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 + عنوان مقاالتاسپرسو ساز دسته بندی  وئس
 

 مقاالت: عنوان

 را آورده ایم.  اسپرسو سازدر زیر عنوان مقاالت )نوشته ها( برای سئو سایت روی دسته بندی 

 شکل کار به این صورت است که:

شنبه ها( در  3شنبه ها و عدد در روز های مشخصی )مثال  2هر یک از این مقاالت را بصورت هفته ای 
 سایت منتشر می کنیم.

و قیمت اسپرسیا اسپرسو ساز یا  اسپرسو سازخرید کلمه اول متن این مقاالت، با انکر تکست  011در 
 لینک می دهیم.  اسپرسو سازبه صفحه دسته بندی  ساز

 :مقاالتعنوان 

 اسپرسو ساز خامه نمی دهد؟چرا  .0
 قیمت + خرید اینترنتی ساز نوا چطوره؟اسپرسو  .2
 + قیمت و خرید اینترنتی یگما چطوره؟زساز اسپرسو  .3
 + قیمت و خرید اینترنتی ساز آزور چطوره؟اسپرسو  .4
 اسپرسو ساز را هواگیری کنیم؟چگونه  .5
 اسپرسو ساز کار نمی کنه؟چرا  .6
 (کف شیر) درست کنیم؟یر با اسپرسو ساز فوم شه چگون .7
 اسپرسو ساز را تمیز کنیم؟چگونه  .8
 اسپرسو ساز با قهوه ساز چیست؟فرق  .9
 اسپرسو ساز خانگی با صنعتی و نیمه صنعتیفرق  .01

کلمه برای مقاالت متن بنویسید و برای هر کدام تیتر پردازی داشته باشید و از  2111کلمه تا  811ز ا
 عکس استفاده کنید.  3حداقل 

از نوشتن، یکبار عناوین باال را در گوگل سرچ کنید و نحوه تولید محتوای رقبا را پیشنهاد می کنم قبل 
 هم نگاهی بیاندازید تا سر نخ های تیتر پردازی مقاله دستتان بیاید.
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 محتوا برای صفحه دسته بندیمهندسی 

 (2تیتر سپرسو سازی بخرم؟ )اچه 

 (3تیتر به؟ )مارکی خوچه 

 (2تیتر اینترنتی دستگاه اسپرسو ساز )خرید 

 (2تیتر انگی و صنعتی )اسپرسو ساز خقیمت 

 (3تیتر ساز خانگی )اسپرسو 

 (3تیتر ساز صنعتی )اسپرسو 

 (2تیتر اسپرسو ساز ارزان کدام است؟ )بهترین 

 (3تیتر ساز دستی )اسپرسو 

 (3تیتر ساز اتوماتیک )اسپرسو 

 (3تیتر ساز مسافرتی )اسپرسو 

 (2تیتر اسپرسو ساز کوچک )قیمت 

 (3تیتر چیست؟ )ساز کپسولی اسپرسو 

 (3تیتر ساز شارژی )اسپرسو 

د که در صفحه گذاشته نشود و یک کلمه نوشته شو 511کلمه نوشته شود و از اینجا به بعد  0111اینجا تا 
 شود. ماه دیگر به عنوان آپدیت به صفحه اضافه

 (2تیتر ترین برند های ایرانی و خارجی )معروف 

 (چه داشته باشید چه نداشته باشیداسم تمام برند های اسپرسو ساز آورده شود )در 

 (3تیتر اسپرسو ساز ایرانی )قیمت 

 (3تیتر )اسپرسو ساز خارجی قیمت 

 (3تیتر ساز حرفه ای )سو اسپر
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 توضیحات:

 برنامه ای که برای دسته بندی سرخ کن داشتیم، پیش می رویم. طبق 

 کلمه در صفحه آپلود شود.  0111عکس به همراه  3

 کلمه هم در آپدیت ماه آینده به صفحه اضافه شود.  511عکس به همراه  0

 شوند. مثل: boldو عبارات اصلی در متن یکبار ت کلما

 ایحرفه  –ارزان  –صنعتی  –خانگی  –اسپرسو ساز قیمت  –اسپرسو ساز خرید 

 

 بسیار مهم:نکته 

هایی که ی اسپرسو ساز بسیار مهم هستند چون سرچ های دقیق دارند. مدل تک محصول ها براسئو 
 در گوگل سرچ می شود:

 
 . ها و با حساسیت بیشتر کار شودسئو تک محصوالت هم مانند سرخ کن برای 


