
» هذا هو جمال السيو ! 

ألن عملك يستحق المزيد من االهتمام، 
اجعل موقعك االلكتروني على الصفحة األولى في نتائج بحث جووجل. 

وأفضل طريقة لتحسين موقعك هي تطبيق معايير جووجل.

فبدًال من دفع رسالتك التسويقية إلى جمهور ربما ال يسمع ما تقول أو 
ال يهتم بما تقدم من خدمات، فان ما تقوم به هو عملية هندسة عكسية 

الكتشاف ما يبحث عنه الناس. تبني المحتوى الصحيح لهم، بالطريقة 
التي يفهمها محرك البحث، ثم تظهر صفحتك لهم قبل غيرك، انها عملية 

سحب وليست عملية دفع.
— سايرس شيبرد



ف على تجربة سيو مميزة وفريدة من نوعها لشركة تعرَّ
!ونش سات الكويتية

 وفريدة من نوعها لشركة
!ونش ساتونش سات الكويتية
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أحد أولى خدماتنا في مجال تحسين المواقع سيو تم تقديمها لموقع شركة ونش سات وهي شركة 
كويتية رائدة في مجال سحب السيارات والخدمات المساندة لها.

تقدم الشركة العديد من الخدمات المميزة للسيارات التي تتعرض إلى حوادث أو التي تعرضت إلى 
بنشر أو عطل طارئ.

تجارة السيارات المستعملة.
خدمة تركيب وصيانة الستاليت

خدمة سحب السيارات باستخدام ونش هيدروليك متطور.

خدمة الميكانيكي المتنقل.

خدمة كهربائي السيارات المتنقل.
خدمة البنشر المتنقل.

مميزات شركة ونش سات

المميز في هذه الشركة أنها
تقدم كل هذه الخدمات على مدار الساعة، 

سبعة أيام في األسبوع
!
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صعبتحّدي سيـــو
مميز

و

من األمور التي شكلت عقبة وتحدي لنا هو ايجاد الجمهور المستهدف لهذا النوع من الخدمات اللوجستية، 
وذلك للعديد من األسباب أهمها:

 يعتبر مجال الونشات من المجاالت التي يندر وجود مهتمين يبحثون عن هذه الخدمة بواسطة محركات البحث.

وجود عدد كبير من المروجين لهذه الخدمة، يفوق بمراحل عدد المستخدمين الذين يبحثون عن هذه الخدمة.
حيث الحظنا في شركة جرين باك اند أن هناك أكثر من ٢٠ موقع الكتروني يسوقون لهذه الخدمة، مع وجود 

ضعيف للجمهور المستهدف.

الكلمات المفتاحية المستهدفة تحتوي فقط على عدة مئات من عمليات البحث الشهرية ال اكثر.
بعبارة أخرى ليس هناك كلمات يتم البحث عليها بمئات اآلالف من المرات شهريًا في مجال الونشات.

أحد أهم المعيقات التي واجهناها هي عملية بناء الروابط العكسية Backlinks بحكم صغر حجم السوق
الخاص بالونشات.

هذه الخدمة تعتمد عادة في تسويقها على ما يسمى (Word of Mouth) أو التسويق الكالمي أو الشفهي، 
وليس البحث عن طريق جووجل.
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كل هذه األمور جعلت من هذا الموقع تحديًا صعبًا وممتعًا، 
وجعلت من ركوب هذه الموجة تجربة مميزة بالنسبة لنا.

كل هذه األمور جعلت من هذا الموقع تحديًا صعبًا وممتعًا، 
وجعلت من ركوب هذه الموجة تجربة مميزة بالنسبة لنا.

وقد قمنا بحمد الله بتهيئة الموقع على الصعيد التقني من جانب، وصناعة المحتوى من جانب آخر. ومع كل هذه الكم
من المعيقات، كانت هناك العديد من النتائج المبشرة، حيث ظهر الموقع في نتائج البحث في الشهر الثاني عدة مئات 

من المرات، زغم أن الكلمات المفتاحية المستهدفة كانت ضعيفة وال تحتوي على عدد مرات كبير من البحث، 

طبعًا وقت الشهرين ليس بالوقت الكافي أبدًا ألي
خطة سيو ناجحة، حيث تحتاج ما يقارب من ٦ أشهر 

على أقل تقدير حتى تبني خطة سيو جيدة.

!ولكننا استطعنا بحمد الله الحصول على لقمة من فم األسد خالل شهرين فقط
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GreenBackEnd 6

نموذج لعدد الزيارات العضوية للزبون ونشات 
بعد 3 شهور من االشتراك

34 زيارة 
يوميا من نتائج البحث!

احصاءات بسيطة للموقع خالل 
الشهر الثاني للشهر الثالث



  الكلمات المفتاحية:  40 كلمة مفتاحية للبحث ،
LSI / Synonyms 7 كلمة مفتاحية للتحسين ، 15 كلمات    

    مقاالت جديدة:  7 مقاالت جديدة
 Meta tags مقاالت قديمة:  15 مقاالت لتحسين    

(العنوان والوصف) ، 15 مقاالت لتحسين الصور (العنوان
 والوصف النص البديل)

On-Site SEO    :تحسين محركات البحث    
Off-Site SEO    

    تقني: زيادة سرعة الموقع ،  تحسين نسخة الموبايل (اذا 
كان القالب يدعم) ، تحليل هيكل الموقع وتصميمه

    ربط مع الشبكات االجتماعية ، ادارة صفحة الفيس بوك
    ادارة صفحة التويتر ، ادارة صفحة جووجل بلس

    التقارير
    تقرير شهري عن تقييم الموقع وعدد الزيارات
    تقرير ربعي عن تقييم الموقع وعدد الزيارات

    فترة االشتراك بالخدمة
    6 أشهر عقد/ تدفع شهرياً

    10% خصم عند الدفع مرة واحدة كل 6 اشهر
    15% خصم عند الدفع مرة واحدة كل سنة

    الكلمات المفتاحية: 50 كلمة مفتاحية للبحث ، 
LSI / Synonyms 10 كلمة مفتاحية للتحسين ، 20 كلمات

    مقاالت جديدة: 10 مقاالت جديدة
 Meta tags مقاالت قديمة: 20 مقاالت لتحسين    

(العنوان والوصف) ، 20 مقاالت لتحسين الصور (العنوان 
والوصف النص البديل)

On-Site SEO   تحسين محركات البحث    
Off-Site SEO    

    تقني:  زيادة سرعة الموقع،  تحسين نسخة الموبايل 
(اذا كان القالب يدعم) ،  تحليل هيكل الموقع وتصميمه ،
    ربط مع الشبكات االجتماعية ، ادارة صفحة الفيس بوك

    ادارة صفحة التويتر ،  ادارة صفحة جووجل بلس
    التقارير:

  تقرير شهري عن تقييم الموقع وعدد الزيارات
 تقرير ربعي عن تقييم الموقع وعدد الزيارات
    تحليل تكرار المحتوى ، تحليل 3 منافسين

    فترة االشتراك بالخدمة
    6 أشهر عقد/ تدفع شهرياً

    10% خصم عند الدفع مرة واحدة كل 6 اشهر
    15% خصم عند الدفع مرة واحدة كل سنة

خدمة سيو الفضية
خدمة سيو الذهبية

خدمـــاتـــــنا :

    الكلمات المفتاحية:  30 كلمة مفتاحية للبحث ،
LSI / Synonyme 5 كلمة مفتاحية للتحسين ، 10 كلمات    

    مقاالت جديدة : 5 مقاالت جديدة
 مقاالت قديمة:  10 مقاالت لتحسين    

Meta tags (العنوان والوصف) ، 10 مقاالت لتحسين
 الصور (العنوان والوصف النص البديل)

On-Site SEo :تحسين محركات البحث    
Off-Site SEO    

    تقني:  زيادة سرعة الموقع ، تحسين نسخة 
الموبايل (اذا كان القالب يدعم)، تحليل هيكل الموقع

 وتصميمه
    التقارير:

    تقرير شهري عن تقييم الموقع وعدد الزيارات
    فترة االشتراك بالخدمة
    6 أشهر عقد/ تدفع شهرياً

    10% خصم عند الدفع مرة واحدة كل 6 اشهر
    15% خصم عند الدفع مرة واحدة كل سنة

خدمة سيو البالتينية

$250/شهر 
Regularly 300$  350/شهر$

Regularly 400$ 

$500/شهر 
Regularly 600$ 
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https://tgbe.link/seoplan1
https://tgbe.link/seoplan3

https://tgbe.link/seoplan2
المزيد؟اتصل بنا اآلن !المزيد؟اتصل بنا اآلن !المزيد؟

https://greenbackend.com/ar/seo-packages/



 ال تضيع وقتك واشترك االن معنا
1لنضعك في صفحة     في جوجل
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