است. آیا کسی را می شناسید که مایل 

باشد یک پست مهمان از شما در وب سایتش منتشر کند؟

21.درخواستازوبالگنویسانبرایبررسیمحصوالتتان
اگر  و  هستند  نوشتن  برای  جدیدی  موضوع  دنبال  مدام  نویسان  وبالگ  اکثر 

محصوالت یا خدمات شما برای مخاطبان آن ها مناسب باشد، خوشحال می شوند 

مطلبی درباره آن ها بنویسند و لینکی هم به وب سایت شما بدهند.
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