أقوى واحد
في جوجل !

أكيد مش رح يصير موقعك
سوبرمان بين المواقع
بهيك كتيب صغير  ،ومش
رح تكون أقوى واحد في
جوجل بأكم صفحة  ،لكن
انشالله يكون حجم
المعلومات منيح ويفيد
موقعك زي ما بدك وأكثر !

قبل أي شيء  ،هذا الكتيب
يتحدث عن السيو SEO
" وهو  ، Search engine optimizationأي علم
حتسني ظهور موقع الكتروين أو صفحة موقع الكتروين ي
نتائج حمركات البحث اجملانية (غري املفدووعة) حبيث
يظهر ي النتائج األوىل ،وذلك عن طريق دراسة كيفية
عمل حمركات البحث والعوامل املؤثرة على ترتيب نتائج
حمركات البحث وحتسينها  ..طبعاً تعريف ويكيبيفديا !
مبعىن آخر  :عليك اتباع عفدد من اخلطوات  ،ي موقعك ،
ي مفدونتك  ،ي مقاالتك  ،ي الفيفديو اخلاص بك  ،من
أجل أن حيبك جوجل ومينحك ثقته ..

يعني رح تتعلم كيف يصير GOOGLE
يحبك ويغاوز معك ويميزك !

ذكرت ي كتايب السابق ( مسكة ال جتيفد السباحة ) بعض
جتاريب الشخصية  ،وقصص من حيايت  ،وحمطات مبسرييت
التسويقية والعملية  ،وهناك املزيفد من التفاصيل األخرى
ي موقعي الرمسي www.Hasanalhalaby.com

ولكن
من املهم أن تعرف أنين أعمل ي جمال التسويق
اإللكتروين والسوشال ميفديا  ،وأنين منذ عام  5102وأنا
متخصص أكثر بعامل جوجل  ،ومبسك الكلمات املفتاحية ي
جوجل  ،وبأرشفة املواقع وحتسني نتائجها ي حمركات
البحث  ،وهلذا ومن باب زيادة االطمئنان عنفدك قبل
قراءة السطور القادمة ؛ لو حبثت ي جوجل عن :

مسك الكلمات المفتاحية
أو

حساب انستقرام للبيع

ستجفد أنّ موقعي  www.Zawwd.comاملتخصص
خبفدمات التسويق اإللكتروين والسوشال ميفديا  ،قفد احتل
النتيجة األوىل  ،بالصفحة األوىل  ،واحلمفد هلل ..

وهذا المنطقي
في عالم السيو
هناك كلمة شهرية قرأهتا مرة " :إذا أردت أن تفدون جثة
أحفدهم ولن جتفد مكاناً أوضل من الصفحة الثانية ي
جوجل" ! العبارة عبقرية  ،وال أحفد يهتم بنتائج الصفحة
الثانية ي جوجل  ..الكل يريفد أن يكون متميزاً  ،ومتفوقاً
واألول ي جوجل  ،رغم أنف كل املناوسني ..

الصفحة األولى وبس !

لكن كيف ؟!
كيف ميكن لك ومبقال جفديفد لك  ،أن تتجاوز مفدونات
كبرية  ،ومواقع قفدمية وضخمة ،ومنتفديات ذات تفاعل
عالٍ وقوي جفداً  ،وروابط خلفية (باكلينكس) كثرية،
ومئات أو آالف اإلشارات االجتماعية ؟!

هناك خطوات ال بد من اتباعها ،
ونصائح ال مانع من األخذ بها ،
وأفكار ال بأس إن طبقتها !

العنوان هو األهم على اإلطالق !
عنفدما تبفدأ بكتابة مقال متواوق مع السيو عليك أن
تراعي أن تكون الكلمة املفتاحية موجودة ي عنوان
املقال ،وليس بالضرورة أن يكون عنوان املقال هو
كلمتنا املفتاحية وحسب بل يشترط وقط أن تكون
كلمتنا املفتاحية ،ي عنوان املقال بشكل عام ..
مثالً  ،كلميت املفتاحية هي ( طبيب أسنان ي األردن ) ،
سيكون عنوان املقال أحفد العناوين التالية :
أين جتفد أوضل طبيب أسنان ي األردن ؟
مواصفات أحسن طبيب أسنان ي األردن
قصيت مع أروع طبيب أسنان ي األردن
طبيب أسنان ي األردن  ،ممتاز وجربته وأنصحكم به!
أخربوين إنه أوضل طبيب أسنان ي األردن ،ولكن!

ال ميكن أن يكون العنوان بعيفداً عن احملتوى  ،ال يصح
أبفداً أن يكون العنوان يتحفدث عن أطباء األسنان
بينما املقالة تتحفدث عن صناعة األخشاب  ،أو تربية
القطط  ،أو أساسيات التصوير الفوتوغراي !

جيب أن يكون العنوان مرتبطاً
مبحتوى املقال  ..جيب  ،الزم !
أنصحك بقراءة املزيفد ي جوجل حول العناوين وكيفية
كتابة عنوان جذاب  ،هناك عناوين جامفدة وجاوة وباردة
جفداً  ،أنصحك باالبتعاد عنها واهلرب منها ووراً ..

جيب أن يكون العنوان مشوقاً  ،قريباً من القلب ،ولو
استطعت أن جتعله عنواناً مستفزاً لكان أوضل ..

الناس يعشقون العناوين المستفزة !

توزيع الكلمات المفتاحية
من أجل أن حيبك جوجل باملعىن احلري للكلمة  ،عليك أن
ترضيه بكل ما يطلبه  ..ختيل معي أن تشتري قرص بيتزا
خضار من (بيتزاهت) مثالً ،وجتفد أن اخلضار ويها ليس
أكثر من شرحية بنفدورة واحفدة !

ستشعر بالغضب الشفديفد ورمبا ستعود لتلقيها ي وجه
الكاشري مباشرة وتطالب باسترداد نقودك ..
جوجل لن حيبك إال إذا أرضيته وكانت الكلمة املفتاحية
املستهفدوة بالنسبة لك موزعة بشكل منطقي كالتايل :
* جيب أن تكون الكلمة املفتاحية مذكورة ي أول  02كلمة
من املقال  ،وجيب أن تكون أيضاً من ضمن آخر  02كلمة
ي املقال ..

ال تسأل ملاذا ! لكن عناكب جوجل تريفد هذا  ،وهذا
يكفي  ،وحنن ي مرحلة نريفد ويها رضا جوجل !

* جيب أن تكون الكلمة املفتاحية موجودة ي كل
وقرة ،حسب طول الفقرة طبعاً ،وحسب حجم املقال!

مقال من  011كلمة خيتلف عن مقال من
 011كلمة أو  0511كلمة ،من الطبيعي
أال يكون عفدد الكلمات املفتاحية ي كل
مقال هو نفس العفدد

وهذا ما يقودين للنقطة التالية وهي قاعفدة مشهورة
بعامل السيو  ،قاعفدة الـ  0و الـ ! 6
حيث جيب أن تنتبه جيفداً  ،حبيث ال تكون نسبة الكلمة
املفتاحية باملقال أقل من  % 0وال تزيفد عن  ، % 6وتتم
معروة ذلك من خالل عفد كلمات املقالة وعفد مرات تكرار
الكلمة املفتاحية ي املقالة  ،وحساب النسبة املئوية
لتواجفدها  ،أو ميكنك االعتماد على إضاوة Yoast
العظيمة جفداً ي مفدونات ومواقع  Wordpressواليت
تقوم حبساب كل شيء  ،وتنبيهك على كل ما ينقصك !

ال متأل مقالك بالكلمة املفتاحية حبيث
ال يفهمه القارئ  ،ويراه متخماً
وحمشواً بشكل مزعج وغيب ! هكذا
سيكرهك القارئ  ،وجوجل معاً ..
* جيب أيضاً أن تراعي نقطة متييز الكلمة املفتاحية
بثالثة تنسيقات خمتلفة  ،حيبها جوجل وال نعرف ملاذا ،
رمبا ألنه متنحه إشارة أن هذا احملتوى مهم أو مميز ..
الوسوم أو التنسيقات هي :
كلمة مفتاحية باخلط العريض Bold

كلمة مفتاحية مكتوبة باخلط املائل
كلمة مفتاحية مكتوبة وحتتها خط

متاماً كما وعلت بالسطور الثالثة السابقة !

* جيب أيضاً أن تكون الكلمة املفتاحية ي رابط املوضوع ،
اللينك اخلاص به  ،أو على األقل معىن الكلمة
باالجنليزية ..وجوجل تفهم كل اللغات !
مثالً  ،إياك أن يكون لفديك مقال ي موقعك تتحفدث عن
بيع حسابات انستجرام  ،ويكون لينكها كالتايل :
www.Zawwd.com/17/11/2017
www.Zawwd.com/goodarticle
www.Zawwd.com/newnew2017
ي موقعي  ،أحببت أن يكون عنوان املقال ي اللينك :

مهم جداً
* يُقسم املقال لعفدة وقرات ذات عناوين رئيسية وعناوين
ورعية بعفد املقفدمة ،ويُستخفدم ي تنفيذ العناوين خيار
الترويسة (ترويسة  5للعناوين الرئيسية وترويسة 0
للفرعية وترويسة  4ملا بعفد ذلك) عِوضاً عن الفقرة،
وتُستعمل الكلمة املفتاحية ي عنوان جانيب رئيسي حبجم
 ..Heading 2من املهم أن تكون الكلمة املفتاحية أيضاً
ي العناوين الفرعية  ،مبا ال يتعارض ككثاوة مع جوجل !

* جيب أن تنتبه على وجود كلمات مفتاحية ثانوية أخرى
ي املقال  ..لنعفد للمثال  ،لو كان مقالك عن (أوضل
طبيب أسنان ي األردن)  ،ومن اجليفد جفداً أن تضيف عفدة
كلمات ثانية ي جسفد املقال  ،مثل (طب األسنان ي
األردن) ( ،أطباء األسنان املميزين جفداً ي األردن)،
(أحسن طبيب أسنان ي األردن)( ،أروع طبيب أسنان ي
األردن) وهكذا  ..ومن املهم أن تستشري جوجل بالكلمات
اليت تريفد أن تضعها ي مقالتك !

هل ميكن لك أن تستشري جوجل لتعرف ما هي
الكلمات اليت جيب أن تضعها ي مقالتك ؟!

أقوهلا دوماً ي حماضرايت العامة مع جروب (أونالينرز)
ي ويسبوك  ،أو ي حماضرايت ودورايت اخلاصة  :جوجل
من أعظم اختراعات البشرية  ،وال يوجفد حجة أمام أي
شخص للتطور ي أي جمال  ..كل شخص وينا يستطيع أن
يكون خبرياً بأي جمال يريفده خالل عفدة سنوات  ،وقط لو
منح جوجل كل يوم ساعة أو ساعتني من وقته  ،لتطوير
ذاته ومهاراته وإمكانياته ..

أحتفدث عن أهم أداة أستخفدمها ي عامل العمل عرب
اإلنترنت  ،منذ دخويل هذا اجملال ي عام 5100
ولغاية اليوم ..األداة األوضل :

Google Keyword Planner
األداة اجملانية العبقرية من جوجل  ،واليت تتيح لك
معروة ما الذي يبحث عنه الناس بالضبط ! كم العفدد
التقرييب الذي يبحث عن الكلمة املفتاحية (أ) شهرياً؟
وهل الكلمة املفتاحية (ب) أوضل أم ال؟ وي أي دولة؟

تشعر باحلماس وتبفدأ بكتابة مقال عنوانه
(كيف تقوم بتربية قطة ي مزنلك)!
حلظة شوي  ،استىن
العنوان لطيف ويما لو أردت أن تنشر إعالناً عن املوضوع
أو املقال ي ويسبوك  ..لكنه حتماً غاية ي السوء إن
أردت االعتماد على السيو وعلى الزيارات الطبيعية من
الناس الذين يبحثون ي جوجل عن حلول ملشاكل أو
إجابات ألسئلة ..

هذا عنوان ال يبحث عنه أحفد ي جوجل!

هل لو اشتريت قطة ستبحث عن (كيف تقوم
بتربية قطة ي مزنلك) ؟ باهلل عليك ؟
ال  ..الناس يبحثون عن (كيفية تربية القطط الصغرية)
وعن (طريقة تربية القطط) وعن (تربية القطط
الصغرية ي املزنل) وعن (كيف اريب قطة) وغري ذلك،
وال ختترع كلمات من رأسك !

إذا كان هدفك من المقال هو
جذب زوار من جوجل  ،فال تبرز
مواهبك بالتأليف اآلن  ..اكتب
مقاالت وعناوين بناءً على ما
يبحث عنه الناس في جوجل  ،ال
بناءً على ما تعتقده وتراه أنت !

وهذا ما أوعله دوماً مع زبائين  ،تعاملت مع الكثري من
أصحاب الشركات واملؤسسات واملواقع واملفدونات  ،ومثة
أخطاء قاتلة ؛ عمر املوقع عام أو عامني  ،ومع ذلك ال
يوجفد ويه  2مقاالت  ،وصاحبه مستغرب أنه ال أثر له ي
جوجل ! يا سالم ! وكيف تريفد أن يراك جوجل وأن
حيبك وأن مييزك عن مئات املناوسني ؟ بالفدعاء والصالة
أو باحللم والتمىن والطموح دون عمل ؟

بتنفيذ الالزم وفعل ما
يجب فعله طبعاً !
إن مل تكن تريفد أن يكون لك أثر ي جوجل وال هتتم
للسيو كله  ،واكتب مقاالً تلو اآلخر كما تريفد  ،لكنك وقتها

ستعتمفد على السوشال ميفديا وقط  ..ال يوجفد لفديك
وقت للكتابة واالهتمام مبوقعك ؟ إذاً ال تغضب ألن
جوجل ال يراك  ..بتستاهل !

تريفد أن هتتم مبوقعك والسيو اخلاص به لكنك ال متلك
وقتاً ؟ إذا وظف شخصاً لفديه وقتاً وخربة ومعلومات كاوية
عن هذا الشيء  ،دعه يقوم بعمل (أورهول) كامل
ملوقعك ،من الفداخل ومن اخلارج ،كمقاالت وصور وروابط
وكل شيء ..
دعوين اآلن أعود لنصائح الكتابة  ،حيث أشفدد أنك جيب
أن هتتم بالصور ي املقال اخلاص بك  ،حىت لو كان املقال
من  011كلمة  ،جيب أن يكون ويه صورتني أو ثالثة صور
على األقل ..
انظر اىل الصورة التالية  ،هذا الـ  Altمهم جفداً  ،جيب
أن تكتب ويه الكلمة املفتاحية اخلاصة باملقال :

عن طريق إعفدادات الصورة  ،ستظهر لك اخليارات اليت
ي الصورة املروقة ،وميكنك منها إضاوة الـ .. Alt
حيلة إضاوية مهمة وال تسألين ملاذا  :قبل أن تروع الصورة
إىل موقعك ومقالتك  ،حاول أن حتفظها على سطح مكتبك
باسم مقالتك  ،أو بالكلمة املفتاحية الرئيسية ..
مقالتك –مثالً -هي (كيف اريب قطة) ي حفدود  411كلمة
وتريفد أن تضيف هلا  0صور  ،احفظهم عنفدك على سطح
املكتب –قبل إضاوتهم للمقال -كالتايل ( :كيف اريب
قطة) و (كيف اريب قطة  )5و (كيف اريب قطة ..) 0

ال تسأل لماذا  ..افعل هذا وحسب !

مالحظة  :كلما زاد طول املقال  ،كلما
زاد عفدد الصور أيضاً  ..جوجل جيب
الصور  ،جيب أن تعرف هذا !

وبخصوص طول المقال
ال تكتب مقاالت أقل من  011أو  021كلمة !
املقاالت اليت تتكون من  011و  511كلمة ال يراها جوجل
ويعتربها عبارات متناثرة بال وائفدة  ،حىت لو كان حمتواها
حصري  ..جوجل وعناكبه حيبون املقاالت الطويلة  ،وكلما
كان املقال أطول  ،وكان حصرياً أكثر  ،وكان غنياً وعالً
باملعلومات ومفيفداً  ،كلما أحبك جوجل أكثر من غريك ،
وميزك عن مناوسيك ..
إنت ي السليم مثل ما بيقولوا  ،لو كانت مقاالتك تتكون
من  411أو  611كلمة  ،واألوضل طبعاً لو كان املقال من
 0511أو  0211أو  5111كلمة  ..أو أكثر !

كل ما كان أطول ،
كل ما كان أحسن !

واحملتوى احلصري أهم
من كل ما سبق طبعاً

اهلفدف األول من دخول روبوتات وعناكب جوجل إىل
موقعك هو التأكفد من أن مقاالتك حصرية  ..مقاالت
ليست منسوخة  ،وال مسروقة من موقع آخر !
هل معىن هذا أن يكون مقالك القادم عن تربية القطط
حصرياً  % 011بكل حمتواه وأوكاره وطريقه عرضه؟
أكيفد أل ! ليس من املعقول أن يتمّ هذا األمر مع آالف
املقاالت ي شبكة اإلنترنت عن تريب القطط ..

ولكن
حاول أن ترى الطريقة اليت كتبت ويها املقاالت ي موقع
عظيم مثل (موضوع) مثالً  ..تستطيع أن جتفد  011مقال
عن كيفية عمل اهلريسة ! كيف حصل هذا ؟
هم وقط يعيفدون صياغة املقاالت  ،وجيعلون شيئاً ي املقال
اجلفديفد خيتلف عن املقاالت األخرى !
ستكتب أمامك األوكار الرئيسية  ،العناوين الفرعية ،
احملتوى كنقاط  ،وستقوم بالصياغة وإعادة الصياغة  ،إن
كنت تعتمفد ي (جزء) من مقالك على مقال آخر  ..ال تقم
بتغيري عفدة كلمات ي مقال أعجبك وتنشره بعفد التعفديل
والتغيري ي موقعك على أساس أنه مقال حصري ..

سيعرف جوجل ما فعلت  ،والقارئ إن كان
بحث في المجال سيعرف أنك غيرت بعض
المترادفات فحسب !

جيب أن يكون مقالك مفيفداً  ،ويه حل ملشكلة  ،وإجابات
ألسئلة ،حىت لو كان حمتوىً إعالنياً  ،املهم أن يكون ويه ما
يبحث عنه الباحث ي جوجل  ،وأن يكون حصرياً ..

وكما أفعل مع زبائني  ،وكما ينصح
الخبراء  ،أنصحك -بشدّة -أال تنسى
الروابط الداخلية والخارجية بين
المقاالت وبين المواقع األخرى !
يعين  ،لو كان مقالك عن (كيفية تربية القطط
الصغرية) ،ومن املهم أن يكون داخل املقال رابطني
(داخليني) ملقالني آخرين ي موقعك أو مفدونتك ،
باإلضاوة إىل رابط (خارجي) ملقالة عن القطط ي
ويكيبيفديا  ،أو يوتيوب  ،أو أحفد املواقع الكبرية األخرى!
كل هذه إشارات عنفد جوجل  ،تصرخ ي وجهه إن مقالك
مفيفد  ،وويه مصادر أخرى من نفس املوقع  ،وخارجه ..

يعني بعيون (جوجل)  :إنت
زلمة فاهم شغلك صح !

نصائح أخيرة ال بدّ منها
 -0اوحص مناوسيك  ،انظر ما الذي وعلوه كي يكونوا
بالصفحة األوىل ي جوجل  ..هل هو طول املقاالت؟ أم
الروابط الفداخلية واخلارجية؟ أنه االعتناء بالسيو
الفداخلي أم كثرة الباكلينكس؟ هل يقومون بعمل حتفديث
ملقاالهتم كل وترة أم أن آخر حتفديث للمقال منذ أشهر
طويلة أو عام ونصف؟

تعلم منهم  ،ناوسهم مبا هم ويه
أقوياء وتغلب على ضعفهم ..كن
شرساً ي املناوسة وادرسهم جيفداً !
 -5دوماً عفدل  ،واكتب  ،وانشر  ،ال تبق كما أنت  ..ال
تعتمفد على ضعفهم وقوتك وقط  ،رمبا وجأة يربز أمامك
مناوس قوي خبطة تسويقية حمكمة وحمتوى مفدروس جيفداً

وجتفد نفسك ي النتيجة اخلامسة بغتة ! الكثري من أصحاب
املواقع يهتمون مبواقعهم ي الفترة األوىل وقط  ،أول
شهرين  ،ثالثة  ،مخسة  ،ستة  ،مث ينسون املوقع متاماً رمبا
بسبب إحباطهم أهنم لن يستطيعوا الوصول للصفحة
األوىل ي جوجل مطلقاً  ،أو رمبا وصلوا وجنحوا ي ذلك
لكنهم اطمأنوا أنه لن يناوسهم أحفد  ..ال  ..إياك ! هذا
ما أوعله مع زبائين وعمالئي دوماً  ،نستغل الضعف ي
مواقع املناوسني  ،نستغل الثقة الشفديفدة اليت جتعلهم
يتنساوه مواقعهم ومفدوناهتم  ،وخالل شهر أو شهرين من
العمل نتجاوز عشرات ومئات املواقع املناوسة  ،ونصبح
بأول  0نتائج مباشرة  ،ونستمر بالعمل حبذر !
 -0مهم أن تزيفد وأن تتأكفد بشكل مستمر من العالمات
االجتماعية  ،أو ما نطلق عليه  Social Signalsوهي
اإلشارات اليت يراها جوجل ويصفق لك ألجلها  ،وجيعل
موقعك يتجاوز مواقع أخرى بسببها  ..السوشال سيجنالز
هي عفدد املرات اليت مت ويها عمل (شري) ملوقعك ي

 Facebookو  Twitterو  LinkedInوغري ذلك
من مواقع ومنصات التواصل االجتماعي الكثرية
والشهرية ..ميكنك أن تقوم بعمل ذلك بنفسك =رغم كل
املبالغ الكبرية اليت ستقوم بصروها ي عمل ذلك -أو
ميكنك االختصار والذهاب مباشرة إىل الصفحتني
األخريتني كي ترى العرض اخلاص جفداً لك  ،والذي لن
جتفده ي أي مكان آخر سوى هذا الكتيب اإللكتروين !
 -4أؤكفد لك  ،كي حيبك جوجل وحيبك القراء أيضاً
(الذين ال يطيقون الكلمات وقط دون أي صور ومغريات
أخرى) ،جيب أن يكون حصرياً  ،مفيفداً  ،مكتوباً بالطريقة
املذكورة ي الصفحات السابقة  ،وجيب أن هتتم بالسوشال
سيجنالز  ،وأن يكون من  021كلمة على األقل  ،مع
صورتني  ،ولو أضفت مقطع ويفديو سيكون جيفداً جفداً ..

هيك إنت عملت اللي عليك
وزيادة يا كبري !

 -2موقعك يتحفدث عن القطط بشكل عام ؟ اكتب مقاالً
عن القطط (ال تنسخه من موقعك) وانشره ي منتفدى
شهري عن احليوانات  ،وضع ي املقال رابط موقعك ..
موقعك يتحفدث عن السيو ؟ عن التنحيف والرشاقة ؟ عن
السفر والسياحة ؟ احبث عن منتفديات ومواقع (من نفس
إطار وجمال موقعك) وانشر ويها مقاالت مفيفدة للناس ،
كي ال يتم حذوها  ،وشارك بالردود والتعليقات دون أن
تنسى ذكر موقعك  ،كي تكسب روابط من تلك املواقع
يفدخل منها الناس إىل موقعك  ..هكذا تبين الروابط
اخللفية  ،هكذا يتم بناء الباكلينكس  ،وميكنك أن تقرأ
أكثر ي جوجل عن هذا األمر  ،وهو مهم أيضاً ..

هل تريد المزيد ؟
انظر إلى الصفحة التالية

ألن البعض لن يستطيع السيطرة على كلّ هذه
األمور  ،ويرى جوجل بشكل أكرب من جمرد
مقاالت وقط (وهو كذلك وعالً) ويبحث عن
نتائج أكثر قوة  ،وعن سيطرة بشكل أكرب ،
يسعفدين جفداً أن أقفدم لك العرضني التاليني:
* سنقوم بإنشاء مئات الروابط اخللفية (الباكلينكس)
ملوقعك  ،خالل مفدة شهر كامل من بفدء العمل  ،بطريقة
آمنة حسب قواعفد جوجل البعيفدة عن الـ  ، Spamمن
مواقع  Pr1إىل  ، Pr9تعليمية وحكومية ومنتفديات
ومواقع للكتب واملقاالت واملوسوعات  Wikiوغري ذلك
* سنقوم بعمل أكثر من  51111سوشال سيجنالز ،من
منصات تواصل اجتماعي خمتلفة وقوية جفداً ..
* سنقوم بالعمل من أجهزة وحسابات خمتلفة حول العامل
 Different IP'sومن دومينات ومواقع قفدمية
وجفديفدة  ،وأرشفة وورية ي جوجل لكل ما سيتم عمله

* سنقوم بإنشاء  2مقاالت  ،ونشرها ي مئات املواقع
واملنتفديات العربية  ،وكلها ويها رابط موقعك  ،مع شرح
عنه  ،مبا يرضيك ويرضي القارئ  ،ويرضي جوجل
* سنقوم بنشر إعالن عن موقعك  ،ي صفحات ويسبوك
مليونية  ،ويها أكثر من  00مليون معجب عريب
* العمل يفدوي بالكامل  ،ال نستخفدم الربامج  ،ال نستخفدم
البوتس اآللية  ،ال نستخفدم زيارات وروابط خلفية ضارة
إطالقاً  ،ال نستخفدم إال ما ويه وائفدة ملوقعك ومقاالتك
* قمنا مبساعفدة عشرات من أصحاب املواقع ي العامني
املاضيني  ،ويسرنا أن نكسب عميالً سعيفداً وجفديفداً
* بعفد كل هذا ،سيتم إرسال تقرير كامل ،ويه روابط كل
شيء مت وعله ،وكل رابط مت إنشاءه ،كي تتأكفد بنفسك!
 ::هذه اخلفدمة مقابل  600دوالر وقط ::
* مالحظة مهمة  :هذه اخلفدمة ستقوم بفدوع موقعك بقوة،
لكنين ال أضمن طبعاً أن يصل موقعك أو مقاالته للصفحة

األوىل ي جوجل  ،الباقي يعتمفد على مقاالتك أنت ،
والسيو الفداخلي واخلارجي الذي ستقوم به أنت

أما إذا أردت نتيجة
مضمونة  % 100فاقرأ
السطور التالية بتمعّن
منذ عامني كاملني  ،أقفدّم ي موقعي
www.Zawwd.com
خفدمة مسك الكلمات املفتاحية ي جوجل  ،وكما قلت سابقاً:
لو حبثت عن هذه العبارة  ،ستجفد أنين ي الصفحة
األوىل ،والنتيجة األوىل أيضاً ،بفضل اهلل تعاىل..

أستطيع أن أوعل هذا لك ،ملوقعك  ،وللكلمة
اليت تريفدها مهما كانت درجة صعوبتها !

* سنستهفدف كلمة مفتاحية مثل (أوضل شركة عقارات ي
األردن) أو (شركة تنظيف منازل ي الفدمام) أو (التخلص
من احلشرات ي الرياض) أو غري ذلك من كلمات
مفتاحية ،سواءً باللغة العريية أو االجنليزية ،خالل وترة
شهرين إىل ثالثة أشهر ،ما مل تكن الكلمة املفتاحية صعبة
ذات مناوسة عالية  ،إذا وقتها رمبا ستمتفد الفترة حىت 6
أشهر أو  8أشهر أو حىت عام كامل ..
* عادة يكون الثمن بني  0111و  0211دوالر للكلمة
املفتاحية الواحفدة (مثال  :طبيب أطفال ي القاهرة) ،
هذه كلها تعترب كلمة مفتاحية واحفدة طبعاً وليس أربع
كلمات! لذا وجب التنويه  ..والعمل –بشكل عام -ال
يكون على كلمات مفتاحية مثل (طبيب أطفال) أو (تربية
القطط) أو (طبيب أسنان) أو (زراعة الشعر) وغري
ذلك ،هذه كلمات من مقطعني ،صعبة للغاية ،وغالية جفداً
وغري مفيفدة لك إال إذا كانت خفدمتك أو موقعك يشمل
الوطن العريب كله !

حسن الحلبي

مؤسس جروب أونالينرز  Onlinersي ويسبوك  ،أعمل
وأدرب ي جمال التسويق اإللكتروين واإلعالم االجتماعي
منذ عام  5101وساعفدت الكثري من الشركات على حتقيق
أهفداوهم التسويقية املطلوبة  ..قمت بفضل اهلل بتفدريب
أكثر من  05111شخص منذ أواخر  5102وحىت اليوم ،
باإلضاوة إىل أنين كاتب ويل  01روايات وجمموعات

قصصية مطبوعة ي األردن ومصر والكويت  ،وقفدمت عفدة
برامج إذاعية وتلفزيونية  ..يل متابعني أوتخر هبم ي
سنابشات وأقفدم هلم نصائح تسويقية وحتفيزية كل يوم..
موقعي الرمسي www.HasanAlhalaby.com
موقعي اخلفدمي www.Zawwd.com
حسايب ي سنابشات Onliners.Team
قنايت ي يوتيوب حسن احلليب
حسايب ي ويسبوك حسن احلليب
إذا أعجبك الكتاب والنصائح  ،أو إذا كان لفديك أي أوكار
أو اقتراحات  ،أو إذا أردت أن تستفسر عن اخلفدمات اليت
أقفدمها ألصحاب املواقع واملفدونات والشركات
راسلين عرب واتساب أو اتصل يب على 0788623741
ومن خارج األردن 00962788623741
أو على إمييلي Info@hasanalhalaby.com

وإلى لقاء آخر  ،قريباً بإذن الله

