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ఇంటర్నె ట్ లో డబ్బు లు 

సంపాదంచడానికి 3 మారాాలు 

 

ఇంటి దగరా నండి పార్ట ్టం జాబ్ చేస్తూ  నెలకి 7000 నండి 15000 

వరకు ఎలా సంపాదంచుకోవచుు  అనేద ఈ పుసూకంలో పూర్తూగా 

వివర్తంచడం జర్తగంద. 

 

Main Income Source    

Google Adsense, Amazon Affiliate లో వర్క్  చేయడానికి 

Students, Housewives, Retired Persons, Employees ఇలా 

ఎవరైనా వారి వారి ఖాళీ సమయాలోో చేసుకోవచ్చు . 
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డిజిటల్ మార్్క టింగ్ గురిించి తెలుసుకోబోయే మిందు నిజింగా డిజిటల్ మార్క్ టింగ్  

ద్వా రా వేల రూపాయలు లేద్వ లక్షల రూపాయలు సింపాదించవచ్చు  అలాగే  

ఇింతకుమిందు ఎవరైనా సింపాదించినవారు ఉనాా రా అని తెలుసుకుింద్విం. 

డిజిటల్ మార్్క టింగ్ ద్వా రా ఆన్లనో్ లో Google నిండి న్లకి 1000 రూపాయల నిండి కోట  

రూపాయలు వరకు సింపాదించినవారు ఉనాా రు. అలాింట వారిలో మన ఇిండియా లో  

ఉనా  మగుురి గురిించి తెలుసుకుింద్వమ.. 

 

1. WEBDUNIA.COM 

మనలో చ్చలా మిందకి ఈ వెబ్సై ట్ గురిించి తెలుసు. ఎప్పు డో ఒకప్పు డు చూసి ఉింటామ. ఈ  

వెబై్స ట్ యొక్  Income ఎింతో కిింద ఫోటోలో చూడిండి. 

 

 

Monthly Revenue: $6,809 అింటే 6809*70=4,76,600/- 
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2. TELUGUMIRCHI.COM 

 

telugumirchi.com వెబ్సై ట్ యొక్  న్ల ఇన్ మ్ లెక్ి స్త ే322*70=22,540 rupees. 

 

3. ONEINDIA.COM 

 

ఈ వెబై్స ట్ ఇన్ మ్ చూస్త ేన్లకి 25,417 dollors 

Approximatly 17 లక్షల రూపాయలు. 
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నేన ఇక్ డ కేవలిం మూడు వెబ్సై ట్ లు మాత్తమే చూపించ్చన. ఇలాింటవి కొనిా  లక్షల, కోట ో 

వెబై్స టో్ల ఉనాా యి మన దేశింలో మరియు త్రరించింలో.  

అయితే నిజానికి న్లకి వెయిి  రూపాయల నిండి కోట రూపాయల వరకు సింపాదించేవాళో్ల  

ఉనాా రు. 

ఈ ఫీల్ ్లో మీరు విజయిం సాధించ్చలింటే మాత్తిం నిజాయితీగా, ఓరుు తో నేరుు కుింటూ రని  

చేయాలి. ఖచిు తింగా ఓరుు  చ్చలా అవసరిం. ఎిందుకింటే మనిం సింపాదించ్చలనకునా  డబ్బు లు  

సింపాదించడానికి కొింత సమయిం రడుతింద. అద మీ నిజాయితీ, రనితతా ిం మీద  

ఆధారరడుతింద. 

మాకు ఈ ఫీల్ ్లో ఫి్య చర్క ఉింద అని అర థమయిి ింద ఇింకా ఈ సోదేిందుకు అనకునేలోపే అసలు  

డిజిటల్ మార్్క టింగ్  లో వర్్క  చేయడిం ఎలా అనేద చూద్వద ిం. 
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 Introduction: 

హాయ్! నేన గణరతి బూరాడ. నేన గత 4 సింవతై రాలు నిండి Digital Marketing పై రని  

చేసేునాా న. మొదటోో Part-Time గా రని చేసే్త అదనింగా కొింత డబ్బు లు  

సింపాదించ్చకునేవాడిని. Digital Marketing దా్వ రా వచిు న డబ్బు లుతో Digital Marketing  

లో విజయవింతింగా జీవితానిా  సాగిసేునా  కొింతమింద వి కేులుని కలిసి Digital Marketing  

Subject కి ఉనా  భవిశి తే తెలుసుకుని Full-Time గా రనిచేయడిం మొదలుపెటాాన. ఒక  

విధింగా చెపాు లింటే రోజుకి 2 నిండి 3 గింటలు రనిచేసేు న్లకి 25,000 నిండి 30,000 కి  

పైగా సింపాదించ్చకుింట్లనాా న. 

నేన Digital Marketing చేసుూనె పుు డు ననె  చాలామంద అడిగన గ్పశ్ె  ఏంటంటే,  

అసలు ఇంటిదగరా నండి చేయడానికి Works ఏమి ఉంటాయి. నిజంగా ఇంటి దగరా నండి  

Work చేస్తూ  డబ్బు లు సంపాదంచవచాు ? 

ఇలాింట త్రశా లనిా టకి సమాధానిం Yes అని చెరు వచ్చు . అయితే ఇక్ డ సమసి  ఏింట  

అింటే ఎలా Work చేయాలి అనేద తెలియాలి. దీనికోసిం Off-Line లో చెపేు వారు (అింటే  

Digital Marketing Trainer ని కలిసి నేరుు కోవడిం) ఎకు్ వ డబ్బు లు ఫీజు తీసుకుింటారు. 

ఫీజు సుమారు 12,000 నిండి 50,000 వరకు తెసుకుింటారు. ఉద్వహరణకు నేన కూడా ఇలా  

Training ఇసేాన. కానీ అింత డబ్బు లు పెటేవాారు చ్చలా తకు్ వ. మరి అలాింట వారికోసమే  

ఈ ప్పసకేానిా  రాశాన. 

నా అనభవానెి  అంతా ఈ పుసూకంలో Step By Step తెలుగులో క్షుణణంగా వివర్తంచాన.  

మీరు Part-Time గా గానీ Full-టమ్ గా గాని చేసుకుంటూ నెలకి కనీసం 10,000 నండి 25,000  

వరకు సంపాదంచుకోవచుు . 

Students, Housewives, Employees, Business Owners ఇలా ఎవా రైనా Work చేయవచ్చు .  

కానీ Internet వాడటిం రావాలి. ఈ రోజులోో ఇింటర్కా ట్ వాడటిం రానివారు లేరని నా  

నమమ కిం. కాబట ాఈ Work అిందరూ చేయవచ్చు . 
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 Digital Marketing అంటే ఏమిటి? 

ఇింటర్కా ట్ న ఆధారింగా చేసుకొని  ఉతు   తినేి (Products)కానీ, స్తవలన(Services)  

కానీ ఇింట ర్కా ట్ దా్వ రా ఈ త్రరించ్చనికి ర రిచ యిం చేసే్త అమమ  కాలు జ ర ర డానిా  డిజిటల్  

మార్నక టింగ్ లేద్వ ఆనెల ైన్ మార్నక టింగ్ అింటామ. ఇద Traditional Marketing కి పూరి ే 

విభినా ిం. 

 Traditional Marketing కి Digital Marketing కి మదయ  తేడా ఏంటి? 

ఇింతకు మిందు ని్య స్ పేరర్క యాడ్సై , టీవీ , రేడియోలలో యాడ్సై  ఇచేు వారు ఇవి చ్చలా . 

ఎకు్ వ ఖరుు తో కూడుకునా వి .వీటనే Traditional Marketing అింటాిం. 

కానీ ఇప్పు డు ఫేసుు క్, యూటిూ బ్, సోషల్ మీడియాల దా్వ రా యాడ్సై   

ఇసేునాా రు అింతేకాకుిండా మనిం ఎవరినైతే టార్క ుట్ చేయాలనకుింట్లనాా మో వాళ్కోి . 

మాత్తమే మన సమాచ్చరిం చేరేలా సహాయరడుతింద తకు్ వ టైమలో ఎకు్ వ మింద . 

కసమారై్క  ని రీచ్ అయిే లా చేస్తదే డిజిటల్ మార్క్ టింగ్. 

Digital Marketing చేయాలి అింటే Website ఖచిు తింగా ఉిండాలి.  

Website అింటే ఏమిట? 

మనకు ఎట్లవింట సమాచ్చరిం కావాలనాా  Google లోకి వెళ్ళి  Search చేసేామ. అప్పు డు 

మనకి కిింద ఫోటో లో చూపించినటా్లగా చ్చలా Websites కనిపసేాయి. వాటనే Websites 

అింటామ. అలాింట Website మనకి కూడా ఉిండాలి. 

ఉద్వహరణకు Pay Per Click Jobs In Telugu అని Search చేస్త ేకొనిా  త్రతేి కమైన Websites 

వచ్చు యి కిింద చూపించిన విధింగా. 

1. https://www.newlifestyle.in/pay-per-click-jobs/  

2. https://www.naukri.com/pay-per-click-telugu/  

వీటనే మనిం websites అింటామ. 

 

https://www.newlifestyle.in/pay-per-click-jobs/%20https:/www.naukri.com/pay-per-click-telugu/%20వీటినే%20మనం%20websites%20అంటాము.
https://www.newlifestyle.in/pay-per-click-jobs/%20https:/www.naukri.com/pay-per-click-telugu/%20వీటినే%20మనం%20websites%20అంటాము.
https://www.newlifestyle.in/pay-per-click-jobs/%20https:/www.naukri.com/pay-per-click-telugu/%20వీటినే%20మనం%20websites%20అంటాము.
https://www.newlifestyle.in/pay-per-click-jobs/%20https:/www.naukri.com/pay-per-click-telugu/%20వీటినే%20మనం%20websites%20అంటాము.
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 మనలో చాలా మందకి తలెతేూ గ్పశ్ె , డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ ఎవరు చేయొచ్చు ,  

 

ఎవరికి ఉరయోగిం, అసలు నేన అరుుడునా అని.ఇద ఎవరైనా చేయొచ్చు  .  

 

విద్వి రుథలు ఐతే దీనేా  కెరీర్క గా తీసుకోవచ్చు , మీరు ఆత్లెడీ జాబ్ లో ఉనా టయోితే  

 

పార్క ాటైిం గా చేసుకోవచ్చు , లేక మీ సింత బిజిన్స్ ని త్రమోట్ చేసుకోవచ్చు  ఇలా. 

 

చ్చలా విషయాలోో మీకు డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ ఉరయోగరడుతింద కానీ డిజిటల్ . 

 

మార్క్ టింగ్ లో కొనిా  మోడ్యి ల్ై  ఉనాా యి అిందులో మీ టాలెింట్ కి ఏద రిలేటెడ్స . 

 

గా ఉింట్లిందో అద చేస్త ేమీరు కూడా న్లకి వేలలోో సింపాదించ్చకోవచ్చు . 

 

మరి ఈ డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ లో ఉనా  రక రకాల రదధతలేింట ?  

డిజిటల్ మార్్క టింగ్ చేయాలింటే... ఏమేమి నేరుు కొని ఉిండాలి? 
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 Digital Marketing లో రకాలు  

Digital Marketing లో చ్చలా రకాల components ఉనాా యి. కానీ ఖచిు తింగా ఈ 8 Components  

గురిించి నేరుు కోవాలి. మిగతా అనాి  Components కూడా తెలుసుకోవాలి. 

 

 Content Marketing 

 

 Search Engine Optimization (SEO) 

 

 Search Engine Marketing (SEM) 

 

 Social Media Optimization (SMO) 

 

 Social Media Marketing (SMM) 

 

 E-Mail Marketing 

 

 Google Analytics 

 

 Video Marketing 

 

Content Marketing: 

Content marketing ర్కిండు రకాలు. 1. Informative, 2. Entertainment. 

ఒక Website న రూపిందించ్చకుని ఆ వెబ్సై ట్ ద్వా రా మనకి తెలిసిన Information ని కానీ,  

Entertainment కి సింబిందించిన వారలేు కానీ రాయడానాి  Content marketing అింటారు. 

ఉద్వహరణకు: 

Informative Website: https://newlifestyle.in 

ఈ Website లో ఆరోగి ిం, అిందిం, నీతి కథలు, ప్పసకేాలు, పార్క ాటైమ్ ఉదోి గాలు, టెకాా లజీ,  

మొదలగు వాటగురిించి Articles రాసేారు. మన ఈ ప్పసకేింలో పూరిగేా Content Marketing లో ఎలా  

విజయిం సాదించ్చలి అని నేరుు కోబ్బతనాా ిం. 

https://newlifestyle.in/
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Entertainment Website: https://telugu.samayam.com/ 

Entertainment websites అింటే Movie Reviews, Gossips, Cinema Updates ఇలాింటవి. 

 

https://telugu.samayam.com/
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Search Engine Optimization (SEO): 

SEO గురిించి తెలుసుకునే మిందు Search Engine అింటే ఏింటో తెలుసుకోవాలి. మనకి ఏ  

సమాచ్చరిం కావాలనాా  Google లోకి వెళ్ళి  Search చేసేామ. అవునా? అయితే మనిం మిందుగా  

చెప్పు కునా టో్ల మనిం వేట గురిించి అయితే Search చేసేామో వాటకి సింబిందించిన Websites  

మాత్తమే మనకి కనిపసేాయి. అలా వచేు టప్పు డు కొనిా  లక్షల Website లు వసేాయి. 

 

కానీ మనిం మొదట పేజీలో వచిు నవి మాత్తమే ఎక్ు వగా చూసేామ. 2 పేజీ, 3 పేజీ కి వెళి్ డిం  

కూడా చ్చలా తక్ు వ. అప్పు డు మొదట పేజీలో ఉనా  Websites మాత్తమే ఎక్ు వ పాప్పలర్క  

అవుతాయి. ఆ విధింగా మన Website న కూడా మొదట పేజీలోకి తెచ్చు కోవడానికి చేస్త  

Optimization నే Search Engine Optimization అింటామ. 

Pay per click jobs in telugu అని Search చేయగానే నా Website వచిు ింద. చూసారుగా. 

Search Engines అంటే google.com, bing.com, yahoo.com 

SEO చేయడిం అనేద Search Engines యొక్  Rules త్రకారిం మన Website న Optimization  

చేయాలి. ఈ Search Engines అనేవి 200 factors న base చేసుకుని Website న rank చేసేాయి. 
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200 factors మనిం దృష్టలాో పెటా్లకోలేమ్ కాబట,ా కొనిా  మఖి మైన వాట గురిించి తెలుసుకుింద్విం. 

SEO లో మరలా 2 రకాలు ఉనాా యి: 

 On Page SEO 

 Off Page SEO 

On Page SEO: On Page SEO మొతిేం Website నిరామ ణిం పై ఆధారరడుతింద. అిందులో  

మఖి మైన వాట గురిించి తెలుసుకుింద్విం. 

 Website name: మనిం సెలెక్ ాచేసుకునే Website (Domain) name మనిం ఎించ్చకునే  

 

Category కి Suit అయిే లాగా చూసుకోవాలి. ఉద్వహరణకు మీరు Health topics మీద  

 

మొదలుపెటాాలి అనకుింటే మీ వెబ్ సైట్ name లో Health అనే రదిం ఉిండేలా  

 

చూసుకోవాలి. (Ex: www.health.com) 

 

Domain name 10 అక్షరాలు కింటే తక్ు వ ఉిండేలా చూసుకోవాలి. 

 

 Keyword: ఈ Keyword అనేద చ్చలా మఖి మైన role పోసిసేుింద. ఎవరైనా వారికి  

 

అవసరమైన సమాచ్చరిం కావాలనా ప్పు డు Google లో keyword తో సర్కు  చేసేారు. ద్వని  

 

త్రకారిం Google వెతికి వారికి చూపసేుింద. అిందుకే మన Website name అనేద మనిం  

 

తీసుకునే Category కి match అయేి లా చూసుకోవాలి. 

 

Title Keyword: మనిం రాస్త Article మొతేానాి  Represent చేస్తలా Title ఉిండాలి. 

 

ఉద్వహరణకు మనిం Google లో Make Money Online అని Search చేశామ అనకోిండి,  

 

అప్పు డు Google ఆ Keyword (Make Money Online అనే రద్వనిా  Keyword అింటామ) తో  

 

Title ఉనా  వెబ్సై ట్ లన మిందు చూపసేుింద. మీరు ఈ కిింద image లో చూడవచ్చు . 
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 H1, H2, H3 Tags: Description రాస్తటప్పు డు ఈ H1, H2, H3 Tags న వాడేలా చూసుకోవాలి. 

 Keyword Density: మనిం ఒక Article రాస్తటప్పు డు ఆ Description లో మొతిేం ఎనాి    

 Keywords ఉనాా యి, అిందులో ఎనిా  keywords మరలా repeat అయిా యి అనేద   

 చూసుకోవాలి. ఒకే keyword ఎక్ు వ సారోు రాకుిండా చూసుకోవాలి. ఉద్వహరణకు మనిం  

 Online jobs గురిించి ఒక 300 words ఉనా  article రాస్త ేonline jobs అనే రదిం 5% కింటే   

 తక్ు వ ఉిండేలా చూసుకోవాలి.  

 Hyper Link: మన వెబ్ సైట్ లో ఒక Article రాసేునా ప్పు డు అదే Article లో మన ఇింకొక  

 Article కి సింబిందించిన link న link చేయాలి. Article ఎలా post చేయాలి అని  

 తెలుసుకునేటప్పు డు దీని గురిించి తెలుసుకుింద్విం. 

 Meta Tag: Title Tag మరియు Meta Tag ర్కిండు same ఉింటాయి. 

 Meta Description: Article writing procedure తెలుసుకునేటప్పు డు చూద్వద ిం.  
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 Content Quality: మనిం రాస్త Article న user కి అర దమయేి లా రాయాలి. Article length  

 

ఎింతైనా ఉిండొచ్చు . కానీ మనిం దేని గురిించి అయితే Article రాసేునాా మో, ద్వనికి  

 

సింబిందించిన పూరి ేసమాచ్చరిం ఇవా గలగాలి. మన content లో topic related photos,  

 

Videos కూడా పెటనాటెలతోే user మన website లో ఎక్ు వ సమయిం ఉింటాడు. దీని వలన  

 

కూడా మన వెబ్ సైట్ తా రగా rank అవుతింద. కానీ ఒకే article మీద Part1, Part2 లాింట  

 

Headings రాకుిండా ఒకే Article లో పూరి ేసమాచ్చరిం ఉిండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేల అలా  

 

చేస్త ేSearch Engines మన content ని Duplicate గా తీసుకుని Search Results లో  

 

చూపించదు. 

 

వేరే Website లో content న copy చేయకూడదు. 

Off-Page SEO: Off Page SEO మొతిేం Link Building మీద ఆధారరడి ఉింట్లింద. కొనిా   

సింవతై రాలకు మిందు Google కేవలిం Keyword న టార్క ుట్ చేసి మాత్తమే rank ఇచేు ద.  

ఇప్పు డు కొనిా  updates వచ్చు యి. వేరే వెబ్ సైట్ లో మన వెబ్ సైట్ లిింక్ న post చేసినప్పు డు  

అక్ డ నిండి మన వెబ్ సైట్ కు ఎనాి  లిింకై్  వసేునాా యి అనేద చూసేుింద. కాబట ావేరే వెబ్  

సైట్ నిండి మన వెబ్ సైట్ కి readers న తీసుకురావడానిా  Link Building అింటామ. లిింక్ బిలిి్ంగ్  

మొతిేం Off-Page SEO లో చేసేామ. ఇక్ డ కొనాి  జాత్గతలేు కూడా తీసుకోవాలిై  ఉింట్లింద. 

మిందుగా తెలుసుకోవాలైి ింద Back Link అంటే ఏమిటి? 

Back Link: ఒక వెబ్ సైట్ నిండి ఇింకొక వెబ్ సైట్ కి user రావడానాి  Back link అింటారు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website 1 

మన సైట్ 

లిింక్  

మన Website 

----------------- 
      Back Link 
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Content కాా లిటీ ఉింటే Reader కి నచిు నటో్ల ఉింటే, అప్పు డు ఆ వి కి ేమన content/article న  

 

Social Media లో షేర్క చేసేారు. ద్వని వలన మన website కి Readers పెరుగుతారు. అప్పు డు Google  

 

మన content లో కాా లిట ఉింద అని బావిించి మన వెబ్ సైట్ న rank చేసేుింద. 

 

ఎప్పు డు కూడా గూగుల్ నేరుగా వేరే వెబ్ సైట్ లో back links పెటమాని చెరు దు. మించి  

 

సమాచ్చరానిా  readers కి అిందజేస్త ేAutomatic గా వెబ్ సైట్ rank అవుతింద అని చెపే్పింద. 

 

Link Building చేసేునా ప్పు డు తీసుకోవాలైి న జాత్గతలేు: 

 

 Spam website లలో మన వెబ్ సైట్ లిింకై్  లన పెటకాూడదు (ఉద్వహరణకు: మన వెబ్సై ట్ 

ఆరోగిా నికి సింబిందించినద అనకోిండి, మన వెబై్స ట్ కి టెకాా లజి వెబ్సై ట్ నిండి లిింకై్  

ద్వా రా reader వస్త ేSpam అని తీసుకుింట్లింద. అదే ఇింకొక ఆరోగిా నికి సింబిందించిన 

వెబై్స ట్ నిండి మన వెబై్స ట్ కు వస్త ేతా రగా rank చేసేుింద). 

 

 వేరే website ఓనర్క కు డబ్బు లిచిు  links build చేయకూడదు. 

 

 ఒకేసారి ఎక్ు వ లిింకై్  పెటకాూడదు (Bulk లో Link build submission చేయకూడదు). 

 

 ఆన్లనో్ లో కొనాి  fake వెబై్స ట్ లు ఉింటాయి, free గా link build చేసేామని మన వెబ్సై ట్ లిింక్ 

న ఇవా మింటారు. అలా ఇచిు నప్పు డు ఒక్  నిమశింలో 100 కి పైగా link submission 

చేసేారు. అట్లవింట వాటని నమమ వదుద. ఇలా చేస్త ేమన వెబ్సై ట్ rank రడిపోతింద. 

 

Important Methods: 

 

 Social Sharing 

 Forums Posting 

 Video Marketing 

 Reviews 

 Questions & Answers 

 Image Sharing 

 Directories Submission 

 Article Submission 

 Classifieds 

 Guest Posting 

 Slides Sharing 
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Search Engine Marketing (SEM): 

 

Search Engine Optimization కి Search Engine Marketing చినా  తేడా అింతే. SEO ద్వా రా ఒక్   

 

రూపాయి కూడా ఖరుు  పెటకాుిండా Free Traffic న తెచ్చు కోగలుగుతమ. కానీ కొించెిం సమయిం  

 

రడుతింద. దీనినే Organic Traffic అింటామ. 

 

SEM అింటే డబ్బు లు ఇచిు  మన వెబ్ సైట్ కు Traffic న తెచ్చు కుింటామ. Google Ads. Google  

 

లో Ads ఇవా డానికి Google Adwords న ఉరయోగిసేామ. ఈ Ads ఇవా డిం ద్వా రా మన topic కి  

 

Related గా Keyword ఉరయోగిించి Search చేసేారో వారికి మిందుగా మన వెబ్ సైట్ కనిపించేలా  

 

చేసేుింద. Ads పెటడాిం వలన వచిు న Traffic న Paid Traffic అింటామ. 

 

 

 
 

మన Website తా రగా పాప్పలర్క అవాా లి అింటే SEM న ఉరయోగిించి Traffic న తెచ్చు కోవచ్చు .  

 

కానీ SEO ద్వా రా వచిు న Traffic వలన భవిశి తేలో ఎక్ు వ లాభాలు ఉింటాయి. కాబట ాఎక్ు వ  

 

శాతిం SEO చేయడానికి సమయానిా  కేటాయిించిండి.  
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Social Media Optimization (SMO): 

 

మన website న Social Media లో promote చేయడానిా  Social Media Optimization అింటారు.  

 

సోషల్ మీడియా వెబ్సై టో్ల గురిించి మీకు తెలిసిిందే. మీ కోసిం కొనాి  వెబ్సై ట్ లు ఇక్ డ ఇచ్చు న  

 

చూడిండి. అిందులో మీకు ఎనిా  తెలుసో ఒక సారి చూసుకోిండి. 

 

1. Facebook 

 

2. Twitter 

 

3. Instagram 

 

4. Whatsapp 

 

5. Linkedin 

 

6. Google plus 

 

7. Pinterest 

 

8. Reddit 

 

9. Hike 

 

10. Tumbler 

 

11. Talk fever 

 

మనిందరికీ బాగా తెలిసిింద మరియు బాగా పాప్పలర్క అయిన Facebook ద్వా రా ఎలా promote  

 

చేయాలో తెలుసుకుింద్విం. Facebook ద్వా రా promote చేయడానికి ర్కిండు మారాు లు ఉనాా యి. 

 

Facebook Page & Facebook Group. FB లో ఒక Page create చేసుకుని మన వెబ్ సైట్ న promote  

 

చేసుకోవచ్చు . మనిం create చేసిన page లో ఏదైనా post పెటనాటెలతోే FB మన post న ఆ topic పైన  

 

Interest ఉనా వారికి కనబడేలా చేసేుింద. వారికి ఆ post నచిు తే Like చేసేారు, Like చేయడిం వలన  

 

తరువాత మనిం ఏ post పెటనా లైక్ చేసిన వారికి Reach అవుతింద. మన పోస్ ాఅిందరికీ  

 

ఉరయోగకింగా ఉింటే Share చేసేారు. షేర్క చేయడిం వలన ఎక్ు వ మిండి మన post న చూసేారు.  
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Create FB Page: 
 

Facebook లోకి Login అయిన తరువాత menu bar లో Create అని కనిపసేాద, Create పైన కికో్ చేసి  

 

Page పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 
 

ఆ తరువాత Business or Brand / Community or Public figure అని కనిపసేుింద. అిందులో ఒకట  

 

select చేసుకుింటే Page name, Category అడుగుతింద. అక్ డ మీ website topic కి related గా  

 

ఉిండేలా చూసుకోిండి. 
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Continue పైన కికో్ చేస్త ేProfile Photo Select చేసుకుని మీ వెబ్ సైట్ కి related ఫోటో న పెటిాండి.  

 

ఆ తరువాత Cover Photo Select చేసుకోమని అడుగుతింద. Cover photo కూడా మీ వెబ్ సైట్ క  

 

సరిరడే ఫోటోన అపోోడ్స చేయిండి.  
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Cover Photo అపోోడ్స చేస్త ేFB page ర్కడీ అయిపోయినటే.ో 
 

ఇప్పు డు మీ FB Page లో మీ వెబ్ సైట్ లో ఉిండే Content న పోస్ ాచేసి, ఆ ఆరికాల్ యొక్  లిింక్  

 

పెడితే FB నిండి మీ వెబ్ సైట్ కు Readers Re-Direct అవుతారు. 

 

Create FB Group: 

 

FB Page Create చేసినటో్లగా Create పైన కికో్ చేసి Group పైన కికో్ చేసి Group Name ఇవాా లి, Group  

 

లో Friends ని add చేయాలి. అింతే FB Group ర్కడీ. ఇప్పు డు మీ group లో ఎవరైనా పోస్ ా 

 

చేసుకోవచ్చు . అలాగే మీ వెబ్ సైట్ లిింకై్  కూడా మీ Group లో పోస్ ాచేస్త ేఅిందరూ చూసేారు. 

 

TIP: మీరు కూడా వేరే వాల ోGroup లో join అవాా లి, ఏ Group లో join అవాా లి అనకుింట్లనాా రో  

 

వారికి request పెటాాలి, వారు మీ request ని చూసి accept చేస్త ేమీరు కూడా వాల ోGroup లో మీ వెబ్  

 

సైట్ లిింకై్  పోస్ ాచేయవచ్చు . ఎక్ు వ మింధ ఉనా  group లలో join అవా ిండి. మీ వెబ్ సైట్ కి  

 

ఎక్ు వ మింద Visitors వసేారు. రోజూ 5 కొత ేgroup లలో చేరడానికి త్రయతాి ించిండి. 
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Social Media Marketing (SEM): 

 

SMM అింటే Social Media లో Pay చేసి మన వెబ్ సైట్ న Promote చేసుకోవడానిా  Social  

 

Media marketing అింటామ. 

 

మనిం Facebook వాడుతనా ప్పు డు Sponcered Ad అని చూసేా ఉింటామ. వీటనే FB Ads  

 

అింటామ. ఇిందులో మఖి ింగా 3 రకాల Ads ఉింటాయి. 

 

1. Awareness 

 

2. Consideration 
 

3. Conversion 

 

ఈ Ads పెటాాలి అింటే https://www.facebook.com/business/ వెబ్ సైట్ న Visit చేసి Right side  

 

Corner లో Create Ad పైన కికో్ చేస్త ేకిింద ఫోటోలో చూపించినటో్లగా వసేుింద. మీకు ఏ టైప్ Ad  

 

కావాలో select చేసుకుని డబ్బు లు pay చేసి Ad ఇవా వలిసి ఉింట్లింద. 

 

 
 
 

ఇింకా సులభింగా Ads పెటాాలి అనకుింటే మన FB page లో post చేసిన లిింక్ కిింద Boost Post  

 

అని ఉింటాద. అక్ డ కికో్ చేసి ఒక Ad కి ఎింత పెటాాలి అనకుింట్లనాా రు, ఎనిా  రోజులు ఇవాా లి  

 

అనకుింట్లనాా రు అని select చేసుకుని money pay చేస్త ేమీ Ad display అవుతింద. 
 

https://www.facebook.com/business/
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E-Mail Marketing: 
 

ఈమెయిల్ మార్క్ టింగ్ అనగా మనిం తరచూ ఉరయోగిించే మెయిల్ై  కి ఒక కింపెనీ ఇనఫ రేమ షన్  

 

కానీ, త్బాిండ్స త్రచ్చరానికి గానీ, కొత ేవిషయాల గురిించి, మన కసమారకోి సమాచ్చరానాి  మెయిల్  

 

ద్వా రా చెరు డానిా  ఈ మెయిల్ మార్్క టింగ్ అింటారు ఇద కొనాి సెకిండ ోకాలింలో కసమార్క కి . 

 

నేరుగా చేరిపోతింద అింతేకాక కసమార్క అభిత్పాయాలన ., సిందేహాలన నేరుగా తెలుసుకోవచ్చు .  

 

ఈ.మెయిల్ మార్్క టింగ్ ద్వా రా కసమార్క కి మరిింత చేరువయేి  అవకాశిం ఉింట్లింద- 
 
 
 

Google Analytics: 

 

Google Analytics గురిించి చెపాు లింటే మన వెబై్స ట్ ని ఎింత మింద చూసేునాా రు, ఎక్ డ నిండి  

 

చూసేునాా రు, ఏ Content న ఎక్ు వగా చూసేునాా రు ఓల చెప్పు కుింటూ పోతే మన వెబ్ సైట్  

 

గురిించి పూరి ేసమాచ్చరానాి  తెలిపేదే ఈ Google Analytics. Practical గా వెబ్ సైట్ Create చేశాక  

 

చూద్వద ిం. 

 

 

 

ఇరు టవరకు అసలు డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ అింటే ఏమిట, ఎనిా  రకాలు, Digital media కి  

 

Traditional media కి మది  తేడా ఏింట, ఇలా ఒక brief information న తెలుసుకునాా ిం. 

 

మనిం డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ చేయాలి అింటే మనకి ఒక వెబ్ సైట్ కావాలని అర థిం అయిింద.  

 

ఇప్పు డు Practical గా ఒక వెబ్ సైట్ న ఎలా Create చేయాలి, Google Adsense నిండి డబ్బు లు  

 

ఎలా సింపాదించ్చలి అనేద చూద్వద ిం.   
 

మిందుగా మనిం ఎలాింట website మొదలుపెటాాలి అనకుింట్లనాా మ అనేద  

 

నిర ణయిించ్చకోవాలి. దీనికోసిం  Website Category ని ఎలా select చేసుకోవలో చూద్వద ిం. 
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 Website Category Select చేసుకోవడం తెలుసుకుందం: 
 

మిందుగా చెపు నటో్ల ఒక వెబ్ సైట్ మొదలుపెటాాలి అింటే, మనకు ఏ Topics పైన ఆసకి ేఉిందో  

 

తెలుసుకోవాలి. మనకి Health Topics గురిించి Interest ఉింద్వ, Entertainment topics పైన Interest  

 

ఉింద్వ, Technology పైన Interest ఉింద్వ, Food topics పైన Interest ఉింద్వ, ఇలా మనకి ఏ  

 

Category (Topics) పైన Interest ఉింటే ఆ Category నే ఎించ్చకోవాలి. ఎిందుకింటే ఆసకి ేఉనా   

 

Topics మీద వెబ్ సైట్ చేస్త ేతా రగా Success అవా డానికి అవకాశిం ఉింట్లింద. 

 

మనిం ఎించ్చకునా  అదే Category కి సింబిందించి మనకింటే మిందే చ్చలా వెబ్ సైట్ లు  

 

ఉింటాయి. కానీ మనిం Reader కి ఇచేు  Content బాగుింటే వాలకోింటే మనమే మిందు విజయిం  

 

సాదించవచ్చు . మీరు ఎించ్చకునా  Category పైన మించి రటా్ల సింపాదించికోిండి. 

 

మనిం ఎించ్చకునే Category ని బట ామన వెబ్ సైట్ Success అవా డానికి కొింత సమయిం  

 

రడుతింద. త్రతిరోజూ మన వెబ్ సైట్ లో Content రాసే్త ఉిండాలి. మీ కోసిం కొనాి  రకాల  

 

Categories కిింద పిందురరిచ్చన. మీకు ఇిందులో ఏదైనా నచిు తే ఆ Category ని తీసుకుని వెబ్  

 

సైట్ మొదలుపెటిాండి. ఒక వేల మీకు సింతింగా ఎధైన ఐడియా ఉింటే ద్వనిపైనే వెబ్ సైట్  

 

మొదలుపెటిాండి. నేన చెపు నవే చెయిా లి అని ఏమి లేదు. 
 
 

గూగుల్ డేటా త్రకారిం ఇప్పు డు తెలుగులో ఎక్ు వ మింద జనాలు సెర్కు  చేసేునా  టాపకై్   

 

కేటగిరీలు  ఏింటో తెలుసా? 

 

ఈ కిింద లిస్ ాఇచ్చు న ,మరి మీ బోాగ్ వీటలో ఏదయినా కేటగిరీలో ఉిందొ లేదో చూసుకోిండి. 

 

వీటలో మీ బోాగ్ టాపక్  లేకపోయినా కింగారురడకిండి. 

 

ఆన్ లైన్ లో తెలుగులో జనాలు సెర్కు  చేయటిం ఇప్పు డే మొదలయిింద. 

 

కొదదగా టైిం రటనాా  మీ టాపక్ కూడా  పాప్పలర్క అయేి  ఛానై్  లు చ్చలా ఎక్ు వ. 
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Currently Top Topic Categories searching in Telugu language according to Google: 

 Arts 

 

 Entertainment 

 

 Computers 

 

 Electronics  

 

 Jobs 

 

 Education 

 

 Business Ideas 

 

 Industrial 

 

 News 

 

 Media (Photos & Videos) 

 

 Publication 

 

 Health Related 

మరికొనిా  మీకోసిం: 

 Moral Stories 

 

 Love Stories 

 

 Foods 

 

 Interview Tips 

 

 Fitness 

 

 Investments 

 

 Yoga & Meditation 

 

 Spiritual 
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మీరు ఏ Category తీసుకునాా  Content న English లోనే రాయాలని Rule ఏమి లేదు. తెలుగు కూడా  

 

రాసుకోవచ్చు . కానీ వీలైనింత వరకు English లో రాయడానికి త్రయతిా ించిండి. ఎిందుకు ఈ  

 

విషయిం చెపే్పనాా  అింటే మనిం తెలుగు కింటెింట్ రాసినప్పు డు ఎక్ు వ మింద మన తెలుగు  

 

రాష్ట్రాలకి సింబిందించిన వారే చదువుతారు, కానీ ఇింగ్లషో్ లో రాయడిం వలన త్రరించిం లో  

 

ఎక్ డివారైనా చదవే అవకాశిం ఉింట్లింద. 

 

మీకు ఒకవేల ఇింగ్లషో్ పెదదగా రాకపోయినటెలతోే తెలుగులోనే రాయిండి, అింతే కానీ ఇింగ్లషో్ లో రాసి  

 

తప్పు లు ఉనాా యింటే మన వెబ్ సైట్ వెనక్ి  వెళ్ళపోోతింద. 
 
 

 Domain Name అంటే ఏమిటి? 

 

ఇింతవరకు మనిం మాటోాడుకునా  Website name నే Domain name అింటామ. 

 

ఉద్వహరణకు కొనాి  చూద్వద ిం: 

 

www.newlifestyle.in 

 

www.telugupeople.org 

 

www.smarttelugu.com 

 

www.tupaki.com 

 

www.justdail.com 

 

www.sakshi.com 

 

www.eenadu.net 

 

ఇప్పు డు అర థమైింద కద్వ డొమైన్ నేమ్ అింటే ఏమిటో.. మరి Sub-Domain అింటే ఏమిటో  

 

తెలుసుకొింద్విం. ఇదువరకే మీకు వీట గురిించి తెలిస్త ేSkip చేస్తయిండి. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.newlifestyle.in/
http://www.telugupeople.org/
http://www.smarttelugu.com/
http://www.tupaki.com/
http://www.justdail.com/
http://www.sakshi.com/
http://www.eenadu.net/
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 Sub-Domain అంటే ఏమిటి? 

 

మన Website ఒక News website అనకుింద్విం. మనిం త్రతిరోజూ News రాసేునాా ిం. అయితే మన  

 

వారలేు తెలుగులో ఒక పేరుతో, ఇింగ్లషో్ లో ఒక పేరుతో రాయాలి అనకుింటే మన website న  

 

ర్కిండు విధాలుగా విభజిించ్చకోవచ్చు . కొనాి  website లన కిింద ఇచ్చు న చూడిండి. 

 

www.telugu.samayam.com  -  www.malayalam.samayam.com 

 

www.smarttelugu.com  - www.teachable.smarttelugu.com 

 
 

 Hosting అంటే ఏమిటి? 

 

Hosting అింటే మనిం ఎించ్చకునా  Category పైన రాయబోతనా  Content న Store  

 

చేసుకోవడానికి ఉరయోగరడేద. సులభింగా చెపాు లింటే మన Data న Save చేసుకునే Server. 
 

Web Hosting లో మరలా 3 రకాలు ఉనాా యి. 

 

1. Shared Web Hosting, 2. Virtual Private Server, 3. Dedicated Web Server 
 

Shared Web Hosting: ఒక పెదద Server లో కొనాి  భాగాలు విభజిసేారు. అిందులో ఒక భాగానాి  మనకు  

 

కేటాయిసేారు. ద్వనిని మాత్తమే మనిం ఉరయోగిించ్చకోవాలి. 
 

Virtual Private Server (VPS): ఒక Server ని కొనాి  భాగాలుగా మాత్తమే విభజిసేారు, అిందులో మనకు  

 

కావలిై న Software న ఉరయోగిించ్చకోవచ్చు . 

 

Dedicated Web Server: ఇిందులో పూరి ేserver న మనకే ఇసేారు. మనకి నచిు నటో్లగా వాడుకోవచ్చు .  

 

ఎట్లవింట Conditions ఉిండవు. 

 

మనిం వెబ్ సైట్ మొదలుపెటడాిం starting కాబట ాShared Web Hosting తీసుకుింద్విం. 

 

గమనిక: ఇపు టి నండి Practical గా Workout చేయండి. మీకు సంతంగా ఒక వెబ్సి ట్  

 

తీసుకోండి, దనిపైన Experiment చేయండి. అపుు డే ఈ Field లో మంచిగా విజయం  

 

స్తధంచగలరు. మందు నేరుు కుని తరువాత చేదద ం అనకుంటే మీకు ఎపు టికీ రాదు. ఈ  

 

Subject కేవలం చేస్తూ  నేరుు కుంటే, నేరుు కుంటూ డబ్బు లు సంపాదంచవచుు .  

http://www.telugu.samayam.com/
http://www.malayalam.samayam.com/
http://www.smarttelugu.com/
http://www.teachable.smarttelugu.com/
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 Domain Name Select చేయడం ఎలా? 

 

మనిం ఇింతకు మిందు SEO గురిించి తెలుసుకునాా ిం. మన Website కి ఎక్ు వ మింద Readers  

రావాలి అింటే SEO చేయాలి అని. SEO అనేద Website name తీసుకునా ప్పు డు నిండే  

మొదలుపెటాాలి. 

మన website name ఎలా ఉిండాలి అింటే మనిం ఎించ్చకునే Category కి match అయేి లా  

ఉిండాలి. మన website name చూడగానే మన కింటెింట్ దేనిగురిించో అర థమైపోవాలి. ఉద్వహరణకు  

మన website health కి సింబిందించినద అయితే  

www.health.com, www.kidshealth.org, www.onlinemyhealth.com 

మనిం ఎక్ు వశాతిం Category name న website name లో ఉిండేటటో్ల చూసుకోవాలి. ఇింకొక  

విషయిం ఏింట అింటే, website name 10 అక్షరాలు కింటే మిించకుిండా చూసుకోవాలి. మన  

Website కి ఒక్ సారి Reader వచ్చు రింటే మన website name గురేుపెటా్లకునేలా ఉిండాలి. 

Website name తరువాత చివరిలో .com, .net, .in .org, ఇలా చ్చలా ఉింటాయి. వీటనే Extension  

అింటాిం. వీటలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు . కానీ ఎక్ు వమింద అనకునేద .com ఉింటే తా రగా Success  

అవుతాద అనకుింటారు. అసలు నిజానికి అలా ఏమి ఉిండదు. Success అనేద మన Content మీద  

ఆధారరడి ఉింట్లింద. ఈ విధింగా మన వెబ్ సైట్ కు సరిరడే domain name న తీసుకోవాలి. 

ఒకవేల మనిం తీసుకుింద్విం అనకునే domain name ఇింతకమిందే వేరే ఎవరో తీసుకునాా రు  

అనకోిండి, ద్వనికి related గా ఉిండే name న తీసుకోిండి. ఉద్వహరణకు: health.com అనే domain  

name తీసుకుింద్విం అనకోిండి అద already ఉింద కాబట ాnot available అని చూపసేాద. వెింటనే  

ద్వనికి related గా ఉిండే health4u.com, health.in, healthylife.com, ourhealth.com అనో, ఇలా ఏదో  

ఒకట ఎించ్చకోవాలి. 

ఇప్పు డు domain name తీసుకోవడానికి మించి Platforms ఏింటో చూద్వద ిం.  
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 Domain name కొనడానికి మంచి Platforms?  

Domain Name కొనడానికి చ్చలా websites / platforms ఉనాా యి. కానీ Domain name  

తీసుకునేటప్పు డు కొనాి  జాత్గతలు ఖచిు తింగా తీసుకోవాలి. ఎిందుకింటే మనిం తీసుకునా   

Domain అనేద మన ఇింట చిరునామా లాింటద. అద correct గా ఉిండాలి, మరియు Secure గా  

ఉిండాలి. లేకపోతే దొింగలు రడతారు. Online లో కాబట ాHackers బారిన రడకుిండా చూసుకోవాలి.  

నేన ఇక్ డ కొనిా  Platforms చెపేాన అిందులో ఏదో ఒకట select చేసుకోిండి. 

 https://godaddy.com  

 https://www.namecheap.com/  

 https://www.bluehost.in/ 

 https://www.bigrock.in/ 

 https://www.hostgator.in 

పైన చెపు న వాటలో ఏద ఎించ్చకునా  పెదద సమసి  ఉిండదు. వీటలో మనకి domain transfer  

చేసుకునే అవకాశిం ఉింద. Domain transfer అింటే మనిం ఒక platform నిండి domain  

తీసుకునాా క ఏదైనా సమసి  ఉనా , customer support సరిగాు  లేకపోయిన మనిం ఇింకో Platform  

లోకి మారుు కోవచ్చు . 

 Domain name కొనడం ఎలా? 

ఇప్పు డు Domain name కొనడిం ఎలాగో చూద్వద ిం. నేన మీకు GoDady లో చూపసేాన. ఎిందుకింటే  

నేన చూసిన వాటలో అనిా టకింటే GoDaddy కొించెిం బెటర్క అనిపించిింద. అిందుకే మీకు  

ఇిందులో Domain ఎలా కొనలో చెపే్పనాా . 

మిందుగా godaddy.com ఓపెన్ చేయిండి. (మీరు వేరే bigrock.in, hostgator.in, namecheap.com,  

etc., వాటలో తీసుకోవచ్చు .) 

 

 

 

 

 

https://godaddy.com/
https://www.namecheap.com/
https://www.bluehost.in/
https://www.bigrock.in/
https://www.hostgator.in/
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ఇప్పు డు మనకి కావలిసిన domain name న Search box లో type చేసి Search Domain పైన కికో్  

చేస్త ేAvailable names అనాీ  కనిపసేాయి. 

ఉద్వహరణకు: మనకి Movie Reviews కి సింబిందించిన domain కావాలింటే  

telugumoviereviews.com అనే domain name ని type చేసి search చేయిండి. ఈ domain name  

మనిం కావాలి అనకునాా ిం కానీ, telugumoviereviews.com is taken అని చూపసేుింద. అింటే  

ఇింతకుమిందు వేరే ఎవరో ఆ domain న తీసుకునాా రు. కాబట ాrelated domain names న  

కుడివైప్ప సైడ్స లో చూపసేుింద. వాటలో మనిం ఏదైనా ఎించ్చకోవచ్చు .  telugumoviereviews.com  

కోసిం వెతికామ.. లేదు, .com లేకపోయినా .in, .info, .org ఇలా వేరే extension ఉనాా  తీసుకోిండి.  

అలా తీసుకునాా  ఏమి ఇబు ింద ఉిండదు.  

ఒక్ొ క్  సమయింలో మనిం search చేసిన domain ఉనా రు టకీ అద premium domain కావచ్చు .  

అలాింటప్పు డు ఆ domain cost ఎక్ు వ ఉింట్లింద. అట్లవింట వాటని తీసుకోవాలిై న అవసరిం  

లేదు. వేరే వాళ్లి  ఆ domain ని తక్ు వ ధరకి కొని ఎక్ు వ ధరకి అమమ తింటారు. 
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ఇప్పు డు మనిం telugumoviereviews.in available ఉింద కాబట,ా ఈ domain ని తీసుకుింద్విం.  

ఒకవేల మీకు .com domain కావాలనకుింటే ఇింతకుమిందు లాగే వేరే name తో search చేయిండి.  

telugumoviereviews.in 149.00 అని ఉింద. ర్కిండు సింవతై రాలకి తీసుకుింటే ఆ ఆఫర్క వరిసేేుింద.  

రక్ న Add to Cart అని కనిపసేుింద కద్వ ద్వనిపైన కికో్ చేయిండి. 
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Add to Cart పైన కికో్ చేయగానే Cart లో add అయిపోతింద. తరువాత Continue To Cart అనే  

Option వసేుింద ద్వని కికో్ చేయాలి. 

ఇక్ డ extra గా కొనాి  Features ని చూపసేారు అవి కావాలనకుింటే Select చేసుకోవచ్చు . కానీ వాటకి  

Extra money pay చేయాలిై  ఉింట్లింద. ఇప్పు డు మనిం Beginner stage లో ఉనాా ిం కాబట ాఎక్ు వ  

Features అమీ అవసరిం లేదు. 

First Image లో చూసినటో్లగా Domain Ownership Protection ఏమైనా కావాలా అని అడుగుతింద,  

తీసుకుింటే మించిదే ఎిందుకింటే Hackers చేతిలోకి వెళ్కోుిండా Protect చేసేుింద. కాకపోతే  

సింవతై రానికి 839 రూపాయలు Extra గా తీసుకుింటారు. అవసరిం లేకపోతే No Thanks Option  

పైన కికో్ చేయిండి. కిిందకి వస్త ే

 

 

Hosting కూడా godaddy లోనే తీసుకుింటారా అని అడుగుతింద. వేరే website లో Hosting  

తీసుకుింటే ఆఫరై్క  ఉిండొచ్చు , కానీ Hosting న మరియు Domain న connect చేయడిం  

తెలియాలి. ఒకే website లో domain, hosting కలిప తీసుకుింటే అవసరిం లేదు. 
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త్రసేుతానికి ఇక్ డ తీసుకోవటేదోు, అిందుకే No Option మీద కికో్ చేసేునాా న.  

మన వెబ్సై ట్ తో కనిపించే email కావాలా అని అడుగుతింద. త్రసేుతానికి మనకి అవసరిం లేదు.  

మీరు ఒకవేల Organization, Business కోసిం domain తీసుకుింటే email తీసుకోిండి. Extra money  

ఉింటద ద్వనికి కూడా. 
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ఈ Options అనీా  select చేసుకునాా క Continue To Cart పైన కికో్ చేయిండి. అప్పు డు మనలిా   

Account Create చేసుకోమని చెపే్పింద. Create Account పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

ఇక్ డ మన Details ఇవాా లిై  ఉింటద. చూసుకుని సరిగాు  ఇవాా లి. Email, Username, Password  

లన గురేుించ్చకోవాలి. 
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Details అనాీ  సరిగాు  ఇచ్చు క Create Account పైన కికో్ చేయాలి. మన Personal Details అడుగతాద,  

Country, First Name, Last Name, Mobile Number, Address అింతా Correct గా ఇచిు  Save పైన కికో్  

చేయాలి. (Tax, Organization ని కాలీగా వదలేయిండి). 

 

 

Save పైన కికో్ చేస్త ేPayment page open అవుతింద. అక్ డ మనిం దేని ద్వా రా పేమెింట్ చేసేామో  

select చేసుకోవాలి. Credit Card, Debit Card, UPI, ఇలా కొనిా  రకాల Payment Options ఉింటాయి.  

అిందులో మీకు నచిు నద ఎించ్చకోవచ్చు . ఇక్ డ నేన Debit Card Option select చేసుకుని save  

పైన కికో్ చేసాన.  

అలాగే కుడివైప్పన Domain ఎనిా  సింవతై రాలకి కావాలి అని అడుగుతింద, అక్ డ ఒక  

సింవతై రిం అని సెలెక్ ాచేసుకోిండి. సరిగాు  చూసుకోకపోతే ఎక్ు వ డబ్బు లు cut అయిపోతాయి. 
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ఆ తరువాత debit card న్ింబర్క, cvv, అడుగుతింద, ఇచ్చు క మీ mobile number కి ఒక OTP  

వసేుింద, అద ఇస్త ేమీ Payment complete అయిపోతింద. మీ email కి details వసేాయి. 
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--------------- Email కి ఈ విదింగా message వసేుింద. 

 

 

ఇప్పు డు మన godaddy account లోకి Login అయి మన Domain తాలూక వివరాలు చూడవచ్చు .  

అద తరువాత చూద్వద మ. ఇప్పు డు మనిం చేయాలైి ిందేింట అింటే Hosting తీసుకోవాలి. మిందు  

చెప్పు కునా టో్ల మన Data అింతా save చేసుకోవడానికి Hosting ఉిండాలి. మన Website త్రతీదీ  

Hosting account నిండే Operate చేసేామ. 

 

 Hosting ఎకక డ తీసుకోవాలి? ఎలా తీసుకోవాలి? 

Hosting తీసుకోవడానికి కూడా చ్చలా Platforms ఉనాా యి. Godaddy లో కూడా తీసుకోవచ్చు . మనిం  

Domain తీసుకునా ప్పు డు Linux Web Hosting అనే Option అడిగితే No Thanks అని ఇచ్చు మ.  

అక్ డ No Thanks అని కాకుిండా Hosting select చేసుకుింటే సరిపోతింద. Direct గా Domain,  

Hosting connect అయిపోతాయి. చ్చలా సులభిం. వేరే దగ ుర Hosting తీసుకుని Domain కి ఎలా  

connect చేయాలో నేరుు కుింద్విం. 
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Web Hosting తీసుకోవడానికి Bluehost, Hostgator, Bigrock త్రసేుతిం మించిగా ఉింద. ఇక్ డ  

మనిం చూసుకోవాలైి ింద, Customer support ఎలా ఉింద, తరువాత ఎప్పు డైనా వేరే Hosting ఇచేు   

platform లోకి మారుు కోవడానికి వీలుింద్వ లేద్వ అనేద చూసుకోవాలి. 

నేన Hostgator.in వాడుతనాా న కనక మీకు కూడా అిందులోనే ఎలా Hosting తీసుకోవాలి అనేద  

చూపసేాన. ఈ వెబ్సై ట్ లో నేన పైన చెపు న Features అనీా  ఉనాా యి. కాబట ామనకి ఎలాింట  

ఇబు ింద ఉిండదు. Customer support కూడా బాగుింద. 

Hostgator.com అనే website కూడా ఉంద. అిందులో తీసుకోకిండి కొించెిం ఇబు ిందగా  

ఉింట్లింద. Hostgator.in లో మాగ్తమే తీసుకోండి. ఇక్ డ మనకి Free SSL Certificate  

దొరుకుతింద. 

SSL Certificate అంటే ఏమిటి – మనిం ఏదైనా వెబ్సై ట్ ఓపెన్ చేసినప్పు డు http మరియు https  

అని ర్కిండు విధాల website లు చూసేుింటామ. https అని ఉిండేద Secure గా ఉింట్లింద. అలాింట  

Website లలో Sensitive Information (Email, Bank Cards, Mobile numbers, etc.,). ఉద్వహరణకు నా  

Website చూడిండి కిింద ఫోటో లో ఉింద. 
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ఇప్పు డు మనిం Hosting ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకుింద్విం. మిందుగా Hostgator.in వెబై్స ట్ న  

తెరవిండి. 

 

 

Hostgator.in ఓపెన్ చేసిన తరువాత WbHosting అనే Option ఉింట్లింద, అక్ డ మనకి Linux  

Shared Hosting అనే Option ఉింట్లింద ధాని పైన కికో్ చేయిండి. 
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ఇక్ డ మనకి 4 రకాల Plans ఉనాా యి. STARTER, HATCHLING, BABY, BUSINESS. ఏ ఏ plan కి  

ఎింత డబ్బు లు, వాట Feature’s అనీా  కూడా మనిం అక్ డ చూడవచ్చు . మా అనభవిం త్రకారిం  

మొదట HATCHLING Plan తీసుకోవడిం మించిద. కాబట ాHATCHLING Plan లో 5 years కి అని  

కనిపసేుింద కద్వ అక్ డ మనిం ఎనిా  రోజులకు తీసుకుింట్లనాా మ అనేద ఎించ్చకోవాలి. Domain  

name ఒక సింవతై రానికి తీసుకునాా మ కాబట ాHosting కూడా ఒక సింవతై రానికి తీసుకోవడిం  

మించిద. ఒకవేల డబ్బు లు లేనిచో 3 లేద్వ 6 న్లలకు తీసుకోిండి. తరువాత కావాలింటే Renew  

చేసుకోవచ్చు . 

Renew ఎలా చేయాలో తరువాత నేరుు కుింద్విం.  

ఎనిా రోజులు అనేద ఎించ్చకునా  తరువాత BUY NOW అనే ద్వని పైన కికో్ చేయిండి. కిింద ఫోటోలో  

చూపించిన విధింగా. 
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Buy Now పైన కికో్ చేస్త ేDo you already have a domain for your hosting plan? Yes Or No  

అని అడుగుతింద. మనకి already domain ఉింద కనక Yes పైన కికో్ చేయాలిై  ఉింట్లింద. 

Yes పైన కికో్ చేస్త ేఈ విధింగా వసేుింద. 
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I have an existing domain name కిింద www. తరువాత మీ డొమైన్ నేమ్ న ఇవా ిండి. ఆ తరువాత  

కిింద కొనిా  Extra Features కావాలా అని అడుగుతింద. మొదట ర్కిండు త్రసేుతానికి అవసరిం లేదు.  

కాబట ావాటని Check box లో Tick mark ఉింటే Un tick చేయిండి. అయితే చివరిద Protect Your Site  

From Hackers అనేద తీసుకుింటే మించిదే, మన వెబై్స ట్ ఎవరూ Hack చేయడానికి వీలు లేకుిండా  

చేసేుింద. ఆ Feature తీసుకుింటే Extra 129/M pay చేయాలిై  ఉింట్లింద. ఒకవేల డబ్బు లు  

లేకపోతే అద కూడా un tick చేయిండి. తరువాత Continue పైన కికో్ చేయిండి. 

(మీ దగ ుర డబ్బు లు తక్ు వ ఉింటే 3 న్లలకు తీసుకోిండి) 

 

 

ఒకసారి డబ్బు లు చూసుకోిండి ఎిందుకింటే మనకి తెలియకుిండా ఒక్ొ క్ సారి Extra Features Add  

అయిపోతాయి. అింతా సరిపోయిన తరువాత Continue పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 44 

 

ఆ తరువాత మీకు ఈదువరకే ఇిందులో Account ఉింటే Login అవా మింట్లింద. లేద్వ కొతగేా  

Account Create చేసుకోమింట్లింద. Create New Account పైన కికో్ చేసి కొత ేAccount create  

చేసుకోిండి. 
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ఆ తరువాత మీ Full name, Address, Country, State, Andhra Pradesh, City, Mobile number  

ఇవాా లి. GST number అడిగితే అక్ డ ఖాళీగా వదలేయిండి రరవాలేదు.  

 

ఆ తరువాత 
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మీ E-Mail, Password, Confirm Password వివరాలు ఫిల్ చేయిండి. Password కొించెిం  

Strong password పెటా్లకోిండి. Password లో Big letters, Small letters, numbers, Special characters  

(@#!>< ఇలాింటవి) ఉిండేటటో్లగా చూసుకోిండి. 

 

తరువాత Payment Details ఇవాా లి. CCAvenue select చేసుకుని, I Agree box tick చేసి Pay now  

పైన కికో్ చేయిండి. కికో్ చేసిన తరువాత మీ Debit Card వివరాలు అడుగుతింద.  

 

 

అక్ డ Card Number, Exp date, CVV number (back side 3 numbers ఉింటాయి) అనీా  కూడా  

తప్పు లేకుిండా ఇవాా లి. ఇచిు న వెింటనే Make Payment పైన కికో్ చేయిండి. మీ Hosting Ready   

అయిపోయినటే.ో  

ఇప్పు డు మీ Hosting న మీ Domain కి Add చేయాలి.  
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Payment చేశాక మీ E-Mail కి Server Id, cPanel Login ID & Password అనాీ  వసేాయి. అవి మీకు  

చ్చలా మఖి మైనవి. కాబట ావాటని ఎతిరేరిసితేలలోన delete చేయవదుద.  

DNS (Domain Name Servers) మీరు ఎక్ డ Domain తీసుకునాా రో అక్ డ మారుు కోవాలి. మీ E- 

Mail కి Name Server 1, Name Server 2 అని Server Address లు ర్కిండు వసేాయి. వాటని copy చేసి  

Domain తీసుకునా  చోట మారాు లి. చ్చలా సులభిం. 
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పైన image లో చూసినటో్లగా Server Address లు వసేాయి. 
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cPanel ID, Password కూడా మీ E-Mail కి వసేాయి పైన image లో చూడిండి. మీ website designing  

అింతా కూడా cPanel మీదే ఆధారరడి ఉింట్లింద.  

మిందుగా DNS Server Address న ఎలా మారాు లి అనేద చూద్వద ిం. ద్వని కోసిం మీ Godaddy  

Account లోకి Login అవా ిండి.  

 

 

తరువాత మీ Godaddy dashboard ఈ విధింగా ఉింట్లింద. 

My Products అనే Option మీద కికో్ చేస్త ేమీరు తీసుకునా  Website అక్ డ కనిపసేుింద. Image లో  

newlifestyle.in అనే వెబ్సై ట్ నేమ్ కనిపసేుింద గమనిించ్చరు కద్వ. అదే విధింగా మీరు తీసుకునా   

Domain name కూడా అలాగే కనిపసేుింద. 
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Website రక్ న DNS మరియు Manage అనే ర్కిండు Options కనిపసేునాా యి కద్వ, అిందులో DNS  

అనే Option పైన కికో్ చేయిండి. ఈ విధింగా ఓపెన్ అవుతింద. 
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Name servers కిింద రక్ నే Change అనే Option కనిపసేుింద ద్వని పైన కికో్ చేసి మీ E-Mail లో  

Name Server 1 మరియు Name Server 2 లన Copy చేసి ఒకద్వని కిింద ఒకట Paste చేయిండి.  

తరువాత Save పైన కికో్ చేయిండి. ఇప్పు డు మీ Domain మరియు Hosting ర్కిండు Connect అయి  

ఉింటాయి. ఈ ర్కిండు Connect అవా డానికి 24 గింటల సమయిం రడుతింద. 

మన website design చేసుకోవాలింటే Content Management System న ఉరయోగిించ్చకోవాలి.  

అసలు ఈ Content Management System (CMS) అింటే ఎింతో తెలుసుకుింద్విం. 

 

 Content Management System (CMS): 

ఒక కింటెింట్ మేనేజ్మ ింట్ సిసమా్ (CMS) అనేద డిజిటల్ కింటెింటా్ల  సృష్టిాంచేిందుకు మరియు  

నిరా హించడానికి ఉరయోగిించే సాఫేాా ర్క అపకోేషన్ లేద్వ సింబింధత త్పోత్గాింల సమితి. 

మీకు అర థమయిే లా చెపాు లింటే ఒక Website న రూపిందించ్చలింటే మనకి Coding తెలియాలి.  

ఇరు టకి ఇప్పు డు మనిం Coding నేరుు కుని Website Design చేసుకోవాలింటే అవా దు. కాబట ా 

మనలాింట వాలకోోసిం Coding తెలిసిన కొనాి  కింపెనీలు మనకి Free గా ఒక్  click తో మనకి నచిు న  

Design న Coding అవసరిం లేకుిండా Website న రుపోిందించికోవడానికి అవకాశిం కలిు ించ్చయి.  

అలాింట Webiste లన లేద్వ Company లన CMS (Content Management System) అింటామ. 

మనకి అిందుబాట్లలో చ్చలా CMS (Content Management System) లు ఉనాా యి. ఉద్వహరణకు  

కొనిా  తెలుసుకుిందమ. Joomla, Wordpress, Apache, Share Point, Drupal, మొదలగునవి.  

ఇింకా చ్చలా ఉనాా యి కానీ ఇప్పు డు మనకి ఎక్ు వగా Wordpress చ్చలా Popular అయిింద.  

ఎిందుకింటే దీనిలో Website Design చేయడిం కేవలిం ఒక్  Click తో అయిపోతింద. అింతే  

కాకుిండా చ్చలా మించి Features ఉనాా యి. కాబట ాఇప్పు డు మన Website న Design  

చేయడానికి Wordpress CMS న ఉపయోగంచబోతునాె ం. Content Management System లో  

ర్కిండు రకాలు ఉనాా యి. కానీ ఇప్పు డు మనకి వాట గురిించి అవసరిం లేదు. న్మమ దగా  

తెలుసుకుింద్వమ. 
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 Wordpress వలన ఉపయోగం ఏంటి? 

Wordpress వలన మన Website న చ్చలా సులభింగా ఒక్  Click తో మనకి కావలసినటో్లగా Design  

చేసుకోవచ్చు . అింతే కాకుిండా మనకి చ్చలా సులభింగా అర థమవుతింద. ఎలాింట అనభవిం లేని  

వారు కూడా కేవలిం ఒక్  కికో్ తో వెబ్సై ట్ న తయారుచేసుకోవచ్చు . 

మనకి ఎనాో  రకాలైన డబ్బు లు పెట ాకొనక్ు నే Software లు కూడా Wordpress మనకి Free గా  

అిందసేుింద. ఇలా ఎనాో  త్రయోజనలు ఉనాా యి. ఉరయోగిసేుింటే మిందు మిందు మీకే  

అరథమవుతింద. 

 

 Wordpress install చేయడం & Design చేయడం: 

 

ఇప్పు డు Wordpress Install చేసుకోవాలింటే మీ cPanel లోకి login అవాా లి. cPanel యొక్  Login  

User name & Password మీ E-mail లో ఉింటాయి చూడిండి. అక్ డ cPanel లిింక్ కూడా  

ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి.  

లేద్వ websitename/cpanel అని Chrome browser లో type చేయిండి. మీ cPanel Login Screen  

ఓపెన్ అవుతింద. అక్ డ Username మరియు Password ఇచిు  Login అవా ిండి. 
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Login అయిన తరువాత మీ cPanel Dashboard ఈ విధంగా ఉంటంద. 
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అదే Screen లో మీరు కొించెిం కిిందకు వచిు నటెలతోే  SOFTACLOUS APPS INSTALLER అనే Box  

ఉింట్లింద. అిందులో Wordpress అని ఉింట్లింద, ద్వని పైన కికో్ చేయిండి. 

 

ఇపుు డు మీకు WordPress Install అనే Option వసుూంద. 
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Install button పైన కికో్ చేసి Install చేసుకోిండి. ఆ తరువాత మీకు ఇలా కొనాి  Options వసేాయి.  

వాటని మీరు select చేసుకోవాలి. 
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Choose the version you want to install: అక్ డ latest version ని మాత్తమే సెలెక్ ా 

చేసుకోిండి. 

Choose Protocol: మనిం Hostagator లో Hosting తీసుకునాా ిం కనక Free SSL Certificate  

వసేాద. కాబట ాhttps:// ని సెలెక్ ాచేసుకోిండి. 

Choose Domain: అక్ డ మీ Domain ని సెలెక్ ాచేసుకోిండి. 

In Directory: అక్ డ ఖాళీగా వదలేయిండి. Automatic గా Wordpress తీసుకుింటాద. అప్పు డు  

మీకు Wordpress main directory అవుతాద. 

Site Name: మీ Website Category Name ఇవా ిండి. (Ex: Health Category అనకోిండి, Health Tips In  

Telugu, ఈ విధింగా ఉిండాలి.) 

Site Description: మీ Website గురిించి ఒక 5 రద్వలలో చెరు ిండి. 

Admin Account:- ఇద చ్చలా మఖి మైనద. ఇక్ డ మీరు ఇచేు  User Name, Password  

గురేుపెటా్లకోవాలి. మీరు Wordpress Admin Area లోకి login అవాా లి అింటే User Name  

మరియు Password ఇవాా లి. అప్పు డే మీ Website న మీకు నచిు నటో్లగా  

మారుు కోగలుగుతారు. 
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Admin User Name: మీకు గురేుిండే Name ఇవా ిండి. 

Admin Password: Password లో Big & Small Letters, Numbers, Special Characters (!@#$%)  

వాటతో కలిప ఉిండేలా చూసుకోిండి. Password 100/100 Strong అని వచేు లా చూసుకోిండి. 

Admin E-Mail: మీ Registered E-Mail address ఇవా ిండి. 

ఆ తరువాత Install పైన కికో్ చేయిండి. WordPress Install అయిపోతింద. 

ఇప్పు డు మీ Website Admin  Area లోకి login అవా ిండి. అలా అవాా లి అింటే మీ website/wp- 

admin (Ex: https://newlifestyle.in/wp-admin) అని Browser లో type చేసి Search చేయిండి. 

 

 

ఇప్పు డు మీరు పెటా్లకునా  Username & Password టైప్ చేసి Login పైన Click చేయిండి. ఒకవేల  

మీ Password కనక మరిచిపోయినటతోే Lost your password? అని ఉింద కద్వ ద్వని పైన కికో్ చేస్త ేమీ  

E-mail అడుగుతింద ఇవా ిండి. వెింటనే E-Mail కి ఒక లిింక్ వసేాద. ఆ లిింక్ కికో్ చేసి new password  

పెటా్లకోిండి. 
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ఇప్పు డు Username & Password ఇచిు  Login పైన కికో్ చేయిండి. Login అయాి క మీ WordPress  

Dashboard ఈ కిింద విధింగా ఉింట్లింద చూడిండి. 

 

 

ఇక్ డి నిండే మన Website న మనకి నచిు నటో్లగా మారుు కోవాలి. కాబట ాఇక్ డి నిండే మన  

అసలు Subject మొదలు అవుతింద. ఎిందుకింటే మనిం ఇదింతా చేసేుింద ఇింటర్కా ట్ ద్వా రా  

డబ్బు లు సింపాదించడానికే కద్వ! ఇరు ట వరకు మనిం డబ్బు లు పెట ామనకి కావలిసినవి  

కొనక్ు నాా మ. కానీ, ఇరు ట నిండి Google Adsense ద్వా రా సింపాదించబోతనాా ిం. Google  

Adsense నిండి మించిగా మనకి డబ్బు లు రావాలి అింటే మన Website Design మరియు అిందులో  

ఉిండే Content మించిగా ఉిండాలి. 

ఇప్పు డు Design కోసిం ఒక Page లో Admin Area న ఇింకొక Page లో మీ Website న ఓపెన్ చేసి  

ఉించ్చకోిండి. మీరు ఏమైనా change చేసినప్పు డు Website Refresh చేస్త ేchange చేసిింద వచిు ిందో  

లేదో సులభింగా చూసుకోవచ్చు . 

మొదటోో మీ Website ఈ విధింగా ఉిండొచ్చు . కొించెిం Difference ఉనాా  రరవాలేదు. 
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నా Website మొదటోో పై విధింగా ఉిండేద. కానీ ఇప్పు డు ఒకసారి చూడిండి. 
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మీ Website కూడా మీకు నచిు నటో్లగా మారుు కోవాలి అింటే ఒకద్వని తరువాత చేసుకుింటా  

ఉిండాలి. అిందుకోసిం మిందుగా మన Website Template మారుు కోవాలి. WordPress Theme  

గురిించి తెలుసుకోవాలి. 

 WordPress Theme అంటే ఏమిటి?  

WordPress Theme అింటే మనకు నచిు న విధింగా మిందే Design చేయబడిన Template నే  

WordPress Theme అింటామ. మొదటోో నా Website న చూసినటెలతోే Hello World అని పెదదగా  

కనిపసేుింద. ఇింకా ఏమి లేవు. కానీ ఆ తరువాత ఒక Menu, Sub-Menu, Logo, ఇవనీా   

కనిపసేునాా యి. ఈ విధింగా మనిం Select చేసుకోవాలి. 

 Theme Install చేసుకోవడం ఎలా? 

మన Website admin లోకి Login అయిన తరువాత ఈ విధింగా ఉింట్లింద. 
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ఇకక డ Left Side Menu లో Appearance లో Themes పైన Click చేయండి. 

 

 

తరువాత Add New పైన కికై్ చేయండి. 
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వెింటనే మనకి WordPress లో ఉనా  కొనిా  Default Themes న చూపసేుింద. అిందులో కూడా  

Featured, Popular, Latest అని మనకి కనిపసేాయి. అిందులో మనకి ఏమైనా నచిు నవి ఉింటే Select  

చేసుకోవచ్చు . లేద్వ నేన చెపు న ఈ Theme Install చేసుకోిండి. Right Side Search Option  

ఉింట్లింద అక్ డ Super Ads Lite అని Search చేయిండి. మీకు పైన Image లో కనిపసేునా   

మొదట Theme దగ ుర Install అని ఉింట్లింద కికో్ చేయిండి, తరువాత Activate అని వసేుింద  

Activate పైన కికో్ చేయిండి. మీ Theme Activate అవుతింద. 

Theme Activate అయిన తరువాత Customize అని Option వసేుింద. ఈ Customize Option  

ఉరయోగిించ్చకుని మన Website Home Page & Remaining settings న మారుు కోగలుగుతామ. 

 

 

ఇప్పు డు Customize పైన కికో్ చేయిండి. 
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 కికో్ చేస్త ేఈ విధింగా screen వసేుింద. Left side లో కొనిా  Options ఉనాా యి కద్వ అిందులో ఒక్ొ క్   

ద్వనిని ఓపెన్ చేసి ఎడిట్ చేసుకోవాలి. Right side లో మనిం Edit చేసినద Live లో మారుతింద.  

నచిు తే అదే Style ఉించ్చకోవచ్చు . లేదింటే మారుు కోవచ్చు . 

ఉద్వహరణకు:  

Site Identity >  కికో్ చేస్త ేమన వెబ్సై ట్ Title & Tagline మరియు Website logo న change  

చేసుకోవడానికి వీలుింట్లింద. అక్ డ మనకి నచిు నటో్ల మారుు కోవచ్చు . Logo  

తయారుచేసుకోవడానికి మనకి Free Websites ఉనాా యి. వాటని ఉరయోగిించ్చకుని Logo  

తయారుచేసుకోవచ్చు . 

Free Logo Maker Websites: 

https://www.freelogoservices.com 

https://www.logomaker.com/ 

ఈ వెబై్స ట్ ఓపెన్ చేసి మీకు కావలసినటో్లగా Free గా ఒక Logo న తయారుచేసుకిని మీ Site కి  

Upload చేయిండి. 

 

 

https://www.freelogoservices.com/
https://www.freelogoservices.com/
https://www.logomaker.com/logo-design/
https://www.logomaker.com/logo-design/
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ఈ విధింగా Left Side లో ఉనా  Options అనాీ  చూడిండి. మీకు కావాలైి నటో్లగా మారుు కోిండి.  

Ads Management లో మాత్తిం Google Ads ని పెటాాలి. అప్పు డే మనకి Ads లేవు కాబట ాఖాళీగా  

వదలేయిండి. Ads ఎలా పెటాాలి అని తారువత నేరుు కుింద్విం. ఆ Screen న close చేసి Wordpress  

Dashboard లోకి రిండి. 

ఇరు ట వరకు మన site design చూసామ కద్వ ఇప్పు డు మన వెబ్సై ట్ లో Content ఎలా పోస్ ా  

చేయాలి అని చూద్వద ిం. Content Post చేస్త మిందు వెబై్స ట్ ఏ topic కోసిం తీసుకునాా మో ఆ Topic  

లో ఉిండే Category లన సెలెక్ ాచేసుకుని Create చేసుకోవాలి. 

Ex: మన Website Health & Beauty కి సింబిందించినద అనకోిండి, Health లో different ఉింటాయి.  

Heart, Kidney, Liver, Bones.. Ayurveda, Home Tips, అలాగే Beauty, Beauty Products, Home  

Remedies ఇలా చ్చలా ఉింటాయి. అిందులో మఖి ింగా ఉిండేవి create చేసుకోవాలి.  ఆ Category కి  

సింబిందించిన Content న అిందులో మాత్తమే పోస్ ాచేయాలి. 

 Wordpress లో Categories ఎలా Create చేయాలి?  

Wordpress Dashboard లో Left Side Menu లో Posts అనే Option లో Category Option ఉింట్లింద.  

ద్వని పైన కికో్ చేయిండి. 
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ఇప్పు డు Add New Category లో name దగ ుర Category name, Slug దగ ుర ఖాళీగా ఉించిన  

రరవాలేదు లేద్వ Same category name ఇవా ిండి, Parent Category వదలేయిండి, Sub Category  

అయితే Parent ఉరయోగరడుతింద, Description దగ ుర వదలేయిండి. ఆ తరువాత Add New  

Category పైన కికో్ చేయిండి. పైన Image లో కొనిా  categories కనిపసేునాా యి చూడిండి, ఆ  

విధింగా మీకు ఎనిా  categories కావాలో create చేసుకోిండి. 

ఇప్పు డు Category లో Content ఎలా Post చేయాలో చూద్వద ిం: 

 Wordpress లో Content ఎలా Post చేయాలి? 

Wordpress Dashboard లో Left side menu bar లో posts లో add new పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

 కికో్ చేసిన తరువాత Post Edit Screen వసేుింద. 
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Add Title దగ ుర మన post దేనికి సింబిందించినదో ఆ Title ఇవా ిండి, తరువాత కిింద ఉనా   

Description box లో Content, Images, Videos, ఇలా ఏవైనా add చేసుకోవచ్చు . ఇక్ డ ఉద్వహరణకు  

ఒక Matter post చేశాన చూడిండి. 
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పైన Image లో చూసేునా టో్లగా మీ Article లేద్వ Content కూడా అలాగే ఉింట్లింద. Content మొతిేం  

రాసిన తరువాత Right side లో Document, మరియు Block అనే Options ఉింటాయి. వాటలో  

Document పైన కికో్ చేస్త ేPermalinks, Categories, tags, Featured Image, Excerpt, అని Options  

కనిపసేాయి. వీటని ఎలా వాడలో ఒకద్వని తరువాత ఒకట చూద్వద ిం. 

 Permalink: Permalink చ్చలా మఖి మైనద. https:newlifestyle.in/digital-marketing  

వెబై్స ట్ న ఉద్వహరణగా తీసుకుింద్విం. ఇిందులో https:newlifestyle.in అనేద main  

వెబై్స ట్. రక్ న ఉనా  digital-marketing న permalink అింటారు. నేన ఆ Particular  

Website address లో డిజిటల్ మార్్క టింగ్ గురిించి కొనిా  videos పెటాాన కాబట ాద్వనికి  

digital-marketing అనే లిింక్ న ఉరయోగిించ్చన. అలాగే మీరు దేని పైన ఆరికాల్  

రాసేునాా రో ద్వనికి సింబిందించిన keyword ఇవాా లి. ఇప్పు డు మీ ఆరికాల్ తల నొపు  ఎలా  

తగి ుించ్చకోవాలి అనే ద్వనిపైన రాశారు అనకోిండి yourwebsite.com/headache-removal-tips  

లాింట permalink న ఉరయోగిించ్చలి. ఆ permalink న చూస్త ేఆ ఆరికాల్ దేనికి అనే  

విషయిం సులభింగా అర థమవాా లి. User ఆ topic పైన Search చేసేునా ప్పు డు ఆ లిింక్ న  

ఆధారింగా చేసుకుని మన website వాళి్ కి కనిపసేుింద. 

 Categories: మీరు మిందుగా create చేసిన categories అనాీ  అక్ డ కనిపసేాయి. వాటలో  

మీ ఆరికాల్ ఏ category సింబిందించనదో select చేసుకోవాలి. ఒక వేల ఇింతకు మిందు ఆ ఆరికాల్  

కి సింబిందించిన category create చేసుకోకపోతే ఇక్ డే మనకి add new category అని ఉింట్లింద  

ద్వని పైన కికో్ చేసి new category ని create చేసుకుని select చేసుకోవాలి. 

 Tags: Tags చ్చలా చ్చలా మఖి మైనద. Tags గురిించి తెలుసుకునే మిందు ఇింకో విషయిం  

తెలుసుకోవాలి. మనమే ఒక User అనకుింద్విం. మనకి Pay Per Click Jobs గురిించి 

తెలుసుకోవాలి అనకుింద్విం. అప్పు డు మనిం ఏిం చేసేామ? మిందుగా Google ఓపెన్ చేసి  

Pay per click jobs అని search చేసేామ. అలా search చేసినప్పు డు ఆ Particular topic మీద  

మనకి కొనాి  వెబ్సై టో్ల కనిపసేాయి. వాటలో మనకి కావలిసిన Information తీసుకుింటాిం. 
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అింటే Google మనకి కావలిసిన Information ని మిందు చూపసేుింద. ఇక్ డ Pay per click jobs న  

Keyword అని అింటామ. అట్లవింట keywords న tags అింటామ. 

Pay per click jobs in telugu అని search చేసి చూద్వద ిం. 

 

 

Google లో search చేస్త ేమొదట నా వెబై్స ట్ ఉింద చూడిండి. మనకి ఈ త్రరించింలో కొనాి  కోటో్ల  

వెబై్స టో్ల ఉనాా యి. వాటనాి టని ద్వట్లకుని నా వెబ్సై ట్ మాత్తిం మొదటోో కనిపించిింద. వేరే  

Keyword తో search చేసి చూడిండి. అప్పు డు నా website రాకపోవచ్చు . కాబట ాఇక్ డ మనిం  

ఉరయోగిించే keyword అనేద చ్చలా మఖి మైనద. ఇలా మన website న మొదట page లోకి  

తెచ్చు కోవడానిా  SEO అింటామ. 
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Keyword లో ర్కిండు రకాలు ఉింటాయి. 

1. Short Tail Keyword 

2. Long Tail Keyword 

Short Tail Keyword: Short Tail Keywords అింటే చినా  keywords ని short tail keywords  

అింటామ. Ex: Health, Online Jobs, Digital Marketing etc. 

Short Tail Keyword: మూడు లేద్వ అింతకింటే ఎక్ు వ word లు ఒకే keyword లో ఉింటే ద్వనిని  

Long Tail Keyword అింటారు. Ex: Best Health Tips In Telugu, Online Jobs In Telugu, How to learn  

digital marketing etc. 

Search Engine లో మన website తా రగా కనిపించ్చలి అింటే ఈ Long tail keywords న ఎక్ు వగా  

ఉరయోగిించ్చలి. 

ఇప్పు డు Tags దగ ుర ఇలాింట Keyword లన ఇవాా లి. అక్ డ ఎనిా  Tags అయినా ఇవా వచ్చు . 

 Featured Image: ఆరికాల్ రాసేునా ప్పు డు ద్వనికి సింబిందించిన కొనాి  images పెడతామ  

కద్వ, అిందులో ఏదో ఒక image న Feature image గా select చేసుకోవాలి. మన Website లో  

ఎక్ు వ articles ఉనా ప్పు డు ఒకద్వని కిింద ఇింకొకట ఉింట్లింద. అక్ డ Title మరియు Featured 

Image మిందుగా కనిపసేాయి. వాట వలన Reader ఎక్ు వ సమయిం మన వెబై్స టోో ఉిండే  

అవకాశిం పెరుగుతింద. 

ఇవనాీ  సరిగాు  చూసుకునా  తరువాత Publish పైన కికై్ చేసి Confirm చేస్త ేమన Article publish  

అయిపోతింద. అరు ట నిండి మన వెబ్సై టోో ఆ ఆరికాల్ కనిపసేుింద. 

 

 WordPress Plugins అంటే ఏమిటి? 

Wordpress అనేద CMS (Content Management System) అని మనకి తెలుసు. ఈ Wordpress న  

ఉరయోగిించి ఒక వెబై్స ట్ న తయారు చేసేునా ప్పు డు మనకి ఎలాింట Feature కావాలనాా  కేవలిం  

ఒక్  Click తో Add చేసుకోవడానికి ఈ Plugins ఉరయోగరడతాయి. 

 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 70 

ఇప్పు డు ఒక Plugin న Install చేసి చూద్వద ిం. 

మనిం రాసేునా  ఆరికాలై్  ఎక్ు వమింద చూడాలింటే మిందుగా త్రజలకి మనిం తెలియజేయాలి.  

అింతే కద్వ? మన వెబ్సై ట్ లేద్వ మన ఆరికాల్ై  బాగా పాప్పలర్క అవాా లింటే మన వెబ్సై ట్ ఒకట  

ఉిందని త్రజలకి తెలియాలి. అలా అని మనకి తెలిసిన వాళి్ ిందరికీ ఫోనో చేసి చెరు లేిం కద్వ!  

కాబట ామనిం Social Media (Facebook, Whatsapp, Twitter, Istagram, ఇింకా ఎనాో ) వెబ్సై టనో  

ఉరయోగిించ్చకుని మన వెబై్స ట్ పాప్పలర్క చేసుకుింద్విం. త్రతిసారి మన ఆరికాల్ లిింక్ న సోషల్  

మీడియా లో పెటకాుిండా మన ఆరికాల్ కిింద Share button పెటా్లకుింటే మనమే కాదు మన ఆరికాల్  

చదవినవారు కూడా వాళి్ కి నచిు తే వాళ్ి  సా్త హతలతో కూడా షేర్క చేసుకుింటారు. అింతా  

బాగుింద, మరి ఈ Feature add చేసుకోవడం ఎలా? 

 WordPress Dashboard ఓపెన్ చేయిండి. 

 

 Left Side Menu లో Plugins లో Add New అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. 
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 Right Side లో Search box ఉింట్లింద, అక్ డ Add To Any అని Search చేయిండి. అప్పు డు  

 

AddToAny Share Buttons అనే Plugin కనిపసేుింద. Install Now అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్  

 

చేయిండి. Install అయి Activate అని వసేుింద. 

 

 Activate పైన కికో్ చేసి Activate చేసుకోిండీ. అింతే చూశారు కద్వ చ్చలా సులభింగా మనకి  

 

కావలిసిన Feature ని కేవలిం ఒక్  కికో్ తో వాడుకుింట్లనాా ిం. ఇప్పు డు Add To Any Share  

 

Buttons Plugin లో మనకి నచిు నటో్లగా సెటిాంగై్  చేింజ్ చేసుకోవచ్చు . 
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ఇప్పు డు Settings change చేసుకోవడిం కోసిం మరలా Left Side Menu లో Plugins లోకి వెళ్ి ిండి.  

అక్ డ మనిం Install చేసుకునా  Plugins అనాీ  కనిపసేాయి. Add to any plugin న settings  

చేయాలి అనకుింట్లనాా ిం కనక ఆ Settings పైన కికో్ చేసి ఓపెన్ చేయిండి. 
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Icon Style- Styles మారుు కోవచుు . 

Share Buttons - మనకి ఎనిె  కావాలో అనీె  buttons న add చేసుకోవచుు . (FB, Twitter,  

      Whatsapp, Tumbler, Reddit, etc.,) 
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తరువాత Save Option పైన కికో్ చేస్త ేSave అయిపోతింద. ఇప్పు డు ఒక ఆరికాల్ ఓపెన్ చేసి  

చూద్వద ిం. 

 

 

పైన ఇమేజ్ లో చూసినటో్లగా మన ఆరికాల్ న డైర్కక్ ాగా సోషల్ మీడియా వెబ్సై టలోో షేర్క చేసి  

రీడరై్క  ని పెించ్చకోవచ్చు . ఇలా మన ఆరికాల్ న విందలమిందకి చేరేలా చేసుకోవాలి. ఎనాి  సారోు  

అయినా షేర్క చేయవచ్చు . 

 

ఈ విధింగా మనకి కావలిసిన Feature ని Plugin దా్వ రా Add చేసుకుని ఉరయోగిించవచ్చు . Top 10  

Plugins న చెపేాన. ఆ Plugins తరు కుిండా వాడటానికి త్రయతిా ించిండి. ఏ Plugin Install చేయాలి  

అనకునా  ఇప్పు డు మనిం Install చేసినటే.ో 
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Top 10 Plugins: 

1. Yoast SEO: ఈ Plugin మన వెబ్సై ట్ కి Boost లా ఉరయోగరడుతింద. ఈ Plugin  

 

ఖచిు తింగా ఉరయోగిించిండి. మిందు మిందు దీనిని ఎలా వాడాలో పూరిగేా  

 

నేరుు కుింద్విం. 

 

2. Google Analytics: Google Analytics Tracking Code Add చేయాలి. Google Analytics  

 

గురిించి చెపు నప్పు డు చెప్పు కుింద్విం. 

 

3. Loginizer: మన వెబ్సై ట్ న Hack చేయడానికి కొింతమింద Try చేసేారు. అట్లవింట వారి  

 

నిండి మన వెబ్సై ట్ న కాపాడుకోవడానికి ఈ Plugin ఉరయోగరడుతింద. అయితే మీకు  

 

Hosting తీసుకునా ప్పు డు SSL Certificate గురిించి చెపాు న. SSL తీసుకుింటే మన వెబ్సై ట్  

 

Secure గా ఉింట్లింద అని. నిజమే. అయితే కొింతమింద మన Wordpress Dashboard లోకి  

 

Login అవా డానికి త్రయతా ిం చేసేారు. Login ID & Password లన different times లో  

 

different గా Try చేసేారు. వారికి కూడా మనిం ఛానై్  ఇవా కూడదు. అిందుకోసిం ఈ Plugin  

 

న ఉరయోగిసేామ.  

 

Install Loginizer Plugin And Activate It. 

 

Plugins న ఓపెన్ చేసి, Loginizer Settings న ఓపెన్ చేయిండి. 

 

Left Side లో Loginizer Settings దగ ుర Brute Force అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేసి ఓపెన్  

 

చేయిండి. 
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Max Retries- 3 Times 

Lockout Time- 15 Mins 

Max Lockouts- 5 Times 

Extend Lockout- 24 Hrs 

Reset Retries- 24 Hrs. 

ఈ విధింగా మీ Settings న change చేసుకోిండి. దీని వలన ఎవరైనా మీ Dashboard లోకి Login  

అవా డానికి త్రయతిా స్త ేవారి IP Address న Block చేసేుింద. మీరు కూడా ఇక్ డ చూడవచ్చు   

ఎవరైనా Try చేసేునాా రా అని. 

 

4. Really Simple SSL: మీరు Hosting తీసుకునా ప్పు డు SSL Certificate Free గా ఇచిు న మీ  

 

వెబై్స ట్ కి add కాకపోవచ్చు . ద్వనికోసిం ఈ Plugin న Install చేసుకుని Activate చేసుకోిండి.  

 

అలాగే ఒకసారి Settings చూసుకోిండి. 
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5. Elementor: ఈ Plugin Pages ని Build చేసుకోవడానికి ఉరయోగరడుతింద. ఇక్ డ మీరు  

 

గురేు పెటా్లకోవాలైి ింద Categories వేరు Pages వేరు. ఏదైనా పోస్ ాపెడుతనా ప్పు డు ఈ  

 

Post ఏ Category చెిందతే ఆ category ని Select చేసుకుింటాిం. ఆ category ఓపెన్  

 

చేసినప్పు డు Recent Posts అనాీ  మిందు కనిపసేాయి, మిగతావనాి  వెనక్ి  వెళ్ళపోోతాయి.   

 

కానీ Page అలా కాదు. మన Website లో ఒక Page ని పూరిగేా మనకి నచిు నటో్లగా  

 

మారుు కోవాలింటే ఈ page builder అవసరిం. 

 

Elementor Plugin Activate చేసిన తరువాత Left Side Menu లో Pages Option లో Add New  

 

పైన కికో్ చేయిండి. కొత ేPage create చేయిండి. 
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Page Title ఇచిు న తరువాత పైన Edit With Elementor అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేస్త ేElementor  

Page Builder ఓపెన్ అవుతింద. 
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పైన Image లో చూపించిన విధింగా Left Side లో Menu ఉింట్లింద. Center లో Drag Widget Here  

అని ఉిండి, పైన + సిింబల్ ఉింట్లింద. ఆ సిింబల్ మీద కికో్ చేస్త ేSelect Your Structure అని  

చూపసేుింద. 

 

మీకు ఏ విధమైన Structure కావాలో సెలెక్ ాచేసుకుని ద్వని పైన కికో్ చేయిండి. నేన ర్కిండు మూడు   

Structures చూపసేాన. 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 80 

 

పైన ర్కిండు + లు, మది లో ఒక + కిిందన మూడు + లు కనిపసేునాా యి కద్వ ఈ విధింగా మీకు  

నచిు న Structures న తీసుకోవచ్చు . మీకు Left Side లో కనిపసేునా  Options అనీా  Title, Text,  

Image, Videos, ఇలా త్రతీ Option లో మీకు కావలిసిన ద్వనిని ఆ + ఉనా  Place లోకి Drag and Drop  

చేసి Edit చేసుకోవడమే. 

 

 

మీకు నచిు న విధింగా Edit చేసుకుని Publish అనే Option పైన కికో్ చేస్త ేచ్చలు Publish  

అయిపోతింద. మీకు ఇక్ డ చూపించినద నేన Publish చేయలేదు. కానీ ఈ Website లో  

Appointment అనే Page ఉింట్లింద అద చూపసేాన. 

Elementor నిండి Exit అయి Normal గా రావాలింటే Left Side లో కనిపసేునా  3 లైనై్  పైన కికో్  

చేయిండి. 
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కింద Exit to Dashboard అని ఉంటంద దని పైన కికై్ చేయండి. 
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గమనిక: మీరు Create చేసిన Category కానీ, Post కానీ, Page కానీ మొదటై్ల మీ వెబ్సి ట్  

ఓపెన్ చేసేూ కనిపంచకపోవచుు . ఉదహరణకు నా వెబ్సి ట్ లో Appointment, Courses అని  

ర్నండు Page లు ఉంటాయి అవి ఇపుు డు నా వెబ్సి టై్ల కనిపంచటైేదు కింద image లో  

చూడండి. 

 

 

 

Menu లో Home, Digital Marketing, Blog, Health, నీతి కథలు మాత్తమే ఉనాా యి. మీకు మొదటోో  

ఏమి ఉిండకపోవచ్చు . మనిం Create చేసిన Category కానీ Page కానీ కనిపించ్చలింటే ఇలా  

చేయాలి. 

మిందుగా WordPress Dashboard లోకి వెలిోండి, Left Side Menu లో Appearance  కికో్ చేసి. Menus  

పైన కికో్ చేయిండి. కిింద కనిపసేునా  Image లో చూడిండి. 
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పైన కనిపసేునా టో్లగా  Create New Menu ఉింటాద, లేద్వ Direct గా Menu Name అని ఉింట్లింద.  

అక్ డ Main Menu అని ఇచిు  Create Menu పైన కికో్ చేయిండి. 
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ఇప్పు డు మీరు Create చేసిన Menu న Select చేసుకోిండి. 

 

 

Menu Select చేసుకుింటె Add menu items దగ ుర Pages, Categories, ఇలా అనీా  ఉింటాయి. మనకి  

కావలిసిన ద్వనిని Tick చేసుకుని Add to menu పైన కికో్ చేయిండి. మీకు అవి menu కి వసేాయి.  

వరుస త్కమిం మారుు కోవాలింటే Drag and Drop చేయిండి. Sub Category కావాలింటే main  

category కిింద కొించెిం మిందుకి జరిప Drag and drop చేయడమే. 

మొతిేం Add చేసిన తరువాత కిింద కొనిా  Options ఉింటాయి చూడిండి. 
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Automatically add new top-level pages to the top, 

Primary Menu, ఈ ర్నండింటినీ Tick చేసి Save Menu పైన కికై్ చేసేూ Save అయిపోతుయింద. 

ఇప్పు డు చూడిండి అదే వెబై్స ట్ నేన చెపు న ర్కిండు Add అయి ఉింటాయి. 

 

Primary menu, Top menu, Footer menu అనేవి మీరు వాడే Theme ని బట ాఉింటాయి. 
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6. TinyMCE Advanced: ఆరికాల్ రాయడానికి Wordpress మనకి Block Editor న ఇసేుింద.  

 

ఇిందులో కొనిా  Features తక్ు వగా ఉింట్లింద. అలాగే కొించెిం Confuse గా ఉింట్లింద  

 

కూడా. ద్వని కోసిం Visual Editor లేద్వ Classic Editor న వాడుకుింటే సులభింగా ఉింట్లింద.  

 

ఈ TinyMCE Advanced Plugin న install చేసుకుింటే సరిపోతింద. 

 

Block Editor: 

 

 

 

ఈ Formats అనాీ  ఒక side ఉింటాయి. కొించెిం కషిాంగా ఉింట్లింద. కాబట ాఈ Plugin న Install  

చేసుకోిండి. మీకు Formats అనాీ  ఒకే దగ ుర ఉింటాయి. 
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Classic Editor (TinyMCE): 

 

 

7. Akismet Anti-Spam: Spam Comments, Virus Links లన Avoid చేయడానికి  

 

ఉరయోగరడుతింద. సహజింగా మనిం ఏదైనా ఒక Article రాసినప్పు డు ఎవరైనా Reader  

 

వచిు  చదవినప్పు డు కిింద Comment చేయడానికి ఎక్ు వ మింద త్రయతిా సేారు. మించి  

 

Comments అయితే రరవాలేదు. ఒక వేల Spam Comments, వేరే వెబ్సై ట్ Links, Virus Links  

 

కూడా చ్చలా మింద పెడతారు. అలాింట వాటని మనిం Avoid చేయాలి. లేకపోతే మన  

 

వెబై్స ట్ danger zone లో రడుతింద. ద్వనికోసిం ఈ Akismet Anti-Spam Plugin న Install  

 

చేసుకోవాలి. 
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ఈ Plugin Install చేసుకునా  తరువాత మీ E-Mail తో Register అవాా లి. అప్పు డు మీ ఈ- 

 

మెయిల్ కి ఒక API Key ID వసేుింద. ద్వనిని Copy చేసుకుని, Plugin Setings ఓపెన్ చేస్త ేAPI  

 

Key అని ఉింట్లింద అక్ డ Paste చేసి Save చేయాలి. కిింద Image కనిపసేునా టో్లగా. 

 

 

 

ఇలా చేయడిం వలన ఎవరు Comment చేసిన మీ WordPress Dashboard లో Comments అని  

ఉింట్లింద అక్ డ Comments అనీా  ఉింటాయి, ఏమైనా Spam Comments ఉింటే Spam Folder  

లోకి వెళ్ళపోోతాయి. వాటని delete చేయవచ్చు . అలాగే త్రతీ Comment ని కూడా మీరు Approve  

చేస్తనేే మీ website లో comments కనిపసేాయి. 
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8. UpdraftPlus - Backup/Restore: మీ వెబ్సై టోో Content ఒక్ొ క్ సారి Delete అయిపోతింద,  

 

తెలియకుిండా ఏమైనా Update చేసేునా ప్పు డు కావచ్చు  లేద్వ ఇింకేదైనా సమయిం లో  

 

కావచ్చు . మిందుగా మీరు ఈ Plugin న Install చేసుకుని ఉింటే మీరు మీ వెబై్స ట్ న  

 

Backup చేసుకోవడానికి అవకాశిం ఉింట్లింద. లేకపోతే మీ Content న కోలోు తారు. 
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9. Add To Any Share Buttons: ఇింతక మిందు ఈ Plugin ఎలా వాడాలి అని చెప్పు కునాా ిం.  

 

మన Website కి Traffic న్య తీసుకురావడానికి Social Media Websites ఎక్ు వగా  

 

ఉరయోగరడతాయి. ఎిందుకింటే ఎక్ు వ మింద ఎక్ు వ సమయానిా  Social Media లోనే  

 

గడుప్పతనాా రు. 

 

10. Contact Form 7: మీ వెబై్స ట్ ద్వా రా మిమమ లిా  ఎవరైనా Contact అవాా లి అనకుింటే  

 

ఎలా? అిందుకోసిం ఈ Contact Form 7 Plugin ఉరయోగరడుతింద. Install చేసుకుని  

 

Settings చూడిండి Contact Form 7 Short cut code ఉింట్లింద, అద Copy చేసి మీరు ఒక  

 

Contact Page ని Create చేసుకుని మీ వివరాలు ఇచిు  కిింద ఈ Code న Paste చేయిండి. 
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Contact Form Short Code ఉింటే ద్వనిని Copy చేయిండి. లేద్వ పైన Add New పైన కికో్ చేసి ఆ  

Form కు ఒక Title ఇచిు  Save చేయిండి. ఆ code న Copy చేసి Contact Page లో కిింద Paste  

చేయిండి. 
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మీ వెబ్సై ట్ లో ఈ విధింగా కనిపసేుింద. 

 

 

ఇక్ డ నిండి ఎవరైనా మిమమ లిా  Contact చేయవచ్చు . ఈ Messages అనాీ  Save చేయడానికి  

Flamingo Plugin న Install చేసుకోిండి. 

 

 ఈ 10 Plugins న ఖ్చిు తంగా Install చేసుకోండి. మనం Google Adsense దా రా  

 

డబ్బు లు సంపాదంచాలి అంటే మన Website Design చాలా మఖ్య ం. Design బాగుంటే  

 

మనకి Adsense తా రగా Approve అవుతుంద. 
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 Content Post చేసేటపుు డు తీసుకోవాలిి న జాగ్గతలు: 

 

1. వేరే వారి వెబ్సై ట ోనిండి copy చేయకూడదు. ఎప్పు డు సింతింగా Creative గా ఆలోచిించి  

కొతగేా రాయడానికి త్రయతిా ించ్చలి. కుదరితే మీ వెబ్సై ట్ న చెక్ చేసుకోిండి.  

www.siteliner.com or www.copyscape.com. 

2. Content User ఎకు్ వ సమయిం మీ వెబ్సై ట్ లో గడిపేలా కొతగేా, Interesting గా  

రాయిండి. 

3. Article రాసినప్పు డు ఆ Topic కి సింబిందించి పూరి ేసమాచ్చరిం మీ వెబ్సై ట్ లోనే  

ఉిండేలా చూసుకోిండి. 

4. మీ Topic కి Related గా ఉిండే Images, Videos ని అదే ఆరికాల్ లో పెటిాండి. 

5. ఏ భాష లో అయినా Articles రాయవచ్చు . ఒకప్పు డు Google కేవలిం English, Hindi  

వెబ్సై ట్ లకు మాత్తమే Ads ఇచేు ద. కానీ ఇప్పు డు మన Telugu వెబ్సై ట్ లకు కూడా Ads  

ఇసేుింద. కాబట ానిరబి ింతరింగా తెలుగులో మించి Articles రాయిండి. English లో రాస్త ే 

ఇింకా బెటర్క. 

6. 5 లేద్వ 10 ఆరికాలై్  రాసిన తరువాత Adsense కి Apply చేయవదుద. మీకు ఎప్పు డు  

Adsense కి అపెల ోచేయాలో చెపేాన అప్పు డు అపెల ోచేయిండి. మీకు వెింటనే Approve  

అవుతింద. 

7. Images, Videos పెటమానాా న కద్వ అని వేరే వాల ోImages, Videos డౌనోోడ్స చేసి  

పెటకాిండి. Free Images ని ఇవా డానికి కొనిా  వెబ్సై ట్ లు ఉనాా యి వాట నిండి తీసుకోిండి.  

(pixabay.com, pexels.com, unsplash.com, foodiesfeed.com). Youtube వీడియొలు అయితే  

Embed చేయిండి. 
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 KeyWord అంటే ఏమిటి? 

 KeyWords ర్కిండు రకాలు Short Tail KeyWord, Long Tail KeyWord అని ఇింతక మిందు  

చెప్పు కునాా ిం కద్వ. 

Key (Word): User తనకి కావలిసిన సమాచ్చరానిా  తెలుసుకోవడానికి ఒక Word ని ఉరయోగిించి  

Google లో Search చేసేాడు. అలా దేని గురిించి తెలుసుకోవడానికి అయినా ఇలాింట Words ఏ Key.  

అిందువలన వీటని KeyWords అింటామ. 

ఉద్వహరణకు డిజిటల్ మార్క్ టింగ్ గురిించి ఇింటర్కా ట్ లో తెలుసుకోవాలి అనకునాా రు  

అనకుింద్విం. 

Digital Marketing అని గూగుల్ లో Search చేయిండి. 

 

 

మనకి ఇక్ డ అనాీ  Digital Marketing కి సింబిందించిన సమాచ్చరిం మాత్తమే కనిపసేుింద. అదే  

వేరే KeyWord తో Search చేసి చూడిండి Results మారిపోతాయి. 
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Health Tips In Telugu అని Search చేసి చూడిండి. 

 

 

ఇలా వచిు న Results లో మొదట ర్కిండు లేద్వ మూడు Pages లో ఉిండే వెబ్సై ట్ లనే ఎక్ు వగా Visit  

చేసేారు. కాబట ామన వెబై్స ట్ మొదట Page లో వచేు టటో్ల చూసుకోవాలి.  
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 KeyWord Research ఎలా చేయాలి? 

మీరు నేరుు కునా  డిజిటల్ మార్్క టింగ్ గురిించి మీ వెబ్సై ట్ లో What is digital marketing అనే ఒక  

ఆరికాల్ రాయాలి అనకునాా రు అనకుింద్విం. అసలు ఈ what is digital marketing అనే keyword  

ని ఎింత మింద Search చేసేునాా రు అనేద తెలుసుకోవాలి. 

trends.google.com అనే వెబ్సై ట్ న ఓపెన్ చేయిండి. ఇద ఒక Google Tool. ఈ Tool న  

ఉరయోగిించి Topics, Trending, KeyWords ఇలా త్రతీ సమాచ్చరానాి  ఎక్ డ ఏ దేశిం ఏ రాష్ట్షిాంలో  

ఎింతమింద Search చేసేునాా రు అనేద సులభింగా తెలుసుకోవచ్చు . 

 

trends.google.com ఓపెన్ చేసి మీ email తో login అవా ండి. 

 

 

Search Box లో మీకు కావలిసిన KeyWord న టైప్ చేసి Search చేయిండి. 
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ఏ Country లో ఎింత మింద చూసేునాా రో తెలుసుకోవచ్చు , గత మూడు న్లలు, గత 6 న్లలు, గత  

న్ల రోజులుగా ఎింతమింద చూసేునాా రో తెలుసుకోవచ్చు . త్రసేుతిం Trending Topics  

ఎమనాా యో చూడవచ్చు . 

 Google KeyWord Planner లో చూడటం ఎలా? 

ఇద కూడా చ్చలా మించి Tool. ఈ Tool లో ఏ KeyWord న Google లో ఎింతమింద Search  

చేసేునాా రో తెలుసుకోవచ్చు . 

      adwords.google.com వెబ్సై ట్ ఓపెన్ చేసి మీ E-Mail తో Account Create  

చేసుకుని Login అవా ిండి. Right Side లో పైన Tools అని ఉింట్లింద ద్వని పైన కికో్ చేయిండి. 
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Planning Box లో Keyword Planner అని ఉంటంద దని పైన కికై్ చేయండి.  

 

Discover new keywords అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేసి మీకు కావలిసిన Topic యొక్  Keyword  

న Type చేసి GET STARTED పైన  కికో్ చేయిండి. 
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మీరొక Keyword తో Search చేస్త ేrelated గా ఉిండే Keywords న కూడా చూపసేుింద.  

ఇింతకుమిందు చెప్పు కునా టో్ల ఎింతమింద Search చేసేునాా రు, అక్ డ నిండి Search  

చేసేునాా రు, Keyword యొక్  competition ఎలా ఉింద ఇలా త్రతీ Information న చ్చలా కోురిేంగా  

చూపసేుింద. Right Side లో Download Keyword Ideas అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ Download చేసి  

చూడవచ్చు . 

 

ఇద Google కింపెనీ యొక్  Free Tool. దీనిని ఉరయోగిించ్చకుని KeyWord Research  

చేయవచ్చు . మీరు తీసుకునా  Blog Topic పైన ఎింత మిందకి Interest ఉిందో మిందు  

తెలుసుకోిండి. ఇింతకుమిందు అదే Topic పైన చ్చలా Blogs ఉింటాయి. వాటలో కొనిా ింటని మీరు  

ఒకసారి చూడిండి. ఇింతకుమిందు ఉనా  Blogs కింటే మీరు Better గా Content ఇవా డానికి  

త్రయతిా ించిండి. అప్పు డే మీ Blog వాటనాి టని Overcome చేసుకుని Top Place లో ఉింట్లింద. 
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 Google Analytics అంటే ఏమిటి? 

ఈ Google Analytics అనేద ఒక Free Tool. ఈ Tool ద్వా రా మన పూరి ేWebsite న Analyze  

చేయవచ్చు . మన వెబై్స ట్ కి వచేు  Traffic, ఏ ఏ Topics ఎక్ు వగా చూసేునాా రు, మన వెబ్సై ట్ లో  

ఏమైనా Errors ఉనాా యా ఇలా త్రతీ విషయానిా  Analyze చేయడానికి ఉరయోగరడుతింద. ఈ  

విషయాలనీా  మనిం తెలుసుకోగలిగితే Readers కి నచిు న మించి వెబ్సై ట్ ఇవా డానికి  

త్రయతిా ించవచ్చు . 

 Google Analytics Account Create చేయడం ఎలా? 

   analytics.google.com వెబ్సై ట్ న ఓపెన్ చేయిండి. మీ E-Mail తో Login అవా ిండి.  

తరువాత మీకు Registration process వసేుింద. 

 

Sign Up పైన కికై్ చేయండి. 
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Account Name, Website Name, Website URL [http, https వీటని కాకుిండా కేవలిం Domain Name  

ని మాత్తమే Enter చేయిండి (newlifestyel.in), కానీ http లేద్వ https అనేద అక్ డ Select  

చేసుకోిండి.], Industry Category ( మీ వెబ్సై ట్ ఏ Category కి చెిందనదో Select చేసుకోిండి). 
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Time Zone India Select చేసుకోిండి, Terms & Conditions అనీా  Tick చేసుకోిండి. 

చివరిగా Get Tracking ID పైన కికో్ చేయిండి.  

 

ఈ విధింగా వసేుింద, మరలా ఇక్ డ కూడా Time Zone India అని మారు ిండి, Terms & Conditions  

ని Tick చేసి I Accept పైన కికో్ చేస్త ేమీ Google Analytics Tracking Code వసేుింద. 
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ఈ Tracking ID ని Wordpress లో Google Analytics Plugin Install చేసుకునాా ిం కద్వ అక్ డ Paste  

చేయాలి. 

 Website కి Google Analytics న ఎలా Add చేయాలి? 

మిందుగా మన Wordpress Dashboard లోకి Login అవా ిండి. Plugins లోకి వెళ్ళి  Add New పైన కికో్  

చేసి Google Analytics Plugin న Install చేసుకోిండి. 

 

 

Install చేసుకుని Activate చేసుకోిండి. తరువాత Google Analytics Settings ఓపెన్ చేయిండి. Manual  

గా అయినా Tracking code ఇవా్వ చ్చు . 
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ఇప్పు డు మన వెబ్సై ట్ తళ్లక పూరి ేAnalytics న మన Google Analytics Account లో Login అయి  

చూడవచ్చు . 

 Analytics లో User Traffic చూసుకోవడం ఎలా? 

Google Analytics Account లికి Login అవా ిండి. Left Side Menu లో Auidence పైన కికో్ చేసి  

Overview పైన కికో్ చేయిండి. 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 105 

మీ Account లోకి Login అయిన తరువాత నేన చెపు నవే కాకుిండా అిందులో ఉనా  అనాి  Options  

న Check చేయిండి. అప్పు డే మీకు పూరిగేా అర థమవుతింద. 

 

 Google Webmaster Tools అంటే ఏమిటి? 

Webmaster Tools నే Search Console అని కూడా అింటామ. గూగుల్ సెర్కు  కనైో ల్ (గతింలో  

గూగుల్ వెబ్ మాసరా్క టూలై్ ) అనేద వెబ్ మాసరా్క స్తవకులకు ఉచితింగా అిందించబడిన వెబ్ స్తవ,  

ఇద ఇిండెకిై ింగ్ సిథతిని తనిఖీ చేయడానికి మరియు వారి వెబ్ సైట ోదృశి మానతన ఆపమాైజ్  

చేయడానికి వీలు కలిు సేుింద. 

ఇక్ డే మనిం SiteMaps Submit చేసుకోగలుగుతామ, Crwalers న చెక్ చేసుకోగలుగుతామ, ఇింకా  

ఎనాో  Features ని పిందుతామ. 

 

 Webmaster Tools లో Account Create చేయడం ఎలా? 

www.google.com/webmasters వెబ్సి ట్ న ఓపెన్ చేయండి. 

 

  

http://www.google.com/webmasters
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SEARCH CONSOLE పైన కికో్ చేస్త ేఈ విధింగా వసేుింద. 

 

Start now పైన కికై్ చేయండి. 
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మీ E-Mail ID తో Login అవా ండి. Google Analytics కోసం వాడిన E-Mail న మాగ్తమే  

వాడండి. ఇపుు డు మీ Domain Name ఇవా మని అడుగుతుంద. 

 

Only Domain Name (example.com) ని మాగ్తమే ఇవా ండి. https or https తో కలిప  

ఇవా్వ దుద. ఆ తరువాత CONTINUE పైన కికై్ చేయండి. 
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ఇప్పు డు Site Verification Code ని Copy చేసుకుని Wordpress Dashborad లోకి వెళ్ి ిండి. Yoast  

SEO న ఓపెన్ చేయిండి. Webmaster Tools అనే Option ఉింట్లింద ఆ Option  కికో్ చేయిండి. 

 

 

మీరు Copy చేసిన Code న ఇక్ డ Paste చేసి Save చేయిండి. ఆ తరువాత Webmaster Or Search  

Console Account లో Verify అని కికో్ చేయిండి. వెింటనే మీ Webmaster Tools Verify  

అయిపోతింద. ఇప్పు డు మీ Webmaster Tools Or Search Console Account లోకి Login అవా ిండి. 
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ఈ Search Console Tool ని ఉరయోగిించ్చకుని మన Site యొక్  Position న తెలుసుకోవచ్చు ,  

ఏమైనా Errors ఉింటే చూసి వాటని Fix చేసుకోవచ్చు . Regular గా Login అయి మీ Website యొక్   

Quality ని check చేసుకోిండి. 

 ఇరు ట వరకు మన వెబ్సై ట్ కు కావలిసిన Plugins, Design, Analytics, Basic SEO వింటవి  

నేరుు కునాా ిం. ఇప్పు డు Google Adsense నిండి డబ్బు లు సింపాదించ్చలి. అలా జరగాలి అింటే  

కనీసిం మన వెబ్సై ట్ లో 40 నిండి 50 Quality Posts ఉిండాలి. అలాగే మన Website కి కొింత Traffic  

రావాలి. Traffic రావాలి అింటే Reader కి ఉరయోగరడే మించి మించి ఆరికాల్ై  రాయాలి. ఒక Article  

రాసేునా ప్పు డు ఏ విధింగా SEO చేయాలో చూద్వద ిం. దీనినే On-Page SEO అింటామ. వాసవేానికి  

ఇింతకుమిందు వీట గురిించి చెప్పు కునాా మ. కానీ ఈ On-Page SEO అనేద చ్చలా మఖి ిం.  

కాబట ాఇింకొించెిం Depth గా నేరుు కుింద్విం. 

Wordpress Dashboard లోకి Login అయి New Post పైన కికై్ చేయండి. 

 KeyWord Title Tag: 

మన ఆరికాల్ కి Title ఇచేు టప్పు డు ఆ Title అనేద Keyword ని Target చేస్తలా ఉిండాలి.  

ఉద్వహరణకు మనిం Pay Per Click Jobs గురిించి ఒక ఆరికాల్ రాయాలి అనకుింటే Pay Per Click  

Jobs అనే keyword తో ఎింత మింద Search చేసేునాా రో మిందు Keyword research చేసేామ కాబట ా 

ఆ Keyword న Target చేస్తలా మన ఆరికాల్ Title ఉిండాలి. 
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 Keyword In Description: 

Keyword Research చేసినప్పు డు అిందులో కొనిా  Keywords కు Traffic వసేుింద అని మనిం  

తెలుసుకుింటాిం. అలాింట Target చేసిన Keywords అనాీ  కూడా మన ఆరికాల్ Description లో  

వచేు లా చూసుకోిండి. ఒకవేల మీరు తెలుగులో ఆరికాల్ రాసిన ఆ keywords వరకు ఇింగ్లషో్ లో  

ఇవా ిండి రరవాలేదు. 

Description చ్చలా Clarity గా ఉిండేలా చూసుకోిండి. ఎక్ు వ సోద ఉిండకుిండా ఎక్ు వ Information  

న తకు్ వ సమయింలో తెలుసుకునేలాగా ఉిండేలా చూసుకోిండి. అప్పు డు Reader ఒక ఆరికాల్  

చూసేునా ప్పు డు మిగతా ఆరికాలై్  కూడా చూడాలనిపించి మీ వెబ్సై ట్ లో ఎక్ు వ సమయిం  

ఉింటాడు. అప్పు డు Google మన వెబ్సై ట్ కు మించి Ranking చేసేుింద. 

 Heading Tags: 

Description H1, H2, H3, H4, H5, H6 లలో ఏదో ఒక 3 Tags న ఉరయోగిించిండి. ఆరికాల్ లో కొనాి   

మిఖి మైన వాటకి ఈ Tags ఉరయోగిించిండి. 
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 Keyword Density: 

Keyword Density కూడా చ్చలా మఖి ిం. మనిం ఒక ఆరికాల్ రాసేునా ప్పు డు మొతిేం ఎనాి   

keywords ఉనాా యో చూసుకోవాలి, అలాగే ఎనీా  keywords repeat అయిా యో తెలుసుకోవాలి.  

Keyword న target చేయమనాా ిం కద్వ అని ఒకే రకమైన Keyword లన ఎక్ు వ సారోు Repeat  

అవా కుిండా చూసుకోవాలి. 

www.wordcounter.com వెబై్స టోో మన ఆరికాల్ న paste చేస్త ేఎనిా  words ఉనాా యి, ఏ ఏ words  

Repeat అయిా యి అని చెపే్పింద. అలాగే Keyword density కూడా చూపసేుింద. 

 

 

 

http://www.wordcounter.com/
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 Content Length: 

ఇద కూడా చ్చలా మఖి ిం. మనిం ఒక Topic కి సింబిందించి ఆరికాల్ రాసేునా ప్పు డు ఆ Topic కి  

సింబిందించి Maximum Iformation న Reader కి అర థమయేి లా ఇవాా లి. ఇక్ డ Content Length  

ఇింతే ఉిండాలి అని రూల్ ఏమి లేదు. త్రతీ Post లో 300 To 500 Words ఉింటే మించిద. 

 Duplicate Content: 

ఇక్ డ Duplicate Content అింటే అర థిం వేరే వాళి్  వెబై్స ట్ లో ఉిండే Content న Copy చేయడిం  

కాదు. చ్చలా మింద ఈ విషయిం లో తప్పు  చేసేుింటారు. ఉద్వహరణకు ఇింటెర్కా ింట్ లో డబ్బు లు  

ఎలా సింపాదించ్చలి అనే ఆరికాల్ రాసేునాా రు అనకుింద్విం. ఇదే Topic న కొింతమింద Part-1,  

Part-2, Part-3 అని Headings పెట ార్కిండు మూడు ఆరికాలై్  రాసేారు. లోరల Content Difference  

ఉిండొచ్చు  కానీ Google ద్వనిని లెక్  చేయదు. 

ఇింటెర్కా ింట్ లో డబ్బు లు ఎలా సింపాదించ్చలి Part-1 

ఇింటెర్కా ింట్ లో డబ్బు లు ఎలా సింపాదించ్చలి Part-2 

ఇింటెర్కా ింట్ లో డబ్బు లు ఎలా సింపాదించ్చలి Part-3 

ఈ విధింగా Headings రట ారాస్త ేGoogle మీ Content న Duplicate Content గా రరిగణించి Ranking  

ఇవా దు. దీనితో పాట్ల Remaining ఆరికాల్ై  కి కూడా Ranking ఇవా కపోవచ్చు . 

 Media (Images & Videos): Images: 

మీరు రాసేునా  Topic కు Related గా ఉిండే Images న మీ ఆరికాల్ లో ఉిండేలా చూసుకోిండి. Goolge  

లేద్వ ఇింకే Search Engines అయినా Images న కూడా Rank చేసేాయి. అలాగే మీ ఆరికాల్  

చదువుతనా  వి కి ేమీ ఆరికాల్ై  కి Attract అయేి  ఛానై్  కూడా ఎక్ు వ ఉింటాద. 

ఉద్వహరణకు Health కి సింబిందించి ఒక ఆరికాల్ రాశారు. ఆ ఆరికాల్ లో ఒక మొక్  గురిించి  

చెపాు రు అనకుింద్విం. మీ ఆరికాల్ చదువుతనా  వి కి ేఆ మొక్  ఎలా ఉింట్లింద తెలుసుకోవడిం  

కోసిం ఇింకొక వెబ్సై ట్ లోకి వెళ్ళి  ఛానై్  ఇవా కూడదు. అయితే Google మనిం పెటె ాImages ని Rank  

చేసేుింద్వ లేద్వ అని తెలుసుకుింద్విం రిండి. 
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Google Open చేసి మీకు నచిు న Topic పైన Search చేయిండి. నేన Pay Per Click Jobs In Telugu  

అని Search చేసేాన. 

 

Google లో మిందు కొనాి  వెబ్సై టో్ల వచ్చు యి. అదే Page లో కొించెిం కిిందకి వస్త ేImages for pay  

per click jobs in telugu అని కొనిా  Images ఉనాా యి. వాటలో ఏదో ఒక Image మనకి నచిు ిందింటే  

వాటని కికో్ చేసేామ కద్వ! నేన మొదట Image న కికో్ చేసేాన. 
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నేన అలా కికో్ చేయగానే మొదట Image పూరిగేా వచిు ింద. ద్వనితో పాట్ల ఇింకా కొనాి  Images  

వచ్చు యి. ఇప్పు డు మీకు కనిపసేునా  మొదట Image పైన కికో్ చేయిండి. 

 

ఆ Image పైన కికో్ చేయగానే Main Website కి వెళ్ళిోంద. కాబట ామనకి Images నిండి కూడా Traffic  

వసేుింద. మించి Quality ఉిండే Images న పెటిాండి.  

Images పెడుతునె పుు డు తెలుసుకోవాలిి నవి: 

నేన మీకు ఇక్ డ ఒక Sample ఆరికాల్ చూపసేునాా న. మీరొక కొత ేPost న Create చేయిండి. 
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పైన Image లో చూపసేునా టో్లగా Add Media పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

మీకు పైన చూపించినటో్లగా కొత ేScreen వసేుింద. Upload Files పైన కికో్ చేసి మిందుగా Download  

చేసుకునాా  లేద్వ తయారుచేసుకునా  Image న Add చేయిండి. 
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Image Add చేశాక మీకు పైన చూపించిన ఫోటోలో ఉనా టో్లగా ఉింట్లింద. Right Side లో Alt Text,  

Title, Description అని కనిపసేునాా యి కద్వ అవి కూడా చ్చలా మఖి ిం. 

Alt Text: 

Keyword Research చేసినప్పు డు ఎక్ు వుగా User వెతకుతనా  ఒక Keyword న చూసుకోవాలి. ఆ  

Keyword న ఇక్ డ Alt Text box లో Enter చేయిండి. ఎవరైనా మీ Topic కోసిం వెతకుతనా ప్పు డు  

మీ Images కూడా Rank అవుతాయి. ద్వని వలన మీ వెబై్స ట్ కి వచేు  Traffic పెరుగుతింద.  

కొింతమింద కేవలిం Photos ని మాత్తమే వెతకుతారు అలాింట వారిని కూడా Target cheyali. 

Title: 

ఇింకొక Top Level Keyword ని Title box లో ఇవా ిండి. అట్లవింట Keyword తో ఎవరైనా Search చేస్త ే 

మీ Image Rank అవుతింద. 

Description: 

మీ Topic Related Description న ఇవా ిండి. ఇవా కపోయిన రరవాలేదు. 

ఈ విధింగా ఇచ్చు క Insert Into Post పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

Image వచిు ింద. ఆ Image పైన కికో్ చేస్త ేCenter, Left, Right Position లో మీకు ఎక్ డ కావాలింటే  

అక్ డ Fix చేయవచ్చు . 
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Videos పెట్డం ఎలా? 

మీరు ఒక Topic పైన ఆరికాల్ రాసేునా ప్పు డు ద్వనికి సింబిందించిన Videos ఏమైనా ఉింటే ఆ  

ఆరికాల్ లో Add చేయిండి. ఇలా Add చేయడిం ద్వా రా User మీరు పెటే ాVideos న చూడటానికి  

అవకాశిం ఉింట్లింద. అప్పు డు మీ వెబ్సై ట్ లో ఎక్ు వ సమయానిా  గడుప్పతాడు. అలా జరిగితే  

Google మన వెబ్సై ట్ ని Quality ఉనా  వెబ్సై ట్ గా రరిగణించి బాగా Rank చేసేుింద. 

అయితే మన ఆరికాల్ కి సింబిందించి మన సింత విదేఒస్ అయినా పెటవాచ్చు  లేద్వ YouTube లు  

అయినా పెటవాచ్చు . అదెలాగో చూద్వద ిం.. 

Own Video: Image ఎలా పెటాాలో చెపాు న కద్వ Same అలాగే Video కు Upload చేసి పెటాాలి. 

 

 Website లో YouTube Video ఎలా పెట్ాలి: 

 

మీరు పెటాాలనకునా  YouTube Video న Open చేయిండి. 
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ఆ Video పైన Right Click చేస్త ేCopy embed code అనే Option వసేుింద. ద్వనిపైన కికో్ చేసి ఆ  

Code న Copy చేసుకోిండి. లేద్వ Share అనే Option ఉింట్లింద ద్వనిపైన కికో్ చేసిన Copy embed  

code అని కనిపసేుింద. 

ఇప్పు డు మీ ఆరికాల్ లో Insert చేయాలి. 

మీరు ఎక్ డ Video పెటాాలి అనకుింట్లనాా రో అక్ డ Point ఉించి పైన Insert అని ఉింట్లింద  

ద్వనిని కికో్ చేస్త ేMedia అని కనిపసేుింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. 

 

 

వెింటనే ఒక కొత ేScreen వసేుింద. ద్వింటోో Embed అని ఉింట్లింద. అక్ డ కికో్ చేసి మీరు Copy  

చేసిన Code న అక్ డ కనిపసేునా  box లో Paste చేయిండి. Paste చేసిన తరువాత Ok చేయిండి. 

Video మీ ఆరికాల్ లో Insert అవుతింద. 

 

గమనిక: కొింతమింద Embed Code కాకుిండా Normal గా Link Copy చేసి Insert చేసేారు. అలా 

చేయకూడదు. Copy Right Issue వచేు  ఛానై్  ఉింద. 
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 Permalinks: 

మనిం చేస్త త్రతీ Post కి ఈ Perma Link ఉింట్లింద.  

ఉద్వహరణకు https://example.com/make-money-online అనే వెబ్సై ట్ ఉిందనకోిండి. 

make-money-online ని Permalink అింటామ. దీనినే URL Slug అని కూడా అింటామ. 

 

పైన Image చూసేునా టో్లగా ఈ Permalink న change చేసుకోవచ్చు . 

 Categories 

మనిం Post చేయబోతనా  ఆరికాల్ ఈ Category కి సింభిందించనదో Select చేసుకోవాలి. Right Side  

లో Document అనే Option లో Categories అని ఉింట్లింద అక్ డ Select చేసుకోవాలి. 
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 Tags: 

ఈ Tags చాలా చాలా మఖ్య మైనవి. Keyword Research చేసినపుు డు ఎకుక వ మంద Search  

చేసుూనె  Keywords న Copy చేసుకుని ఒక దగరా Save చేసుకొని వాటిని ఇకక డ ఇవాా లి.  

Long-Tail Keywords ని ఎకుక వ Focus చేయండి. వీటికి Compition తకుక వగా ఉంటద  

కాబట్ి మన వెబ్సి ట్ తా రగా Rank అవా డానికి Chance ఉంటంద. 

ఎనిె  Tags అయినా ఇవా్వ చుు . 

 

 

 Featured Image: 

ఒక User మన వెబై్స ట్ కి వచిు నప్పు డు ఒక ఆరికాల్ చదవిన తరువాత remaining ఆరికాలై్  వైప్ప  

కూడా ఒక Look వేసేాడు. అట్లవింటప్పు డు ఎక్ు వగా ఈ Feature చేయబడిన Image లు  

ఉరయోగరడతాయి. దీని వలన Reader మీ వెబ్సై ట్ లో ఎక్ు వ సమయానిా  Spend చేసేాడు. 

Right Side లో కనిపసేునా  Featured Image పైన కికో్ చేసి ఒక మించి Image ని మీ Topic Related  

Image ని Choose చేసుకోిండి.  
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మన వెబ్సై ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ Featured Images చూడిండి ఎింత Attractive గా కనిపసేునాా యో. 
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 Excerpt: 

మనిం రాసిన ఆరికాల్ లో మొదట Paragraph న Copy చేసి ఈ Excerpt box లో Paste చేయిండి.  

పైన ఫోటోలో Featured Image తో పాట్ల కొింత matter కనిపసేుింద కద్వ అదే ఇక్ డ మనిం Paste  

చేసిన matter. ఈ కొించెిం matter చదవగానే User కి కొించెిం Interest కలుగుతింద వెింటనే ఆ  

ఆరికాల్ న పూరిగేా చదవడానికి చూసేాడు. 

 

 

ఇప్పు డు మన ఆరికాల్ న Publish చేయడానికి సిదధింగా ఉనాా ిం. ఇింతకు మిందు Yoast SEO  

Plugin న Install చేసుకునాా ిం కద్వ. ఇద Search Engines లో మన వెబ్సై ట్ న Rank చేయడానికి  

మనకి ఒక Boost లాగా ఉరయోగరడుతింద. ఈ Plugin కి మన ఆరికాల్ కి సింభిందించి కొించెిం  

తెలియజేస్త ేఇింకొించెిం Supportive గా ఉింట్లింద. 
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 Meta Title: 

Meta Title అనేద Search Engines లో Search చేస్త User కి కనిపసేాయి. వాటని Snippets అింటామ.  

Meta Title అింటే Content Title Tag ఉింట్లింద. అసలు ఈ Snippets User కి ఎలా కనిపసేాయో  

చూద్వద ిం. 

 

 

 Meta Description: 

Meta Description కూడా Snippets గా User కి Search Engines లో కనిపసేాయి. అయితే SEO plugin  

లో ఈ Description న ఇవా వ్వచ్చు . 

ఆరికాల్ Publish చేయడానికి అింతా Ok అనకునాా క ఈ Yoast SEO పైన కికో్ చేయిండి. 
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Focus keypharse అని ఉిండే box లో User Searching Keyword ఇవా ిండి. ఆ తరువాత Snippet  

Preview అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. 

 

 

Meta Title అనేద automatic గా మన Main Title నిండి తీసుకుింట్లింద. Slug అింటే Perma Link,  

ఇక్ డ కూడా change చేసుకోవచ్చు . 
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Meta Description box లో Description న రాయాలి. మన ఆరికాల్ లో ఉిండే Main Theme న ఇక్ డ  

రాయాలి. ఒకవేళ్ మీరు రాయకపోయిన Google మీ యొక్  ఆరికాల్ నిండి తీసుకుింట్లింద. ఆ  

తరువాత close చేయిండి సరిపోతింద. అదే Save చేసుకుింట్లింద. 

 

 

 Internal Linking: 

ఏదైనా ఒక ఆరికాల్ న Post చేసేునా ప్పు డు ఆ Topic కి కొించెిం Related గా ఉిండే ఇింకొక Post  

తాలూక Links న ఈ ఆరికాల్ లో పెటాాలి. ఇింకా సులభింగా చెపాు లి అింటే మన వెబ్సై ట్ లో ఉిండే  

వేరే posts తాలూక Links న ఇప్పు డు Post చేసేునా  ఆరికాల్ లో పెటడామే. 

నేన ఇక్ డ చూపించిన ఆరికాల్ లో How to start a website in 20 minutes అని చినా  రదిం ఉింద.  

ఈ Word కి నా వెబ్సై ట్ లో ఉిండే ఇింకొక ఆరికాల్ లిింక్ Add చేయాలి. 

Select చేసుకునాా  ఆ మొతిేం Word న Select చేసుకుని Insert Link అని Symblo ఉింట్లింద  

ద్వనిని కికో్ చేయిండి. 
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 కికై్ చేసిన తరువాత Link Paste చేయాలి. 

 

 

Paste చేశామ. రక్ నే ఉనా  arrow symbol పైన కికో్ చేస్త ేఆ Link Add అవుతింద. కానీ ఆ లిింక్  

ఇింకొక New Tab లో Open అవాా లింటే arrow రక్ న కనిపసేునా  gear symbol న కికో్ చేయిండి. 
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Open link in a new tab దగ ుర Tick చేసి Update పైన కికో్ చేయిండి. ఇప్పు డు Internal లిింక్ కికో్ చేస్త ే 

ఇింకొక కొత ేTab ఓపెన్ అవుతింద. దీని వలన page views పెరుగుతాయి. 

 

మీ ఆరికాల్ లో ఈ విధింగా Internal link పెటడాానికి Words లేకపోతే వేరే ఆరికాల్ యొక్  Title న  

Copy చేసి ఈ ఆరికాల్ మది లో కానీ చివరిలో కానీ Paste చేసి ఆ Title కు ఆ ఆరికాల్ యొక్  లిింక్ న  

Internal Link గా Insert చేయిండి. 

 

 XML Sitemap Create చేయడం ఎలా? 

XML Sitemap వలన ఉరయోగిం ఏింట అింటే మన main వెబై్స ట్ యొక్  లిింక్ న Google Search  

Console లో Add చేయడిం వలన Google లో మన వెబై్స ట్ కనిపసేుింద అలాగే మనిం Post చేస్త  

త్రతీ ద్వనికి ఒక Separate link ఉింట్లింద. ఇలా త్రతీ లిింక్ న Google కి ఇవాా లింటే కషిాం.  

అిందుకోసిం ఈ Sitemap వాడుతాిం. 
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Yoast SEO Plugin ఉింటే సరిపోతింద. ఈ Plugin Sitemaps న జ్నరేట్ చేసేుింద. 

 

ఈ విధింగా మీరు Post చేయాలనకునా  త్రతీ Post కి SEO చేస్త ేమీ వెబ్సై ట్ తా రగా Google లో  

Rank అవుతింద. Traffic ఎక్ు వ వసేుింద. Income కూడా ఎక్ు వ వసేుింద. మన వెబ్సై ట్ ద్వా రా  

Income రావాలి అింటే Google Adsense ద్వా రా అవుతింద. అసలు ఈ Google Adsense అింటే  

ఏమిట? మనకి ఎిందుకు డబ్బు లు ఇసేుింద? ఇలాింట వివరాలు తెలుసుకుింద్విం. 

 

 Google Adsense: 

Google Adsense అనేద Advertisements కి సంభందంచినద. ఎవరైనా Business Owners  

కానీ, Companies కానీ, Websites కానీ, Products కానీ ఇలా ఏదైనా Online లో Promote  

చేసుకోవాలి అనకుింటే Google Adsense ద్వా రా సాధి ిం అవుతింద. కాబట ాPromote  

చేసుకోవాలి అనకునే వారు Google కి కొింత డబ్బు లు Pay చేయాలిై  ఉింట్లింద. అప్పు డు  

Google వాళి్  Ad ని Different Websites లో పెడుతింద. Website Owner కి 68% Revenue ఇసేుింద  

మిగతా 32% Google తీసుకుింట్లింద. 

Google Ads మన వెబ్సై ట్ లో కూడా ఉింటే మనకి కి కూడా అదే 68% Revenue Income ఇసేుింద. 

Google Adsense ఒక్ టే కాదు ఈ విధమైన Advertisement Companies ఇింకా చ్చలా ఉనాా యి. కానీ  

Google Adsense మాత్తిం అనిా టకింటే చ్చలా Better. 

Google Ads మన వెబ్సై ట్ లో పెటాాలి అింటే మిందు Google Adsense మన వెబ్సై ట్ ని Approve  

చేయాలి. ద్వనికింటే మిందు Google Adsense కి Apply చేయాలి. Apply చేసిన తరువాత వారు మన  

వెబై్స ట్ ని Verify చేసి accept Or reject ఏదో ఒకట చేసేారు. ఒకవేళ్ reject చేస్త ేద్వనికి కారణిం కూడా  

E-mail చేసేారు.  

Google Adsense మన వెబ్సై ట్ ని Reject చేసిన భయరడాలైి న అవసరిం ఏమి  

లేదు. మరలా అపెల ోచేయవచ్చు . ఇలా ఎనాి  సారోు అయినా అపెల ోచేయవచ్చు . కానీ First Attempt  

లోనే Approve చేయాలి అింటే ఈ జాత్గతలు తీసుకోిండి. 
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 Google Adsense కి Apply చేసే మందు తీసుకోవాలిి న జాగ్గతలు: 

 

మఖ్య ంగా 7 రకాల జాగ్గతలు తీసుకోవాలి. 

 

 Website Design: మన వెబ్సై ట్ యొక్  Design అనేద User కి అర థమయేి లా ఉిండేటటో్ల  

 

చూసుకోవాలి. మిందు మనమే ఒక User లా భావిించి మన వెబ్సై ట్ కి మనమే Review  

 

రాసుకోవాలి. మించి Design కావాలింటే మించి Theme వాడాలి. Iconic One, News Card,  

 

Astra, Super Ads Lite వీటలో ఏదైనా బాగుింట్లింద. 

 

మీ వెబ్సై ట్ కి మించి Logo కూడా ఉిండేలా చూసుకోిండి. 

 

 Posts: మన వెబై్స ట్ లో minimum 40 నిండి 50 Posts ఉిండేలా చూసుకోవాలి. Content న  

 

ఎక్ డ Copy చేయకుిండా Own గా Create చేయాలి. 

 

 Pages & Categories: Topics wise గా Pages మరియు Categories న Create చేసుకుని  

 

Main Menu కి Add చేయిండి. మీరు రాసేునా  ఆరికాల్ై  న ఏ Page కి, ఏ Category కి  

 

సింభిందించినదో ద్వనికి Separate గా Add చేయిండి. 

 

 About Page & Contact Page: 

 

About Page: About Page అంటే Author గుర్తంచి పూర్తూ Information న ఇవా ండి. 
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Contact Page: మీ ఆర్తక్ల్ి  న ఎవరైనా చదవి మిమమ లిె  ఎవరైనా Contact చేయాలి  

 

అనకుంటే వార్తకి అవకాశ్ం కలిపంచాలి. 
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 Privacy Policy మర్తయు Terms & Conditions: 

 

Privacy Policy: Privacy Policy Page ని ఒకట Create చేసుకోవాలి. డబ్బు లు పెట ాPrivacy  

 

Policy Page ని తీసుకోవచ్చు . లేద్వ Free గా కూడా తీసుకోవచ్చు . 

 Website: https://www.freeprivacypolicy.com/ ఈ వెబ్సి ట్ ఓపెన్ చేసి free గా Create  

 చేసుకోండి. 

 

Create Privacy Policy పైన కికో్ చేయిండి. 

 

https://www.freeprivacypolicy.com/
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Step-1 లో Website పైన Tick చేసి Next Step పైన కికో్ చేయిండి. 

 

Step-2 లో Individual, India, Andhra Pradesh ఇవనాీ  ఇచిు  Next Step పైన కికో్ చేయిండి. 
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Website URL, Website Name ఇచ్చు క Next పైన కికో్ చేయిండి. 

 

ఇక్ డ ఉనా  Options అనీా  No పైన కికో్ చేయిండి. లేదింటే Paid Features కొనిా  Add అవుతాయి.  

అదే విధింగా Last Step వరకు చేయిండి. 
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మీ E-Mail ఇచిు  Next  కికో్ చేస్త ేPrivacy Policy Matter అింతా వసేుింద. ద్వనిని Copy చేసి మీ  

వెబై్స ట్ లో Privacy Policy Page ని Create చేసుకుని అిందులో Paste చేయిండి. 

 

Terms & Conditions కూడా ఈ విధింగా తెచ్చు కోవాలి. 

Website Link: https://www.privacypolicies.com/free-terms-conditions-generator/ 

 

 Plugins: మీకు already Top 10 Plgins చెపాు న. అవనీా  Install చేసుకోిండి. 

 

 Google Webmaster Tools (Search Console) & Google Analytics: 

వీట గురిించి ఇింతమిందు చెపాు మ. 

ఈ 7 Perfect గా ఉింటే వెింటనే మీరు Google Adsense కి Apply చేయవచ్చు . ఇప్పు డు Google  

Adsense కి ఏ విధింగా Apply చేయాలో తెలుసుకుింద్విం. 

 

 

 

 

 

https://www.privacypolicies.com/free-terms-conditions-generator/
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 Google Adsense కి Apply చేయడం ఎలా? 

https://google.com/adsense అనే వెబ్సై ట్ న ఓపెన్ చేయిండి. అక్ డ Signup now పైన కికో్  

చేయిండి. 

 

Signup పైన కికో్ చేస్త ేమీ Website name, మీ E-mail address అడుగుతింద. ఆ Information అింతా  

ఇచిు  Save and continue పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

https://google.com/adsense
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ఆ తరువాత Country, Language, Yes, I Have read and accept the agreement పైన Tick చేసి Save  

And Continue పైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

 

ఇప్పు డు మీ E-Mail కి Thank you for applying to adsense అని ఒక message వసేుింద. మన  

Application Google verify చేయడానికి ఒక 5 నిండి 8 రోజులు తీసుకుింట్లింద. ఒక్ో సారి ఇింకా  

మిందే verify చేయవచ్చు . 

మన Application Approve అయిన తరువాత మనిం Google Ads ని మన వెబ్సై ట్ లో పెడతాిం.  

ఒకవేల Application Reject అయితే ఏ విధింగా వసేుిందో, Approve అయితే ఏ విధింగా E-Mail  

వసేుిందో చూద్వద ిం. 

మిందుగా reject అయితే ఏ విధింగా E-Mail వసేుింద, తరువాత ఏిం చేయాలో తెలుసుకుింద్విం. 

Application Reject: 
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ఈ విధింగా మీకు E-Mail వసేుింద. మరలా ఒకసారి మీ వెబ్సై ట్ అింతా చూసుకుని మరలా Apply  

చేయిండి. Maximum నేన మిందు చెపు న 10 Tips follow అయితే 99.9% Approve అవుతింద. 

Adsense Approve Message: 
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 Google Adsense Ads మన Website లో పెట్డం ఎలా? 

మీకు Adsense నిండి Approval వచిు న తరువాత Adsense account లో మన Registered E-Mail తో  

Login అవా ిండి. 

 

Left Side లో Menu ఉింట్లింద. పైన Image లో చూసినటో్లగా. Left side menu లో Ads పైన కికో్ చేసి,  

Ad units పైన కికో్ చేస్త ేRight side లో box లో mark చేసి ఉింద కద్వ ఆ విధింగా వసేుింద. అిందులో  

మీకు ఏ విధమైన Ad కావాలో choose చేసుకోిండి. 

Display ads: 

ఈ Display Ads అనేవి మన వెబ్సై ట్ లో ఎక్ డైనా పెటా్లకోవచ్చు . Posts మధి లో కానీ, ఆరికాల్ 

మది లో కానీ, Widgets లో కానీ, Header area లో కానీ... 

In-feed ads: 

ఈ In-feed ads అనేవి ఏవైనా ర్కిండు Posts మధి  పెటా్లకోవడానికి ఉరయోగరడతాయి. 

In-article ads:  

ఈ ads Articles మధి లో పెటా్లకోవడానికి ఉరయోగరడతాయి. 

ఎక్ు వ మింద Display Ads అనాి టకి వాడుతారు. అద మీ ఇషిాం. 
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ఒక Ad unit ఎలా create చేయాలో చూద్వద ిం. పైన చెపు న వాటలో ఏదో ఒకట కికో్ చేయిండి. ఇక్ డ  

నేన Display Ads పైన కికో్ చేసేునాా న. 

 

Name your ad unit దగ ుర ఏదో ఒక name ఇవా ిండి. Ad size దగ ుర Responsive అని ఉించిండి,  

తరువాత Create పైన కికో్ చేయిండి. 
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Create పైన కికో్ చేయగానే మనకి ఒక Code display అవుతింద. Copy code snippet అని ఉింట్లింద  

అక్ డ కికో్ చేస్త ేఆ code మొతిేం copy అవుతింద. ఆ code న మన వెబై్స ట్ లో paste చేయాలి. 

కొింతమింద ఈ code న copy చేయకుిండానే Done పైన కికో్ చేసేారు. Done  కికో్ చేస్త ేcode close  

అయిపోతింద. అదే code న ఎక్ డ నిండి copy చేయాలి. 

Same Ad unit అనే Option లోనే మనిం Create చేసిన Ad units అనీా  ఉింటాయి. ఏ Ad కి  

సింభిందించిన code కావాలో ద్వనిని కికో్ చేయిండి. 

 

పైన Image లో Click Here అని ఒక Symbol ని చూపసేుింద అక్ డ కికో్ చేస్త ేమరలా ఆ Code  

Display అవుతింద అప్పు డు copy చేసుకోిండి. 

ఇప్పు డు మన వెబ్సై ట్ లో ఆ code న ఎలా Paste చేయాలో చూద్వద ిం. మిందుగా మన Wordpress  

dashboard లోకి వెళ్ళి , Appearance లోని Widgets పైన కికో్ చేసి ఓపెన్ చేయిండి. 

Left side లో Widgets ఉింటాయి. అిందులో మనకి ఎట్లవింట Widget కావాలో ద్వనిని Drag & Drop  

చేసి Right sidebar లో పెటాాలి. Ad code Paste చేయడానికి Text అనే widget ని Drag&Drop  

చేయిండి. 
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ఇప్పు డు Text పైన కికో్ చేస్త ేVisual, Text అని ర్కిండు కనిపసేాయి Text పైన కికో్ చేసి మనిం copy  

చేసిన code ని Paste చేయాలి. 

 

Paste చేసిన తరువాత Save పైన కికో్ చేయిండి. ఇప్పు డు మీ వెబ్సై ట్ లో ఆ Place లో Google Ad  

display అవుతింద. ఒక్ో సారి వెింటనే Display అవుతింద ఒక్ో సారి 15 minutes తరువాత Display  

అవుతింద. 
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మీకూ అర థమవా డిం కోసిం పైన Image లో 1, 2 అని numbers రాశాన చూడిండి. 1 దగ ుర ఒక Image  

పెటాాన, 2 దగ ుర Ad code పెటాాన. Google Ad నా వెబై్స ట్ లో Right sidedar లో second place లో  

కనిపసేుింద చూడిండి. 

 

 

 How To Setup Auto Ads: 

Manual గా Google Ads ని మన వెబ్సై ట్ లో ఎలా పెటాాలో నేరుు కునాా ిం. సహజింగా Ads అనేవి  

Page కి 4 కి మిించి ఉిండకూడదు. ఎక్ు వ Ads ఉింటే Invalid Clicks వచేు  ఛానై్  ఉింద.  

అిందుకోసిం Google మనకి ఇింకా Simple method ని అిందించిింద. అదే Auto Ads. ఈ Auto Ads  

enable చేశామ అింటే Ads process అింతా Google చూసుకుింట్లింద. Page కి ఎనిా  Ads పెటాాలి,  

ఎక్ డ పెటాాలి ఇలా త్రతీద Google ఏ చూసుకుింట్లింద. ఈ Auto Ads code న Theme Header  

Area లో పెటాాలి. 
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Auto Ads Code న ఎలా పెటాాలో చూద్వద ిం: 

మిందుగా మీ Adsense Account లో Login అవా ిండి. Left Side Menu లో Ads పైన కికో్ చేసి, Auto  

Ads పైన కికో్ చేయిండి.  

 

 

 

ఆ Page లో Setup Auto Ads అని Right Side లో ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. మీకు ఒక Code  

వసేుింద ద్వనిని Copy చేయిండి. 

 

 

Copy code snippet పైన కికో్ చేస్త ేCopy అవుతింద. 
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ఇప్పు డు మీ Wordpress Dashboard న ఓపెన్ చేయిండి. Left Side Menu లో Appearance పైన కికో్  

చేస్త ేTheme Editor అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. 

 

 

Theme Editor పైన కికో్ చేస్త ేకిింద Image లో చూపించినటో్లగా ఉింట్లింద. Right Side లో Theme  

Files లో Theme Header అని ఉింట్లింద ద్వనిని కికో్ చేయిండి. అక్ డ కికో్ చేయగానే Left లో  

Header యొక్  HTML code వసేుింద. అక్ డ Head tags మధి  మన Copy చేసిన code న Paste  

చేయాలి.  
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<head> 

<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>"> 

<?php wp_head(); ?> 

 <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> 

<script> 

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ 

          google_ad_client: "ca-pub-0000000000000", 

          enable_page_level_ads: true 

     }); 

</script> 

</head> 

<body <?php body_class(); ?> itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage"> 

 

ఈ విధింగా మీరు Copy చేసిన Auto Ad code న Theme Header లో Paste చేయిండి. అలా చేస్త ే 

అరు ట నిండి మీ వెబై్స ట్ లో Google automatic గా Ads న display చేసేుింద. 

Ads కూడా మించి Ads వసేాయి. మీకు ఎక్ు వ Revenue రావడానికి సరిరడిన Ads వసేాయి. 

ఇప్పు డు Google Adsense లో వచేు  డబ్బు లున మన Bank account కి తీసుకోవాలి అింటే  

అింతకింటే మిందు మన Address న Verify చేసుకోవాలి. Google మనిం నిజింగా Humans ఏనా  

లేద్వ Robots ద్వా రా Create చేయబడినద్వ అని Verify చేసుకుింట్లింద. 

 

  Ad Code 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 147 

 

 

 Google Adsense Account Verify చేయడం ఎలా? 

మీరు 10 Dollars Earn చేసిన తరువాత మీ Adsense Account లో మీ Address Verify చేసుకోమని ఒక  

Notification వసేుింద. 

 

Verify Address అని ఉింట్లింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. మీకు ఒక 7 నిండి 15 రోజులలో మీ Address కి  

Post వసేుింద. అిందులో PIN number ఉింట్లింద.  
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ఆ PIN number వచిు న తరువాత మరలా Verify Address లోకి వెళి్ ిండి. 
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మీకు వచిు న PIN ని Enter చేయిండి. Correct గా enter చేయిండి లేదింటే మీ Adsense account  

Block అయిపోతింద. 

మీ Address Verification Complete అయిపోయిింద. మీ Identity Verification కూడా చేయాలి.  

 

 

Verify now అని కికో్ చేస్త ేమీ Identity Card upload చేయమని అడుగుతింద. అక్ డ మీ PAN card  

లేద్వ Passport లేద్వ Aadhar card లేద్వ Driver’s license కానీ ఏదో ఒకట upload చేయిండి.  
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Confirm Info పైన కికో్ చేస్త ే24 గింటలలోప్ప మీ Identity Verification Complete అయిపోతింద.  

ఇప్పు డు పూరిగేా మీ Account verification complete అయిపోయినటో్ల. 

 Adsense Account కి మీ Bank Account Add చేయడం ఎలా? 

మీరు Adsense account లో ఉనా  డబ్బు లు withdraw చేసుకోవాలింటే మీ Bank account details న  

Google Adsense Account కి ఇవాా లి. అద ఎలాగో చూద్వద ిం: 

మీ Adsense account లోకి Login అయిన తరువాత Left side menu లో Payments అని ఉింట్లింద  

ద్వని పైన కిక్ో్  చేయిండి. 
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Add Payment Method అని వసేుింద అక్ డ కికో్ చేయిండి. Bank account holder name, Bank  

Name, IFSC code, Swift BIC code, Account number అనీా  correct గా ఇచిు  Save చేయిండి. 
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 మనం సంపాదంచిన డబ్బు లున ఎపుు డు Withdraw చేసుకోవాలి? 

Google Adsense ద్వా రా మనిం Earn చేసిన Money ఎింత, ఏ రోజు ఎింత Earn చేశామ ఇలా మొతిేం  

Information అింతటనీ కూడా మన Adsense Dashboard లోకి Login అయి చూడవచ్చు . మనిం Earn  

చేసిన Money withdraw చేయాలి అింటే Minimum 100 Dollars Earn చేయాలి. మన Adsense  

account లో ఎప్పు డు 100 Dollars అయితే అప్పు డే Withdraw పెటా్లకోవడానికి అవుతింద.  

అింతవరకు ఆ Balance అలాగే ఉింట్లింద. 

 

 

 

 

 ఒక Click కి ఎంత Money Pay చేసుూంద? 

Google Adsense మన వెబ్సై ట్ లో ఉిండే Ads ని ఎవరైనా కికో్ చేస్త ేఒక కికో్ కి ఎింత డబ్బు లు  

ఇసేుింద అని చ్చలా మిందకి ఉనా  సిందేహిం. ఇక్ డ మనిం తెలుసుకోవాలైి న విషయిం ఏింటీ  

అింటే ఏ Adsense కింపెనీ అయినా కికో్ కి ఇింత అని Fixed పేమెింట్ ఏమి ఉిండదు. Advertise చేస్త  

సింసథ ని బట,ా User browse చేస్త Country ని బట,ా Ad type ని బట ాఇలా రక రకాలుగా ఉింట్లింద. నా  

అనభవిం త్రకారిం అయితే India లో ఒక కికో్ కి 1 నిండి 30 రూపాయల వరకు వసేుింద. కాబట ా 

ఇప్పు డు మీరు ఆలోచిించ్చలిై ింద ఒక కికో్ కి ఎింత డబ్బు లు ఇసేునాా రు అని కాదు, మన వెబై్స ట్ కి  

ఎింతమింద వసేునాా రు అని. Visitors పెరిగితే Ad clicks automatic గా పెరుగుతాయి. 

 

 ఒకేస్తర్త ఎనిె  Website లో Maintain చేయవచుు ? 

ఒకేసారి ఎనిా  వెబ్సై ట్ లు అయినా Maintain చేయవచ్చు . ఇనేా  ఉిండాలని Rule ఏమి లేదు. కానీ  

ఇక్ డ మనిం చూసుకోవాలిై ింద ఏింటింటే మనకి వెబై్స ట్ మొదలుపెటగాానే డబ్బు లు ఏమి రావు,  

ద్వనితో పాట్ల చ్చలా చినా  మొతిేంలో డబ్బు లు Invest చేసేునాా మ కాబట ామిందు ఒక వెబ్సై ట్  
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బాగా Popular అయితే User దృష్టలాో ఒక Brand లా నిలుసేామ. ద్వనితో పాట్ల మించి Income  

వసేుింద. అట్లవింటప్పు డు వేరే వెబ్సై ట్ న మొదలుపెడితే మించిద. 

 

 గ్పతీ Website కి కూడా Google Adsense Approve రావాలా? 

ఒకక  వెబ్సి ట్ కి Approval వసేూ సర్తపోతుంద, ఆ తరువాత ఎనిె  Websites అయినా  

Add చేసుకోవచుు . మీ Adsense లోకి Login అయిన తరువాత Sites అని Left side menu లో  

ఉింట్లింద చూడిండి. 

 

 

ADD SITE పైన కికో్ చేయిండి. 

 

మీ కొత ేWebsite name ఇచిు  Next పైన కికో్ చేయిండి. మీ New website add అయిపోతింద. 

ఈ విధింగా మనిం ఎనిా  websites అయినా Add చేసుకోవచ్చు . 
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 Google Adwords: 

మన website న లేద్వ మన business న ఆన్లనో్ లో డబ్బు లు కట ాPromote చేసుకోవడానికి  

ఉరయోగరడుతింద. అిందుకోసిం adwords.google.com అనే website న ఉరయోగిసేామ.  

మనిం Google కి ఈ website ద్వా రా డబ్బు లు Pay చేసి మన వెబ్సై ట్ న promote చేసుకోవచ్చు . 

ఇప్పు డే మనిం మొదలుపెడుతనాా ిం కాబట ాఈ Paid Ads న ఉరయోగిించ్చలిై న అవసరిం లేదు. 

 

 Website start చేశాక గ్పతిరోజూ చేయవలిసిన మఖ్య మైన పనలు: 

1. మొదట మూడు న్లలు త్రతీ రోజూ ర్కిండు నిండి మూడు ఆరికాల్ై  న Post చేయిండి. ఆ  

తరువాత రోజూ ఒకట చేసిన సరిపోతింద. 

2. మీరు Post చేసిన ఆరికాల్ై  న Social Media లో Share చేయిండి, Regular గా Social Media లో  

Active గా ఉిండి Readers కి Touch లో ఉిండిండి. 

3. ఎరు టకప్పు డు మీ వెబై్స ట్ యొక్  Analytics తెలుసుకోిండి. 

4. SEO గురిించి ఎక్ు వ Research చేయిండి. 

5. Content పైన Research చేయిండి. 

 

 

మీకు ఇషమ్ైన Topic న ఎంచుకుని ఒక మంచి Website న Start చేయండి. ఆ Website న  

Digital Marketing ఉపయోగంచుకుని Promote చేయండి. Adsense దా రా మంచిగా  

సంపాదంచుకోండి. 

మీ దగరా సంత Products ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఆనెల నై్ లో Promote చేయండి. మీ  

బిజినెస్ ని Expand చేయడానికి ఆనెల నై్ మార్నక టింగ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంద. 

 

మన దగరా సంత Products లేకపోనా Physical Products న Promote చేసి డబ్బు లు  
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సంపాదంచడానికి ఆసకి ూ ఉంటే అటవంటి వార్తకి ఇపుు డు నేన చెప్పు  మారంా చాలా బాగా  

ఉపయోగపడుతుంద. ఒకక  రూపాయి కూడా Invest చేయాలిి న అవసరం లేదు.  

ఆనెల నై్ లో డబ్బు లు సంపాదంచడానికి Own website (Blogging) అనేద మొదటి మారంా,  

ర్నండో మారంా వచేు సి Affiliate Marketing. ఇపుు డు ఈ Affiliate Marketing గుర్తంచి  

నేరుు కుందం. 

 

 

 Affiliate marketing అంటే ఏమిటి? 

వేరే వాళ్ి  Products న Promote చేయడానిా  Affiliate Marketing అింటామ. ఉద్వహరణకు మీ  

దగ ుర ఒక Product ఉింద అనకోిండి, ద్వని Cost ఒక 1000 రూపాయలు అనకోిండి. నేన మీ Product  

న Sale చేస్త ేనాకు మీరు ఎింతో కొింత Comission ఇసేారు. అలాగే E-Commerce websites లో Free  

గా Register చేసుకుని వారి Products కి Traffic న తెపు ించి Sale చేస్త ేవాళి్ల  మనకి Comission  

ఇసేారు. 

ఇదింతా ఆన్లనో్ లో జరుగుతింద కావున వారి Website లో Register అయితే మనకి Separate Links  

ఇసేారు. ఆ Links ద్వా రా మనిం Promote చేసేామ. 

 

 Best Platforms for Affiliate Marketing: 

1. Amazon 

2. Flipkart 

3. Commission junction 

4. JVZoo 

5. VCommission 

6. eBay 

7. Shopclues 
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 Amazon Affliate Program లో ఎలా Join అవాా లో తెలుసుకుందం: 

Website link: https://affiliate-program.amazon.in/ 

ఈ వెబై్స ట్ ఓపెన్ చేయిండి.  

 

 

 

 

Join Now For Free అని ఉింట్లింద కికో్ చేయిండి. 

https://affiliate-program.amazon.in/
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Your name, Email, Password ఇచిు  Create your Amazon account పైన కికో్ చేసి account create  

చేసుకుని Login అవా ిండి. 
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మీ Details అనాీ  correct గా Fill చేయిండి. Fill చేశాక Next పైన కికో్ చేయిండి. 
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Enter Your Website దగ ుర మీ Website name (https://example.com) ఇవా ిండి. లేద్వ Facebook  

Profile addresse కానీ ఇవా ిండి. ఆ తరువాత Next పైన కికో్ చేయిండి. 
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మొతిేం Information అింతా Correct గా ఇచిు న తరువాత Finish పైన కికో్ చేయిండి. 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 161 

 

 

Congrats, Amazon affiliate account create అయిింద. Later పైన కికో్ చేస్త ేమీ Amazon associate  

account లోకి Login అవుతింద. 
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ఈ Associate Page లో మీకు కావలిసిన Products యొక్  Links copy చేసుకుని మీ వెబ్సై ట్ లో,  

Social media లో Promote చేస్త,ే మీ Links  కికో్ చేసుకుని ఎవరైనా Product కొనక్ు ింటే మీకు  

Commission వసేుింద. 

Link ఎలా Copy చేయాలి? 

 

 

మీకు కావలిసిన Product name తో Search చేస్త ేకొనాి  Products వసేాయి, అిందులో మీకు కావలిసిన  

Product choose చేసుకుని Get Link పైన కికో్ చేయిండి. 
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ఆ లిింక్ న మీ వెబ్సై ట్, Social Media ద్వా రా Share చేసి Promote చేయిండి. ఎక్ు వ లిింకై్   

తీసుకుని Share చేయిండి. ఎింత ఎక్ు వ Sale అయితే అింతా ఎక్ు వ Income వసేుింద. 

Total Income 1000 Rupees అయిన తరువాత Month First Week లో Withdraw చేసుకోవాలి.  

Payment Information లో మీ Bank Details ఇవాా లి. 

 

 Top 5 Affiliate Networks: 

ఇకక డ మీకు Direct Website Links న Provide చేసుూనెా మ. 

1. Amazon (https://affiliate-program.amazon.in/) 

2. Flipkart (https://affiliate.flipkart.com/) 

3. Comission Junction (https://signup.cj.com/) 

4. eBay (https://partnernetwork.ebay.com/) 

5. Vcomission (https://www.vcommission.com/) 

 

Top Secret: 

Present Online Marketing చ్చలా Growth అవుతింద. అిందులో Ecommerce business ఇింకా Speed  

గా ఉింద. మనిం సింతింగా Ecommerce start చేయాలి అింటే Lakhs of rupees అవసరిం. కానీ ఒక్   

రూపాయి కూడా Invest చేయకుిండా డబ్బు లు సింపాదించ్చలి అింటే Ecommerce sites లో Affiliates  

గా Join అయి డబ్బు లు సింపాదించడిం చ్చలా సులభిం. 

ఎిందుకింటే మనిం Join అయిన Ecommerce Platforms already branded companies అని త్రజలలో  

గురిిేంప్ప ఉింద. కాబట ామనిం Promote చేసిన Links, Products user కి అవసరిం ఉింటే వెింటనే  

కొనక్ు ింటాడు. 

మనిం చేయాలిై న రని ఏింటింటే త్రజలకి ఏద అవసరమో తెలుసుకుని వారికి Reach అయేి లా  

Promote చేయడమే. 

 

https://affiliate-program.amazon.in/
https://affiliate.flipkart.com/
https://signup.cj.com/
https://partnernetwork.ebay.com/
https://www.vcommission.com/
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నాకు తెలిసిన వాళ్ి లో Website నిండి సింపాదించే డబ్బు లు కనాా  Affiliate Programs ద్వా రా  

ఎక్ు వ సింపాదించేవారే ఎక్ు వ. 

 

ఆన్లనో్ లో డబ్బు లు ఎలా సింపాదించ్చలి అనే అింశిం పైన ఇింతవరకు మనిం ర్కిండు మారాు లు  

గురిించి తెలుసుకునాా ిం. ఇప్పు డు మూడో మారుిం గురిించి తెలుసుకుింటాిం. ఈ మారాు నాి   

ఉరయోగిించ్చకుని పైన చెప్పు కునా  ర్కిండు మారాు లన Promote చేసుకోని అక్ డ నిండి డబ్బు లు  

సింపాదించవచ్చు . అలాగే కొించెిం కషరాడితే ఈ Platform ద్వా రా కూడా మించి Income వసేుింద.  

అదే YouTube. 

YouTube అనేద త్రరించింలో పెదద Networks లో ర్కిండో సాథ నింలో ఉింద. 

 

 YouTube దా రా డబ్బు లు సంపాదంచడం ఎలా? 

త్రసేుతిం రోజులలో Internet గురిించి తెలిసినవారు YouTube Videos చూడనివారు ఎవా రూ  

ఉిండరు. YouTube ని రకరకాలుగా వాడుతింటారు. Entertainment కోసమో, Information కోసమో,  

Learning కోసమో ఇలా ఏదో విధింగా YouTube ని ఉరయోగిసేారు. కానీ YouTube ద్వా రా కూడా  

డబ్బు లు సింపాదించవచ్చు  అని చ్చలా చ్చలా తక్ు వ మిందకి తెలుసు. అలా తెలిసిన వాళ్ి లో  

98% వి కేులు ఇరు టకే YouTube ద్వా రా డబ్బు లు సింపాదసేునాా రు. మీకు కూడా తెలిసి  

ఉిండవచ్చు  అని నేన అనకుింట్లనాా న, ఒకవేల తెలియకపోతే ఇప్పు డు నేరుు కుింద్విం. 

పైన మనిం తెలుసుకునా ద Content Marketing. మన దగ ుర ఉనా  Content ని marketing చేసి Ads  

ద్వా రా సింపాదసేామ. YouTube అనేద Video Marketing Platform. ఇక్ డ Videos ని marketing  

చేసి ఇింతకుమిందులాగే Ads ద్వా రా సింపాదించవచ్చు . 

మీరు చ్చలాసారోు చూసి ఉింటారు. మనిం ఏదైనా Video చూసినప్పు డు Video starting లో కానీ,  

Video మది లో కానీ కొనాి  Ads కనిపసేాయి. ఆ Ads ద్వా రా ఆ Video create చేసిన వి కికేి Money  

ఇసేుింద YouTube. 
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YouTube నిండి డబ్బు లు సింపాదించ్చలి అింటే మనిం కూడా సింతింగా Videos చేసి YouTube లో  

Upload చేయాలి. మన Videos కి వచేు  Views ని బట ాYouTube లో Adsense కి apply చేసుకుింటే  

మన Account verify చేసి Monitization ఇసేారు. అయితే చ్చలా మిందకి ఉనా  సిందేహిం ఏింట  

అింటే ఎలాింట Videos upload చేయాలి అని. ఇక్ డ కూడా మీకు నచిు న మీకు Interest ఉనా   

Topics పైనే Videos చేయిండి. 

మీకు Already వెబై్స ట్ ఉింటే మీ వెబ్సై ట్ పైన కూడా Videos చేయిండి, అలాగే మీరు Affiliate  

Marketing లో Registration చేసుకుింటే మీ Affiliate లిింకై్  పైన videos చేసి upload చేయిండి. 

 Best Topics For YouTube: 

1. Daily News 

2. Jobs Information 

3. Health & Fitness 

4. Cooking 

5. Product Reviews (Redirect to your affiliate products) 

6. Short Films 

7. Technology 

8. Devotional 

9. Tutorial 

10. Creative DIY’s 

ఇప్పు డు నేన చెపు న ఈ Topics ని ఎించ్చకుింటే తా రగా Success వచేు  అవకాశిం ఉింట్లింద. ఇవే  

కాకుిండా ఇింకా ఎనాో  Topics ఉనాా యి వాటలో కూడా success అవా్వ చ్చు . ఇక్ డ అనిా టకింటే  

మఖి మైనద మీ Attitude. 

మీ E-mail తో YouTube లోకి Login అవా్వ చ్చు . Login అయిన తరువాత మీరు ఒక channel create  

చేసుకోవాలి. మీ channel కి మించి name పెటా్లకోిండి. మీ channel name అిందరూ గురేుపెటా్లకునేలా  

ఉిండేటటో్ల చూసుకోిండి. 
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 YouTube channel create చేయడం ఎలా: 

మిందుగా మీ ఈ మెయిల్ తో login అవా ిండి. 

  

YouTube account image పైన కికో్ చేస్త ేSettings symbol కనిపసేుింద ఆ YouTube settings పైన కికో్  

చేస్త ేపైన చూపించిన విధింగా వసేుింద. Your account దగ ుర Create a new channel అని ఉింట్లింద  

ద్వనిపైన కికో్ చేయిండి. 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 167 

మీ Channel name ఇచిు  Create పైన కికో్ చేయిండి. 

 

మీ Channel create అయిింద. YouTube Studio (BETA) అని ఉింటే ద్వనిపైన కికో్ చేసి Settings open  

చేసి Classic Studio ని select చేసుకుని Save చేసుకోిండి. వెింటనే Create studio అని వసేుింద. ఆ  

రక్ నే Customize channelఅని ఉింట్లింద ద్వనిపైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

Channel Image, Channel art, Channel Description అనిా టని మించిగా Design చేసుకోిండి. ఇప్పు డు  

మీ channel లో Video ఎలా upload చేయాలో చూద్వద ిం. 

 

 

 



--------------------------------- [3 Ways To Make Money Online] [Digital Marketing] ------------------------------ 

రచయిత – గణపతి బూరాడ (Digital Marketing Trainer) Page 168 

 YouTube లో Videos ఎలా upload చేయాలి: 

 

 

మీ చ్చనల్ లో Login అయిన తరువాత పైన Video symbol కనిపసేుింద ద్వనిపైన కికో్ చేస్త ేUpload  

Video అని ఉింట్లింద ద్వనిపైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

Select files to upload అని ఉింట్లింద ద్వనిపైన కికో్ చేసి మీరు మిందుగా create చేసిన video న  

Select చేసుకుని Ok చేయిండి. 

Video 100% upload అయిన తరువాత మీ Video కి సింబిందించిన Information ని ఇవా ిండి. 
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Title, Description, Tags ఇవాా లి. ఇింతకుమిందు Content marketing లో కూడా వీటని  

చెప్పు కునాా ిం. అక్ డ ఏ విధింగా వీటకి Importance ఇచ్చు మో ఇక్ డ కూడా అింతే. Playlist కూడా  

Create చేసుకుని Playlist కి add చేయిండి. ఆ తరువాత Publish పైన కికో్ చేయిండి. 

ఇప్పు డు Adsense కి apply చేయాలి. మీ channel creater studio లోకి వెళ్ళి  Channel పైన కికో్  

చేయిండి. 
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Monitization దగ ుర Enable అని ఉింట్లింద ద్వనిపైన కికో్ చేయిండి. 

 

 

START పైన కికో్ చేయిండి. 

 

Terms & Conditions అనాీ  Tick చేసి I accept పైన కికో్ చేయిండి. మీరు Adsense కి అపెల ోచేశారు. 
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మీరు ఇదే ఈమైల్ తో Already Google Adsense లో account create చేసుకుింటే మరలా create  

చేయాలిై న అవసరిం లేదు. మీకు Adsense లో account లేకపోతే కొతగేా Signup అవా మని  

అడుగుతింద. 

 

 

Start పైన కికో్ చేసి మనిం ఇింతకుమిందు Google Adsense లో ఎలా account create చేసుకోవలో  

తెలుసుకునాా ిం ఆ విధింగా చేసుకోవాలి. 

 YouTube దా రా Income ఎపుు డు మొదలవుతుంద: 

Condition: మనకి YouTube నిండి Income రావాలి అింటే మన channel కి 1000 subscribers, 4000  

Hours watch time ఉిండాలి. ఇదింతా YouTube analytics లో చూడవచ్చు . 

మీరు పెటనా Videos లో మించి ఇనఫ రేమ షన్ ఉింటే తా రగా success అవుతారు. 

Regular గా daily ర్కిండు videos upload చేయిండి. మనిం website కి SEO ఎలా చేయాలో  

నేరుు కునాా ిం కద్వ అదే విధింగా మన videos కి కూడా SEO చేస్త ేతా రగా reach అవుతామ. 

 

VidIQ, TubeBuddy, Keywords Everywhere ఈ మూడు Applications న Google Chrome  

Browser లో Extension చేసుకోండి. 
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గమనిక: YouTube లో Videos upload చేసినిందుకు మీకు ఒక్  రూపాయి కూడా రాదు. మీ channel  

కి Adsense approve అయిన తరువాత వచేు  Ads దా్వ రా మీకు Income వసేుింద. 
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