
محتوا نویسی به سبک مولتی رایان : برای نوشتن محتوا به صورت دور کاری و ایجاد در آمد برای خود باید به نکات زیر توجه کنید 

فتیم باید بعد عنوان که به شما گ. در خط اول یک توضیح کوتاه بین یک تا دونیم خط میتوانید در مورد محتوا بنویسید و فقط بلد کنید . 

 و یک رنگ برای کل عنوان ها انتخواب میکنیم .وارد کنید 

 

 بدانید واردی که الزم دارید در مورد سئومعنوان  : 

 

 

ود را تولید کنید . باید حتما از کلمه کلیدی در پاراگراف اول و در محتوا استفاده شود ولی باید فقط عنوان بلد کنید کافیه و محتوای خ

از حد  تکرار بیش نهایتا در هر بخش یکبار استفاده شود. مراقب باشد که زیاد بکار نبرید چون توسط گوگل اسپم شناخته میشود 

 مطلب شما رو خراب میکند .

از دو  بیشترر را زده دو خط نیم دیگر بنویسید . تبعد از آن میتوانید این خط نیم دونهایتا والنی باشد طول جمله شما نباید زیاد ط

بعد از هر یک یا دو کلمه نباشد .  02پاراگراف به هیچ عنوان استفاده شود . سعی کنید جمالتی کا استفاده میکنید بیشتر از بیست 

 یک عنوان بزارید .  پاراگراف

 

  شرایط دور کاری با مولتی رایان
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 محتوا متن پیدا کردن 
 

که  مطلب جمله ای اون  از و میکنید را مطالعه میکنید کلمه کلیدی که به شما داده میشود را در گوگل سرچ میکنید و مقاالتی که پیدا

 این که دوباره تا کید میکنم کپی نکنید  نکته مهممتوجه شدید را مینویسید و بعد ویرایش میکنید که قابل فهم و خوانا باشد . 

  

 

 


