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        ............ مجانية مجانية مجانية مجانية خمس خطوات خمس خطوات خمس خطوات خمس خطواتفيفيفيفيأشهر موقعك أشهر موقعك أشهر موقعك أشهر موقعك 
 يمكنـك أن    التـي هناك العديد من الوسائل المجانيـة       ..  القارئ   عزيزي

 وسـائل   تشهر بها موقعك ودون أن تدفع مليما واحداً وفيما يلـى خمـسة            
  : الترويج لموقعكفيمجانية أرجو أن تعجبك وأن تساعدك 

  :اإللكترونيرسائل البريد  ::::أوالًأوالًأوالًأوالً
 تمكنـك مـن نـشر       التـي  من أفضل وأشهر الوسائل      اإللكترونيبالطبع تعد رسائل البريد     

ولكن هناك الكثيرون ممن يستخدمون هذه الوسيلة بصورة خاطئة حيث يقومون           . .موقعك
ـ    والتي الرسائل العشوائية المزعجة     بإرسال المئات من   وأعتقـد  ) .. spam( يطلق عليها الـ

 تـأتى  التـي عانيت الكثير من الرسائل المزعجـة      قد   القارئ أنه من المؤكد أنك       عزيزي
 أنـصحك   فإني تستخدم هذه الوسيلة بصورة صحيحة       لكيولذلك فإنه   . .اإللكترونيلبريدك  

 فـي  تناسب مجـال موقعـك وأن تكتـب    تيال إحدى المجموعات البريدية فيأن تشترك   
 وفـى النهايـة عنـوان    – محتويات موقعك – الهدف من موقعك –اسم موقعك   ( الرسالة  
  . ).موقعك 

أن المـشترك   الحظ أن إرسال الرسائل من خالل مجموعة بريدية ال يمثل مصدر إزعاج حيـث               
  إليه ئل التي تأتي  في هذه المجموعات قد اشترك بإرادته وهو يشعر أنه يستفيد من الرسا           

  .من هذه المجموعة البريدية

  :التوقيع فى المنتديات: ثانياً
يمكنك عزيزى القارئ أن تشترك فى بعض المنتديات وتقوم بالمساهمة فيها وفـى أخـر               

 –ولكـن الحـظ     ) .. اسمك مـثالً    ( الموضوع قم بوضع رابط موقعك بدالً من وضع توقيعك          
فيداً وأن يكون عنوانه جذاباً وأن يشعر القـارئ          أن يكون موضوعك م    –عزيزى القارئ   

 ال أنـصحك بإقتبـاس      – عزيـزى القـارئ      –أيـضاً   .. بالفعل أنه قد استفاد من موضوعك       



حاول أن تأخذ فقـط األفكـار ولكـن         .. من المنتديات األخرى وأن تنسبها لك       موضوعات  
المنتـدى وأن  ن صداقات مـع األفـراد فـى       أيضاً حاول أن تكو   .. أكتب وعبر بأسلوبك    

   ...هذه الردودتضيف ردود لموضوعاتهم وأن تضيف رابط موقعك فى نهاية 

  :محركات البحث: ثالثاً 
هناك العديد ممن ال يهتمون بترتيب موقعهم فى محركات البحث وال يحاولون أن يطوروا              

 وبالتالى يضيعون على أنفسهم العديد من الـزوار   من مستوى موقعهم فى محركات البحث     
ولكى ترفع من ترتيب موقعـك      .. نوا سيحصلون عليهم ودون أى مجهود يذكر        الذين كا 

  :بمحركات البحث أتبع الخطوات التالية
قم بكتابة الكلمات التالية فى مربع البحـث        ) جوجل  ( قم بفتح أى محرك بحث وليكن مثالً        

ـ   " .. أضف رابط "أو  " أضف موقعك "بين عالمتى تنصيص     اوين العديـد مـن     ستظهر لك عن
 كلما زاد    أنه وتذكر جيداً .. المواقع التى تتيح لك إمكانية إضافة عنوان موقعك بها مجاناً           

 فى محركات البحـث     كعدد الروابط المؤدية لموقعك كلما أدى ذلك لرفع مستوى موقع         
أيضاً حاول كتابة قائمة بعناوين أشهر محركات البحث العربية والغربية وحـاول إضـافة              .. 
" فى رأس كل صفحة من صـفحات موقعـك          ) وسوم الميتا   ( أيضا قم بوضع    .. قعك إليها   مو

 تساعد محركات البحث على سـهولة إضـافة موقعـك           HTMLوهى عبارة عن رموز بلغة      
  "....إليها 

  :التبادل اإلعالنى المجانى: رابعاً 
.. المشابهة لموقعك   حاول تصميم نظام للتبادل اإلعالن المجانى بين موقعك والمواقع األخرى           

ولكن احذر فهذه الخطوة سالح ذو حدين فهى قد تحول موقعك الى مجرد صفحة ممتلئـة                
الى آخرها باإلعالنات مما يعوق المستخدمين ويقلل من وقت تحميل صفحات موقعك مما ينفّر              

 ل بقدر اإلمكان من هذه اإلعالنات     لذا حاول أن تقل   .. الزوار من زيارة موقعك مرة أخرى       
.. وأال تضع إال اإلعالنات التى تشعر أنها بالفعل ستجذب لك عدداً ال بأس بـه مـن الـزوار                 

 أمـا   ةأيضاً من الذكاء هنا أن تخصص أعلى الصفحة للتبادل مع المواقع الكبرى والمشهور            
جانبى الصفحة وأسفلها فخصصها للمواقع التى ستفيدك ولكن ليس بصورة كبيـرة مقارنـةً              

   ...بالمواقع المشهورة

  :الوسائل التقليدية: خامساًً 
: بالطبع ال يمكن إغفال الوسائل التقليدية التى قد تساعدك فى جذب الزوار لموقعك مثـل              

دون عنـاوين إيمـيالتهم   مأو ترسل ألصدقائك ال.. أن تخبر أصدقائك وأقاربك عن موقعك    



ك لكل الرسـائل    أيضاً قم بعمل رابط لعنوان موقعك فى توقيع       .. على حسابك فى الياهوووه     
   ....اإللكترونية التى ترسلها

 ال يمكن بالطبع إغفال أن الكلمة الطيبة عن موقعك هى أقوى وأفـضل              :وفى النهاية   

فشخص واحد يعجب بموقعك ويتحدث عنه بصورة طيبة قد يجذب          .. أداة تسويقية لموقعك    
ملك مـع زوار موقعـك      وبالطبع ذلك ال يكون إال بحسن تعا      .. لك عدد ال تتخيله من الزوار       

  ...وأن يجدوا فى موقعك محتوى جذاب ومفيد لهم 
  

  - تم بحمد اهللا -
  

  ...القارئعزيزى 
  !! أن تحقق دخل مناسب من العمل على اإلنترنت؟؟رأيك ما

  ..قم بزيارة الرابط التالى..المزيدلمعرفة 
http://myfreemony.freehostia.com  

  - جرب ولن تخسر شيئاً -

  
  

 


