
Ebdaa	Studios	SEO	Plan	

Key	Factor	 Local	Market			
(Slow	results)	

Local	Market		
(Quick	results)	

Inter	-	National		
Market	

Startup		Phase	(One	Time	upon	start)	
	 Keywords	Research	&	Analysis		 	1	 	2	 	2	

Competitor	analysis		 	 	1	 	4	

Website	Audit		/	Modify		
1- Strong	Internal	Links	
2- Title	Tag	Optimization	
3- Description	tag	Optimization	
4- Keyword	tag	Optimization	
5- Alt	tag	Optimization	
6- Optimize	Site	Speed		

	
	

	
	

	
	

Google	analytics	Setup	 	 	 	
Site	Map	Xml	Creation	and	submission		 	 	 	
Robots	Optimization	 	 	 	
Google	Webmasters	Tools	Setup	 	 	 	
Landing	Pages	For	Every	Keyword	in	Famous	Blogs	 	1	 	2	 	2	
Google	Place	Listing	(	Map	)	 	 	 	
Search	Engine	Submission	 	2	 	5	 	10	
Web	Directories	Submission	 	5	local	 	8	local	 	15	National	

Setup	Fees	(	One	Time	Only	)		 Get	 Get	 Get	

Extra	Keyword	(	added	to	above	setup	fees	)	 Get	 Get	 Get	

Monthly	Phase	
	 Social	Book	Marking		 	5	 	10	 	20	

Links	Building		(	Back	Links	)	 	20	 	30	 	100	
Blog	Writing	(posts	/	Month	)	 	 	5	 	10	
Article	Submission		 	 	 	3	
Social	Media	Marketing	(	SMM	)	Management	&	
Content	
				Facebook	,	Google	+	,	YouTube	,	Linked	In	,	

Extra	Fees	 Extra	Fees	 Extra	Fees	

Forum	Posting	 	10	 	20	 	30	
Classified	Ads		 	5	 	10	 	15	
Monthly	Reports	:	
1- Google	analytics	Report	
2- keyword	Performance	Report		

	 	 	

Min	Months	for	Package		 3	months		 3	months	 6	months	

Fees	(	Monthly	)		 	Get	 Get	 Get	

Extra	Keyword	(	added	to	above	Monthly		fees	)	 Get	 Get	 Get	
	



 خدمة اشھار المواقع من ابداع استودیوز																

	

	

			للسوق المحلي	الخدمة
	)نتائج بطیئة(

			للسوق المحلي
	للسوق الخارجي	)نتائج سریعة(

	(مرة واحدة في بدایة التسویق )	مرحلة التجھیز 													
	كلمة 2		كلمة 2		كلمة 1			دراسة وتحلیل كلمات البحث المختارة	

	منافس 4		منافس 1				دراسة المنافسین

	اعادة تقییم و تعدیل موقع المنشأة
	روابط قویة داخل الموقع -1
	تعدیل كود العنوان للصفحات -2
	تعدیل كود الشرح التفصیلي  للصفحات -3
	تعدیل كود الكلمات المفتاحیة للصفحات -4
	تعدیل كود الصور  للصفحات -5
		الوصول الي افضل سرعة لتحمیل الموقع  -6

	
	

	
	

	
	

				انالتكس جوجل حساب وتفعیل وانشاء تجھیز
 بمحركات ونشرھا ال ام اكس بصیغة الموقع خریطة تجھیز
				البحث
 مشاھدة من المحركات لمنع الروبوت ملفات وتنفیذ تجھیز

				صفحات
				المواقع لمطوري جوجل خدمات انشاء
	2		2		1		 ثیةالبح الكلمات لكل ونشرھا ھبوط صفحات وتنفیذ برمجة
				جوجل خرائط علي الوصول وكیفیة المنشأة مكان اضافة
	10		5		2		 البحث لمحركات البحثیة والكلمات الموقع اضافة
	National	15		local	8		local	5		 الكبري المواقع ألدلة البحثیة والكلمات الموقع اضافة

	Get	Get	Get	) واحدة مرة تدفع ( التجھیز عملیة قیمة

	Get	Get	Get	) السابقة التجھیز قیمة الي المبلغ یضاف ( بحثیة كلمة اضافة

	) شھریا متكررة مھام ( التشغیل مرحلة													
	20		10		2		عالمیة Book	Marking مواقع الي الموقع اضافة	

	100		30		10		 للموقع خلفیة قویة روابط اضافة
	10		5			 شھریا/  للمدونة موضوعات اضافة

Article	Submission					3	
	اإلجتماعي التواصل مواقع علي صفحاتكم وادارة وانشاء تنفیذ

	ءالالعم من المزید لجلب یومیة بوستات ونشر
Facebook	,	Google	+	,	YouTube	,	Linked	In  	

	بالسعر مدرجة غیر	بالسعر مدرجة غیر	 لسعربا مدرجة غیر

	30		20		5		 الصفحة ترتیب لرفع بالمنتدیات نشر
	15		10		1	 الصفحة ترتیب لرفع مبوبة ناتاعال نشر

 : دوریة تقاریر
 analytics	Google	 تقریر -
	البحث كلمات كفاءة تقریر -

			

	شھور 		6	شھور 			6		ھوش	 12 	 للتعاقد للشھور األدني الحد

	Get	Get	Get	) شھریا(  القیمة
	Get	Get	Get	) السابقة الشھریة القیمة الي المبلغ یضاف ( بحثیة كلمة اضافة


