
İlk 5-də olmağı təmin edən SEO xidməti 

SEO xidməti veb saytınızın axtarış sistemlərində ən yaxşı performansını təmin edən işdir. Rəqib 

təhlilindən tutmuş texniki SERP inteqrasiyasına qədər bir çox sahələri əhatə edir. Bütün ölçüləri 

nəzərə alaraq ən sürətli, ən yaxşı görünüş və ən yaxşı məzmun potensialını yaratmağı hədəfləyir. 

Seo Xidməti nədir? 
Seo Xidməti vebsaytın SERP nəticələrinə görə hədəflənmiş açar sözlərdə daha yüksək yer tutması 

üçün təqdim edilən vahid xidmət növüdür. Bu xidmət addımlarını əhatə edən araşdırmaları SEO 

(axtarış motorunun optimallaşdırılması) adlandıra bilərik. 

Axtarış motorunun optimallaşdırılması sizi yerində və saytdan kənar tədqiqatları ilə fərqləndirir. 

Verilənlər bazasında axtarış apararkən müəyyən meyarlar var. Seo mütəxəssisi veb saytınızın bu 

meyarlara uyğunluğunu artırır. Beləliklə, veb-saytda görünmə qabiliyyətiniz seo axtarışı optimizasiyası 

ilə yüksəlir. 

Peşəkar SEO Xidməti Nə İşləyir, Niyə Seo Xidməti Almalıyam? 
SEO işi veb saytın Google simasıdır. Şirkətlər və veb sayt sahibləri tərəfindən yüksək ziyarətçi və 

müştəri portfelinə çatmaq üçün istifadə olunur. Bu xidmət böyük və ya kiçik istənilən biznesin 

rəqəmsal marketinqinin ən effektiv növüdür. SEO rəqəmsal marketinq siyasəti ilə markanızı, 

xidmətinizi və məhsul məlumatınızı asanlıqla hədəf auditoriyaya çatdırır. 

Peşəkar SEO Xidməti ilə yanaşı; 

  Kim sizə üstünlük verir, 

 Axtarış sistemlərində hansı ehtiyaclar axtarılır, 

 Bazarınıza rəqiblərin təsir ölçüsü, 

Onların məlumatlarına daxil olmaqla, müştəri potensialınız üzərində tez hərəkət etmək imkanı əldə 

edirsiniz. 

Reklam kanalları ilə edilən yüksək ödənişli müqavilələrlə uzun müddətli gəlir əldə edərkən, SEO 

araşdırmaları ilə qısa zamanda böyük bir müştəri şəbəkəsi əldə etmək mümkündür. Fərqli 

üstünlüklərlə təchizat təmin edən Seo xidmət paketləri axtarış sistemlərində internet saytlarının 

sürətli yüksəlişini təmin edir. Sizin üçün hazırlanmış SEO paketləri üçün indi klikləyin. 

SEO mütəxəssislərinin dəstəyi ilə həyata keçirilən peşəkar işlərlə dünyanın müxtəlif yerlərindən yeni 

müştərilər qazana bilərsiniz. Geyimdən mətbəx alış-verişinə qədər genişlənən bu şəbəkədə seo 

araşdırmaları ilə ön planda yerinizi almalısınız. 

SEO xidməti; 

 Axtarış motorlarında daha yüksək yer tutmaq üçün, 

 Veb saytınıza daxil olanların sayını artırmaq, 

 Xidmət, məhsul və marka şüurunu artırmaq, 

 Qazanılan müştəri portfeli ilə satışların və gəlirliliyin artırılması, 

Biznes, e-ticarət, bloqçuluq, xəbərlər və rəqəmsal marketinq sahələrində uğurlu transformasiyaya nail 

olmaq üçün onu əldə etməlisiniz. 

SEO xidməti veb sayt düşüncəsinin ortaya çıxması ilə başlayır və veb dizayn prosesinin bütün 

mərhələlərində SEO-nun tətbiqi ilə davam edir. 

 

https://www.falconx.az/paket-kateqoriyasi/seo-xidmeti


SEO xidmətini əldə etməyin 5 səbəbi 

1.  Uzunmüddətli perspektivdə uğuru sabitləşdirən ucuz marketinq vasitəsidir.Web sitesi trafik 

etkinliğini, doğru anahtar kelime ile büyük oranda arttırır. 

2.  SERP nəticələrində görünməyə imkan verir. 

3.  Inbound marketinq sürətini artıraraq rəqiblər haqqında ətraflı məlumat verir. 

4. Daha çox inam, prestij və brend şüurunu yaradır. 

 

Google SEO Xidməti Necə Təmin edilir? 

SEO xidmətinə ehtiyacın səbəbi veb saytınızın istifadəçi trafikini artırmaq və sıçrayış sürətini 

azaltmaqdır. Saytınızın hədəflərini təfərrüatı ilə müəyyən etməklə axtarış sistemlərində görünmə 

qabiliyyətiniz artır. 

SEO tədqiqatları saytın təkcə söz təhlili deyil, hərtərəfli səviyyədə idarə olunmasını təmin edir. Uğurlu 

bir SEO (axtarış motorunun optimallaşdırılması) edərkən nəzərə alınmalı bəzi məqamlar var. 

SEO xidmət məzmunu; 

 Əsas SEO 

 Açar söz təhlili 

 Texniki SEO 

 Səhifədə SEO 

 Səhifədənkənar SEO 

Addımlar daxildir. O, şəkillərdən məzmuna, məzmundan sayt interfeysinə qədər təcrübə tələb edən 

bir çox infrastrukturu ehtiva edir. 

İnkişaf edən internet texnologiyası sayəsində seo xidmətləri daim yenilənən bir sahədir. Meyar 

dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq peşəkar komandanın dəstəyi ilə mümkündür. Çünki şüursuz iş saytınıza 

ciddi ziyan vura bilər. 

SEO Xidmətləri Təmin edən Şirkətlər Arasında Necə Seçmək olar? 

Ən yaxşı SEO şirkəti axtarışınıza cavab vermək üçün bəzi amilləri bilməlisiniz. SEO firmaları cari 

Google alqoritm təcrübələrinə uyğun təkmilləşdirmələr təqdim edir. 

SEO xidmətləri göstərən şirkətlərlə işinizi uğurla həyata keçirmək istəyirsinizsə, nəzərə alınmalı 

olanlar; 

1. Alqoritmlə uyğunluq 

2. İstinadlar 

3. Xidmət Aldığınız Şirkətin Müştəri Dəstəy 

 

1. Google Alqoritmi ilə uyğunluq 

SEO şirkəti seçərkən yoxlamaq lazım olan ilk şey Google alqoritmi ilə uyğunluqdur. Siz şirkətin veb-

saytının biznes tərəfdaşları səhifələrinə baş çəkə bilərsiniz. Bu əməliyyatla saytlar; sürət 

optimallaşdırmaları, məzmun keyfiyyəti, geri əlaqə şəbəkələri və sosial hesab inteqrasiyaları. Əldə 

etdiyiniz məlumatları Google alqoritmləri ilə müqayisə edin. 

Nəticə müsbət olarsa deyə bilərik ki, araşdırdığınız şirkət ən yaxşı SEO xidmətləri göstərən şirkətlər 

sırasındadır. 



2. İstinadlar 

Müştəri rəyləri SEO firmasının keyfiyyətini müəyyən etməyin ən təsirli yollarından biridir. Diqqət 

yetirin ki, istinadlar xidməti alan şəxslərin məmnunluğundan çox məlumat əsaslı məlumatlardır. 

Misal üçün; “A şirkətindən Seo xidmətini aldıqdan sonra e-ticarət gəlirimiz 23% artdı. Biz üzvi 

trafikimizdə 12% artım əldə etmişik”. Bu atribut əsasında istinadlar saytınız üçün daha sağlam 

nəticələr əldə etməyə imkan verir. 

3. Xidmət Verdiyiniz Şirkətin Müştəri Dəstəyi 

Peşəkar SEO xidməti öz sahəsində mütəxəssis olan şirkətlər tərəfindən təmin edilir. Şübhəsiz ki, 

saytınızın uğuru sektorun həcminə uyğun bir dövrü əhatə edir. Bu prosesdə SEO şirkətinin prosesin 

hər addımında yanınızda olması çox vacibdir. 

Siz işləməyi planlaşdırdığınız şirkətin cari dəyişənlərə əməl etdiyinə əmin olmalısınız. Müqavilə 

bağlayarkən, məlumatı nə vaxt əldə edə biləcəyiniz və hesabatların tezliyi barədə danışdığınızdan 

əmin olun. Alacağınız aydın cavablar şirkət üçün bir artıdır. 

SEO Agentliyi olaraq ən yaxşı SEO xidməti FALCON X; 

 SEO konsaltinq xidməti, 

 E-ticarət Proqramı, 

 Şirkətə aid proqram təminatı, 

 Dijital Marketing yönetimi,  

 SMM yönetimi,  

 Qrafik və loqo dizaynı, 

 Korporativ Veb 

Sahələrində axtardığınız sektoral xidməti təklif edir. SEO Xidməti Qiymət və ətraflı məlumat üçün indi 

klikləyin. 

Axtarış sistemlərində ilk 5-də olmağın sirri FALCON X-dadır. 
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