در این مقاله شمارو با نحوه ساخت اکانت رایگان  Kwfinderفقط با یک ایمیل ) (Gmailآشنا می کنم ،این روش در سایت های
مختلف با قیمت زیادی در حال فروش هست ولی آموزش رایگان حق شماست پس تا انتهای مقاله همراه ما باشد.

 Kwfinderبهترین ابزار برای جستجو کلیدواژه:
جستجوی کلمات کلیدی یکی از پر اهمیت ترین مراحلی است که سئو کار ها باید با آن آشنایی کامل داشته باشند و آن را به
بهترین نحو ممکن انجام دهند .اگر کار جستجوی کلیدواژه ها را به درستی انجام دهید ،اهمیت انتخاب یک کلیدواژه به اندازه ای
است که انتخاب نادرست آن میتواند باعث شکست شما در کسب و کار باشد  .برای جستجوی تعداد سرچ و سختی کلمات کلیدی،
ابزارهای بسیاری وجود دارند که اطالعات دقیقی را در اختیار شما قرار می دهند و ابزار KWFinderیکی از معروف ترین های
بررسی کلمات کلیدی می باشد.

ابزار  kwfinderچیست ؟
ابزار kwfinderیک ابزار بسیار کاربردی است که در انتخاب کلمات کلیدی که یکی از مهم ترین بخش های شروع یک پروژه سئو
سایت است به شما کمک فراوانی می کند .یکی از مهم ترین مزیت های این ابزار نسبت به رقبا ،پشتیبانی از زبان فارسی می باشد و
به راحتی می توانید کلمات کلیدی فارسی را با آن آنالیز کنید . Kwfinderعالوه بر آنالیز کلمه کلیدی که خودتان برای تحلیل و
بررسی به این ابزار داده اید ،لیستی از کلمات کلیدی مشابه به همراه درجه سختی و آسانی و میزان رقابت این کلمات نیز در اختیار
شما می گذارد.
عالوه بر این شما با استفاده از این ابزار می توانید وضعیت نمایش رقبا ،با در نظر گرفتن شاخص های دامین آتوریتی  ,پیج آتوریتی
 ,موز رنک  ,تعداد لینک ها  ,میزان اشتراک گذاری در فیسبوک و گوگل پالس و … را ببینید.

از ویژگی های مثبت و منحصر به فرد این وبسایت می توان به  ( Keyword SEO Difficultyسختی کلمات ) اشاره کرد که با
استفاده از آن می توانید ببینید که رقابت برای این کلمه کلیدی چگونه است .هر چه عددی که برای هر کلمه دریافت می کنید به
 100نزدیک تر باشد ،رقابت بر سر آن کلمه کلیدی داغ تر و نتیجه گرفتن در آن سخت تر می باشد.

مزیت های ابزارkwfinder :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحقیق با کلیدواژه
جستجو بر اساس دامنه
کلیدواژه های پولی و ارگانیک
سختی کلمات کلیدی
پشتیبانی از کلمات فارسی
پیشنهاد کلمات مرتبط با کلید واژه شما

خرید اکانتkwfinder :
همانطور که میدانید با توجه به قیمت دالر خرید اکانت  kwfinderاصال به صرفه نیست .همانطور که در تصویر زیر میبینید ،شما
برای تهیه اکانت یک ماهه معمولی باید تقریباً  29دالر پرداخت کنید .اگربخواهید یک اکانت حرفهایتر دریافت کنید باید تقریباً 79
دالر پرداخت کنید .پس میبینید که خرید اکانت از سایت  kwfinderاصال به صرفه نیست.

ساخت اکانت نامحدود و رایگانkwfinder :
شما میتونید در سایت  kwfinderبا یک ایمیل به مدت  10روز از خدمات این سایت به رایگان استفاده کنید ،ولی پس از پایان
 10روز اکانت شما بسته خواهد شد و نیاز به پرداخت حداقل  29دالر خواهید داشت و یا باید با یک ایمیل دیگر ثبت نام کنید ،ولی
همانطور که میدانید ساخت ایمیل با محدودیت هایی روبرو است ،برای مثال برای ساخت هر ایمیل شما به یک شماره موبایل نیاز
دارید .اما من میخوام روشی رو به شما معرفی کنم که نیاز به ساخت ایمیل های متعدد نباشه ،برای ساخت اکانت نامحدود
kwfinderتنها با یک ایمیل ،شما به یک ایمیل اکانت جیمیل نیاز دارید.
ابتدا وارد سایت thebot.netشوید ،سپس مانند تصویر زیر ایمیل خود را در کادر شماره  1وارد کنید

ساخت اکانت در KWfinder
حاال شما میتوانید با کلیک روی دکمه سبزرنگ تمامی ایمیل های ساخته شده را در یک فایل  textذخیره کرده و با آن در سایت
kwfinderثبت نام کنید .هرچه طول ایمیل شما بلندتر باشد تعداد اکانت های ساخته شده شما نیز بیشتر میشود
پس از ذخیره فایل ،وارد سایت  kwfinderشوید و یکی از ایمیل های ساخته شده در باال رو انتخاب کنید و به راحتی یک اکانت
 10روزه رایگان بسازید

برای ثبت نام نیازی به وارد کردن شماره موبایل ندارید ،این گزینه اجباری نیست

این پیغام به معنی ساخت موفق آمیز اکانت  10روزه  kwfinderهستش ،حاال شما باید وارد جیمیل خودتون بشید و ایمیلی که
براتون فرستاده شده رو تایید کنید.
نکته :ایمیل هایی که در باال ساختیم یک ایمیل جدید نیست ،بلکه یکی از قابلیت های شرکت گوگل هستش که شما با ساخت یک
ایمیل میتونید بی نهایت ایمیل داشته باشید .تمام ایمیل هایی که به این آدرس هایی ساختیم فرستاده بشه ،در قسمت پیام های
ایمیل اصلی قابل مشاهده است

نکته مهم در مورد نسخه رایگان ابزار kwfinder
نسخه رایگان  kwfinderدر هر روز به شما اجازه آنالیز  ۵کلمه کلیدی را می دهد و اگر قصد دارید تعداد بیشتری کلمه کلیدی را
آنالیز کنید باید اکانت جدید ایجاد کنید.
اگه این آموزش براتون مفید بود حتما برای دوستانتون هم بفرستید!

https://omidtorabi.ir/kwfinder-free-register/

