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1.هزینهیپروژهبهچهصورتمحاسبهمیشود؟
هزینه ی پروژه ی سئو بسته به عبارت کلیدی شما و زمینه ی کاری متفاوت است و بر 
اساس میزان رقابت کلمات کلیدی در حوزه کاری شما مشخص می شود. برای محاسبه ی 
دقیق هزینه ها می بایست لیست عبارات کلیدی که برای شما اولویت دارد تهیه کرده و 
برای ما ارسال نمایید. تیم فروش طراحی سایت 24 در کمترین زمان، رقابت و هزینه ی 

عبارات را بررسی کرده و نتیجه را اعالم خواهند کرد.

2.برایسفارشپروژهچگونهبایداقدامکنم؟
برای سفارش کافی است عبارات کلیدی خود را انتخاب کنید و عبارات انتخابی را به 

همراه اسم سایت و مشخصات خود برای ما ارسال نمایید.

3.برایشروعپروژهچهمدارکیالزماست؟
در ابتدا با مشخص شدن عبارات کلیدی و اسم سایت )دامنه( قرارداد مربوطه تنظیم شده و پس 

از توافق دو طرف با پرداخت اولین پیش پرداخت توسط کارفرما پروژه راه اندازی خواهد شد.

4.چهزمانیطولمیکشدتاسایتمنبهصفحهاولبرسد؟
همان طور که در مورد هزینه ها نیز توضیح داده شد، با توجه به عبارات متفاوت و زمینه 
کاری شما، رقابت در دنیای مجازی نیز متفاوت است و زمان انجام پروژه بر اساس میزان 
رقابت مشخص می شود. ما معموال حداکثر زمانی که ممکن است یک سایت نیاز داشته 
باشد تا از مرحله ی راه اندازی به صفحه ی اول گوگل برسد را به عنوان زمان تضمینی در 
نظر می گیریم. بازه ی زمانی که ممکن است یک سایت نیاز داشته باشد تا به صفحه ی 
اول گوگل برسد معموال بین 3 تا 6 ماه است. البته ناگفته نماند بعضی از پروژه ها به علت 

رقابت سنگین ممکن است نیاز به زمان بیشتری داشته باشند.

5.اگردرطولمدتاعالمشدهسایتبهصفحهیاولنرسد،چهاتفاقیمیافتد؟
در صورتی که سایت شما در طول مدت قرارداد به صفحه ی اول گوگل نرسد، هزینه هایی 

که تا آن زمان پرداخت شده به شما عودت خواهدشد.

برای شروع می توانید کلمات کلیدی مورد نظر خود را به همراه اطالعات تماس به ایمیل sales@web24.ir ارسال کنید. 

برای اطالعات بیشتر از سایت های ما دیدن فرمایید و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید:
www.web24.ir - www.tandis24.com - 88850632-88850635-88850640
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سواالت متداول



6.آیامبلغپروژهیسئوبهصورتیکجادریافتمیشود؟
پروژه  شرایط  به  بسته  مجموع  در  و  عبارات  هزینه ی  تضمین،  زمان  مدت  به  توجه  با 

نحوه ی دریافت هزینه ها نیز متفاوت است.

7.مدتزمانقراردادسئوچهقدراست؟
پایان مدت پروژه ضمانت حفظ رتبه  تا  قراردادها به صورت سالیانه منعقد می گردد و 

وجود دارد.

8.پسازمدتیکسالوضعیتسایتچهخواهدشد؟
با توجه به اینکه ساختار سایت فاخته به صورت بهینه سازی شده طراحی شده است و ما در 
مدت یکسال روی سایت از نظر سئو کار کرده ایم، رتبه ی شما به یکباره افت نخواهد کرد. 
اما با در نظر داشتن این نکته که سئو امری است مداوم و در طول زمان با تغییر قدرت 
و تعداد رقبا و الگوریتم های گوگل تغییر می کند، انجام خدمات سئو به صورت مقطعی 
بی معنی است و در صورتی که قرارداد تمدید نگردد به مرور رتبه سایت شما افت خواهد 
کرد، سرعت افت سایت با توجه به میزان رقابت در زمینه کاری شما متغیر است، بنابراین 

بهتر است برای حفظ جایگاه سایت، قرارداد را تمدید نمایید.

9.اگرمصرفهاستدرسالبیشازهاستپیشفرضتعیینشدهبرایسایت
سازفاختهشودچهبایدکرد؟

در صورتی که مصرف هاست )فضای دیسک  یا پهنای باند ماهیانه، ...( بیش از میزان 
تعیین شده باشد، مابه التفاوت هزینه هاست هدیه با پلن باالتر محاسبه شده و هاست 

ارتقا می یابد.

10.چرابرایبعضیازسایتهاپروژهیسئوامکانپذیرنیست؟
اگر بخواهید روی ساختارهای بهینه سازی نشده اقدامات سئو را انجام دهید به علت عدم 
انعطاف پذیری برخی ساختارها شرایط تضمین بسیار محدود می شود. عالوه بر آن شما 
می بایست زمانی را صرف بهینه سازی ساختار مورد نظر خود نمایید که این موضوع هزینه 
کار را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و انجام خدمات سئو در شرایطی که رقابت 

کاری زیاد باشد، مقرون به صرفه نخواهد بود.
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در جدول زیر ســایت هایی که برای پروژه ی سئو از سیســتم فاخته استفاده کرده اند را 
مشــاهده می کنید. هرکدام از ســایت ها در تاریخ اعالم شــده به ازای جستجوی عبارت 

کلیدی مشخص شده در صفحه ی اول جایگاه داشته اند.

برخی از نمونه کارهای انجام شده )در سال 93(
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با توجه به اینکه پروژه های ما همیشه در حال گسترش است، 
برای دریافت جدیدترین نمونه کارها با ما تماس بگیرید.


