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ژا﹡﹢ۀ. ︐﹞︀ً ︫﹞︀ ﹨﹛ از ︠﹫﹩﹙ ﹨︀ ︫﹠﹫︡︡ ک﹥ ︑﹢ی ا﹟ دوره و ز﹝﹢﹡﹥، ﹝︐﹢ا ︎︀د︫︀﹨﹥
︋﹢د ک﹥ ︋﹫﹏ گ﹫︐︦، ︋﹠﹫︀ن گ︢ار ﹝︀ک︣و︨︀﹁️، ﹝﹆︀﹜﹥ ای ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ ︻﹠﹢ان ︑﹢ی1996

︩ ︋﹫﹩﹠ ﹩﹝ ک︣د ک﹥ ︋︀ ︎﹫︪︣﹁️. وب ︀﹞ ️︀︨ک︣و︨︀﹁️ ﹡﹢︫️ ﹫︎ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ک﹠﹢﹜﹢ژی، ا︑
. ﹝︐﹢ای ا﹠︣︐﹡﹩︐ و د︖﹫︐︀ل، ︑ ﹤︋ ﹏︡︊﹥ ︻﹠︭︣ ︎﹢ل ︨︀ز ﹝﹫︪﹥

﹩︋ ︎﹫︪گ﹢﹩ ﹨︀ی ︋﹫﹏ گ﹫︐︦ ︋﹥ ︡︊︑ ️﹆﹫﹆﹏ ︫︡ه و ︋︀زار2021︀ا﹝︣وز ︑﹢ی ︨︀ل 
︣ای ︑︖︀رت ﹨︀ ︑ ﹞ ﹏︡︊︐﹢ا، از ک ﹝﹀﹢م ︗︡︡ ︋︀زار ﹤︋ ︋﹩︀ک ︀︎گ︀ه ﹝﹛ و ا︨︀﹩︨ ︋

 ک﹠﹫﹛ ︑﹢ی ا﹟ و︡﹢ ﹩﹝ ︠﹢ا﹛ ا﹨﹞﹫️ ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا در ﹁︱︀ی د︖﹫︐︀ل رو ︋︣ر﹩︨. ︫︡ه
︣ا ﹨﹠﹢ز ک﹥ ﹨﹠﹢زه، ﹝︐﹢ا ︎︀د︫︀﹨﹥6و ︋︀ ذک︣   ﹜﹫د﹜﹫﹏، ︋گ!

.ا︨︣︐ا︑︥ی ︋︀زار︀﹩︋ د︖﹫︐︀ل، ︋﹥ ﹝︐﹢ا ﹡﹫︀ز داره﹨︣ 1)
︐︭﹏ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ا ا﹠﹥ ک﹥ ﹨﹞ۀ ︻﹠︀︮︣ ا︨︣︐ا︑︥ی د︖﹫︐︀ل ︫﹞︀ رو ︋﹥ ﹨﹛ ﹝ا︮﹩﹙ ا﹨﹞﹫️ 

﹢ن ︎︪︐﹫︊︀﹩﹡ ﹩﹝ ک﹠﹥ ﹩﹙ ︋﹥ ︻︊︀رت  ︨︀ده ︑︣، ﹝︐﹢ا ﹇︴︉ و ﹨︧︐ۀ ا︮. ﹩﹝ ک﹠﹥ و ا︫ز
️︨︀﹝︫ ︋﹩︀︣ای و︋. ا︨︣︐ا︑︥ی ︋︀زار ︀﹙گ، ﹢ن ﹝︐﹢ا﹩ ک﹥ ا︖︀د ﹩﹝ ک﹠﹫︡، ﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ︋

︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻ و دگ︣ ا﹡﹢اع ︑︊﹙﹫︽︀ت ︫﹞︀ ا︨︐﹀︀ده ︣﹅ ا﹞﹫﹏، ︨ر .  ︋︪﹥︋︀زار︀﹩︋ از ︵
﹝︐﹢ا ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹥ ﹨︧︐ۀ ا︮﹩﹙ و ﹝︪︣︐ک، ﹨﹞ۀ ک﹞︍﹫﹟ ﹨︀ی ︫﹞︀ رو ︋︀ ﹨﹛ اد︾︀م ﹩﹝ 

.ک﹠﹥، اون ﹨︀رو ︋﹥ ک︀ر ﹝﹫﹠︡ازه و رو︋﹥ ︗﹙﹢ ﹨︡ا️ ﹩﹝ ک﹠﹥

︑﹢ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ا ︠﹫﹩﹙ ︻︀﹜﹫﹥) ROI(︨︣﹝︀﹥ گ︢اری ︋︀زدۀ 2)
︣ا︋︣ روش ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ ︨﹠﹩︐ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ آ﹝︀ر﹨︀ ﹡︪﹢ن ﹝﹫︡ن ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ︋﹫︩ از ︨﹥ ︋

︤﹠﹥ ک﹞︣︐ی داره62︑﹢﹜﹫︡ ﹝︪︣︐ی ﹝﹫︪﹥ و  ﹨ ︡ ﹨︀﹩ ک﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ ︫︣ک️! د︮ر
︡ ︋︀زد︡ک﹠﹠︡ۀ ︋﹫︪︣︐ی دار55و︋︀﹙گ ﹨︀ی ︠﹢د︫﹢ن رو ︋﹥ روز ﹩﹝ ک﹠﹟،  ا﹟ آ﹝︀ر﹨︀ . ند︮ر

!︺﹩﹠ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ا ︋﹥ ز﹞︐︩ ﹩﹝ ارزه

︣ای ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی ﹝﹢︑﹢ر ︗︧︐︖﹢ ﹞ ︀︐﹢ا 3) ︋SEO﹤︣ور︲
﹝︐﹢ای ﹨︣ وب ︀︨️ رو ︗︧︐︖﹢ ﹩﹝ ک﹠﹟ ︑︀ ﹝Google ︬︪﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ︗︧︐︖﹢ ﹝︓﹏ 

!  ک﹠﹟ آ︀︫ ︀﹝︫ ️︀︨ ︀︧︐﹩﹍ ا﹟ رو داره ک﹥ ︑﹢ی ﹡︐︀︕ اول ﹡﹞︀︩ داده ︋︪﹥؟
️︀︨ ی ︑﹢ی وب︐︪︣﹫︋ ︡︣ا﹁﹫ک و ︋︀زد .  ﹩﹝ ︫﹥ا﹠︖︀︨️ ک﹥ ﹝︐﹢ای ﹇﹢ی ︋︀︻︒ ا︖︀د ︑

﹞ ︡﹫﹡﹢︐︋ ︀︑ ︡︢اب ︑﹢ی ز﹝﹫﹠ۀ ︠﹢د︑﹢ن دار︗ ︭﹩︭︑ ای﹢︐﹞ ﹤︋ ی ﹨︀ی ︎︦ ︫﹞︀ ﹡﹫︀ز︐︪︣
.  ﹨︡ف و ا︡ه آل ︠﹢د︑﹢ن رو ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︐﹢ا و ا﹜︊︐﹥ وب ︀︨︐︐﹢ن ︗︢ب ک﹠﹫︡



3

www.spiralteam.com

︣︡ارای 4) .ا﹝︣وزی ﹝︪︐︀ق ﹝︐﹢ا ﹨︧︐﹟︠
︉ وک︀ر﹨︀ ︑︪﹠ۀ  ︩ ﹨︀ ﹡︪︀ن ﹩﹝ دن ک﹥ ﹝︀︵︊︀ی آ﹡︀﹙﹟ ک︧ ا﹝︣وزه ︑﹞﹢م ︎︥و﹨

︊︀ً ﹡︭. ﹝︀ دا﹞︀ً در ︀ل ﹝︭︣ف ﹝︐﹢ا ﹨︧︐﹫﹛. ﹝︐﹢ای ︻︀﹩﹜ ﹨︧︐﹟ ︣ ︿ ا﹟ روزا ︑﹆
︣اد  ︨︀﹜﹥، ا︠︊︀ر و ا︵︀﹙︻︀ت ︠﹢د︫﹢ن رو ︋﹥ ︮﹢رت آ﹡︀﹙﹟ در︀﹁️ ﹩﹝ ک﹠﹟ و 49︑︀ 18ا﹁

︡ه .ا﹟ ︑︺︡اد ﹨﹞︙﹠︀ن در ︀ل ︫ر
︣ا﹠︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡ه، ︋﹫︪︣︐ ﹝︀ ︑﹆﹫﹆︀ت آ﹡︀﹙﹟ رو ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︩ ا︮﹩﹙ ﹁

﹜︤ارش ﹩﹝ ده ک﹥ . ︑︭﹞﹫﹛ گ︣﹫ی در ﹡︷︣ دار ︣︡ارای ︀︨79️ ﹨︀ب ا︨︍︀ت گ ︡ از ︠ د︮ر
︀رۀ ﹝︭﹢︀﹜ت ﹩﹝ ک﹠﹟50آ﹡︀﹙ ،﹟︡ا﹇﹏  ︫︣︡﹢ن رو ︮︣ف ︑﹆﹫﹅ د︋ر ︡ از ز﹝︀ن ︠ . د︮ر

︣︡ارای ا﹝︣وزی ﹝︪︐︀ق ﹝︐﹢ا ﹨︧︐﹟ ︠ ﹠﹩︺ ︀﹠ۀ ا﹝﹨.

.﹝︐﹢ا ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ا︻︐﹞︀د ا︖︀د ک﹠﹫︡︋︀ 5)
︣ای ﹝︀︵︉ ز﹡︡ه ﹝﹫︪﹥ ︣﹡︡ ︫﹞︀ ︋︀ ﹝︐﹢اش ︋ ︀ رو ﹝︀︵︊︀ی د︖﹫︐︀ل ﹝︐﹢ای ︫﹞. ︋

︣﹅، ارزش ﹨︀ی ︫﹞︀ رو ︋﹥ ︻﹠﹢ان ک ︫︣ک️ ﹝︺︐︣︊ درک ﹩﹝ ک﹠﹠︡ ︵ ﹟و از ا ﹟﹡﹢︠ ﹞﹩ . ﹤︋
.ک﹠﹥﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹙﹥ ک﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︐﹢ای ︻︀﹩﹜، ︋﹥ ﹝︣ور ︋﹥ ا︻︐︊︀ر و ︫︣ت ︫﹞︀ ا︲︀﹁﹥ ﹩﹝

و﹇﹩︐ ﹝︪︣︐ی ﹨︀ و ︋︀زد︡ک﹠﹠︡ه ﹨︀ی ︻︀دی ﹝︐﹢︗﹥ ﹩﹝ ︫﹟ ک﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم در
︣︑︊︳ ﹨︧︐﹫︡، ︫﹞︀ رو ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹥ ر﹨︣︊ و  ︀ل ا﹡︐︪︀ر ﹝︐﹢ا در ﹨﹞ۀ ک︀﹡︀ل ﹨︀ی ﹝

︩ رو ︑﹢ی ز﹝﹫﹠ۀ ︑︭﹩︭ ︑﹢ن ﹩﹝ ︋﹫﹠﹟ ﹫︎  .

.︻︀﹩﹜ ︋︀︻︒ ︑﹆﹢️ روا︋︳ ︫﹞︀ و ﹝︪︣︐ی ﹝﹫︪﹥﹝︐﹢ای 6)
﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀  ﹤︤﹫ی ︋︀︻︒ ︠﹙﹅ ﹝︪︣︐ی ﹨︀ی و﹁︀دار ﹝﹫︪﹥؟ روا︋︳ ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ای ک

﹞ ﹅︣︐﹢ا ︋︀ ﹝︪︣︐ی ا︖︀د ﹩﹝ ک﹠﹫︡ ای ︫﹞︀ ︀︋︡ ︑﹢ی ا︨︣︐ا︑︥ی ﹝︐﹢.  ︫﹞︀ از ︵
︣ای ﹝︪︣︐︀ی ﹁︺﹩﹙ ارزش ز︀دی دا︫︐ .  ﹥ ︋︀︫﹥︠﹢د︑﹢ن، از ﹝︴︀﹜﹩︊ ا︨︐﹀︀ده ک﹠﹫︡ ک﹥ ︋

︡﹫︐︧﹨ ﹏︀﹇ وا︨︩ ارزش ︀﹝︫ ﹤ک ﹤﹝﹁ ﹞﹩ ی︐︪︣﹞ ری﹢︖﹠از ﹡︷︣ ذ﹨﹩﹠، . ا ︦︎
.  ا︣︐ام ︋﹫︪︣︐ی ︋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹫︢اره

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥
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