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قیمت گذاری پروژه های سئو
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قیمت گذاری پروژه های سئو

میشود؟محاسبهچطورپروژهانجامهزینه 1

شود؟پرداختمجریبهبایدزمانیچههزینه 2

داشت؟خواهددستاوردیچهکارفرماهزینه،اینپرداختقبالدر 3

است؟صورتچهبهوجهبازپرداختشرایطموفقیتعدمصورتدر 4

هایزمانوانجامهزینهتعیینجدیدپروژهیکپذیرشزماندرسواالتمهمترینوترینرایجازیکی

.استمجریبهپرداختبرایمنطقی
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هزینه انجام پروژه چطور محاسبه میشود؟

مشخصنرخباوشدهارایهخدماتبراساس 1

شناورنرخباوپروژهدستاوردهایبراساس 2

باالگزینهدوازترکیبی 3

شدهانجامهایفعالیتبراساسیا.داردوجودمتفاوترویکرددوسئوخدماتهزینهتعیینبرای

.شدهکسبنتایجبراساسیاومیشودمحاسبه
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خدمات سئو با هزینه مشخص

سرعتافزایشوسایتکدنویسیساختارسازیبهینه 1

مشخصبندیزمانوتعدادبامحتواتولید 2

لینکبکیاآگهیرپورتاژخرید 3

انجامیامیشودانجامباریکبرایتنهاسایت،سازیبهینهوسئوفرآینددرشدهارایهخدماتازبرخی

.داردمشخصیمعیاروساختارآنها
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خدمات سئو با هزینه شناور

.شدهتعیینپیشازکلیدیعباراتبرایمشخصجایگاهکسب 1

.مجموعهفروشافزایشیاسایتبازدیدنرخافزایش 2

برچسبوبندیدستهماننددومسطحصفحاتبرایمحتواتولیدومستمرگذاریهدف 3

برایصیمشخنرخنمیتوانباشدبازدیدافزایشیاجایگاهکسبپروژهیکموفقیتمعیارکهشرایطیدر

.گرفتنظردرسئوبامرتبطهایهزینه
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چه زمانی باید به مجری پرداخت شود؟هزینه 

جایکصورتبههزینهکلپرداخت 1

ایمرحلهپرداخت 2

ماهانهپرداخت 3

آناجرایصحتازاطمینانوپروژهانجامازکارفرماومجریرضایتدربسزاییتاثیرهزینهدریافتزمان

.داردوجودهزینهدریافتبرایروشچندحاضرحالدر.دارد
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چه زمانی باید به مجری پرداخت شود؟هزینه 

جایکصورتبههزینهکلپرداخت

.استانتخاببهتریندارندمشخصینرخکهخدماتیبرایومدتکوتاههایپروژهبرای

ایمرحلهپرداخت
اتیتعهدمجریواستشدهتعیینپیشازسئوخدماتنرخدارند،مشخصیهزینهکههاییپروژهبرای

.استمناسبکردهارایهکارفرمابه

ماهانهپرداخت

تاستاثیرگذارهزینهرویبرمجریتعهداتواستشناورآنهادرسئوخدماتنرخکههاییپروژهبرای

.میشودپیشنهاد
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در قبال پرداخت این هزینه، کارفرما چه دستاوردی خواهد داشت؟

گوگلنتایجدرمشخصجایگاهکسب 1

گوگلازسایتبازدیدافزایش 2

سایتعملکردازآنالینابزارهایتایید 3

برای.استقراردادمفادصحیحانجامدرمجریموفقیتمعیارتعیینسئوپروژههردرماچالشبزرگترین

.داردوجودمتنوعیمعیارهایموفقیتسنجشتعیین



10

در قبال پرداخت این هزینه، کارفرما چه دستاوردی خواهد داشت؟

گوگلنتایجدرمشخصجایگاهکسب
طرناکخروشاین.هستندمشخصیعباراتدرجایگاهکسببرایمجریتعهددنبالبهمشتریانمعموال

.استسئوقراردادیکدرتعهدنوعترین

گوگلازسایتبازدیدافزایش
یناولی.میکندتضمینمشخصیدرصدیاعددباراگوگلازسایتبازدیدافزایشمجریروشایندر

.نیستوابستهخاصعباراتیجایگاهبهبازدیدها

سایتعملکردازآنالینابزارهایتایید

بهنمیتوااستمرتبطسایتخارجیسازیلینکیاوتکنیکالسئوبهکهخدماتیدرمعمولطوربه

.کرداستنادآنهاتوسطشدهارایهاطالعاتوآنالینابزارهایتایید
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؟شرایط بازپرداخت وجه به چه صورت استموفقیت، در صورت عدم 

!وجهکلبازگشت 1

پروژهموفقیتدرصدبراساسوجهبازگشت 2

مجریهایهزینهکسرازپسوجهبازگشت 3

انصافرعایتبرایمناسبیبینیپیشبایدشرایطایندر.نیستذهنازدورپروژهیکدرموفقیتعدم

.شودانجامکارفرماومجریزیانوضررازجلوگیریو
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در صورت عدم موفقیت، شرایط بازپرداخت وجه به چه صورت است؟

!وجهکلبازگشت
تعریفگوگلنتایجدرمشخصجایگاهکسببرایمجریتعهدباوجایکهزینهباکههاییپروژه

.دمیشونمنتهیوجهکلبازگشتبهموفقیتعدمصورتدروبودهبرانگیزچالشمعموالمیشوند

پروژهموفقیتدرصدبراساسوجهبازگشت
سایتیکل وضعیتبهبودیاسایتبازدیدافزایشماننددستاوردهاییسئوپروژهدرموفقیتمعیاراگر

.کردتعیینبازگشتشرایطوموفقیتدرصدتعیینبرایمشخصیمعیارهایمیتوانباشد

مجریهایهزینهکسرازپسوجهبازگشت

درهکاستاجراییصورتیدربنداین.استمجریهایهزینهکسروجهبازگشتبرایروشترینمنطقی

.باشدشدهتعیینمجریهایهزینهتعیینبرایمشخصیمعیاروشدهتوجهآنبهسئوقرارداد



کارفرما مجری
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کارفرمایاترکیب ایده آل از نظر مجری 

هزینه

پرداختزمان

دستاورد

وجهبازگشت

براساس دستاوردبراساس خدمات

پرداخت ماهانهپرداخت یک جا

جبراساس جایگاه در نتایتربراساس بازدید بیش

بازگشت کل وجهبا کسر هزینه ها
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سناریوی ُبرد ُبرد

درقتصداوشفافیت.بگذاریدکارفرماجایراخودچیزهرازپیشمنصفانه،کارراهیکبهرسیدنبرای

.برساندحداقلبهراآتیهایچالشمیتواندپروژههایهزینهاعالمواولیهپروپوزالارایه

هسبهراپروژهباشیدمطمئنخوددرآمدکسبازشماهموکنداعتمادشمابهکارفرماهمآنکهبرای

بخشواستمیانهکامالدومبخشدارد،رامجریجانببیشتراولبخش.میکنیمتقسیماصلیبخش

.میکندتوجهکارفرماهایدرخواستبهسوم

راخودپیشنهاداتفرضاینباو.داردالزمزمانماه7سایتیکسئوفرآیندکهمیکنیمتصورادامهدر

.کنیممیارایهزمانیبازهسهدر
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منصفانهزمان بندی و هزینه برنامه 

0 7654321

Month

اعتماد رضایت درآمد
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بازه اول، اعتماد سازی

سازیبهینهرقبا،آنالیزکلیدی،کلماتآنالیزبهمربوطاولماهیکطیشماهایفعالیتمعمولطوربه

.میشودمربوطداخلیهایسازیلینکبهبودواهمیتبامحتوایبازنویسیسایت،ساختاری

مانیز بازهاین.هستندمستنداتارایهباهمراهودفاعقابلکامالمرحلهایندرشدهانجامهایفعالیت

فرصتلیو نیستشماهایاستراتژیموفقیتعدمیاموفقیتمورددرگیریتصمیمبرایمناسبیمالک

.بودخواهدشماهایتوانایینمایشبرایخوبی

ازپیشراآناجرایهزینهودادهارایهمشتریبهخودهایفعالیتازدقیقیلیستابتدامرحلهایندر

وماشتوسطشدهارایهخدماتنوعبامتناسببایدشدهاعالمهایهزینه.کنیددریافتپروژهشروع

.باشدمنطقی
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بازه دوم، جلب رضایت کارفرما

ساختارودبهبواجتماعیهایشبکهدرفعالیتمستمر،آنالیزمحتوا،تولیدفرآینداول،بازهپایانازپس

.میشودآغازجانبیصفحاتوکلی

ضایتر جلببرای.باشداستنادقابلوملموسدستاوردهایباهمراهبایدمرحله،ایندرشماهایفعالیت

کمونیطوالعباراتدرجایگاهکسبوسایتبازدیدافزایشموفقیتسنجشمعیارهایمشتریبیشتر

.شدخواهدترکوتاهآنطولباشدبیشتربازهایندرشماهایموفقیتهرچقدر.بودخواهدرقابت

یمافزایشمروربهومیشوددریافتماههرابتدایبوده،ماهانهصورتبهمرحلهایندرهزینهمحاسبه

.استتوجهمورددستاوردهاونبودهآنالیزقابلکارفرمابرایشماخدمات.یابد

روعشقبلولیکنیداعالممرحلهاینهایهزینهازدرستیبرآوردپروپوزالارسالهنگامدرکهکنیددقت

.کنیدمشخصرادقیقهایهزینهکارفرماباایجلسهطیدومفاز
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بازه سوم، کسب درآمد برای همه

کهبودخواهدانرژیوزمانوشدهانجامخدماتبامتناسبدومواولزمانیهایبازهدردهیقیمت

.استپایینمرحلهدوایندرشماسودحاشیهمعموال.میکنیدآنهاانجامصرف

وودخبرایدرآمدزاییفکربهمیتوانیدحاال.ایدکردهجلبرامشتریرضایتواعتمادشماسوم،بازهدر

واهدخسئوهایهزینهبرایکمتریریسکنیزکارفرماشده،کسبنتایجبهتوجهبا.باشیدکارفرما

.استمطمئنخودسرمایهبازگشتازوداشت

باالشمابرایپروژهاجرایهایهزینهوبودههمراهبیشتریریسکبامرحلهایندرشماهایفعالیت

.دادخواهددوچندانانرژیوانگیزهشمابهماهانهدرآمدافزایشولی.رفتخواهد

ایبر کافیتضمینبایدواستمشخصکلیدیکلماتدرمناسبجایگاهکسبماهدفسومفازدر

.نماییدایجادرافرآیندایندرموفقیت



درآمد رضایت اعتماد
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کارفرماوترکیب ایده آل از نظر مجری 

هزینه

پرداختزمان

دستاورد

وجهبازگشت

نرخ مشخص

پرداخت یک جا

ابزارهای استاندارد

بدون بازگشت

نرخ شناور

پرداخت ماهانه

افزایش بازدید

تبراساس درصد موفقی

نرخ شناور

پرداخت ماهانه

کسب جایگاه مشخص

یک ماه آخر



20

سناریوهای باخت باخت

کلنشدیدموفقاگر.باشیمگوگل1رتبهکلماتایندربایدمیشه،چقدرشهزینهنیستمهم:کارفرما

.برگردونیدمابهروهزینه

.نداریمگوگل1رتبهبرایتضمینیولینباشیدنگرانشمابلدیم،روخودمونکارما:مجری

همماشدرآمدباشهبیشترمافروشهرچقدر.باشیدشریکماشرکتسودیافروشتویشما:کارفرما

.میشهبیشتر

ندچتویوباشهسالهیکحداقلبایدقراردادولی(سالیکازبعد)میکنیمتضمینرو1رتبهما:مجری

.بشهپرداختمشخصقسط
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پیشنهاد شما چیست؟

با دیگران به اشتراک بگذاریدcandoclub.irنظرات خود را در صفحه همین کارگاه در سایت 




