
 

 Buypost –מאמר עבור חברת 
 

 יתרונות הקישורים – קישורים בניית שירותי

בגוגל, ואת זה כמובן כל מקדם  בצורה אורגנית בניית קישורים היא חלק לא מבוטל מקידום האתר

מהצלחת הקידום, אך כל זאת כאשר  25% -רבים לא יודעים כי קישורים מהווים כיודע, אולם אתרים 

על שיוצאים מאתרים המדורגים גבוה.  הגוגל, כלומר כאלמדובר בקישורים איכותיים העונים לדרישות 

ה מפעם לפעם את הרגולציה בנושא וזאת ראינו נמנת לעמוד בכללים הנוקשים של גוגל, שאגב מש

 לגולשים באופנים שונים.  תיכולים לתרום רבושקישורים  יש צורך לבנותבעדכוני פינגווין ופנדה, 

עבור מקדמים אורגנים במטרה לספק לקהל הגולשים כמה גוגל פתחה את שעריה  ,נתחיל בעובדות

שיותר מידע וכמה שיותר מדויק ותואם לביטויים שהוקלדו במנוע החיפוש. השאלה הנשאלת היא 

למה בכלל גוגל צריכה את הקידום האורגני? הרי לא די לה ברווחים שהיא מייצרת בקידום הממומן? 

דע לגולשים בגוגל, כך היא תהיה עוצמתית יותר ואכן התשובה לכך היא פשוטה. ככל שיהיה יותר מי

כך קרה. גוגל מעוניינת להעניק את המידע הרלוונטי והטוב ביותר עבור הגולשים ולכן היא מדרגת 

 אתרים "פופולריים" )מיד נסביר מהם אתרים פופולריים( במיקומים ראשונים עם כמה שיותר ביטויים. 

 ך כל זה קשור לבניית קישורים?מהו אתר פופולרי מבחינת גוגל ואי

כחלק מדירוג האתר מבחינת גוגל, יש צורך לעמוד בכמה פרמטרים חשובים; תכנים איכותיים שיספקו 

יהיה  -קישורים הפנימיים עשה מהמכאשר קישור טבעי המגיע מהתוכן הפנימי, ללגולש ערך מוסף 

קבע על פי כמות המילים שנכתבו, רמת ההשקעה של בעל ייעיל יותר לקישור ולחוזקו. איכות התוכן ת

שגולש נשאר בכתבה וכו'. קישור שייצא ממרכז הכתבה יהיה בעל ערך גבוה יותר.  משך הזמןהאתר, 

מבנה האתר והתאמתו למנוע החיפוש של גוגל הוא בהחלט פרמטר נוסף שיוסיף לפופולריות 

 סיס האתר ולהתאימו לקידום אורגני מראש.ה האתר והמקדם לעבוד על בונהמדוברת, ולכן על ב

להצלחת  25% -אף הם תורמים רבות לקידום האתר, וכפי שאמרנו, הם תורמים כ קישורים יוצאים

יגרום לגוגל להבין כי מדובר הקידום. אולם, על הקישורים להיות איכותיים ומאתרים מובילים, מה ש

את האתר שאליו הוצא גבוה דרג תגוגל  , ולכןילו אתרים מובילים "מדברים" עליושאפ יאיכות באתר

 הקישור, כדי לאפשר לגולש לקבל תוצאות איכותיות. 

 זו לא הכמות, זו איכות הקישור

עבור מקדמי אתרים המעוניינים להוציא קישורים עבור לקוחותיהם  וא נהדרשירות בניית קישורים ה

כיוון שהוצאת כמות  ,זאת בצורה מתונהיש צורך לבצע  לכןאת דירוג האתר מבחינת גוגל. עלות הול

לית לאתר מסוים או בכלל, תעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה ולא אקישורים שאינה פרופורציונ

תסייע לקידום האתר. לכן, זה הזמן לדבר על קצב נכון ועל עבודה טבעית, ממש כמו שמו של קידום 

 טבעי.  –אורגני 

ברמה הגבוהה ביותר, החל ממעקב אחרי ביצוע,  קישורים בניית שירותתוכלו למצוא  Buypost אתרב

תוכן נבחרים  באתרידרך איכות גבוהה ושירות אישי לכל לקוח. את הכתבות צוות האתר מפרסם 

 .follow מסוג קישורים 2 להכיל יכולה כתבהשאותם תבחרו באופן עצמאי. כמו כן, כל 

 

 

 


