
گییکشنبه های دیجیتال مارکتین
لینک سازی داخلی

اسماعیل نورمحمدی: ارائه دهنده



لینک سازی داخلی چیست؟

به لینکی که از یک صفحه سایت
یکککک صکککفحه دیگکککی همکککا  سکککایت 

.داده می شود
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!(اما همه چیز به این جمله ختم نمی شود)



تاثیی لینک سازی داخلی در سئو

ی بکه نرکی شککما لینکک سکازی داخلکک
ی سککککایت سککککئوچککککه تککککاثییی ر ی 

شما دارد؟
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لینک سازی داخلی درست درمو  چطوریه؟

ه قطعا هی کاری اصکول   نککاتی داره کک
درسکککت انجکککاش دادنشکککو  مفیکککده  لکککی 
نکه گاهی اشتباه انجاش داد  ا نهکا میتو

!تموش بشهگی  خیلی بیاتو  
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لینک داخلی از محتوای با کیفیت: 1نکته 

!!!پادشاه است  باز هم محتوا
☺حتی توی لینک سازی داخلی 
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انکیتکست در لینک سازی داخلی: 2نکته 

ی از چککه کلمککاتی بککیای لینککک سککاز
داخلکککککی بایکککککد اسکککککتفاده کنکککککیم؟ 

چقدر؟

5



ا؟چند تا لینک از یک صفحه   به کج: 3نکته 

2 ،تا خاطیجمعه4تا کمه!
لینکککک داخلکککی  قککک  بکککه صکککفحه

...اصلی نیست به خدا
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صفحه ای که از آ  لینک  PAا زایش : 4نکته 
داخلی داده اید؟

 لینککک سککازی داخلککی چککه ربطککی بککه
PA داره؟

چطوری این جاد  ر  بکنیم؟
 بازش شد لینک سازی خارجی که☺
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لینک داخلی از صفحه میتب :5نکته 

 کبوتی با کبوتی☺

ق  اجازه دارید از صکفحه مکیتب   
! بکککککه صکککککفحه دیگکککککه لینکککککک بدیکککککد

...تاماش
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Anchorاستایل متن :6نکته 

قدیمیه  لی جواب میده!
،کا یککککه کلمککککاتی کککککه لینککککک مککککی کنیککککد

، باشکندرنگ دیگکیی یا به BOLDتیجیحا
ن تکککا ککککاربی متوجکککه لینککککی ککککه در   مکککت

.گذاشتید بشه
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الگوریتم های لینک سازی داخلی:7نکته 

 لینککککک سککککازی داخلککککی چنککککدین
الگکککوریتم داره   همکککین طکککوری 

!الکی نیست
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...  Pyramid ،Cluster ،Mesh ،Linkwheel: اگوریتم های



چه چیزهایی لینک داخلی نیستند؟:8نکته 

ک به نری شما چه چیزهکایی لینک
داخلی نیستند؟ چیا؟

ر هی چیز تککیار شکونده د: پاسخ
!سایت لینک داخلی نیست
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لینک از سابدامین به دامین اصلی:9نکته 
حسابه؟

 گوگکککل چکککی میگکککه؟ مکککا بایکککد چکککککار
کنیم؟

مکا یه دنبال زییبغل مار نگیدی !☺
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لینک داخلی از عکس:10نکته 

؟ چکککیا از عکسکککها اسکککتفاده نکنکککیم
ا مگه عضوی از محتوای صکفحه مک

نیستند؟
اما چطوری؟
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لینک داخلی با پاسخ به کامنت ها:11نکته 

 عیککار کککه خیلککی هککا 24یککک طکک ی
...ازش غا ل هستند

ط یی که کلیک میخوره!
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لینک داخلی با  هیست مطالب:12نکته 

 از یککککک مقالککککه بککککه خککککودش هککککم
.لینک داریما

 ا ز نه  ردپیسکیEasy table of 
contentر  جدی بگییید.
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رابطمکککککککککو  ر  
صککککککمیمی تکککککککی 

کنیم؟

@webmastersalam

09303003022

info@webmastersalam.com
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