وب برندینگ پارسه چیست؟
یکی از رازهای کسب و کارهای پرفروش و موفق این است که مشتری در هر زمان می تواند به آنها
دسترسی پیدا کرده و آنها را جستجو و پیدا کند.موتور جستجوگر گوگل هم اکنون به یکی از
قدرتمندترین جستجوگرها تبدیل شده است که تعداد باالیی از مردم جهان و کشور جهت دسترسی
به اطالعات مورد نظرخود از این جستجوگر استفاده می کنند به همین علت این سیستم موثرترین
راه تبلیغاتی موثر برای یک کسب و کار می باشد
به عنوان مثال  :شخصی نیا زمند یک محصول خاص مانند یک قطعه صنعتی می باشد.مناسبترین راه
و در دسترس ترین راه جهت جستجو و رسیدن به هدف خود را جستجو عبارت مورد نظر خود در
گوگل می داند و پس از جستجو از طریق لینک های صفحه نخست اعتماد کرده و با کسب و کار مد
نظر خود تماس میگیرد .حال اگر شما لینک نخست جستجوی کاربر باشید به راحتی می توانید
و تنها با یک تحقیق کوتاه می توان به این موضوع رسید که کشورما مشتری خود را بدست آورید
چه میزان از موتور جستجوگر گوگل در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

در طرح وب برندینگ پارسه ما بصورت تخصصی طی آنالیز و تحقیق بر روی کسب و کار شما و رقبا
و جایگاه فعلی و برند مد نظر شما نتیجه را بصورت گزارش به شما ارائه داده و پس از توافق و
تعیین کمپ هدف شروع به کار می کنند.
برنامه کاری :
طبق تصویر نمودار پیشرفت کار پارسه شما میتوانید نحوه رسیدن به نقطه برندینگ را مشاهده
فرمایید.

پروژه بصورت  21ماهه انجام شده و هر  1ماه پس از آنالیز دقیق پیشرفت کار گذشته تمرکز بر روی
کلمات کانونی جدید شروع گردیده و لینک سازی انجام می پذیرد
در پایان کار فاز اول کار بیش از  %06کار پیشرفت کرده و نتیجه حاصل شده است و پس از ارائه
گزارش کار فاز دوم  0ماهه دوم سال آغاز میگردد و طبق نمودار در پایان  21ماه به نقطه پایانی
نمودار پیشرفت رسیده و برند کانونی شما در جستجوی گوگل در رتبه های نخست قرار خواهد
گرفت و شاخه های زیرمجموعه برند شما بهینه شده و در رتبه های نخست صفحات ابتدایی
جستجوگر نمایش داده خواهند شد

پس از رسیدن به نقطه رشد کمپ تبلیغاتی شما که همان وب سایت شما در راس کار می باشد
بصورت کامل بهینه شده و آماده توسعه و فروش می باشد و پروژه به اتمام می رسد

احتمال رشد در این طرح باالی  06درصد می باشد که در بسیاری از کسب و کارها بسته به آنالیز
جایگاه کسب و کار به  00درصد نیز می رسد.پس از پایان سال و عبور از فاز یکم و دوم بر طبق
آنالیز مجدد اقدام خواهد شد
با یک مثال شما را با این روند بیشتر آشنا می کنیم :
میخواهیم بر روی موضوع خرید و رزرو بلیط هواپیما تمرکز کنیم که پس از آنالیز و بررسی کلمه
کانونی برند مجموعه (رزرو بلیط هواپیما ) تعیین می گردد.

به تصاویر دقت کنید...

تصویر2

تصویر1

تصویر 3

تصویر 4

طبق تصاویر به راحتی متوجه خواهید شد که برند در کلمه کلیدی کانونی راس نمودار رتبه اول
خواهد شد و باقی جستجوها با عنوان دیگر در شاخه های پایین نمودار در رتبه های صفحات نخست
قرار خواهند گرفت
به نمودار نمونه پیشرفت تصاویر درج شده دقت کنید....

باتوجه به نمودار متوجه خواهید شد که نحوه پیشرفت کسب و کار شما در مدت قرارداد به چه
صورت خواهد بود و اوج پیشرفت و افزایش فروش شما با رتبه اول شدن کلمه کانونی اتفاق خواهد
افتاد

جهت هر گونه مشاوره و پاسخ بیشتر میتوانید درخواست خود را در واحد پشتیبانی وب سایت
مرکزی ثبت نمایید
------------------------------------------------طراحی شده توسط واحد توسعه وب پارسه
iParseh.com
info@iparseh.com

