GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

Despre acest ghid
Vrei sa înveți SEO dar nu știi de unde sa începi? Dorești să afli ce
trebuie sa faci pentru ca site-ul tau sa ajungă în primele poziții în
Google? Vrei să atragi mii de vizitatori către site-ul tău într-un mod
organic? Sau poate ai de gând să te angajezi ca specialist SEO?
Atunci ai ajuns în locul potrivit deoarece ghidul nostru “Ghid SEO
pentru începători 2020” te va îndruma prin toate elementele de
baza SEO și îți va oferi un start bun pentru a începe cu search
engine optimization pe cont propriu.
Acest ghid se adresează atât începătorilor în lumea SEO și
proprietarilor de business-uri care doresc o poziționare și o
expunere mai bună pentru site-urile lor în Google.
Hai să începem!
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Capitolul 1

NOȚIUNI DE BAZĂ SEO
Ce este SEO?
Nu exista o definiție universal valabilă care sa explice clar ce este
SEO.
Totuși, în agenția noastră folosim următoarea definiție pentru a
explica pe scurt ce este SEO.
“SEO este un acronim pentru Search Engine Optimization și
implică utilizarea a numeroase tehnici și instrumente pentru
optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare cu scopul de a
ajuta la îmbunătățirea clasamentului unui website pentru un set de
cuvinte cheie. Este arta de a ajuta utilizatorii să găsească conținut
relevant și de calitate care să le rezolve problemele, în motoarele
de căutare precum Google, Bing sau Yahoo.”
Având în vedere acest lucru, facem modificări pe site pentru a
ajuta Google să înțeleagă mai bine structura lui și să creăm
încredere în motoarele de căutare.
Totuși, acest lucru nu garantează primul loc în clasamentul
Google.
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Ce nu este SEO?
SEO nu este o listă de sarcini pe care sa le verifici și să le
implementezi și sa te aștepți ca site-ul tău sa obțină poziționare
mai buna instantaneu. Este un proces continuu de a aduce
îmbunătățiri, de a măsură rezultatele și de a continua sa lucrezi pe
aceste rezultate.
De asemenea, SEO nu înseamnă doar conținut bun sau
optimizarea elementelor interne ale site-ului. SEO nu înseamnă a
manipula motoarele de căutare așa cum nu este nici magie. Putem
insa spune ca reprezinta o combinatie armonioasa între toate
acestea plus multe altele. Este arta. Și pentru a înțelege aceasta
arta trebuie sa ai atat o abordare matematica cat si vizionara.
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Trebuie sa cercetezi, sa analizezi sa creezi strategii, sa iei deciziile
potrivite în baza datelor, sa creezi conținut și apoi sa obții
rezultatele dorite.
Un alt aspect de care trebuie să țineți cont este faptul că există o
conexiune între traficul unui site și clasamentul său în motoarele
de căutare. Site-urile care obțin milioane de vizualizări pe pagină
în fiecare an vor avea în general și un ranking mai bun, deoarece
sunt văzute de motoarele de căutare ca fiind autoritare. (au
autoritate).
Trebuie să vă concentrați eforturile în generarea de trafic pentru ca
mai apoi sa construiți clasamente. Ele merg mână în mână, și
aducând mai mult trafic către site-ul tău prin intermediul rețelelor
de socializare sau prin obținere de backlinkuri de pe site-uri cu
autoritate mai mare, poate avea un efect pozitiv în obținerea unui
ranking bun pentru site-ul tău în motoarele de căutare decât
simplele modificări aduse la structura site-ului tău.
Obligația Google-ului ca motor de căutare este aceea de a-ți oferi
cele mai relevante și utile rezultate pe care le poate avea pentru
un termen de căutare. Dacă ați putea manipula cu ușurință un
motor de căutare, făcând pur și simplu unele modificări pe site-ul
dvs. web, atunci Google sau alt motor de căutare nu ar fi un
instrument foarte util pentru căutările pe web.
La ce trebuie să vă gândiți este modul în care puteți face ca site-ul
să merite cu adevărat acel loc de top în Google și cum să fie un
rezultat mai relevant decât celelalte mii de site-uri care ar putea
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obține un loc mai bun pentru un anumit cuvânt cheie. S-ar putea să
vă surprindă să aflați asta dar, algoritmul Google este proprietar și
nimeni din afara companiei nu cunoaște combinația perfectă de
elemente pentru a consolida un clasament de top.
Cu toate acestea, la sfârșitul zilei, toate se adaugă la o notă totală
bazată pe mai multe variabile, cum ar fi structura paginii și o serie
de link-uri către site-ul tău.
Înainte de a începe cu următoarea parte, este esențial să înțelegeți
că SEO este o strategie pe termen lung și nu veți vedea rezultate
peste noapte.
Așadar, să începem!
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Cum funcționează SEO?
În fiecare zi, milioane de oameni caută online produse sau servicii
și conform cercetărilor din ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că
oamenii accesează rar pagina 2 după cuvântul cheie căutat. Cel
mai adesea vor face click pe link-urile care se află pe prima pagină
de căutare Google.
Aici doriți să aflați când potențialul tău client caută produsul sau
serviciile tale. Poți optimiza site-ul aplicând diferite tehnici SEO,
scopul fiind alinierea la cerințele algoritmilor Google. Aceste
tehnici de optimizare SEO se comportă ca semnale pentru
motoarele de căutare. Motoarele de căutare evaluează aceste
semnale și apoi le utilizează pentru a plasa site-ul tău în topul
căutărilor sau nu.
Calitatea conținutului reprezinta un factor important în poziționarea
site-ului tau în căutările de top. Acesta este motivul pentru care
trebuie să vă asigurați că motoarele de căutare înțeleg despre ce
este vorba în paginile site-ului tau și să creați conținut care să fie
relevant în jurul paginii, care să fie relevant și care să corespundă
intenției căutătorului.
Tine-ti cont: Cel mai important aspect când vine vorba de
optimizarea SEO (și în general cand ne gandim la marketingul
online) este competiția.
Pentru a-ți depași competitorii trebuie să-ți promovezi online siteul, mult mai bine și să te adaptezi din mers la schimbările făcute de
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competitorii tai. Atunci când structura site-ului tău este una corectă
și ușor de digerat atat de cititori cât și de motoarele de căutare,
cand paginile din site sunt optimizate foarte bine și cand castigi
link-uri (backlinks) din alte surse pentru site-ul tău atunci și
autoritatea domeniul tău(domain authority) va crește.
Ține cont că nu contează ce cifră de afaceri ai, cât de bine o duce
afacerea ta în offline sau că ai un număr foarte mare de angajați.
De exemplu o afacere de milioane de euro și un start-up pornesc
cu șanse egale în Google, cand dam astăzi drumul la optimizare
SEO pentru fiecare.
Astfel, micile afaceri din România au o șansă enormă să-și lase
amprenta în online printr-o strategie de optimizare SEO
implementată de o agenție de marketing online precum agenția
noastră.
De aceea noi la Omubo Design iubim aceasta ramura a marketingului.
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Cum pot învăța SEO?
Dacă vrei să înveți SEO de unul singur, trebuie să știi că acest
domeniu se schimbă constant și în fiecare zi vei avea ceva nou de
învățat. Voi sublinia câteva puncte de luat în considerare atunci
când învățați SEO.
• Invatati principiile de bază, termenii și regulile de bază, și
anume cercetarea cuvintelor cheie și SEO On-page.
• După ce ați învățat elementele de bază mai sus menționate,
trebuie să învățați și sa aplicati SEO Tehnic și strategii de
creare de linkuri
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•

•

După aceea, îți recomand să obții un job ca stagiar într-o
agenție de marketing respectată, deoarece într-o astfel de
agenție vei avea ocazia să înveți de la specialiști în domeniu,
vei lucra cu multe industrii și site-uri web.
Aplicați regula 80/20 sau Pareto când doriți să învățați SEO și
veți afla că 80% din efecte provin de la 20% din cazuri. Ce
vreau să spun prin asta? Am învățat multe aplicând această
regulă.

80% din timpul petrecut am pus în practică ceea ce am învățat în
20% din timp (am învățat din cursuri, videoclipuri, am citit tone de
articole).
• Creează-ți un site web de test și practică pe site-ul respectiv.
În acest felul acesta vei pune în practică ceea ce ai învățat și
astfel îți vei perfecționa procesul.
• Fii perseverent. Nu renunța daca ceva nu iese cu trebuie.
• Nu încercați să faceți mai multe lucruri în același timp,
deoarece de cele mai multe ori, nimic nu va merge bine.
• SEO este un joc și dacă intri în acest joc trebuie să înveți cum
să-l joci. Este un joc al răbdări.
Ai răbdare și rezultatele vor veni.

Este SEO dificil de aplicat?
Așa cum am spus mai sus, SEO este în continuă schimbare și
toate motoarele de căutare folosesc algoritmi pentru a descoperi și
de a indexa conținutul fiecărui site. Apoi trebuie să servească
utilizatorilor un conținut relevant și de înaltă calitate, care să
satisfacă cerința de căutare a utilizatorilor.
Google folosește peste 200 de factori de clasare. Le putem
identifica pe toate? Da și nu. Depinde de o mulțime de variabile.
10

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

În infograficul de mai jos încerc să explic procesul SEO.

White Hat SEO VS. Black Hat SEO
Tehnicile SEO pot fi clasificate în doua mari categorii în funcție de
ce abordare aplica specialistul SEO în optimizarea unui site.
Optimizarile se pot face prin metode Whitehat SEO respectand
orientările date de motoarele de căutare și se pot face optimizare
Black Hat SEO dar asta implica nerespectarea criteriilor oferite de
motoarele de căutare precum Google.
Deci?
Ce pălărie port? Sau mai bine spus care abordare este cea mai
potrivită pentru tine? Ce pălărie este potrivită modelului tău de
business?
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Pentru a răspunde la întrebările de mai sus, te rog lasa-ma sa-ti
ofer o mai buna înțelegere a celor 2 tehnici.

White Hat SEO – Înțelegere de bază
White hat SEO se referă la optimizarea site-ului urmând regulile
recomandate de Google și directivele motoarelor de căutare și este
implementat în urma unei strategii pe termen lung. Strategiile
utilizate cu această abordare iau în considerare ghidurile Google
sau a altor motoare de cautare.
Dacă dorești ca site-ul tau sa se bucure de rezultate transparente
pe termen lung si sa nu ajunga la o reala penalizare din partea
Google prin folosirea metodelor Black Hat SEO, atunci aceasta
tehnica este pentru tine.
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Tehnici utilizate în White Hat SEO sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Guest Post
Link Building
Conținut de calitate și relevan
Interconectare internă sau internal linking
Optimizarea site-ului
Cuvinte cheie și sinonime ale acestora
O arhitectura de continut cursivă

Vom parcurge fiecare tehnică separat într-un alt articol.
Avantaje:
• Strategie pe termen lung
• Cea mai bună experiență de utilizator
• Nu există niciun risc
Dezavantaje:
• Obțineți clasamentele motorului de căutare în cel mai lung
interval de timp
Creează conținut relevant și calitativ pentru utilizatorul tău.
Crearea de conținut de înaltă calitate ar trebui să fie cel mai
important lucru pe care ar trebui să te concentrezi când vine vorba
de SEO. Oamenii caută conținut de calitate și când îl găsesc,
citesc și împărtășesc. Astfel obții autoritate pentru site-ul tău,
câștigi clienți noi sau îți vinzi produsele mai ușor. Nu trebuie să
scrieți conținut doar pentru SEO, deoarece de cele mai multe ori va
fi de o calitate slabă și clasamentul tău va avea de suferit.
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Experiența utilizatorului se încadrează, de asemenea, în această
categorie, dacă conținutului articolului tău este greu de citit, sau
pagina site-ului tău se încarcă greu, sau fontul utilizat nu este bine
ales, atunci potențialul tau client sau cititorul blogului va părăsi
imediat site-ul. Și nu va mai reveni.
Nu uitați: tot ceea ce creezi ar trebui să fie pentru utilizator și nu pentru
tine sau pentru campania ta SEO.
Cercetarea cuvintelor cheie este, de asemenea, un factor
important, deoarece alegerea cuvintelor cheie potrivite și
înțelegerea utilizatorilor înseamnă o mai bună clasare. Ajută
Google să găsească, să înțeleagă și apoi să-și recompenseze
conținutul.
Pentru a realiza acest lucru, este bine să folosești Google Search
Console și să încarci sitemap-ul tău. și apoi sa vezi ce probleme
intampinam site-ul tău.
Aminteste-ti ce am discutat mai sus – Google și orice motor de
căutare utilizează acei spideri care scanează fiecare pagină a siteului.
De asemenea, dacă site-ul tău are o structură internă bună de linkuri, Google va înțelege mai bine conținutul, categoriile etc. În
plus, internal linking îți va ajuta utilizatorii să navigheze mai bine
pe site-ul tău.

Black Hat SEO – Înțelegere de bază
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Google urăște tehnicile black hat SEO. Black hat SEO încalcă
regulile jocului pentru a obține într-un timp scurt rezultate bune în
ceea ce privește clasamentul. Sigur, aceste tehnici pot funcționa
excelent la început și este posibil să aveți chiar rezultate foarte
bune, dar nu este o strategie pe termen lung și, în final, Google îți
va penaliza site-ul.
Nu uitați: Google este foarte inteligent și se află într-un proces de învățare
continuă.
Voi menționa aici câteva tehnici de black hat SEO dar dacă doriți
să aflați mai multe despre diferențele dintre Black Hat SEO și
White Hat SEO puteți citi acest articol.
•

Fură conținut

Nu Nu NU. Nu face asta. Este cunoscut și sub numele de plagiat.
Sfat: Fii unic.
• Fermele de linkuri sau Link farms – Imaginați-vă o mulțime
de site-uri care sunt conectate între ele. A fost o perioadă în
care această tactică a funcționat de minune, dar acum este
ușor să fii prins cu „mata-n sac”.
• Keyword stuffing – Crearea de pagini web cu intenția de a
introduce în aceste pagini o mulțime de cuvinte cheie, pentru
care se dorește clasarea, cu scopul de a trimite semnale
motoarelor de căutare.
• Cumpărarea de link-uri – pur și simplu nu faceți asta.
• Text ascuns
• Cloaking
• Article spinning
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Avantaje:
• Obțineți rapid un clasament bun în motoarele de căutare
Dezavantaje:
• Strategie pe termen scurt
• Risc mare de a fi penalizat
• Experiență slabă a utilizatorului
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Capitolul 2

MOTOARE DE CĂUTARE
Ce înseamnă SERP?
SERP provine de la Search Engine Result Pages, adică rezultatele
ce le oferă un motor de căutare atunci cand un utilizator face o
interogare.

Cum poziționează Google un site?
Așadar, voi explica un pic despre cum Google clasează de fapt
site-ul tău.
Gândește-te că accesați o pagină Google pentru a căuta ceva care
vă interesează foarte mult. Faceți acest lucru scriind ceva în
caseta de căutare, vorbiți (Alexa, Brizy, Cortana, Siri) sau pune-ti o
întrebare. Apoi, parcă prin magie, în fața ochilor tai sunt afișate o
serie de link-uri care te conduc către anumite pagini web unde este
posibil sa gasesti răspuns la întrebarea ta.
Dar ce se află în spatele acestei magii?

Cum funcționează motoarele de căutare?
Majoritatea motoarelor de căutare precum Google, Yahoo sau
Bing, se folosesc de crawlere pentru a construi un index și a găsi
pagini noi pentru indexare.
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Boți sau spideri se folosesc de o lista de URL-uri determinata
anterior de crawls. Cand pe aceste URL-uri descoperă link-uri noi,
cu ajutorul unor directive ca HREF sau SRC, ele adaugă aceste
link-uri pe lista site-urilor ce trebuiesc indexate. După ce aceste
acțiuni au fost făcute, toata informația este inmagazinata pe
servere, apoi este organizată pentru a fi consumată. Apoi
motoarele de căutare se folosesc de algoritm pentru a furniza
consumatorilor cele mai relevante rezultate bazate pe cuvintele
cheie folosite de ei în căutări.
Există trei termeni principali pe care trebuie să-i înțelegeți, precum:
•
•
•

Crawling sau Descoperire de conținut
Indexarea
Algoritmul
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Crawling
Google folosesc crawlere, cunoscute și sub denumirea de spiders,
care scanează toate informațiile întregului site și apoi procesul se
repetă la un moment dat pentru a vedea dacă acele pagini au
suferit schimbări de conținut. Dacă au suferit schimbări, scanează
din nou aceste pagini și actualizează informațiile.

Indexarea
Odată ce micul spider s-a agățat de o pagină web, copiază conținut
iar copia pe care a făcut-o se întoarce la motorul de căutare unde
va fi stocată într-o bază de date foarte mare. Această bază de date
înseamnă o mulțime de servere unde toate informațiile sunt stocate
și organizate pentru a oferi cel mai bun răspuns pentru utilizatori.
Așadar, indexarea este procesul de organizare și stocare a
informațiilor, care va fi servită utilizatorilor într-un mod rapid și
relevant.

Algoritmul
După crawling și indexarea conținutului, următoarea parte este
algoritmul motorului de căutare. Scopul său este de a prezenta
utilizatorului conținut relevant și de înaltă calitate, care să
răspundă nevoilor căutărilor lor.

Ce este Google Quality Rater Guidelines?
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În continuare va trebui să înțelegem ce este Google Quality Rater
deoarece acesta parte este de cele mai multe ori ignorată deci are
un impact destul de mare în SERPS ( Search Engine Results
Pages).
Asadar.

Îndrumări de evaluare a calității sau Google
Quality Rater
Pentru a afla ce caută acești evaluatori atunci când analizează
rezultatele, trebuie să parcurgem următoarele puncte:
• Intenția interogării
• Semnale de credibilitate (cunoscute sub numele de E-A-T)
• Calitatea conținutului, paginii și site-ului
• Your Money or Your Life Pages or YMYL Pages
Quality Raters urmează un document lung publicat în ianuarie
2020 care explică în cele 168 de pagini, ce stabilește un rezultat
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bun și ce ar trebui să caute evaluatorii pentru a identifica
rezultatele proaste.
Mai jos vom arunca o scurtă privire de ansamblu a ceea ce caută
evaluatori Google pentru a identifica conținut de calitate.
Intenția interogării
Atunci când evaluatorii se uită la rezultatele căutării, ei rămân
concentrați asupra intenției utilizatorului, pentru a oferi cele mai
bune soluții pentru utilizator. Atunci când Google recomandă un
anumit tip de conținut utilizatorilor găsind o soluție la problemele
lor, acel conținut trebuie să aducă valoare acelor utilizatori.
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Semnale de credibilitate (cunoscute sub
numele de E-A-T).
E-A-T este un acronim utilizat de Google pentru a defini
credibilitatea globală a unui site web și înseamnă expertiză,
autoritate și încredere.
Această evaluare esențială joacă un rol important în actualizările
Google și afectează site-urile YMYL (Money Your Life) cu probleme
E-A-T.
Componentele E-A-T
•

•

•

Expertiză – Această componentă este foarte importantă
pentru site-urile medicale, juridice sau financiare, deoarece
prin „expertiză” trebuie să arăti abilitatea creatorului și să-l
menționezi în conținutul tau
Autoritate – se referă la site-ul în sine și include recenzii,
date de acreditare, mărturii etc.
Încredere – trebuie să arătați utilizatorului tău. că poate avea
încredere în site-ul tău și implică calitatea site-ului și factori
precum securitatea site-ului.

Ce știm despre E-A-T?
1. E-A-T nu este un algoritm E-A-T se bazează pe link-uri și
mențiuni de pe site-uri cu autoritate și nu este un algoritm în
sine. Algoritmi Google caută semnale și mențiuni atât pe site
cât și în afara site-ului pentru a ajunge la un scor de
clasament.
2. E-A-T nu este un factor de clasare
3. Construirea E-A-T necesită timp și efort
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Este important să vă măriți brandul prin îmbunătățirea încrederii pe
care utilizatorii tai ti-o ofera atunci când au încredere în site-ul tău,
în marca ta sau încrederea arată în calitate de autor.
4. Adăugarea biografiilor de autor în postările de pe blog nu
este un factor de clasare
Este o practică bună să adăugați biografii ale autorului la postarile
tale din blog pentru a îmbunătăți E-A-T, dar trebuie să fii atent ca
persoanele care scriu articolele tale de blog sa fie experți în
domeniu și știe exact despre ce vorbesc în articolul respectiv.
5. Nu toți proprietarii de site-uri trebuie să se concentreze
pe E-A-T

Pagini YMYL
YMYL este acronimul pentru Your Money Your Life și este un
concept introdus de Google pentru evaluatori de calitate. Conform
Ghidurilor Google, acest termen descrie orice conținut de pagină
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care poate influența sănătatea, fericirea, siguranța sau stabilitatea
financiară a cuiva.
Industriile incluse în YMYL sunt:
• eCommerce
• site-uri financiare
• sănătate
• legal
• știri
Important: asigură-te că pe site conținutul este de calitate și îi va ajuta pe
oameni, oferindu-le răspunsuri de calitate sau soluții și nu le va face rău.

Conținut de calitate, pagină și site
Este simplu.
Google dorește să ofere utilizatorilor săi cea mai bună experiență
de utilizare (UX), iar evaluatorii de calitate monitorizează cu
atenție raportul dintre cantitatea și calitatea conținutului, navigarea
și designul receptiv / responsive.
De asemenea, evaluatorii vor suna alarma atunci când conținutul
este de o calitate slabă sau nu are credibilitate sau induce în
eroare utilizatorii.
Google va exclude acest tip de conținut care va face mai mult rău
decât bine utilizatorului.
Atenție la aceste considerente legate de Google Quality Rater
Guidelines

24

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

Factori de clasare on page și off page
După cum am menționat mai sus, există peste 200 de factori prin
care Google pentru îți clasifica site-ul. Dar care sunt cei mai
importanți factori pe care se vor concentra și vor face diferența în
clasament? Am împărțit cei mai importanți factori de clasament în
două mari categorii care pot conduce la succes atât pentru
căutători cât și pentru motoarele de căutare.
1. Factori de clasare On-page
2. Factorii de clasare off-page

1. Factori de clasare on-page
Acești factori de clasare pe pagină se împart în:
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Conţinut
•

•

•

•

•

Conținut de calitate – Toate paginile trebuie să fie bine
scrise și să aibă un conținut de calitate specific nișei.
Media – ai știri valoroase, videoclipuri, imagini, infographic
etc.?
Cercetarea cuvintelor cheie –trebuie să cercetați cuvintele
cheie pe care oamenii le pot utiliza pentru a găsi conținutul
tău de calitate
Răspunsuri de conținut – conținutul sau răspunde la
întrebările de căutare ale utilizatorilor?
Secțiune de cuprins – este indicat sa incluzi la începutul
articolului tău un cuprins pentru a ajuta cititorul să înțeleagă
mai bine despre ce este vorba în articol. Un alt bonus ar mai
fi ca mai poți folosi cuvintele tale cheie H2, H3 în acest
cuprins.
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•

•

•

Lungimea conținutului ar trebui sa fie de peste 1200 de
cuvinte deoarece acesta va fi mai relevant pentru Google
Densitatea cuvintelor cheie este folosită de Google pentru a
determina topicul unei pagini sau articol
LSI (Latent Semantic Indexing)

HTML
•

•

•

•

•

Meta title / Title Tag – eticheta de titlu trebuie să conțină
cuvinte cheie relevante pentru subiectul prezentat
Etichetele antetului / Header Tag –asigurați-vă că titlurile și
subtitlurile utilizează aceste header tag-uri cu cuvinte cheie
relevante
Etichetă meta descriere / Meta Description Tags – descrie
despre ce este vorba în pagina utilizând tag-uri de meta
descriere și poate influența CTR ( Click Through Rate) într-un
mod pozitiv.
Cuvinte ascunse – asigurați-vă că designul sau culorile
textului nu ascund cuvintele pentru care doriți să fie găsite
paginile.
Keyword stuffing – asigură-te că nu utilizezi repetarea inutilă
a cuvintelor sau frazelor, folosind cuvinte cheie care nu sunt
relevante pentru subiectul paginii sau adaugand cuvinte care
nu sunt în context.

Arhitectură
•
•
•

•

Mobile friendly –
Optimizarea vitezei – paginile site-ului se încarcă rapid?
HTTPS – site-ul trebuie să asigure o conexiune sigură pentru
vizitatori
Adrese URL prietenoase – adresele URL ale site-ului trebuie
să conțină cuvinte cheie care au legatura cu subiectul paginii
27

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

•

Crawl – asigurați-vă că motoarele de căutare pot „accesa” cu
ușurință paginile site-ului

Factorii de clasare off-page

Factorii de clasare off-page ii putem imparti in:
Social
• Acțiuni sociale – acestea au legătură cu cât de mult este
distribuit conținutul tău pe rețelele de socializare
• Reputație – câte persoane de pe rețelele de socializare îți
împărtășesc conținutul
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Link-uri
•

•
•

•

•

•

•

Link-uri de calitate – asigura-te că link-urile provin de pe
site-uri web de încredere și respectate
Număr de link-uri –câte domenii sunt conectate la site
Relevanța link-urilor – se recomandă ca site-urile care se
leagă prin link-uri cu site-ul tău să fie în aceeași nișă
deoarece are o valoare mai mare decat un link de pe un site
dintr-o nișă irelevanta.
Link Spam – nu creați link-uri prin a spama anumite forumuri,
bloguri sau alte locuri de pe web
Linkuri plătite – nu cumpărați link-uri pentru o clasare mai
bună
Vechimea link-ului– cu cat este mai vechi cu atat îi crește și
valoarea
Diversitatea profilului de linkuri – pentru a nu atrage
atenția echipe anti-spam de la Google ar fi o idee buna sa nu
te bazezi pe un singur tip de link ( comentarii pe blog,
advertoriale, forumuri,etc.)

Încredere
•

•

•

Autoritate –< seamănă foarte mult cu pagina PR. Link-urile,
distribuirile sau alți factori de încredere dau autoritate
paginilor tale?
Engagement – asigură-te că vizitatorii petrec timp de calitate
citind conținutul tău
Referințe – valideaza-ti afacerea ca fiind de încredere, prin
listarea NAP-ului (numele companiei, adresa, numărul de
telefon) pe site-urile web de înaltă autoritate.
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Călătoria utilizatorului în utilizarea
motoarelor de căutare
Pentru a oferi cea mai bună experiență pentru utilizatori care caută
informații sau produse sau chiar comandă ceva de pe internet, o
campanie SEO trebuie să fie prietenoasă atât cu motoarele de
căutare, cât și cu utilizatorii.
În imaginea de mai jos am descris călătoria clientului.
1. Principiile intenției utilizatorului
2. Am nevoie de o informații, soluție, răspuns
3. Căutați cu un cuvântul cheie specific pentru a obține
informația respectivă
4. Trecând la primele rezultate
5. Faceți clic pe unul sau mai multe site-uri web
6. Deschide site-ul și vezi dacă informațiile sunt cele de care am
nevoie
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7. Voi vedea mai multe rezultate pe prima pagina SERP sau îmi
schimb interogarea de căutare.

Cum clasificăm interogările de căutare
Intelegerea clasificari diferitelor interogari de cautare si cum sa-ti
structurezi strategia continutului in jurul acestora te va ajuta sa
obtii cresteri in trafic pe site.
Dacă vei înțelege ce cauta oamenii și ce gen de termeni folosesc
în cautarile lor în motoarele de căutare, vei putea crea conținut
excelent în jurul acestor termeni de căutare.
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Ce sunt interogările de căutare?
Interogările de căutare sunt cuvinte, fraze sau combinatii de
cuvinte cheie folosite de utilizatorii motoarelor de căutare pentru a
găsi informațiile de care au nevoie.
Exista 3 tipuri de interogări de căutare:
•
•
•

Informationale
Navigationale
Tranzactionale

Interogări de căutare de navigare
În acest tip interogare de căutare, utilizatorul știe deja încotro să
meargă.
Exp: Să spunem că trebuie să rezervați un bilet de avion pentru a
zbura undeva și știți exact cu ce companie aeriană doriți să
zburați. Valoare de trafic mare.

Întrebări de căutare informațională
Această interogare de căutare reprezintă 90% din interogările de
căutare online. Aici utilizatorii caută informații. Valoare de trafic
medie.
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Interogări de căutare tranzacționale
Acestea sunt persoanele care sunt gata să facă un pas înainte și
să meargă mai departe cu tine sau cu afacerea ta. Un utilizator
care dorește să efectueze o tranzacție cu afacerea ta, pentru a
încheia un contract cu tine. Aici traficul este mare.
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Capitolul 3

CONȚINUT & SEO
Ce conținut ar trebui să creez pentru site-ul
meu?
Este o întrebare interesantă ce o primim tot timpul, la workshops,
in pub, de la clienții nostrii, toți acești oameni îmi pun această
întrebare „Ce conținut ar trebui să creez pentru site-ul meu?”.

Tipuri de conținut pentru site:
Blog-uri
Conținutul blogului este o metodă populară folosită atât de
întreprinderile mici, cât și medii și mari pentru a adăuga valoare
afacerii lor. Postările de pe blog sunt o modalitate bună de a crea o
relație de lungă durată cu cititorii, de a face cunoscută afacerea
respectivă și de a aduce trafic pe orice site.
Beneficii pentru blogging:
•

•

•

•

Un conținut de calitate poate aduce trafic către site cu pana la
2000%
Companiile care au un blog și oferă valoare utilizatorilor
primesc cu 97% mai multe link-uri către site-urile lor
Întreprinderile B2B care au un blog primesc cu 68% mai multe
oportunități
Când blogul are între 21-54 de articole scrise, de bună
calitate, traficul generat crește cu 30%
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•

•

Ești văzut ca experți în domeniul tău și atragi mai multe
beneficii pentru afacerea ta
Puteți întâlni oameni interesanți din industria ta și poți realiza
conexiuni valoroase

Recenzii
Articolele de recenzii se referă la acele articole care fac un
rezumat legat de un subiect. Mai sunt numite articole de sondaj
sau articole de ansamblu, deoarece rezumă unele studii anterioare.
Ele pot fi de forma:
•
•
•
•
•

Recenzii de de produs
Recenzii de cercetare
Recenzii despre servicii
Avantaje și dezavantaje
Descoperiri

Studii de caz
Studiile de caz sunt poveștile clienților tăi și ilustrează modul în
care afacerea ta a ajută clientul să obțină mai multe vânzări, mai
multe oportunități și să aibă mai mult succes.
Studiile de caz sunt o strategie bună pentru evidențierea anumitor
aplicații, iar acest tip de conținut ajută la o mai bună înțelegere a
modului în care compania ta aduce mai multă valoare altor
persoane sau companii.
Studiile de caz pot fi utilizate la scrierea unui articol pe blog, în
strategia de marketing, în cărți electronice, postări sociale și un alt
tip de conținut. Dacă aveți o echipă de vânzări, aceștia se pot
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folosi de studii de caz pentru a demonstra eficacitatea produselor
vândute de companie, întrucât au ajutat alți clienți, astfel ei vor
putea să vândă mai multe produse câștigând mai mulți bani pentru
afacerea ta.
Podcast-uri
Ce este un podcast?
Podcastul este o piesă audio sau o poveste sau un interviu sau o
serie documentară pe care o poți descărca și asculta oricand
doresti. În 2014 fenomenul podcastului a explodat și a început să
devină foarte popular. Astăzi, peste 100 de milioane de oameni
ascultă în fiecare lună 18 milioane de episoade din cele 700.000
de podcast-uri de acolo.
De ce ar trebui să începi un podcast?
Beneficii Podcast:
•

•

•

este personal și real, deoarece ascultarea vocii cuiva într-o
înregistrare audio poate transmite mai multe emoție. Emoția
vinde.
este convenabil pentru oameni, deoarece publicul îți poate
asculta podcastul ori de câte ori au nevoie
este ușor sa ai un podcast – puteți utiliza smartphone-ul
pentru a înregistra un podcast, apoi îl puteți încărca pe
internet
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•

•

este o modalitate mai simplă decât o postare pe blog,
deoarece vorbești mai degrabă decât să scrii și poți spune
mai multe într-un spațiu de timp mai scurt
Puteți ajunge la un public nou

Infografice
Infograficele au o reprezentare vizuală a luării unor date și a
construirii unei povești în jurul acestor date, care este ușor de
înțeles. Acestea sunt o modalitate bună de a crea o mai buna
conștientizarea a brandului – brand awareness și de ati poziționa
compania ca lider în industria
Deci, includerea infograficelor în strategia de conținut este o
modalitate excelentă de a furniza conținut educațional și de a vă
împărtăși aceste datele pe conturile sociale sau pe site.
Când creezi infografice pentru susținerea conținutului tău,
gândește-te la ce ar dori să învețe publicul tău. Faceți din acel
infografic o poveste de impact.
Ghiduri
Ghidurile au de obicei articole sau videoclipuri epice lungi care
descriu în detaliu un proces, utilizarea unui produs sau serviciu
oferit.
How-tos / Cum sa…
Acest tip de conținut este cel mai popular și are un potențial long
tail, care este bun în scopuri de marketing. Acest conținut poate
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însemna atât articole scrise, cât și videoclipuri. Dacă te întrebii de
ce conținutul „cum sa” este atât de important într-un motor de
căutare, este pentru ca oamenii folosesc Google pentru a găsi
soluții rapide la problemele lor. Dacă articolele tale „cum
să…” sunt foarte bune pentru audiența, acest articol va fi
împărtășit, va deveni valoros pentru alții, iar tu și afacerea ta. veți
avea profituri pe termen lung.

Sfaturi, trucuri și hack-uri
Puteți scrie postări pe blog despre sfaturi, trucuri și hack-uri pentru
a vă împărtăși experiența și a-i ajuta pe ceilalți să găsească soluții
la diferitele lor probleme. Acestea pot proveni din experiența
personală sau, de exemplu, când descoperiți accidental un hack pe
care doriți să-l împărtășiți și cu alte persoane pentru a le ajuta.
Videoclipuri
Google adoră conținut video. Videoclipurile sunt peste tot și astăzi
au devină un instrument foarte puternic în marketingul digital.
Oamenilor le plac videoclipurile pentru că sunt ușor de parcurs, pot
fi educative, distractive și informative, la fel ca conținutul bine scris
și sunt livrate într-un mod mai convenabil.
Luăm de exemplu videoclipuri pe platforma Youtube care primește
zilnic milioane și milioane de vizualizări. Nu mai vorbim de nouă
platformă TikTok, unde puteți viziona videoclipuri scurte și de
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impact. Este cel mai vizionat tip de conținut. Luați ca exemplu
Facebook.
Când vizionați un videoclip pe Facebook, acest videoclip se reda
automat forțând vă să vă uitați la acesta. Videoclipurile pot dubla
timpul petrecut de un utilizator pe site. și pot genera de 3 ori mai
multe link-uri de intrare sau inbound links, având o rată de click
mai mare cu 41% pentru căutare.
Interviuri
Puteți crea conținut prin sesiuni de interviuri cu experți din
domeniul tău pentru a aduce valoare și a informa vizitatorii site-ului
despre produsele sau serviciile vândute. Astfel, vă ajutați clienții
sau potențialii clienți să înțeleagă mai bine produsele sau serviciile
pe care le oferiți și că sunteți un lider în domeniul.
Ebooks
eBook reprezintă cartea electronică și reprezintă o versiune
digitală a manuscrisului tău și poate consta în text, imagini sau
ambele. Cărțile electronice au o formă lungă de conținut, iar în
ultimii ani a devenit un „must-have” pentru toate întreprinderile. De
ce? Deoarece cărțile electronice pot oferi clienților valoare și pot
atrage mai multe oportunități. Ai nevoie de un scriitor foarte
talentat care să-ți spună povestea, deoarece o poveste bine scrisă
îți poate transforma cartea electronică într-un magnet de noi
oportunități și de bani.
Beneficii de eBook:
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•
•
•
•
•
•
•

Economisiți bani în bagajul de la aeroport.
Îl poți avea pe toate dispozitivele tale
Puteți evidenția/sublinia text
Puteți elimina elementele subliniate
Puteți lua notițe și găsi rapid notițe
Toate notele tale se sincronizează între dispozitive
Puteți să vă împărtășiți textul subliniate și notițele și să primiți
feedback

Duplicate Content
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Ce este conținutul duplicat?
Este exact așa cum sună, conținutul duplicat înseamnă că o copie
și conținutul din paginile tale web sunt duplicate fie pe propriul site,
fie pe un alt site de pe web. Dacă ai un articol, o copie exactă a
acelui articol text este pusă pe o altă pagină a site-ului, acesta
este un conținut duplicat.
Ce se întâmplă dacă trebuie să păstrați ambele pagini pe site chiar
dacă este conținut duplicat?
În acest scenariu, trebuie să-i spuneți Google-ului ce versiune a
paginii doriți să indexați. Pentru a face acest lucru, trebuie să
setați o etichetă canonică precum rel = „canonical” sau să
utilizați 301 redirects.
Puteți afla mai multe pe paginile de ajutor Google Search
Console.
Dacă copiați conținutul altei pagini dintr-un site cuiva și o pui pe
site-ul tău, acesta este plagiat și Google îți va penaliza site-ul.
Dacă dorești să detectezi plagiatul, te sfătuiesc să utilizați
Copyscape. Acest instrument te va ajuta să vezi dacă conținutul
site-ului tău este unic.

Care este lungimea ideală a conținutului?
Lungimea conținutului nu este simplă așa cum pare și depinde de
tipul de conținut pe care îl creezi pentru a răspunde tipului de
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interogare de căutare a utilizatorului. Dar care este lungimea
optimă pentru o postare pe blog?
Când cauți aceste informații pe Google, vei citi multe opinii legate
direct de această întrebare. Multe dintre aceste „opinii bune”
dezinformează întrucât nu au studii de caz efectuate.
Pentru a afla ce lungime ar trebui să aibă un articol, ar trebui să te
uiți mai întâi la cuvintele tale cheie și la rezultatele căutării pentru
a vedea ce funcționează și ce nu și mai apoi sa creezi o strategie
prin care să-ți structurezi articolul pentru ca aceasta sa poată fi
mai bun ca cel al competitorilor tai.
De exemplu, dacă primele 3-4 rezultate ale căutării sunt medii și
vei crede că poți răspunde la aceste căutări cu un conținut mult
mai scurt sau vei observa că mulți căutători ar aprecia mult mai
mult conținutul tău. Ar trebui să-ți potrivești obiectivele de business
și obiectivele de conținut cu intenția și necesitățile căutătorului.
Astfel, vei determina lungimea articolului pe care ar trebui să-l
scrii.
În general un articol optimizat SEO ar trebui sa aiba peste 1200 de
cuvinte.
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Capitolul 4

CERCETAREA CUVINTELOR CHEIE
Primul pas în procesul de search engine optimization il reprezinta
cercetarea cuvintele cheie si este un pas crucial pentru a crea un
conținut excelent pentru site-ul tau. Prin acest proces, vei
descoperi cât de dificil va fi să-ți depășești concurenții de top din
prima pagină de căutare Google pentru cuvantul cheie pe care
dorești să îl clasifici. Este foarte important ca acest proces să aibă
loc, deoarece, dacă este realizat ca la carte, s-ar putea să găsiți
câteva cuvinte cheie ce nu sunt vânate de nimeni și să profiți de
acest lucru.
Deci, cum faci cercetarea cuvintelor cheie?
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Ce este un cuvânt cheie?
Un cuvânt cheie este un cuvânt pe care îl vizităm pentru o
campanie SEO.
Practic asta este un cuvant cheie.

Ce este cercetarea cuvintelor cheie?
Cercetarea cuvintelor cheie este procesul prin care descoperiți
cuvinte, expresii – denumite cuvinte cheie – pe care oamenii le
folosesc în motoarele de căutare precum Google, Bing sau
Youtube.
Cuvintele cheie sunt alcatuite din termeni de marcă și termeni fără
marcă. Cuvintele cheie pot fi un singur cuvânt sau pot fi alcătuite
din mai multe cuvinte dintr-un șir de cuvinte cheie. Cuvinte cheie
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mai lungi de obicei au o concurență mai mică și sunt numite long
tail keywords.
După cum am menționat, unele cuvinte cheie au o concurență
ridicată, unde ar fi aproape imposibil să te clasezi pe prima pagina,
iar unele cuvinte cheie au o concurență foarte scăzută, iar clasare
pe prima pagina ar trebui să fie destul de ușor de realizat.
De obicei, cuvintele cheie cu concurență mai mare vor fi cuvintele
care au un volum de căutare mai mare, iar cuvintele cheie cu
concurență mai mică vor avea un volum de căutare mai mic.

Acum, ar fi ideal sa clasezi cuvinte cheie care au o concurență
moderată / medie și un volum de căutare moderat.

De ce cercetarea cuvintelor cheie este
importantă pentru Optimizare SEO?
Primul pas al oricărei campanii de optimizare SEO îl reprezintă
cercetarea cuvintelor cheie. Cercetarea cuvintelor cheie are un
impact direct asupra oricărei alte sarcini SEO pe care o efectuati
ca promovarea conținutului, email marketing, on-page SEO, etc.
Atunci cand aceasta cercetare este făcută cum trebuie, atunci cand
o sa ai o lista de cuvinte cheie importantă pentru nișa ta o sa
observi ca începi să-ți înțelegi mai bine publicul tinta. Dacă te
întrebi cum te poate ajuta cercetarea cuvintelor cheie sa-ti intelegi
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publicul tinta, atunci răspunsul este unul simplu. Aceasta îți oferă
informații despre ceea ce căuta clientul tău ideal în motoarele de
căutare, oferindu-ti exact cuvintele și expresiile folosite.
Acum, ar fi ideal sa clasezi cuvinte cheie care au o concurență
moderată / medie și un volum de căutare moderat.

Unde găsesc cuvinte cheie?
Metoda 1: Brainstorming
Chiar înainte de a începe să-ți creezi site-ul, este foarte important
să faci un brainstorming și să te gândești la toate cuvintele cheie
specifice nisei tale pentru care ai dori să te clasifici. Scrieți aceste
46

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

cuvinte cheie pe o bucată de hârtie. După ce ați terminat, puneți
aceste cuvinte cheie într-un Excel.
Să presupunem că ești un producător de teniși handmade.
Întreaba-te ce/ cum caută oamenii pe Google pentru ati descoperi
produsele sau serviciile. Astfel, încerci să te gândești la ce ar
putea să caute clientul tău pe Google atunci când acesta căuta
ceva de încălțat.
Dacă mă gândesc puțin la subiecte, pot să “storc” câteva cuvinte
cheie:
•
•
•
•

Adidași handmade
Pantofi handmade în România
Teniși Handmade
Produse handmade românești

Recomandare: introduceți și această listă de cuvinte în Excel-ul
deja creat.

Metoda 2: Sugestii Google și Youtube
Utilizând lista de mai sus, accesează Google și scrie primul cuvânt
cheie și vezi care este primul grup de cuvinte sugerat. Google îți
va sugera mai multe cuvinte cheie pe care trebuie să le copiezi și
să le adaugi în Excel-ul tău.
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Repetați acest proces folosind și YouTube.
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Metoda 3: Găsiți cuvinte cheie
utilizând Google Keyword Planner
Paşi în găsirea de cuvinte cheie folosind Google Keyword
Planner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

•

1.
2.
3.
4.
5.

Creeaza un cont Google Adwords și deschide-l
Selectează opțiunea de a găsi cuvinte cheie noi
Introdu câteva idei de cuvinte cheie
>Apăsa butonul GET Started
Apoi, fa click pe locație și selectați ce țară vizezi
Apoi fă clic pe „Afișați idei înrudite în general”
Aici poți alege dintre:
Idei înrudite pe larg – returnează multe idei diferite de cuvinte
cheie
Idei strâns legate – aduce idei de cuvinte cheie mai relevante
Fa clic pentru a selecta toate cuvintele cheie și apoi fă clic
pentru a selecta „potrivirea exactă” din meniul vertical
Fa click pe adăuga cuvântul cheie la un plan înainte de a face
clic pe link pentru a vizualiza prognoza (forecast)
Acum vei vedea toate ideile de cuvinte cheie și volumele lor
exacte de căutare
Din tabel fa click pe coloana „Clicuri” pentru a aduce cuvintele
cheie cu cele mai multe căutări în partea de sus
Descărca lista făcând clic pe butonul din partea dreaptă sus a
ecranului.

Lucruri de luat în considerare
Planificatorul de cuvinte cheie Google nu-ți poate spune cât de
dificil este să clasificați pentru un cuvânt cheie. Acesta este
motivul pentru care am creat un-Excel GRATUIT, care te va ajuta
49

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

să găsești toate cuvintele cheie care se pot plasa mai ușor în
căutări, avand un volum mare de căutare. Descarcă aceast
Excel pentru a putea construi o strategie inteligentă de cuvinte
cheie pentru afacerea ta.

Metoda 4: Instrumente pentru cuvinte cheie
Dacă o sa cauți pe Google free keyword tools, vei găsi foarte
multe. Acestea o să-ți ofere sute de idei de cuvinte cheie ce le poți
folosi imediat în procesul de optimizare SEO.
De Asemenea există instrumente de cuvinte cheie plătite care-ți
vor oferi și alte bonusuri ca metricile SEO, idei și poți vedea pana
și pentru ce cuvinte cheie se clasifica competitorii tai.
Puteți utiliza aceste instrumente pentru fiecare element al SEO.
Unele dintre instrumentele de cuvinte cheie plătite sunt:
•
•
•
•

Ahrefs
Semrush
Moz
KWfinder

Un alt instrument excelent este Answer The Public, noi folosim
acest tool foarte mult în agenția noastră, deoarece generează
automat sute de sugestii Google.
•
•
•

Obține previziuni de trafic pentru cuvintele cheie țintă
Generati o listă de cuvinte cheie LSI
Selectați cuvinte cheie primare și secundare
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•
•
•

Alegeți cuvinte cheie cu volum mare de căutare
Identificați cuvintele cheie pe care concurenții tău le clasează
Etc.

Metoda 5: Pe alte platforme
Dacă nu ai un cont pe aceste platforme, atunci ar trebui să faceți
acest lucru, deoarece aici vei găsi o mulțime de idei de cuvinte
cheie care te vor ajuta în strategia de cercetare.
•
•
•

Reddit
Youtube
Quora

Metrice cuvinte cheie
Fiecare expert SEO are propriile metrice preferate pentru a
cercetarea cuvintelor cheie. Unii se uită doar la volum, în timp ce
alții privesc Dificultatea cuvintelor cheie (Keyword Difficulty). Este
esențial să știi exact ce înseamnă fiecare dintre aceste valori
pentru a putea prioritiza cuvinte cheie cu care vei merge la drum în
continuare.
Adesea, aceasta este diferența între o campanie SEO de succes și
o pierdere de bani câștigați cu greu.
Poți aduna aceste date de keyword metrics și să le transformați în
vizite pe site. Spre exemplu, degeaba folosești Google Analytics
pentru a aduna date importante despre site-ul tău dacă nu folosești
aceste date într-un mod inteligent.
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Ce Valori SEO este important să monitorizăm?
Mai jos prezint pe scurt cele mai importante 10 Valori SEO ce
trebuiesc monitorizate în orice campanie SEO, urmand ca în
curand sa dezbat acest subiect important mai pe larg într-un alt
articol.
Iată care sunt cele mai importante 10 Valori SEO care ar trebui sa
le monitorizăm:
1. Numărul total de Click-uri – se referă la numărul total de
click-uri primește site-ul tău organic din Google.
2. Referring Domains – se referă la numărul total de site-uri
care se leaga de site-ul tau si NU se referă la numărul total
de backlink-uri.
3. Core Web Vitals – Google dorește ca site-ul tau sa fie unul
user friendly si pune accent pe User Experience. Folosindu-se
de RankBrain, Google poate sa măsoare acum cum
utilizatorii interacționează cu site-ul tău.
4. Organic Traffic – poti masura cat trafic organic ai din Google
5. User Experience – Se referă la semnalele UX și are legatura
cu Core Web Vitals.
6. Pagini Indexate – se referă la numărul total de pagini
indexate de Google.
7. Costul Traficului – este o estimare a sumelor totale pe care
l-ai plăti către Google Ads pentru traficul ce îl primești de la
Google organic.
8. Clasarea Cuvintelor Cheie – monitorizarea setului tău de
cuvinte cheie pentru a vedea unde te clasezi.
9. Media CTR – se referă la procentul de oameni care vad siteul tău în Google și care mai apoi face click pe site.
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10.
Erori Coverage – se referă la problemele de accesare a
site-ului cu crawlere și probleme de indexare din site-ul tău
Poți crea un plan ca cel de mai jos care sa te conducă la o
strategie bună de urmat.

Volumul de căutării metrice
Acest volum de căutări metrice ne spune de cate ori a fost cautata
in Google fraza cuvantului cheie in fiecare luna în ultimele 12 luni.
Când știm câte căutări are o frază de cuvinte cheie pe lună, atunci
putem evalua cât de mult trafic poate trimite acel cuvânt cheie pe
site-ul nostru. Evident, cu cât volumul de căutare este mai mare,
cu atât mai bine deoarece te poți clasifica în top pentru cuvantul
tau cheie.
Dacă ai o afacere online care deservește clienți din orice parte a
lumii, atunci trebuie să consultați volumul global de căutare.
Totuși, dacă te interesează doar clienții dintr-o anumită țară, sa
spunem SUA, atunci ar trebui să vă uitați doar la volumul de
căutare din SUA. Unele cuvinte cheie ar putea fi căutate mult în
afara SUA și aproape niciun cuvant cheie căutat în SUA. Aceste
cuvinte cheie ar fi dezastruos de targetat. Unele cuvinte cheie sunt
de sezon.
De exemplu, oamenii caută idei de cadouri de Crăciun începând
din ultima parte a anului și volumul lunar pentru acest cuvânt cheie
crește până la sfârșitul anului și apoi scade drastic.
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În aceste cazuri, tendința volumului de căutare va arăta sezonul,
iar volumul de căutare va afișa un număr mult mai mic decât
volumul real din lunile de înălțime.

Scor Dificultate Cuvinte Cheie
Acest număr vă spune cum să optimizați primele 10 rezultate
pentru cuvantul cheie specificat. Iată cum s-a ajuns la calcularea
acestui lucru, scanăm Google pentru cuvantul cheie și obținem
primele 10 rezultate afișate. Apoi scanăm fiecare dintre aceste
site-uri și ne dăm seama dacă site-ul are cuvantul cheie în titlul
său, în descriere, în etichetele de antet și în conținutul HTML, iar
pe baza acestora, vom da fiecărui site un punctaj. Apoi completăm
scorul pentru toate cele 10 rezultate și apoi îl normalizam la un
număr între zero și o sută.
Folosind acest număr, vă puteți da seama dacă puteți clarifica
acest cuvânt cheie doar prin optimizarea conținutului pentru
motoarele de căutare. În cazul în care numărul este scăzut, s-ar
putea să vă clasificați doar introducând cuvântul cheie în locuri
importante precum titlul, descrierea, etichetele pentru titlu și în
conținut.
După ce ai o listă de cuvinte cheie, este timpul să vedeți cât de
greu va fi clasarea lor. Acest proces este foarte important,
deoarece aici veți face maparea cuvintelor cheie.
Scorul de dificultate este indicat folosind o scală de la 0 la 100 ca
în infograficul de mai jos.
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Cuvinte cheie cu coadă lungă vs. Cuvinte cheie cu
coadă scurtă
Diferenţe
Cuvintele cheie scurte vă pot aduce trafic pe site, cu un profit mic
iar cuvintele cheie cu coadă lungă vă pot aduce mai puțin trafic,
dar mai mult profit.
Cuvintele cheie scurte au concurență ridicată, cu un ROI scăzut.
Dacă implementezi cuvinte cheie cu coadă lungă într-un mod
inteligent, vei avea mai puțină concurență, câteva vizite, dar ROI-ul
va fi foarte mare. În plus, vei atrage publicul potrivit pe site-ul tău.
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Cuvinte cheie cu coadă lungă – Long Tail
Keywords
Ce este un cuvânt cheie cu coadă lungă?
Un cuvânt cheie cu coadă lungă este o variație sau o frază de
căutare mai lungă, mai specifică, cu 3+ cuvinte. Acestea îți permit
sa obtii treptat mai mult trafic și să fii găsit mai ușor de un publicul
nou și motivat.
Pentru a profita cu adevărat de o strategie de cuvinte cheie cu
coadă lungă, ar trebui să ai o viziune clară asupra companiei,
produsului și site-ului tau.
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Exemplu: „Cele mai bune mărci de adidași handmade” – acesta
este un cuvânt cheie cu coadă lungă

De ce să vizați cuvinte cheie cu coadă lungă?
•

•
•

•

Cuvintele cheie cu coadă lungă au un volum de căutare mai
mic și nu sunt la fel de competitive precum cuvintele cheie cu
coadă scurtă.
Va fi mult mai ușor să urci în clasament
O strategie cu coada lungă poate face minuni într-o campanie
SEO pentru afacerea ta
Probabilitatea ca un vizitator care iti gaseste site-ul folosind
aceste cuvinte cheie să-ți cumpere produsul sau serviciul
crește
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Ce este intenția de căutare?
Intenția de căutare este tinta principala ce o are un utilizator atunci
cand căuta ceva dintr-un motor de căutare.
Exista 4 tipuri de intenții de căutare:
1. Informaționale – “Cele mai bune bloguri SEO”, “Care sunt
cele mai bune strategii de Marketing”, etc.
2. Comerciale – “tenisi handmade”, “cele mai bune televizoare
UHD”, etc.
3. Navigationale – “Facebook login”, “Linkedin login”, etc.
4. Tranzacționale – “”Preț zboruri către UK”, “preturi asigurari
de sanatate”, etc.
Google pune un foarte mare accent pe intenția de căutare a
utilizatorilor iar pentru a reuși în campaniile SEO ar trebui sa iei
acest aspect în considerare.
Este bine sa ții cont de crearea de backlinks sau de alți factori de
clasare importanți, dar dacă pagina ta nu satisface intenția de
căutare a utilizatorului atunci pagina ta nu se va clasa în primele
căutări Google.
Reține: Intenția de căutare este importantă, dacă nu poate cel mai
important factor de clasare în SERP. Încerca să-i oferi utilizatorului ceea ce
căuta. Întotdeauna gandeste-te la “De ce-ul” din spatele fiecărei intenții de
căutare.
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Cuvinte cheie LSI (Latent Semantic Indexing).
Aceasta este o tactică fantastică pe care ar trebui să o folosești în
campania ta SEO. Dacă dorești să clasificați articolele mai sus în
motoarele de căutare, ar trebui să începeți să aplicați principii
latente de indexare semantică (LSI) in articolele tale.

Ce sunt cuvintele cheie LSI (indexare
semantica latenta)?
LSI este un algoritm matematic care ajută la conexiunea
contextuală între cuvinte, iar Google folosește asta pentru a
înțelege contextul unei bucăți de conținut și modul în care cuvintele
sunt corelate și potrivite acolo.
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LSI reprezintă cuvinte cheie suplimentare relevante, care nu sunt
neapărat sinonime, dar sunt incredibil de relevante din punct de
vedere contextual pentru cuvantul cheie principal.
Sa spunem ca ai publicat un articol despre frappe rece cu gheatza
si frisca.
Google va scana articolul tau sa vada daca folosesti “frappe rece
cu gheata si frisca” în titlu, în paragrafe, imagine alt text, etc.
Dar Google, va mai scana articolul tau și pentru cuvinte cheie LSI
ca temperatura, filter, rețetă, înghețată, etc.
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Capitolul 5

OPTIMIZARE SEO ON-PAGE SEO
Optimizarea SEO on-page sau on-site SEO este procesul prin care
optimizăm conținutul unui pagini web pentru motoarele de căutare
și pentru utilizatori.
Deoarece suntem conștienți că o campanie SEO implica multă
munca și o optimizarea constanta a conținutului pentru ca afacerea
ta sa prospere. Agenția de marketing online Omubo Design oferă
servicii de optimizare SEO on-page personalizate pentru ca tu sa
fi cu un pas înaintea competitorilor tăi și să câștigi mai mulți bani.
Acum o să aruncăm o privire la optimizarea SEO on-page într-o
pagina obișnuită a unui articol. Îți voi arăta de ce este important să
facem acest lucru și îți voi oferi o scurtă privire de ansamblu
asupra lucrurilor pe care le vom acoperi în această secțiune.
Prin urmare, motivul pentru care este important să analizăm SEO
on-page este faptul că Google în rezultatele căutării listează cele
mai relevante pagini web, nu cele mai relevante site-uri web.
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Pentru a obține o clasare mai buna a site-ului tau în 2020 ar trebui
sa optimizezi conținutul paginilor web pentru:
•
•
•
•
•

Bounce Rate
Search intent
Page Loading Time
CTR (click-through-rate)
User Experience

Sfat Pro: Folosește cuvântul cheie principal în primele 100-150 cuvinte ale
articolului tău.
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Optimizează conținutul pentru SEO
Eticheta titlului -Title Tag
Din punctul meu de vedere Title Tag este cel mai important factor
cand vine vorba de optimizare SEO on-page.
Acesta oferă o imagine de ansamblu motoarelor de căutare
spunandu-le despre ce este vorba în pagina ta.
Cuvântul cheie țintă din titlul paginii, este cuvantul cheie din
eticheta h1 a paginii. Această etichetă de titlu va spune motoarelor
de căutare despre ce este vorba în pagina ta. Acesta trebuie să
conțină 70 sau mai puține caractere și să includă atât conținutul
cuvântului cheie, cât și numele companiei.

Meta Descrierea
O meta descriere optimizată bine ar trebui să fie cuprinsă între 50300 de caractere, deoarece Google dorește să ofere utilizatorilor
cele mai bune răspunsuri la întrebările lor.
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Meta descrierea dvs. ar trebui să utilizeze cuvântul dvs. cheie
principal, iar Google va adăuga acest cuvânt cheie, de asemenea,
pentru a oferi cea mai bună experiență utilizatorilor lor.
De asemenea, rețineți că meta meta trebuie să fie unic pentru
fiecare pagină și scrieți manual fiecare meta pentru toate paginile
dvs.
Sfat: Scrieți propria Meta Descriere deoarece tu știi cel mai bine despre ce
este vorba în pagina sau articol.

O buna Meta Descriere te va ajuta sa-ti maresti CTR-ul organic.
Sfat: Include o singura data cuvantul tau cheie in Meta Descriere deoarece
Google va bold-ui acest cuvânt dacă se potrivește cu interogarea
persoanei care cauta ceva in Google.

Titluri și subtitluri
Aceste etichete sunt menite să îmbunătățească procesul de
optimizare on-page, dar și experiența utilizatorului. De asemenea,
acest lucru te va ajuta să-ți organizați pagina, deoarece
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funcționează ca un text despărțitor și va ghida cititorii prin
intermediul paginii.
Este recomandat să utilizezi o singură etichetă H1 pe pagină și
aceasta poate fi la fel ca eticheta ta de titlu. Pentru restul
etichetelor (H2, H3, H4, H5, H6) este recomandabil să folosiți alte
cuvinte cheie, sinonime sau fraze înrudite.

Utilizează cuvântul cheie targetat în primele
150 cuvinte
Aceasta este o tactică foarte bună de a “stoarce” cat mai mult din
ceea ce publici pe site. Deoarece Google acordă o atenție mai
mare termenilor care apar mai devreme în pagina ta, această
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practică va ajuta cu siguranță Google să înțeleagă despre ce este
vorba în articol / pagină.

Titlul postări etichetat H1
Este important ca atât motoarele de căutare cât și cititorii să
înțeleagă despre ce este vorba în acel articol sau pagina.
Gândește-te că citești o carte. Aceasta este împărțită în capitole.
Capitolul are un titlu care te ajută să înțelegi mai bine despre ce
este vorba în acel capitol.
Așa și eticheta Titlu H1 este importantă pentru o mai buna
înțelegere a conținutului.

Subtitlurile postări etichetate H2
Depinzând de numărul de cuvinte din articol, este important să
incluzi cuvântul cheie în cel puțin două subtitluri etichetate H2.
Este o idee bună să incluzi cuvântul cheie, sinonime ale cuvântului
cheie sau fraze relevante și în alte etichete precum H3, H4, sau
H5.

Utilizează adrese URL SEO friendly
Acesta este un factor importante de clasare.
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1. Include cuvântul cheie țintă în structura URL-ului. Dacă aveți
un produs de vândut, să spunem că adidașii handmade URL-ul tău
va arăta astfel:
www.example.com/handmade-sneakers
2. Evita parametrii dinamici – Un parametru dinamic este un lucru
pe care îl vedeți într-o adresă URL atunci când există o
instrucțiune pe site-ul tău web pentru a servi conținut dinamic prin
URL iar adresa URL arată astfel:
www.example.com/?string=123456
3. Evita utilizarea cuvintelor STOP – este un cuvânt dintr-o
adresă URL care descompune cuvantul tau cheie. Dacă cuvântul
cheie este „adidași handmade în Peru”, atunci adresa URL ar
trebui să arate astfel:
www.example.com/handmade-sneakers-peru – fără „în”
4. Limitează numărul de foldere și ierarhia site-ului dvs. web –
de fiecare dată când aveți o linie înaintea URL-ului., vei coborî un
nivel în ierarhia site-ului ca în exemplul de mai jos.
In loc de aceasta structura:
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www.example.com/sneakers/handmade/peru/blacksneakers/
Încearca sa utilizezi o structura mai simpla de forma:
www.example.com/sneakers/peru-black-handmadesneakers/
5. Sensibilitate la scrierea cu litere mari (UPPERCASE) – toate
adresele URL trebuiesc scrise cu litere mici.
6. Separa cuvintele cheie sau cuvintele din adresa URL cu un
7. Evita umplerea cuvintelor cheie – menționați o singură dată
cuvântul cheie în URL-ul dvs. și nu de mai multe ori, deoarece
acesta este spam și vă va răni clasamentul.

Multimedia
Dacă doriți să interacționați mai mult cu vizitatorii dvs., atunci
trebuie să utilizați multimedia, cum ar fi imagini atrăgătoare,
infografice, videoclipuri sau grafice.
Sfaturi rapide:
Utilizați imagini de înaltă calitate și atrăgătoare pentru a da o nota
de neprofesionist site-ul tău sau articolului. Adăugați ALT text la
poze și denumiti-le descriind despre ce este vorba în poza (ca
„bărbați care poartă o pereche de adidași”), apoi reduceți
dimensiunea fișierelor.
68

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

Utilizarea videoclipurilor este o modalitate excelentă de a
interacționa cu vizitatorii site-ului tau. Poți încarca videoclipurile și
să adăugi transcrierea ca text.
Pentru infografice puteți utiliza Canva, Piktochart sau Easel.ly

Link-uri interne și Outbound links
Link-urile către alte site-uri externe provenite din site-ul tău se
numesc outbound links sau linkuri externe. Puteți adăuga astfel
de link-uri pentru a furniza referințe pentru studii sau statistici și
trimiți pe aceasta cale trafic către alt site. Astfel adaugi credibilitate
conținutului tău.
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Puteți adauga un astfel de link și dacă folosiți o imagine dintr-o
sursa originală sau ati folosit un citat de pe un alt site și trebuie sa
acordati credit.
Link-urile interne sunt hyperlinkurile care conduc cititorul către o
alta pagina sau articol relevant din site-ul tău. Acestea ajută
Google să înțeleagă mai bine structura site-ului tau. De asemenea,
poate fi considerată o metodă de promovare a altor conținuturi din
site.
Dacă dorești să urmezi o strategie buna de link-uri interne îți
recomand sa folosesti Conținutul Tip Hub.

Dar ce este un continut de tip hub?
Un hub de tip continut reprezinta o colectie de pagini care sunt
toate legate de un anumit subiect. Aceste pagini sunt
interconectate și furnizează informații generale despre principalul
subiect dar și informații detaliate despre sub-topice.
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Dupa cum puteti observa in imagine, continutul tip hub are 3
componente :
•

•

•

Conținut tip pilon sau pillar – Vizează un cuvant cheie
principal si ofera o imagine generala a unui subiect amplu
cum ar fi “SEO”.
Conținut tip grup sau cluster – sunt articole conexe care
descompun subiecte mai mici în cadrul unei teme mult mai
detaliat (“Beneficii SEO”, “” SEO Onpage, SEO Offpage)
Linkuri interne – sunt hyperlinkurile care conecteaza
conținutul tip grup la pagina cu conținut tip pilon și invers.
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Scrie conținut unic și de calitate
Atunci cand vorbim despre SEO, acesta nu se poate realiza dacă
conținut nu este calitativ și unic. Întotdeauna trebuie să fi cu un
pas înaintea competitorilor, să-ți cunoști publicul tinta, sa faci o
cercetare din care să afli care este cererea ca mai apoi sa creezi
conținut de calitate și unic care să aducă ceva nou pentru cititori.
Iată cateva sfaturi care te vor ajuta sa creezi acel tip de conținut
care va fi “awesome”:
Fi natural și nu include cuvantul cheie de foarte multe ori în
pagină, nu folosi derivate ale cuvântului cheie la fiecare frază
deoarece Google înțelege perfect ca spre exemplu “teniși
handmade ieftini” sau “ teniși ieftini handmade” înseamnă același
lucru.
Nu forța folosirea cuvintelor cheie de foarte multe ori în pagină /
articol.

Articol unic + Intentia de cautare = LOVE
Atunci cand ai un articol unic și calitativ care mai și satisface
Intenția de căutare a utilizatorilor, atunci cu siguranta asta îți poate
asigura un loc în primele căutări.
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Optimizează pentru CTR (Click Through Rate)
Un CTR mare îți aduce trafic pe site plus că este posibil sa
reprezinte si un factor de clasare. Acestea fiind spuse, este
important sa optimizezi conținutul pentru CTR.
Cum faci asta?
1. Scrie un titlu atragator care ar fi ideal sa contina
• Cuvinte care transmit emotie
• Intrebari
• Numere
• Paranteze
2. Imbunatateste Descrierea Meta
3. Folosește date structurale atunci cand este cazul precum:
• Recenzii
• FAQ Schema
• Diferite tipuri de Schema
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4. Adaugă dacă este cazul anul atat în Titlu cât și Descrierea Meta
5. Foloseste Favicon-ul
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Capitolul 6

SEO TEHNIC
Ce este SEO Tehnic?
SEO Tehnic este procesul prin care se aduc optimizari unui sitecu
scopul de a ajuta motoarele de cautare sa gaseasca, sa inteleaga
si mai apoi sa indexeze paginile unui site.

De ce este important SEO Tehnic?
De multe ori procesul SEO tehnic este ignorat sau nu este
implementat cum trebuie desi este unul dintre cele mai importante
componente din optimziarea SEO. Poate va intrebati de ce.
Raspunsul este simplu. Chiar daca site-ul tau arata bine ca design,
chair daca ai cel mai bun continut sau articole, daca acestea nu
sunt gasite de motoarele de cautare, atunci le ai degeaba.
Cu ajutorul elementelor de SEO tehnic precum crawling, indexarea,
arhitectura site-ului si multe altele, iti ajuti site-ul sa fie auzit si
ascultat de catre motoarele de cautare.
Elementele ce tin de SEO Tehnic sunt:
•
•
•
•
•

XML sitemaps
Structura URL
Canonical tags
404 pages
301 redirects
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•
•
•
•
•
•

Continut duplicat
Hreflang
Foloseste Schema
Optimizare viteza site
HTTPS
Adauga site in Google Search Console

Google Search Console
Toți cei care fac SEO trebuie sa conecteze site-ul la Google
Search Console pentru a face o analiza tehnica și de a intra în
profunzimea construiri unui audit SEO.
Acest instrument oferit de Google te va ajuta sa identifici dacă siteul ta funcționează vine în motorul de căutare, daca site-ul are
penalizari, date despre CTR și multe alte date utile oricărui om de
SEO.
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Pentru a putea sa incepi sa folosesti GSC (Google Search
Console), trebuie mai intai sa verificati site-ul dacă sunteți
proprietarul. Eu recomand sa verificati proprietarul prin metoda
Google Analytics, dar binenteles puteți sa faceți aceasta verificare
și prin alte metode ca:
•
•
•
•

Încărcarea unui fișier HTML in site
Adaugarea unui Meta Tag in header
Folosind Google tag Manager
Asocierea unei înregistrări DNS cu Google
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Optimizare Viteza Site
Optimizarea vitezei site-ului a devenit un factor de clasare a unui
site, așa cum a anunțat Google public în Aprilie 2010 iar în
Ianuarie 2018 au anunțat ca și viteza de încărcare pe mobil va fi un
factor de clasare.
Tinand cont de cele menționate mai sus, optimizare viteza site a
devenit un factor important în clasarea unui site in motoarele de
căutare și se referă la viteza de încărcare a paginilor unui site.
Optimizarea vitezei de încărcare a unei pagini necesita o munca
laborioasa, ce trebuie planificata, alocarea unor resurse
semnificative, o execuție impecabilă, testare și o evaluare
temeinică.
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Sa fim sinceri – nimănui nu-i place un site lent. Dacă o pagina nu
se încarcă în mai puțin de 3 secunde atunci mai mult ca sigur ca
vizitatorul va părăsi imediat site-ul tău.
Sfaturi rapide:
1. Testează viteza de încărcare a unei pagini folosind instrumente
ca:
•
•
•

Page Speed Insights
GTmetrix
Webpagetest

2. Optimizare imagini, CSS si JS minification, HTML compression,
GZIP compression și redu timpul de răspuns la nivel de server.
3. Alege un furnizor de hosting pentru domeniul tău respectabil și
citește review-uri despre aceasta
4. Localizarea server-ului este de asemenea un factor de clasare
important
5. Utilizează un Cache Plugin dacă folosești WordPress
Dacă paginile site-ului tău se încarcă greu, atunci noi cei de la
Omubo Design te putem ajuta sa rezolvi aceasta problema cu
ajutorul serviciilor noastre de optimizare viteza site.

Cum afectează viteza de încărcare a unei
pagini, traficul, clasamentul și indexarea
Viteza de încărcare a unei pagini poate afecta în multe moduri
traficul, clasamentul și indexarea site-ului tău și nu o sa bifez toate
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aspecte deoarece o sa avem în curand un articol care o sa
vorbeasca mai pe larg despre tot ceea ce trebuie sa știi despre
optimizarea vitezei de încărcare unui site.
O pagina care se încarcă lent poate influența SEO în multe felul,
precum:
Timp scăzut petrecut pe site – care atrage o rata de respingere
mare și utilizatori multumiti
Clasamentul site-ului in Google va avea de suferit deoarece atunci
cand crawlerii motoarelor de căutare nu vor putea sa acceseze un
site cateva zile sau saptamani, atunci cuvintele cheie asociate
acelor pagini vor avea și ele de suferit.
Un site lent afectează indexarea paginilor deoarece Googlebot este
și el afectat. Cum? Pai botii fac solicitări pentru a vizualiza pagina
site-ului tau iar acest proces se numește crawling. Avand resurse
și timp limitat, motoarele de căutare nu aloca fiecărui site în parte
aceleași resurse. Și este și normal deoarece nu toate site-urile
sunt egale ca autoritate și încredere. De aceea o pagina care se
încarcă greu va afecta bugetul de crawling și deci efectul se va
observa și în clasarea site-ului tau.
În imaginea de mai jos explic cum arată în mare un buget crawl.
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Pentru magazinele online, care au sute și mii de produse și foarte
multe pagini cu conținut duplicat, indexare este cheia pentru ca
produsele din site sa fie vizibile în Google. De aici putem trage
concluzia ca avand mai multe pagini indexate, atunci vom mai
multe cuvinte cheie cu potențial ridicat de a fi clasate în motoarele
de cautare, care atrag mai mult trafic pe site, trafic care poate
aduce mai mulți bani pentru afacerea ta.

Dupa cum poti observa, optimizare vitezei de incarcare a unui site
aduce multe beneficii atat pentru site cât și pentru afacerea în
sine.
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Optimizează site-ul pentru mobil
Dacă ați discutat vreodată cu cineva care lucrează în web design,
atunci ști ca proiectarea unui site care rulează fără probleme pe
toate dispozitivele este o treaba destul de greu de realizat.

Ce este optimizarea pentru mobil?
Optimizare site-ului pentru mobil este procesul de optimizare a
unui site pentru dispozitivele mobile cu scopul de a oferi
utilizatorilor cea mai buna experiența prin felul cum arată și
funcționează un site.
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Multe companii trec cu vederea acest aspect și nu realizeaza cat
de important este atat pentru motoarele de căutare cat și pentru
utilizator ca un site sa fie atragator, funcțional și sa se vada bine
pe toate dispozitivele mobile.
Un site care nu funcționează și nu se vede bine pe mobil afectează
într-un mod direct și SEO dar și percepția publicului despre
afacerea ta.
Hai sa vedem de ce este atat de important ca un site sa fie
optimizat pentru mobil.

De ce este importantă optimizarea site-ului
pentru mobil?
•

•

•

•

70% dintre oameni își petrec timpul pe mobil – dacă utilizatorii
își petrec atât de mult timp pe mobil, atunci de ce sa nu le
oferi cea mai buna experiența?
Un site optimizat pentru mobil imbunatateste opinia a peste
60% dintre oameni – prin optimizare SEO a unui site pentru
mobil, te asigura ca oferi cele mai bune experiențe audienței
care-și găsesc afacerea in online.
68% dintre utilizatori vor cumpara produse de pe un site
optimizat pentru mobil – Un site bine optimizat pentru mobil
va converti iar clienții vor fi mult mai tentați sa cumpere de la
tine.
75% dintre utilizatori vor reveni pe un site care este optimizat
pentru dispozitivele mobile – clienți multumiti, afacere
prosperă. Plus, ca atunci cand un site funcționează și arată
bine pe mobil cel mai probabil veți transforma un potențial
client într-un client nou.
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•

Google “premiază” site-urile care sunt optimizate pentru mobil
– atunci cand Google accesează un site cu crawlerele,
acestea vor citi mai intai versiunea mobilă a unui site.
Depinzand de cat de bine este optimizat pentru mobil, asta va
afecta și clasamentul în motoarele de căutare.

Optimizarea site-ului pentru mobil ar trebui sa fie un must pentru
dezvoltarea online a oricărei afaceri. Dacă dorești ca afacerea ta
sa creasca cu ajutorul optimizari SEO, atunci ar trebui sa iei în
considerare acest aspect extrem de important atât pentru
utilizatorii care vor cauta afacerea ta online cât și pentru afacerea
ta.
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Sitemap
Sitemap-urile sunt importante pentru optimizarea SEO deoarece
acestea ajută Google să înțeleagă mai bine structura site-ului și să
găsească conținutul.
Există patru tipuri de sitemap-uri:
•
•
•
•

XML Sitemap
Video Sitemap
Image Sitemap
News Sitemap

În acest articol nu vom parcurge toate aceste tipuri de sitemap-uri
deoarece o să le parcurgem pe fiecare în parte într-un articol viitor.

Ce este un sitemap HTML?
Un sitemap HTML este o pagina care conține o listă cu toate
paginile din site-ul tău, inclusiv link-uri către aceste pagini. Așadar,
atunci când Google accesează cu crawlere site-ul, este mult mai
ușor să vă gasească conținutul.

Ce este un sitemap XML?
Un sitemap XML este un fișier XML încorporat care redirecționează
Google pentru a găsi toate paginile relevante ale site-ului tău și
poate fi considerat ca un manual de intrucțiuni pentru Google.

De ce ai nevoie de un sitemap pentru site-ul
tău?
Un sitemap reprezintă un protocol folosit de webmasteri, foarte
important din punct de vedere al optimizări SEO, deoarece acesta
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informează Google sau alte motoare de căutare ce URL-uri sunt
disponibile pentru a fi indexate.
Acestea fiind spuse, Google găsește pagini web prin link-uri iar
dacă într-un sitemap sunt incluse toate paginile ce conțin URL-uri
site-ului tău, atunci cu siguranță că asta va ajuta.

Robots.txt

Ce este fișierul Robots.txt?
Robots.txt este un fișier mic creat de webmasteri pentru a instrui
roboți motoarelor de căutare cum să acceseze cu ajutorul
crawlerelor paginile din site. Acest fișier poate crea multe probleme
deoarece are câteva funcții care nu par a fi importante dar care de
fapt devine ceva extrem de important dacă nu sunt implementate
cum trebuie.
Acest fișier spune un “Bun venit” motoarelor de căutare sau unui
software numit bot sau spider. În acest fișier caută motoarele de
căutare instrucțiunile lăsate de webmasteri pentru ele.
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Fișierul Robots.txt spune motoarelor de căutare care sunt zone din
site unde li se permite să copieze conținut și, mai important, le
anunță unde sunt zonele din site unde spiderii nu au voie să
acceseze, să descarce și să indexeze conținut.
87

OMUBO DESIGN
+40 758 730 183
office@omubo.com
omubo.com/optimizare-seo/

GH ID OPT IM IZAR E SEO PENT RU ÎNC EPĂT OR I

Format de bază:
User-agent: [user-agent name]Disallow: [URL string
not to be crawled]
Pentru mai multe informații despre fișierul robots.txt puteți
accesa acest ghid util pus la dispoziție de Google.

Arhitectura site
Prin arhitectura site mă refer la cum paginile tale sunt organizate
pentru a facilita navigarea între pagini. În altă ordine de idei,
paginile site-ului tău ar trebui să se afle la câteva click-uri distanță
una față de cealaltă.

Printr-o buna arhitectura, paginile din site-ul tau vor fi gasite de
usor de motoarele de cautare si vor fi indexate.
O arhitectura buna a site-ului te va ajuta si sa-ti organizezi mai
bine paginile de blog spre exemplu. Cu cat o pagina A este mai
aproape de pagina de Start a site-ului, cu atat mai multe pagini se
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leaga de pagina A, acele pagini vor primi link-equity iar motoarele
de cautare vor da o importanta mai mare pagini A.

Structura URL solidă
O structura URL solidă care urmează o organizare logică, iți va
ajuta utilizatorii să știe mereu unde se află în site.
Exemplu: omubo.com/blog/articol
Mai jos sunt cele mai bune practici SEO cu privire la structura
URL:
•
•
•
•
•

Folosiți litere mici în structura URL-urilor
Evită folosirea caracterelor sau a cuvintelor inutile
Păstrează o structură simplă și sugestivă
Folosește “- “pentru a separa cuvintele din adresa URL
Folosește cuvintele cheie vizate în adresa URL

Adaugă navigație breadcrumb
O navigație breadcrumb este mega utilă atunci când vine vorba de
optimizarea SEO, deoarece aceasta adaugă automat link-uri
interne pentru sub-pagini sau categori.
Acest tip de meniu ajută utilziatorii să navigheze între pagini cu
ușurință fară a mai apăsa butonul de “Back” al browser-ului oferind
motoarelor de căutare înca un indiciu privind structura site-ului.
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Adaugă Date Structurale -Schema
În ultimi ani datele structurale Schema au devenit din ce în ce mai
importante în optimizarea SEO deoarece acestea sunt foarte
folosite de Google în rezultatele căutări.

Ce sunt date structurale sau schema
Date structurale sau schema sunt bucați de cod pe care tu îl
adaugi în anumite pagini din site cu scopul de a ajuta crawleri
motoarelor de căutare să înteleagă mai bine contextul conținutului
respectivei pagini.
Folosirea acestui tip de cod în paginile din site poate îmbunătății
considerabil CTR-ul.
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Repară erorile HTTP
Erorile HTTP sunt diferite și pot apărea în orice site, de aceea fiind
important ca aceste erori HTTP să se rezolvate imediat deoarece
acestea pot bloca boții să-ți descopere paginile din site.
Cele mai întâlnite tipuri de erori HTTP sunt:
•

•

•

•

•

Eroarea 404 – Acest tip de eroare spun utilizatorilor că
pagina respectivă nu a fost gasită deoarece acea pagina ori a
fost ștearsă ori ei au scris greșit adresa pagini. Întotdeauna
este bine ca această pagina 404 să aibă un design atrăgator
pentru a ține utilizatori în site.
301 Redirects – se trimite permanent traficul de la un URL la
altul
302 Temporary Redirects – Se trimite temporar traficul de la
un URL la altul
Eroarea 403 – Îl întâlnim atunci când o pagină accesată de
către un utilizator este restricționată ori datorită permisiuni de
access ori pentru că sunt probleme la nivel de server.
Eroarea 500 Internal Server Error – O întâlnim atunci când
sunt probleme la nivel de server și acesta nu poate livra
conținutul site-ului către utilizator.

HTTPS vs. HTTP
Ce este HTTP?

HTTP înseamnă Hypertext Transfer Protocol și permite
comunicarea între diferite sisteme, fiind folosit pentru a transfera
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date de pe un server către browser și permite utilizatorilor să
vizualizeze paginile web.

Ce este HTTPS?
HTTPS înseamnă Hyper Transfer Protocol Secure, asta
traducandu-se în informații criptate de la browser la server. Dacă
prin folosirea protocolului HTTP informațiile pot fi furate cu
ușurință, protocoalele HTTPS remediază acest lucru prin folosirea
unui certificat SSL (Secure Sockets Layer), care ajută la crearea
unei conexiuni criptate, sigure între browser si server. Astfel,
informațiile sunt protejate.

Atunci când introduci o adresă web în browser, poți observa că
acea adresa URL poate fi de forma:
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•
•

https:// sau
http://

Deoarece foarte multe site-uri folosesc formatul http://, în 2014
Google a recomandat ca toate site-urile să folosească formatul
https://.
Dar de ce este important ca site-urile să folosească HTTPS?
Dacă te uiți la poza de mai sus vei înțelege că protocolul HTTPS
are un mare avantaj, adică folosirea certificatului SSL-ului conferă
securitate site-ului tău.
Acestea fiind spuse folosirea protocolului HTTPS este important
pentru SEO deoarece:
•

•
•
•

Conferă încredere utilizatorilor -deoarece comunicările sunt
criptate, informațiile vizitatorilor precum parole, informațiile
cardului de credit, istoric vor fi protejate.
Site-ul tău va crește în clasamentul motoarelor de căutare
Folosirea Google Analytics este mai eficientă
Eligibilitate în crearea unor pagini AMP

Canonical Tags

Ce sunt Canonical Tags?
Canonical Tags sau eticheta canonica sunt de forma
rel=”canonical” și reprezintă un fragment de cod HTML care
definește versiunea principală a unei pagini, atunci cand ai pagini
duplicate, aproape duplicate sau similare.
Cu alte cuvinte, acest cod HTML va specifica ce versiune a
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conținutului este cea principală și prin urmare care trebuie
indexată.
Exemplu:
<link rel = ”canonical href = ”
https://www.someurl.com/somepage ”>

De ce sunt importante Canonical Tags?
Utilizarea corectă a Canonical tags / etichete, îmbunătățește
rezultatele SEO pentru site-ul tău. Nimănui nu-i place să vadă
două informații identice pe un site nu? De aceea, nici Google nu
agreează conținutul duplicat al unui site din mai multe motive,
precum:
• Nu va ști ce versiune a pagini să indexeze
• Nu va ști dacă să împartă “link equity” între mai multe versiuni
sau să îl folosească pentru o singură pagină
• Nu va ști ce versiune să claseze în motorul de căutare
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Capitolul 7

OPTIMIZARE SEO OFF-PAGE
LINK BUILDING
Optimizare Off-page SEO sau link building nu constă doar în
crearea de link-uri.

Ce este optimizarea SEO Off-page?
Optimizarea off-page SEO se referă la tehnici care le poți folosi
pentru a îmbunătăți clasamentul site-ului tau în motoarele de
căutare (SERPS) și are legatură cu implementare unor metode de
promovare a unui site care au loc în afara site-ului tău.
Dacă ești prea ocupat cu afacerea ta pentru a putea să te mai
implici în derularea unor campanii off page SEO, atunci agenția
noastră de marketing online te poate ajuta în tot ce presupune o
campanie de optimizare SEO off page.

Ce este Link Building?
Link Building este metodă de construire de hyperlink-uri
unidirecționale către un site care au ca scop îmbunătățirea clasări
și a vizibilității în motorul de căutare.
Link Building este cea mai importantă și eficientă tehnică de
optimizare Off-page SEO prin care poți obține link-uri de pe alte
site-uri către site-ul tău.
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Din punct de vedere tehnic, backlink-urile sunt hyperlinkuri care au
scop navigarea între site-uri. Deci poate suna ușor de realizat,
această tehnică este cel mai dificil de implementat în procesul
optimizare SEO și implică utilizarea unor strategii care variază în
dificultate.
În imaginea de mai jos am încercat sa simplific puțin ceea ce
este un backlink.

Ce este un hyperlink?
Un hyperlink este un cuvânt, o frază sau o imagine pe care poți
face clic și vei fi apoi redirecționat către un alt document, secțiune,
pagină, articol, etc.

De ce este atât de important link building
pentru SEO?
Pentru a explora noi site-uri, Google folosește link-uri, iar prin
acest major factor de clasare, stabilește clasamentul general al
unui site în SERPS.
De reținut: Pentru motoarele de căutare precum Google este foarte
importantă calitatea link-urilor și nu cantitate.
Backlinks sau inbound links sunt importante pentru:
Vizibilitate: vizitând pagini în mod frecvent, Google găsește noi
link-uri. Trebuie să știi că Google vizitează site-urile populare mult
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mai frecvent și de aceea ar fi o idee bună să obții link-uri de
calitate de pe aceste site-uri cu autoritate.
Clasamentele: link-urile sunt extrem de valoroase în procesul de
optimizare și reprezintă un factor puternic în clasamnetul siteurilor
web.
Totuși, nu toate link-urile sunt egale și depinde de autoritate siteului respectiv.
Trafic: backlink-urile pot fi o sursă de trafic pentru site-ul tău.
Când cineva citește un articol de pe un site și face clic pe un link
care îl redirecționează către site-ul tău atunci caștigi trafic.

Câte tipuri de backlink-uri există?
Există două tipuri de backlink-uri:
•
•

Dofollow backlinks
Nofollow backlinks

Dofollow backlinks
Dofollow backlinks sunt cele mai valoroase și cele mai des
întâlnite.
Formă: <a href=”https://yourwebsite.ro”>acest
link</a>
Exemplu: Atunci când pui un dofollow link pe site-ul tău, îi spui lui
Google că acest link este organic, că site-ul țintă nu a cumpărat
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respectivul link și că tu garantezi conținutul de calitatea de la
celălalt capăt al link-ului.
De reținut: Linkurile dofollow spun motoarelor de căutare că acel conținut
de la celălalt capăt al link-ului este important, relevant și că ar trebui să fie
remarcat.

Nofollow backlinks
Nofollow backlinks nu sunt atât de comune și după cum bine
credeți nici nu sunt atât de valoroase precum dofollow backlinks.
Pur și simplu, cuvântul nofollow spune motoarelor de căutare
“Don’t follow this link”
Ele sunt folosite pentru a spune motoarelor de căutare să ignore
un link.
Formă:
<a href=”https://yourwebsite.ro”
rel=”nofollow”>acest link</a>
Deoarece procentul de link-uri dofollow versus nofollow va fi variat
într-un site, Google dorește să vadă un mix bun din ambele pentru
a crea un profil de link sănătos.

Anchor text
Anchor text este textul pe care poate fi făcut click a unui link și
reprezintă un semnal de clasare.
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Exemplu: Să presupunem ăa obții un link bun către site-ul tău de
pe un site din nișa ta cu următorul anchor text: “blackfriday 2020”.
Atunci când Google va vizita această pagina va înțelege că acest
site folosește un anchor text denumit “blackfriday 2020” și că
pagina la care se conectează sau face referire trebuie să fie
despre “black friday 2020”.
Important de reținut: Aceste anchor texte care conțin cuvinte cheie au
fost super abuzate și atunci cand creezi multe anchor texte cu o potrivire
exactă, Google va începe să le perceapă drept SPAM.

Totuși, prin diversificarea acestor anchor text și utilizarea unor
cuvinte cheie diferite, nume de brand sau termeni generici, Google
le va percepe ca fiind naturale și nu vor fi considerate manipulative
sau SPAM.

Ce înseamnă un backlink de o foarte bună
calitate?
După cum am menționat mai sus, nu toate backlink-urile sunt
considerate egale. Astfel, Google ține cont de mai mulți factori
atunci când etichetează un backlink ca fiind de “foarte bună
calitate”.
Acești factori sunt:
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Autoritatea domeniului – backlink-urile de foarte bună calitate
provin binențeles de pe site-uri cu autoritate și de încredere. Atunci
când un site cu autoritate are link-uri care duc către site-ul tău,
Google înțelege că site-ul tău are ceva important de spus în
respectiva industrie / nișă, este relevant și poate fi considerat de
încredere.
Relevanță – Toate motoarele de căutare doresc sa ofere relevanță
în căutări atunci când un utilizator căuta ceva anume. De aceea,
relevanța unui backlink poate fi dată în baza unei relevanțe
contextuale, a conținutului, a site-ului de conectare, etc.
Trafic – backlink-urile adaugă un plus de valoare unei pagini,
direcționând vizitatorii către o altă resursă importantă și valoroasă,
relevantă și de încredere pentru cititor. Dacă aceste link-uri sunt
poziționate corect într-o pagină, inevitabil va aduce mult mai mult
trafic către site-ul țintă.
Unicitate – acest factor este extrem de important, deoarece
unicitatea unui link crește atunci când este dificil pentru
competitorii tai să obțină un link de la sursa respectivă.
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Strategii Link Building
Guest Blogging – scrie articole pe alte site-uri
Ce este Guest Blogging sau Guest Posting?
Guest posting se referă la scrierea și publicarea de conținut pe un
alt blog (adică guest post), unde lași unul sau mai multe linkuri
către site-ul tău.
Un link pe un guest post ar trebui să arate natural și ar trebui sa fie
bine proporționat, după cum urmează:
•
•
•

25% potrivire exactă
40% URL gol sau nume brand
35% tipuri de cuvinte cheie care se potrivesc
expresiei/contextului
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De reținut: Mulți proprietari de bloguri percep o taxa pentru publicarea unui
articol la ei pe blog, în timp ce alții preferă să-l publice gratuit.
Avantajele Guest posting
Dacă scrii un articol bun, pe un blog foarte cunoscut, îți poți crește
traficul pe site atrăgând cateva mii de vizitatori organic.

Backlinkuri de la competitori
Dacă faci o cercetare atentă a profilului de backlinks al
competitorilor tăi, vei observa că aceștia au unele backlinkuri de
care ai putea să te folosești pentru a crește notorietatea site-ului
tău. Cum?
Folosind această metodă și o bună strategie poți crea spre
exemplu articole mai bune decât concurența ta, apoi iei legatura cu
proprietarii acelor site-uri și le propui să se conecteze la site-ul tău
în schimb.
Sfat: Atunci când contactezi proprietarul unui site prin email, cere să
înlocuiască backlink-ul concurentului tău cu ale tale sau să adauge
backlink tău ca sursă suplimentară la articol.

Strategia broken link
Adoptând strategia broken link gasești broken links pe alte site-uri
și le poți oferi proprietarilor conținutul tău la care acestia să se
conecteze, deoarece tu vei adăuga valoare pe acel site.
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Un broken link apare atunci când locația unei pagini se schimbă
sau cineva scrie greșit link-ul tău, aceste link-uri returnând
binențeles eroarea 404 în pagină.

Backlinkuri Social Media
Canalele de socializare precum Facebook, Linkedin sau Instagram
au devenit foarte populare în zilele noastre și reprezintă o bună
sursă de promovare a conținutului tău. Poți face share pentru acest
conținut, să-l promovezi, să creezi conexiuni, să faci share al unui
update, să comentezi la un post, etc. Procedăm astfel, îți poți
optimiza profilul de backlinks și îți poți obține un boost în
engagement.

Articole PR -Relații Publice
Această strategie implică crearea de conținut de o foarte bună
calitate, în general acesta este scris de scriitori profesionisti, ca
mai apoi să publici acest conținut / articol pe principalele site-uri de
știri cu unul sau două linkuri către site-ul tău. Aceasta metodă este
una scumpă, iar bugetul trebuie să fie unul pe măsură.
De reținut: Atunci cand dorești să publici un comunciat de presă pe un site
de știri, oferă-i jurnalistului subiecte interesante despre care să scrie.
Un jurnalist trebuie să aducă trafic pe respectivul site de știri și ei sunt
mereu în căutare de subiecte interesante despre care să scrie. Pentru ca tu
sa-i stârnești interesul poți încerca următoarea abordare, care poate
funcționa și te poate scăpa de plata pentru acea apariție.
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Cum ar trebui să propui un titlu de articol unui jurnalist?
Trebuie mai întâi să faci o cercetare pentru acel titlu de articol și
să decizi dacă acest subiect îi poate stârni interesul
Povestea despre care el trebuie să scrie nu trebuie să aibe
neapărat legătura cu tine
Folosește o abordare de genul “ Salut, uite noi am realizat ceva
interesant / am creat ceva interesat și considerăm că cititorii tăi ar
fi interesați și curioși să afle mai multe “.

Obțineți backlinks de pe forumuri, site-uri de
întrebări și răspunsuri, etc.
Aceste link-uri sunt de obicei “nofollow” sau nu sunt de calitate.
Dacă participi activ la anumite discuții pe un forum sau pe bloguri
relevante pentru industria din care faci parte, și adaugi un plus
valoare acestor discuții, atunci poți lasă un link relevant către siteul tău sau către un articol de pe site-ul tău care are legătură cu
subiectul.

Penalități
Singura penalizare adavărată o reprezintă o “acțiune manuală”
întreprinsă de Google. Această acțiune manuală este luată de
către un un reprezentant uman de la Google care a studiat site-ul
tău și aplicată o sancțiune pentru încălcarea regulilor Webmaster
Quality Guidelines.
Observație: Pierderea de trafic pe site din cauza actualizării algoritmului
Google sau a devalorizării algoritmice nu este același lucru cu penalizarea.
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Cele mai bune practici SEO pentru backlinks
Puteți urma / utiliza aceste practici SEO pentru backlinks pentru a
crea o prezenta online puternică și un profil de backlinkuri puternic.
1. Creează un conținut excelent pentru cititorii tăi care să aibă
potențialul de a fi împartășit și cu alte persoane.
Un articol de calitate oferă:
•
•
•

Valoare cititorilor
Soluții la problemele lor
Informații importante

2. Construirea de backlinkuri nu trebuie sa fie un task care să-l faci
o singură dată și apoi gata, ci trebuie să reprezinte un efort
continuu de a construi backlink-uri pentru ca afacerea ta să
prospere
3. Evită backlinkurile din site-urile spam
4. Obține o amplasare bună a acestor backlink-uri pentru a vă
aduce trafic pe site.
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Capitolul 8

UX & SEO
Când vorbim despre cele mai bune practici SEO, trebuie să ținem
cont de experiența utilizatorilor sau UX. Aceste două aspecte ale
marketingului digital merg mână-n mână și îți poate aduce succesul
dacă sunt aplicate corespunzător.
Acum câțiva ani experiența utilizatorului UX nu reprezenta un
factor de clasare a unui site in moptoarele de căutare. Astăzi, în
schimb, UX a devenim un factor esențial în clasamentul SERP și
este o parte integrantă a celor mai bune practici SEO.
Motivul pentru care este important sa analizăm o pagina din punct
de vedere al optimizari SEO este pentru că Google în rezultatele
cautarii afișează cele mai importante și relevante pagini si nu cele
mai relevante site-uri.
Cele mai importante elemente legate de un UX bun sunt:
•
•
•

•
•
•

Viteza de încărcare a pagini
Securitatea
Să se vadă bine pe orice device, în special pe dispozitivele
mobile
Să aibă un conținut de calitate
Site-ul să fie accesibil și ușor de navigat
Arhitectura site-ului
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Ce este UX – Experiența Utilizatorului
UX acoperă toate aspectele interacțiuni utilizatorului final cu
compania, produsele sale și site-ul web al companiei, pentru a
oferi o experienta relevanta și semnificativă pentru utilizatori.
Sfat: Dezvoltați un site tinand cont de cele mai bune practici UX, pentru a-l
face util, ușor de navigat prin ele, comercializabil, captivant și capabil sa
genereze emoții utilizatorului final.

Elemente UX de luat in considerare
Elementele UX reprezintă un mix între un conținut bun, știința,
arta, emoții și UX tehnic. Mai jos am schițat cele mai importante
elemente care au un impact direct asupra optimizarii SEO și
asupra experienței utilizatorului.

Title sau eticheta titlu
Title sau eticheta titlu precum <H1>, H2>, H3>, H4>, H5>
si H6> ale unei pagini facilitează înțelegerea structuri respectivei
pagini atât pentru utilizatori cât și pentru crawlerii Google.
Eticheta H1 trebuie utilizată o singură dată, deoarece aceasta
informează atât utilizatorul cât și motoarele de căutare despre
subiectul din respectiva pagină (este precum titlul unei cărți).
Etichetele H2 – H6 organizează și structurează pagina în sine, pot
fi folosite de mai multe ori în pagină dar atunci când sunt folosite
trebuie să se țină cont de eticheta H1.
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Arhitectura site-ului
Arhitectura site-ului este un element important atât pentru
utilizatori cât și pentru motoarele de căutare și actionează ca o
foaie de parcurs.
Utilizatorii folosesc această foaie de parcurs pentru a găsi
informațiile de care au nevoie pe site-ul tău și ar trebui să fie
simplă și ușor de utilizat.
Meniul sau navigația într-un site trebuie să fie bine structurată cu
un aspect curat.
Din punct de vedere SEO, o arhitectură bună a site-ului înseamnă
ca Google să gasească și să indexeze paginile cu ușurința, în timp
ce link juice va fi transmis de la paginile cu autoritate mare către
cele care au o autoritate mai mică.
De aceea meniul unui site trebuie să fie ușor de înțeles de către
utilizatori, colorile și fontul butoanelor de Call-to-action trebuiesc
alese cu atenție. Pentru a crea un buton atrăgător asigurați-vă sa
va asigurati ca paginile sunt la cel mult 4 clickuri distanță față de
pagina principala a site-ului.

Viteza paginii
Un alt element care are un impact direct asupra optimizarii SEO și
al UX este viteaza paginii. Nimănui nu-i place sa aștepte prea mult
pentru ca o pagina să se încarce, deoarece dorim să obținem
informațiile de care avem nevoie în cel mai scurt timp, simplu și
eficient.
Timpul este prețios atât pentru noi oamenii cât și pentru motoarele
de căutare precum Google, care dorește ca paginile din site să se
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încarce rapid, astfel încât utilizatorii să poată găsi rapid informațiile
de care aceștia au nevoie.
De reținut: Dacă aveți o viteză bună de încărcare a paginii, atunci șansele
ca site-ul tău să ajungă în primele rezultate ale căutării în Google cresc și
în plus o viteză bună de încărcare a paginilor crește și traficul pe site.

Câteva modalități de îmbunătățire a vitezei de încărcare a paginii,
sunt:
•
•

•
•
•
•
•

Alege o soluție de web hosting cu stocare SSD și NVMe
Folosește imagini de calitate și redu dimensiunea acestora
prin comprimarea lor
Leveraging browser caching
Elimină formatele media cu redare automată
Investește într-un CDN (Content Delivery Network)
Folosește lazy loading pentru imagini și video
Folosește un plugin cache dacă folosești WordPress

Website compatibil cu dispozitivele mobile
Astăzi, majoritatea oamenilor accesează diferite tipuri de conținut
de pe telefoanele mobile, fie că este vorba de un telefon mobil sau
tabletă.
În prezent, este obligatoriu ca un site să arate și să funcționeze
cum trebuie pe toate dispozitivele mobile iar din 2015 este
considerat și un factor de clasare.
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Un site care arată bine pe toate dispozitivele, se încarcă rapid, are
o navigatie ușoară, imagini prezentabile și un conținut optimizat
poate aduce după sine și multe avantaje.

Concluzii
Sper ca v-a plăcut acest mic ghid SEO. În aceasta scurta
introducere în lumea SEO am dorit sa va ofer mai mult decât o
simplă definiție. Am dorit (și sper ca am și reușit) sa va ofer câțiva
pași concreți pentru a începe optimizarea SEO a site-ului vostru.
După cum ați putut observa sunt foarte multe de învățat despre
SEO dar odată ce reușiți sa înțelegeți și să învățați să aplicați un
SEO basic, va promit ca o sa placa și o sa doriți mai mult.
Așadar, “consumați” cu băgare de seama aceste noțiuni de baza
deoarece pot crea dependență. :))
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