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 5استراتژی ببزاریببی برای َتل داران
اگر ضوا هیخَاّیذ در صٌعت ّتل داری هَفق تاضیذ ٍ صحیح گام ترداریذ ًیاز تِ استراتژی ّایی داریذ کِ ّوِ آى ّا تِ دًثال یک ّذف
حرکت داضتِ تاضٌذ.
تیطتر ّتل ّای هَفق دًیا استراتژی ّای خَد را تِ کوک صحثت کردى تا یک آًالیسگر حرفِ ای هطخص هی کٌٌذ ٍ ایي اهر تاعث هی ضَد
آى ّا در ضرایظ هختلف تْتریي تازدّی را داضتِ تاضٌذ.
ّوِ ایي صحثت ّا درتارُ ایي است کِ سعی کٌیذ هطتری ٍ کار خَد را درست تطٌاسیذ.
تیطتر ّتلذاراى از استخذام کردى یک آًالیسگر اهتٌاع هی کٌٌذ ٍ آًْا سعی هی کٌٌذ تا ضٌاخت ضعف ّای خَد آى ّا را تِ درستی پر کٌٌذ ٍ
سغح کار خَد را ارتقا دٌّذ.
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اَدافی از قبل تعییه شدٌ داشتٍ ببشید.
یکی از عَاهلی کِ تاعث هی ضَد در عَل هسیر کار خَدّ ،ذف ٍ هسیر خَد را گن ًکٌیذ ایي است کِ اّذافی از قثل
تعییي ضذُ داضتِ تاضیذ ٍ ایي اهر تاعث هی ضَد تا کارکٌاى ضوا هسیر خَد را تذاًٌذ.

 .2شبخص َبی کلیدی برای َتل خًد تعییه کىید.
ایي تسیار هْن است کِ تِ دادُ ّای خَد ًگاُ کٌیذ تا تفْویذ کار ضوا چگًَِ پیص هی رٍد داضتي کارهٌذی کِ تسیار
کار کٌذ خَب است اها کافی ًیست ٍ تایذ کار هٌذی را پیذا کٌیذ کِ ّویطِ ًقاط هٌفی کار ضوا را گَش زد کٌذ ٍ راُ
حل هٌاسة ترای ایي ًقاط هٌفی پیذا کٌذ ٍ تر اساس هسیر ضوا کار کٌذ.
 .3یک داشبًرد ببزاریببی ایجبد کىید.
داضتي یک داضثَرد تْتریي راُ است تا ضوا ٍضعیت کار خَد را تفْویذ ٍ ایي داضثَرد اعالعات هٌاسة را ترای ضوا
جوع آٍری هی کٌذ ٍ ضوا هیتَاًیذ تِ راحتی اّذاف خَد را هذیریت کٌیذ ٍ تِ آى ّا ترسیذ.
 .4بر رسبوٍ َبی اجتمبعی َتل خًد وظبرت کبمل ي جدی داشتٍ ببشید.
رساًِ ّای هجازی از هْوتریي فاکتَر ّای ّر صٌعتی در سال  9102تَدُ است کِ ّوِ صٌعت ّا تِ ایي رساًِ ّا
هحتاج ٍ ًیازهٌذ ّستٌذ .سعی کٌیذ در فضاّای هجازی ضلَغ خَب ظاّر ضَیذ تا تا کوتریي ّسیٌِ ٍ استرس تیطتریي
تازدّی را داضتِ تاضیذ ٍ از اتسارّایی هثل گَگل آًالیس استفادُ کٌیذ تا ضوا را در ایي هسیر تِ درستی کوک ٍ ّویاری
کٌٌذ.
 .5مطمئه شًید کٍ مبویتًر شمب رقببی شمب است.
از سرٍیس ّایی هاًٌذ  Ahrefsیا  MOZاستفادُ کٌیذ تا تِ ضوا تگَیٌذ کِ ضوا در کجای هسیر قرار داریذ ٍ ضوا
هیتَاًیذ رتثِ سایت خَد را تیي سایت ّای ّتلذاراى دیگر هذیریت کٌیذ ٍ سعی کٌیذ اگر خَب ّستیذ ایي خَتی ضوا
ّر رٍز چٌذ تراتر ضَد تا تِ رقیثاى خَد فرصت پیطرفت را ًذّیذ.
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