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SEO pe înțelesul tuturor
SEO este pentru tine un concept nou, cu care ești nefamiliarizat? Sună ca o limbă străină, nu-i așa?
De fapt, chiar asta este. Provine de la englezescul Search Engine Optimization. Acum poate începe să
sune ceva mai bine, dar probabil că tot nu îți este clar cu ce se mănâncă.
Tocmai de aceea ne aflăm noi aici. Vrem să lămurim o dată pentru totdeauna ce înseamnă SEO, ce
presupune, de ce are afacerea ta nevoie de SEO și cum ai putea face și tu.

Ce este SEO?

SEO este acronimul de la “Search Engine Optimization” - optimizarea pentru motorul de căutare.
SEO este o disciplină de marketing ce vizează creșterea vizibilității site-urilor în motoarele de
căutare în mod organic, adică neplătit.
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Toate motoarele de căutare, cum este Google, au rezultate de căutare primare, unde paginile web și
alte tipuri de conținut, cum ar fi videoclipuri sau înregistrări locale, sunt afișate și clasificate în
funcție de ceea ce motorul de căutare consideră cel mai relevant pentru utilizatori.

Ce se întâmplă în SEO?
Pentru a înțelege ce se întâmplă în SEO, haide să ne concentrăm puțin pe afirmațiile de mai sus.
Așadar, ce se întâmplă în optimizarea pentru motorul sau motoarele de căutare?
●

●

●

Crește calitatea traficului. Poți avea extrem de mulți vizitatori, însă dacă Google oferă site-ul
tău drept rezultat utilizatorilor care caută articole marca Apple, când tu ești de fapt un
fermier care-și vinde produsele online, nu ai trafic de calitate. În schimb, dorești să atragi
vizitatori care sunt cu adevărat interesați de produsele pe care le oferi.
Volumul de trafic va crește. Odată ce oamenii potriviți ajung să dea click pe diversele
rezultate oferite de Google, printre care te numeri și tu, vei dori să ai un volum de trafic mai
mare.
Rezultate organic - Traficul organic este orice trafic pentru care nu trebuie să plătești.

Cum funcționează SEO?
S-ar putea să îți imaginezi că motorul de căutare este precum un site pe care îl vizitezi pentru a face
o interogare - a căuta un anumit lucru - și acesta îți furnizează o listă lungă cu link-uri către
website-uri care ar putea răspunde întrebării tale.
Într-un fel, este adevărat. Totuși, te-ai întrebat vreodată ce se află în spatele acestor liste magice de
link-uri și rezultate Google?
Iată cum funcționează: Google (sau orice alt motor de căutare) are un crawler care culege informații
despre conținutul pe care oamenii îl pot găsi pe internet. Crawlerele aduc toate informațiile înapoi la
motorul de căutare pentru a forma un index.
Acest index este alimentat apoi printr-un algoritm care încearcă să îți dea rezultatele care se
potrivesc cât mai bine interogării tale.
Există o mulțime de factori care intră într-un algoritm al unui motor de căutare. Modul în care
experții ar clasa importanța acestor factori îl poți regăsi în imaginea de mai jos.

2 / 53

UNICWEB MEDIA SRL
https://unicweb.ro

Aceasta este partea SE - search engine (motorul de căutare) - din SEO.
Partea O, din finalul acronimului, adică optimizarea, este partea în care oamenii realizează conținut
cât mai relevant pentru website, astfel încât atât motorul de căutare cât și utilizatorii care vin pe
website să înțeleagă ce citesc și să considere informațiile relevante și utile.
Optimizarea poate lua mai multe forme. Optimizarea constă de fapt în aproape tot ce faci tu pentru
website. Începe de la etichetele pentru titlu și meta descriere care trebuie să fie informative și să
aibă lungimea potrivită și ajunge până la creare link-urilor interne care pagini de care ești mândru.
Acum că am stabilit aceste informații de bază pe care trebuie să le ai, haide să vedem în ce constă
SEO în ceea ce privește munca practică.
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1. Analiza cuvintelor cheie
Acum că ai învățat deja câte ceva despre SEO și cam cum ar trebui să te prezinți “în fața” motoarelor
de căutare, ar trebui să determinăm ce cuvinte cheie strategice ar trebui să vizezi în conținutul tău și
realizezi acest conținut pentru a satisface atât nevoile și dorințele utilizatorilor cât și pe ale
motorului de căutare.
Puterea analizei de cuvinte cheie constă într-o mai bună înțelegere a publicului țintă și modului în
care acesta execută interogările.
Analiza de cuvinte cheie îți oferă date de căutare specifice care te pot ajuta să răspunzi la întrebări
precum:
- Ce caută oamenii?
- Câți oameni caută acest lucru?
- În ce formă doresc oamenii informații despre acest lucru?

1.1 Înainte de a începe analiza de cuvinte cheie, pune-ți întrebări
Înainte de a putea ajuta o afacere să crească prin SEO, trebuie mai întâi să înțelegi cine sunt clienții
și care sunt obiectivele lor.
Foarte mulți oameni ocolesc acest pas esențial, deoarece analiza de cuvinte cheie necesită timp și
mulți nu doresc să investească prea mult timp când ei știu deja pe ce cuvinte cheie vor să se claseze.

Totuși, cuvintele cheie pe care vrei tu să te clasezi și cuvintele cheie pe care publicul tău țintă le
folosește în interogări sunt două lucruri, adesea, diferite.
Concentrarea asupra publicului tău și apoi utilizarea datelor de la un cuvânt cheie pentru a
îmbunătăți aceste informații te va ajuta mai mult decât crezi.
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Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să faci niște cercetări
despre publicul tău țintă. În SEO ajungi cumva să faci întotdeauna cercetări despre publicul țintă.
Trebuie să înțelegi cine sunt clienții tăi sau cine vrei tu să fie clienții tăi.
Să luăm un exemplu: Ai o afacere cu înghețată și vrei să o promovezi. Începi analiza cuvintelor cheie.
Trebuie să începi prin a-ți pune întrebări, cum ar fi:
- Ce tip de înghețată preferă oamenii care execută interogări?
- Cine caută termenii pe care tu îi folosești?
- Când caută oamenii produsele pe care tu le oferi?
- Există tendințe sezoniere? Caută oamenii produsele tale doar într-o anumită perioadă a anului?
- Cum caută oamenii produsele tale? Ce cuvinte folosesc? Ce întrebări folosesc când execută o
interogare? De unde sunt efectuate cele mai multe căutări (de pe desktop sau de pe dispozitivele
mobile)?
- De ce oamenii îți caută produsele?
- Unde sunt localizați potențialii clienți - la nivel local, național sau internațional?
În aceste întrebări constă totul. Cum poți oferi oamenilor cel mai bun conținut despre produsele tale,
în cazul exemplului de mai sus, despre înghețată pentru a-ți forma o comunitate. Și, bineînțeles,
pentru a satisface curiozitățile oamenilor.
Momentul în care începi să-ți pui aceste întrebări reprezintă un pas esențial de planificare care va
ghida cercetarea cuvintelor cheie și te va ajuta să realizezi un conținut mai bun.

1.2 Descoperirea cuvintelor cheie
Probabil că ai deja câteva cuvinte cheie în minte pe care dorești să te clasezi. Acestea vor fi lucruri
cum ar fi produsele, serviciile sau alte subiecte abordate pe site-ul tău și sunt cuvinte cheie
extraordinare pentru cercetarea ta, deci începe de acolo!
Poți introduce acele cuvinte cheie într-un instrument de căutare de cuvinte cheie pentru a descoperi
volumul mediu lunar de căutare și cuvinte cheie similare. Ahrefs sau Moz sunt tool-uri care te pot
ajuta în acest demers.
După ce introduci cuvintele cheie importante pentru site-ul tău într-un tool de căutare a cuvintelor
cheie vei începe să descoperi alte cuvinte cheie relevante, întrebări frecvente și subiecte pentru
conținutul tău - lucruri la care poate tu singur nu te-ai fi putut gândi.
Să luăm ca exemplu site-ul unei florării specializate în aranjamente florale pentru nunți.
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Dacă introduci cuvintele "nuntă" și "florar" într-un tool de cercetare a cuvintelor cheie, poți descoperi
alți termeni foarte relevanți, asemănători, cum ar fi:
- Buchete de nunta
- Flori de nunta
- Magazin cu flori de nunta
În procesul de descoperire a cuvintelor cheie relevante pentru conținutul tău vei observa probabil că
volumul de căutare al acestor cuvinte cheie variază foarte mult.
În timp ce cu siguranță dorești să direcționezi termeni pe care publicul tău îi caută, în unele cazuri,
ar putea fi mai avantajos să vizezi termeni cu un volum mai mic de căutare, deoarece acestea sunt
mult mai puțin competitive.

1.3 Diversifică!
Este important să reții că nu întreg site-ul te se clasează pe un anumit cuvânt cheie, ci o anumită
pagină. Probabil că ai văzut că anumite branduri influente se clasează pe prima pagină cu mai multe
cuvinte cheie, însă pentru website-urile mai mici nu este cazul.
Multe site-uri au mai mult trafic organic pe alte pagini decât pagina de pornire, motiv pentru care
este atât de important să diversifici paginile site-ului tău optimizând-o pe fiecare în parte și axând-o
pe un anumit cuvânt cheie relevant și diferit de cele de pe celelalte pagini.

1.4 Descoperirea volumului de căutare
Cu cât este mai mare volumul de căutare pentru un anumit cuvânt cheie cu atât mai mult este
nevoie de lucru pentru a obține o poziție mai bună. Acest lucru este denumit adesea “dificultatea
cuvântului cheie” și include uneori caracteristici SERP.
De exemplu, dacă multe funcții SERP (cum ar fi fragmente recomandate, info grafice, carusel-uri etc.)
blochează pagina de rezultate a unui cuvânt cheie, dificultatea va crește.
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Mărcile mari dețin adesea cele mai bune 10 rezultate pentru cuvintele cheie cu volum mare, așa că
dacă ești la început cu site-ul și vizezi aceleași cuvinte cheie, bătălia pentru clasament poate dura
ani de muncă.
În mod obișnuit, cu cât este mai mare volumul de căutare, cu atât este mai mare concurența și
efortul necesar pentru a obține succes în mod organic.
În multe cazuri, poate fi mai avantajos să ții cont de termeni de căutare extrem de specifici, de
concurență mai redusă. În SEO, numim aceste cuvinte “cuvinte cheie long tail”.
Ce sunt cuvintele cheie long tail? Ei bine, imaginează-ți că ai un magazin online cu rochii. În mod
normal, îți dorești să ocupi poziția 1 pe cuvântul “rochii”, nu-i așa?
Este minunat să abordezi cuvintele cheie care au 5000 căutări pe lună sau chiar 50.000 de căutări pe
lună, însă, în realitate, acești termeni populari de căutare reprezintă doar o parte din toate căutările
efectuate pe web.
De fapt, cuvintele cheie cu volume de căutare foarte mari pot veni din intenții ambigue, care,
redirecționate către site-ul tău ți-ar putea face mai mult rău decât bine.
Dacă este executată o interogare ”rochie” pe Google, interogatoriul ar putea fi interesat de mai
multe lucruri, spre exemplu: locul de unde poate achiziționa una, prețul, tipuri de rochii etc. Daca te
concentrezi pe acest cuvânt cheie, ar putea fi prea mult.
Daca te bazezi pe cuvinte cheie long tail, de exemplu “rochie lunga de seara eleganta” sau ceva
similar, ți-ar putea fi mult mai util.
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Deși cuvintele cheie long tail au un volum de căutare mai scăzut convertesc adesea mai bine,
deoarece persoanele care caută sunt mai specifice cu privire la ceea ce își doresc să găsească în
urma căutării lor.
Dacă o persoană caută, spre exemplu, doar “pizza”, foarte posibil să fie doar în căutare de informații.
Dacă interogatoriul va căuta “comanda pizza margherita sector X”, probabil că este deja gata să
plătească. Nu subestima cuvintele cheie long tail.

2. Optimizarea pe site
Acum că ești informat cu privire la publicul țintă, este timpul să aprofundăm puțin optimizarea
site-ului si anumite, practica de a crea pagini web care răspund la întrebările celor care interoghează.
Optimizarea SEO a site-ului este destul de complexă și se extinde între conținut și alte elemente,
cum ar fi etichetele meta, însă acestea fac parte din optimizarea SEO, despre care vom discuta mai
pe larg într-un alt capitol.
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2.1 Aplică analiza de cuvinte cheie

În ultimul capitol, am învățat metode pentru a descoperi ce caută și cum caută publicul țintă pentru
a ajunge la conținutul tău. Acum, este timpul să punem această cercetare în practică.
Schița de mai jos are rolul de a te ajuta să exploatezi cercetarea de cuvinte cheie.
1. Analizează cuvintele cheie și grupează-le pe acelea care au subiecte și intenții similare. Aceste
grupuri vor fi paginile tale, în loc să creezi pagini individuale pentru fiecare variantă de cuvinte
cheie.
2. Dacă nu ai făcut deja acest lucru, evaluează SERP pentru fiecare cuvânt cheie sau grup de cuvinte
cheie pentru a determina ce tip și format să aibă conținutul tău. Unele caracteristici ale paginilor
clasate pentru a lua notă de:
a) Conținutul este lung sau scurt și concis?
b) Este conținutul formatat în liste, bullets sau paragrafe?
c) Au conținut video și imagini?
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3. Pune-ți întrebarea: “Ce aș putea face eu unic și diferit pentru a face pagina mai bună decât
paginile care sunt în prezent clasate pe cuvântul meu cheie?”.
Optimizarea On-Site îți permite să transformi analiza de cuvinte cheie în conținut pe care publicul
tău îl va iubi. Doar asigură-te că faci research și că oferi publicului tău ceva de valoare, pentru a nu
pica în capcana low-value.

2.2 Strategiile low-value sunt de evitat
Conținutul tău web ar trebui să existe pentru a răspunde la întrebările utilizatorilor, pe care le pun în
motorul de căutare, pentru a-i îndruma către site-ul tău și pentru a-i ajuta să înțeleagă scopul
site-ului tău.
Conținutul nu ar trebui să fie creat doar pentru a se clasifica foarte bine în căutări. Buna clasare ar
trebui să te preocupe mai spre sfârși, scopul principal fiind acela de a fi util pentru cei care caută un
anumit lucru pe care site-ul tău îl vizează.
Dacă în primă fază ne preocupă mai mult ideea de conținut care se clasează pe prima pagină decât
să îi ajutăm pe vizitatorii site-ului, riscăm să cădem în capcana conținutului low-value.

2.3 Conţinut slab
Deși este comun ca un site web să aibă pagini unice pe teme diferite, o strategie de conținut mai
veche a fost aceea de a crea o pagină pentru fiecare cuvânt cheie similar cu cuvintele cheie pe care
deja vizezi pentru a putea fi clasificată pe prima pagină pentru acele interogări extrem de specifice.
De exemplu, dacă ai fi vândut rochii de mireasă, ai fi creat pagini individuale pentru rochie de
mireasă, rochii de mireasă, rochițe de mireasă etc., chiar dacă fiecare pagină spune în mod esențial
același lucru.
Astfel de tactici ca acestea nu au fost utile pentru utilizatori, așadar, de ce au făcut-o editorii?
Google nu a fost întotdeauna la fel de bun ca în prezent la înțelegerea relațiilor dintre cuvinte și
fraze (sau semantică). Deci, dacă ai fi vrut să ajungi pe prima poziție cu “rochiță pentru mireasă”, dar
ai fi avut doar o pagină care se axa pe cuvântul cheie “rochie de mireasă”, aceasta ar fi putut să nu
fie utilă.
Această practică a creat tone de conținut slab, de calitate scăzută pe web, pe care Google l-a vizat în
mod special cu actualizarea din 2011, cunoscută sub numele de Panda. Această actualizare a
algoritmului a penalizat pagini de calitate scăzută, ceea ce a dus la creșterea unor pagini de calitate
superioară, care să ia locurile de top ale SERP-urilor.
Google continuă să reproducă acest proces de reducere a conținutului de calitate scăzută și de
promovare a conținutului de înaltă calitate astăzi.
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În prezent, pentru Google este important să ai o pagină completă pe
un subiect în loc de mai multe pagini, mai slabe, pentru fiecare variantă a unui cuvânt cheie.

2.4 Conţinut duplicat
După cum spune şi numele, conținutul duplicat se referă la același conținut care poate fi găsit pe mai
multe pagini ale unui singur domeniu de site.
Conținutul de tip "scraped" merge un pas mai departe și implică utilizarea clară și neautorizată a
conținutului de pe alte site-uri.
Aceasta poate include luarea de conținut și republicarea lui așa cum este, sau modificarea acestuia
puțin înainte de republicare, fără a adăuga alt conținut sau valoare originală.
Există o mulțime de motive legitime pentru conținutul duplicat intern sau pe mai multe domenii,
prin urmare Google încurajează utilizarea unei etichete rel = canonice pentru a indica versiunea
originală a conținutului web.

2.5 Dărâmarea mitului referitor le penalizarea conținutului duplicat
Nu există nici o penalizare Google pentru conținutul duplicat. Adică, de exemplu, dacă iei un articol
de la o sursă și-l publici pe blog-ul tău, nu vei fi penalizat.
Google, totuși, filtrează versiuni duplicate ale conținutului din rezultatele căutării. Dacă două sau
mai multe părți de conținut sunt substanțial similare, Google va alege o adresă URL canonică (sursă)
pentru afișarea în rezultatele căutării și ascunderea versiunilor duplicat.
Nu este o pedeapsă. Google filtrează pentru a afișa o singură versiune a unei părți de conținut
pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

2.6 Cuvinte cheie din conținut
Dacă ți s-a spus vreodată: "Trebuie să incluzi {cuvânt cheie important} pe această pagină de X de
ori", ai văzut confuzia privind utilizarea cuvintelor cheie în acțiune. Mulți oameni cred în mod eronat
că, dacă includem doar un cuvânt cheie în conținutul paginii de un anumit număr de ori, atunci ne
creștem automat rank-ul pentru cuvântul cheie respectiv.
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Adevărul este că, deși Google caută mențiuni despre cuvinte cheie și concepte înrudite pe paginile
site-ului tău, pagina în sine trebuie să adauge valoare în afara utilizării pure a cuvintelor cheie.
Dacă o pagină va fi folositoare pentru utilizatori, nu va părea că a fost scrisă de un robot,
încorporând astfel cuvintele cheie și expresiile în mod natural într-un mod ușor de înțeles pentru
cititorii tai.

2.7 Conținut generat automat
Este posibil ca una dintre cele mai ofensatoare forme de conținut de calitate scăzută să fie generată
automat sau creată prin diverse programe cu intenția de a manipula clasamentele de căutare și de a
nu ajuta utilizatorii.
Este posibil să recunoști un conținut generat automat după lipsa de sens pe care o are atunci când
este citit - este un fel de înșiruire de cuvinte realizată mai mult de un robot decât de o persoană.
Este demn de remarcat faptul că progresele înregistrate în procesul de învățare a mașinilor au
contribuit la un conținut mai sofisticat, generat automat, care va deveni mai bun în timp.
Acesta este probabil motivul pentru care în ghidurile Google privind calitatea conținutului generat
automat, Google solicită în mod expres marca de conținut generat automat care încearcă să
manipuleze clasamentele de căutare, mai degrabă decât orice conținut generat automat.

2.8 Realizarea de conținut
Nu există nici o rețetă secretă care să te aducă în primele rezultate ale căutării. Google trece
paginile prin niște filtre și redă printre primele rezultate paginile care răspund cel mai bine
căutărilor utilizatorilor.
Pentru motoarele de căutare de astăzi, nu este suficient ca pagina ta să nu fie duplicat, spam sau să
aibă un broken link.
Pagina ta trebuie să ofere valoare celor care o accesează și să fie mai bună decât orice altă pagină pe
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care Google o oferă în prezent drept răspuns la o anumită interogare.
Iată o formulă simplă pentru crearea conținutului:
●
●
●
●

Caută cuvintele cheie pe care dorești să le incluzi în pagină;
Identifică paginile care se clasează foarte bine pe acele cuvinte cheie;
Determină calitățile acestor pagini;
Creează conținut mai bun decât al lor.

Dacă te concentrezi pe realizarea unui conținut de 10 ori mai bun decât conținutul care poate fi găsit
în momentul de față pentru cuvintele cheie pe care tu mizezi, Google va observa acest lucru și te va
recompensa.
Știm că este o muncă grea, însă vei fi răsplătit.
Ține cont de faptul ca nu există nici o cifră magică în ceea ce privește numărul de cuvinte pe pagină.
Ceea ce ar trebui să urmărim este ceea ce satisface suficient intenția utilizatorului.
Unele interogări pot fi preluate cu atenție și cu precizie în 300 de cuvinte, în timp ce altele pot
necesita 10.000 de cuvinte!
Totuși, recomandarea Google pentru 2019 este ca paginile să conțină minim 2000 de cuvinte.

2.9 Dincolo de conținut, ce alte optimizări necesită paginile tale
Pot schimba dimensiunea fontului pentru a crea titluri de paragrafe?
Cum pot controla titlul și descrierea care apar în rezultatele Google?
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După ce citești această secțiune vei înțelege alte elemente importante pe site care ajută motoarele
de căutare să înțeleagă conținutul pe care tocmai l-ai creat.
1. Etichete antet
O etichetă pentru antet reprezintă un element HTML folosit pentru a desemna titluri pe pagina ta.
Eticheta principală a antetului, numită H1, este de obicei rezervată titlului paginii. Arată astfel:
<h1> Titlul paginii </ h1>
Există, de asemenea, subtitluri de la H2 la H6, deși utilizarea tuturor acestor pe o pagină nu este
necesară. Ierarhia etichetelor antetului trece de la H1 la H6 în ordinea descrescătoare a importanței.
Fiecare pagină trebuie să aibă un H1 unic care descrie subiectul principal al paginii, adesea acesta
este creat automat de titlul unei pagini. Ca titlu principal descriptiv al paginii, H1 ar trebui să
conțină cuvântul cheie sau fraza principală a acestei pagini.
Ar trebui să eviți să utilizezi etichete antet pentru a marca elemente non-heading, cum ar fi
butoanele de navigare și numerele de telefon. Utilizează etichetele antet drept o foarte, foarte
scurtă introducere pentru subiectul ce urmează să fie abordat în conținut.
2. Link-uri interne
O parte din crawlabilitatea site-ului se află în structura link-urilor interne. Atunci când faci link către
o altă pagină din cadrul site-ului tău, asigură-te că crawlerele motoarelor de căutare pot găsi toate
paginile site-ului, crești calitatea link-urilor și că ajuți vizitatorii site-ului să navigheze mai ușor pe
site, între pagini.
Importanța legăturii interne poate părea bine stabilită, dar poate exista o confuzie cu privire la
modul în care aceasta arată în practică.
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3. Accesabilitatea link-ului
Legăturile care necesită un click (de exemplu, un meniu de navigare pentru vizualizare) sunt adesea
ascunse de crawlerele motoarelor de căutare. Astfel că, dacă legăturile tale interne sunt doar între
aceste pagini, este posibil să existe probleme în a le indexa. Alege, în schimb, link-uri care pot fi
deschise direct din pagină.
4. Text ancoră
Textul ancoră este textul cu care te poți conecta la pagini. Codul pentru un astfel de text ancoră,
este următorul:
< a href ="http://www.exemplu.ro/" title= " Text ancora " > Text ancora </a>
Dacă nu am avea text ancoră, codul ar fi de forma:
< a href=" http://www.exemplu. ro/" > </a>
Textul ancoră trimite semnale către motoarele de căutare în ceea ce privește conținutul paginii de
destinație.
De exemplu, dacă mă conectez la o pagină de pe site-ul meu folosind textul de ancorare "despre
optimizarea SEO", acesta este un bun indicator pentru motoarele de căutare că pagina vizată este
una în care vei afla despre optimizarea SEO.
Ai grijă să nu exagerezi însă. Prea multe link-uri interne care utilizează același text de ancorare ar
putea părea spam și ar putea părea drept o încercare a manipula motoarele de căutare. Cel mai bine
este să creezi un text ancorat natural.
5. Volumul link-urilor
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În regulile generale ale Google pentru web masteri, aceștia spun că
"limitează numărul de linkuri de pe o pagină la un număr rezonabil. Legăturile interne nu sunt ceva
care pe cont propriu să atragă penalizări, dar afectează modul în care Google găsește și evaluează
paginile tale.
Cu cât există mai multe linkuri pe o pagină, cu atât mai puțină valoare a fiecărui link poate trece la
pagina de destinație.
În afară de acordarea autorității între pagini, un link este, de asemenea, o modalitate de a ajuta
utilizatorii să navigheze către alte pagini de pe site-ul tău. Acesta este unul dintre cazurile în care
putem spune că a face ceea ce este mai bun pentru motoarele de căutare reprezintă și a face ceea ce
este mai bun pentru vizitatorii site-ului.
Prea multe legături într-o singură pagină nu numai că diluează autoritatea fiecărui link, dar pot fi, de
asemenea, nefolositoare și copleșitoare.
6. Redirectări
Eliminarea și redenumirea paginilor este o practică obișnuită, dar în cazul în care muți o pagină,
asigură-te că actualizezi legăturile din site care duc către vechea adresă URL.
În primul rând, trebuie să te asiguri că adresa URL a link-ului duce către noua pagină, însă, dacă este
posibil, actualizează toate link-urile interne către respectiva adresă URL la sursă, astfel încât
utilizatorii și crawlerele să nu treacă prin redirecționări pentru a ajunge la pagina destinată.
7. Optimizarea imaginilor
Imaginile sunt principalii vinovați în încărcarea prea lentă a paginilor. Cea mai bună soluție pentru
imagini și pentru a preveni încărcarea prea lentă este comprimarea imaginilor. Deși nu există o
dimensiune pentru recomandată pentru toate imaginile, poți testa diverse opțiuni.
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Pentru comprimarea imaginilor poți folosi tool-uri precum
Optimizilla sau ImageOptim. De asemenea, în demersul comprimării imaginilor, trebuie să evaluezi
toate variantele pentru a vedea ce funcționează cel mai bine pentru site-ul tău.
O altă modalitate de a optimiza imaginile cât mai bine (și de a îmbunătăți viteza paginii) este prin
alegerea formatului corect al imaginii.
Cum să alegi formatul corect al imaginii?
●
●
●
●
●

Dacă imaginea ta este animată, optează pentru GIF;
Dacă nu ai nevoie să păstrezi rezoluția mare a imaginii, utilizează JPEG (și testează diferite
setări de compresie);
Dacă ai nevoie să păstrezi o rezoluție mare a imaginii, utilizează PNG;
Pentru o imagine cu o mulțime de culori, utilizează PNG-24;
Pentru o imagine care nu are o mulțime de culori, utilizează PNG-8.

Există mai multe moduri de a păstra vizitatorii pe o pagină cu încărcare lentă. Spre exemplu, pentru
imaginile care se încarcă mai greu, se poate utiliza o versiune blurată a imaginii până ce această se
încarcă în mod complet.
8. Textul alt
Textul alt (textul alternativ) din cadrul imaginilor este un principiu al accesibilității web și este
utilizat pentru a descrie imaginile persoanelor cu deficiențe de vedere prin intermediul cititoarelor
de ecran.
Este important să ai alte descrieri de text, astfel încât orice persoană cu deficiențe de vedere să
poată înțelege ce este în imaginile de pe site-ul tău.
Motoarele de căutare accesează, de asemenea, cu crawlere textul alt al imaginilor de pe site-ul tău,
pentru a le înțelege mai bine. Acest lucru îți oferă avantajul suplimentar de a oferi un context de
imagine mai bun motoarelor de căutare.
Asigură-te că descrierile alt pot fi citite în mod natural de către oameni și evită umplerea cu cuvinte
cheie pentru motoarele de căutare.
Cum să nu arate:
<img src="cainejucaus.gif" alt="caine jucaus, catelul este jucaus, catel jucaus gif">
Cum să arate:
<img src="cainejucaus.gif" alt="Un catel Akita alearga dupa un pui de pisica ce vaneaza o pasare">
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9. Etichete de titlu
Eticheta de titlu a unei pagini este un element HTML descriptiv care specifică titlul unei anumite
pagini web. Ele se inserează în partea de header a fiecărei pagini și arată cam așa:
<head>
<title> Exemplu de titlu </title>
</head>
Fiecare pagină de pe site-ul tău ar trebui să aibă o etichetă de titlu unică, descriptivă. Ceea ce
introduceți în câmpul de etichetare a titlului va apărea în rezultatele căutării, deși în unele cazuri
Google poate modifica modul în care eticheta de titlu apare în rezultatele căutării.
Eticheta de titlu are un rol important în prima impresie pe care utilizatorul și-o face despre site-ul
tău. De asemenea, etichetele de titlu sunt un mod extrem de eficient de a atrage utilizatorii Google
spre pagina ta în detrimentul oricărui alt site.
Cu cât eticheta de titlu este mai atrăgătoare, combinată cu poziția ridicată în rezultatele căutării, cu
atât mai mulți vizitatori veți atrage pe website-ul tău.
Acest lucru subliniază faptul că SEO nu este doar despre motoarele de căutare, ci mai degrabă
întreaga experiență a utilizatorilor.

3. SEO Tehnic
Acum că ai realizat un conținut valoros pe baza unei cercetări de cuvinte cheie importante, este
esențial să te asiguri că nu este relevant și de înțeles doar pentru utilizatori, ci și pentru motoarele
de căutare.

18 / 53

UNICWEB MEDIA SRL
https://unicweb.ro

Nu trebuie să înțelegi în profunzime aceste concepte tehnice, ci doar la un nivel de bază. Totuși, este
important să înțelegi ce fac, pentru a le aborda într-un mod inteligent.

3.1 Cum funcționează website-urile
Dacă SEO constă în procesul de optimizare a unui site pentru căutările web, SEO are nevoie de o
înțelegere de bază cu privire la ceea ce trebuie optimizat.
Mai jos, prezentăm călătoria site-ului web de la procurarea unui nume de domeniu până la starea sa
complet redată într-un browser. O componentă importantă a călătoriei site-ului este calea de redare
critică, care este procesul în care un browser transformă codul unui site într-o pagină care poate fi
vizionată.

Ce trebuie să înțelegi în momentul în care te apuci de SEO:
- Pașii din acest proces de asamblare a paginilor web pot afecta timpul de încărcare a paginilor și
viteza nu este importantă doar pentru păstrarea utilizatorilor pe site-ul tău, ci și pentru factorii de
clasificare Google. În 2019, viteza de încărcare a site-ului este unul dintre cei mai importanți factori
de clasificare.
- Google creează anumite resurse, cum ar fi JavaScript, pe o "a doua trecere". Google va examina
prima pagină fără JavaScript, apoi câteva zile până la câteva săptămâni mai târziu, va reda JavaScript,
ceea ce înseamnă că elementele critice SEO care sunt adăugate în pagină utilizând JavaScript ar
putea să nu fie indexate.
Imaginează-ți că procesul de încărcare a site-ului este drumul străbătut de tine de acasă până la
birou. Ești acasă, pregătit, îți aduni lucrurile pentru a le duce la birou, apoi străbați cea mai rapidă
rută de acasă până la tine la birou.

Ar fi neplăcut să uiți un pantof acasă, apoi să străbați drumul fără un pantof și după aceea să te
întorci după celălalt pantof, nu?
Acest lucru este ceea ce face site-urile ineficiente - ideea de a nu-ți asigura de la bun început toate
mijloacele pentru ca totul să meargă bine.
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3.2 Înainte ca un website să fie accesat, trebuie să fie configurat
1. Numele de domeniu este achiziționat. Numele de domeniu cum ar fi unicweb.ro sunt achiziționate
de la un registrator de nume de domeniu, cum ar fi GoDaddy sau HostGator. Acești registratori sunt
doar organizații care administrează rezervările de nume de domenii.
2. Numele de domeniu este legat de adresa IP. Internetul nu înțelege nume ca "unicweb.ro" ca
adrese de site fără ajutorul serverelor de nume de domeniu (DNS). Internetul utilizează o serie de
numere numite adrese IP (ex. 127.0.0.1), dar dorim să folosim nume precum unicweb.ro, deoarece
acestea sunt mai ușor de reținut de oameni. Trebuie să folosim un DNS pentru a lega numerele care
pot fi citite de oameni cu numere care pot fi citite de roboți.

3.3 Cum ajunge un site de pe server la browser
1. Utilizatorul solicită domeniul. Acum, că numele este legat de o adresă IP prin DNS, utilizatorii pot
solicita un site web introducând numele de domeniu direct în browser sau dând click pe un link
către website.
2. Browserul face cereri. Cererea pentru o pagină web solicită browserului să facă o cerere de
căutare DNS pentru a converti numele de domeniu la adresa sa IP. Browserul solicită apoi serverului
codul pe care pagina ta. web a fost construit, cum ar fi HTML, CSS și JavaScript.
3. Serverul trimite resurse. Odată ce serverul primește cererea pentru website, acesta trimite fișierele
de site care vor fi asamblate în browser.

4. Browserul asamblează pagina web. Browserul a primit resursele de pe server, dar trebuie să le
punem împreună și să afișăm pagina web astfel încât utilizatorul să o poată vedea în browser. Pe
măsură ce browserul analizează și organizează toate resursele paginii web, acesta creează un model
de obiect document (DOM). Domeniul DOM este ceea ce poți vedea când dai click dreapta și alegi
"Inspect" pe o pagină web din browserul Chrome.
5. Browserul face cereri finale. Browserul va afișa o pagină web numai după ce codul necesar al
paginii este descărcat, analizat și executat, astfel că în acest moment, în cazul în care browserul are
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nevoie de un cod suplimentar pentru a afișa website-ul, acesta va
face o cerere suplimentară de la serverul tău.
6. Website-ul apare în browser. Uau! După toate acestea, site-ul tău a fost acum transformat (randat)
de la cod la ceea ce vezi în browserul tău.
Acum, când știi cum apare un site web într-un browser, ne vom concentra asupra a ceea ce face un
site web - cu alte cuvinte, codul (limbajele de programare) folosit pentru a construi aceste pagini
web.
Trei dintre cele mai frecvente:
HTML - Ce spune un site (titluri, body etc.)
CSS - Cum arată un website (culoare, fonturi etc.)
JavaScript - Cum se comporta (interactiv, dinamic etc.)

3.4 HTML: Ce spune un site
HTML este un fel de coloană vertebrală a unui website. Elemente precum titlurile, paragrafele,
listele și conținutul sunt toate definite în codul HTML.
HMTL este foarte important pentru SEO, pentru că acest limbaj de marcare stă la baza fiecărei pagini
din site.

În timp de CMS-ul tău probabil că nu necesită să scrii paginile în HTML - spre exemplu, opțiunea
hyperlink îți permite să creezi un link intern fără a fi nevoie să introduci "a href =" - este ceea ce
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modifici de fiecare dată când faci ceva la o pagină web, cum ar fi
adăugarea de conținut, modificarea textului de ancorare a legăturilor interne și așa mai departe.

3.5 CSS: Cum arată un website
CSS vine de la “cascading style sheets”. CSS este un limbaj de stilizare care determină ce fonturi,
culori, layouts să folosească paginile tale web.
HTML a fost creat pentru a descrie conținutul, mai degrabă decât pentru al modela, astfel încât
atunci când CSS a intrat în scenă, a fost un schimbat jocul.
Cu ajutorul CSS, paginile web ar putea fi înfrumusețate fără a necesita codarea manuală a stilurilor
în codul HTML al fiecărei pagini - un proces greoi, în special pentru site-urile mai mari, care au
multe pagini.
Până în 2014, sistemul de indexare Google a început să facă paginile web mai mult ca un browser
real, spre deosebire de un browser numai pentru text.
O practică SEO de tip black-hat, care a încercat să valorifice sistemul de indexare mai vechi al
Google, ascundea textul și link-urile prin intermediul CSS, în scopul manipulării clasamentului
motorului de căutare.
Această practică de ascundere a textului și link-urilor reprezintă o încălcare a regulilor de calitate
Google.

În momentul în care îți stilizezi paginile în CSS, ar trebui să ai grijă la următoarele lucruri:
- Directivele de stil pot avea fișiere CSS externe în loc de codul HTML al paginii,astfel că pagina va fi
mai puțin codată, reducând dimensiunea transferului de fișiere și făcând mai încărcarea mai rapidă.
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- Browserele trebuie să descarce resurse precum fișierul tău CSS, prin
urmare comprimarea acestora poate face ca paginile web să se încarce mai repede, iar viteza de
încărcare a paginilor este unul dintre cei mai importanți factori de clasificare Google.
- A avea paginile mai pline de conținut decât de cod poate duce la o mai bună indexare a
conținutului site-ului tău.
- Folosirea CSS pentru a ascunde link-urile și conținutul poate conduce la penalizarea manuală a
site-ului tău și chiar la eliminarea acestuia din index-ul Google.

3.6 JavaScript: Cum se comportă un site
La începuturile erei Internetului, paginile web au fost construite cu HTML. Când a apărut CSS,
conținutul paginilor web a avut capacitatea de a prelua un anumit stil. Când limbajul de programare
JavaScript a intrat în joc, website-urile nu doar că au început să capete o formă și un stil, dar au
început să devină dinamice.
JavaScript a deschis o mulțime de oportunități pentru crearea de pagini web non-statice. Atunci când
cineva încearcă să acceseze o pagină îmbunătățită cu acest limbaj de programare, browser-ul
utilizatorului va executa JavaScript în raport cu codul static HTML pe care serverul l-a returnat, astfel
rezultând o pagină web, dinamică și plină de viață, care atrage atenția utilizatorului prin fel de fel de
elemente interactive.

Ai văzut, cu siguranță, o mulțime de JavaScript-uri în acțiune. Poate că nu le-ai recunoscut, însă
JavaScript-urile pot face aproape orice unei pagini.
Ar putea crea un pop-up, de exemplu, sau ar putea solicita afișarea unor anunțuri ale unora dintre
partenerii tăi (sub formă de bannere, de exemplu).
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3.7 Modul în care utilizatorii interacționează cu site-urile web
La începutul ghidului am pomenit faptul ca optimizarea SEO este la fel de importantă atât pentru
motoarele de căutare cât și pentru utilizatori. Tocmai pentru acest lucru sunt motoarele de căutare pentru a servi utilizatorii.
Acest obiectiv explică de ce algoritmul Google recompensează site-urile care oferă cele mai bune
experiențe posibile pentru utilizatori și de ce unele website-uri, în ciuda faptului că au un număr
impresionant de backlink-uri, nu au performanțe bune în căutări.
Când înțelegem ce înseamnă o experiență optimă de navigare pentru vizitatorii site-ului nostru,
putem aplica acest lucru asupra site-ului și astfel îl putem face să crească în clasamentul Google.

3.8 Asigură o experiență pozitivă pentru utilizatorii smartphone
Având în vedere că peste jumătate din traficul web vine astăzi de pe mobil, este sigur că site-ul tău
ar trebui să fie accesibil și ușor de navigat de către utilizatorii de smartphone.

În ghidul SEO pentru 2019, am scris despre cum începând de anul acesta, Google va considera de
anul acesta versiunea mobilă a site-ului versiunea reală. Ceea ce înseamnă că Google va reda
versiunea mobilă a site-ului pentru orice device.
Deci, cum poți să te asiguri că site-ul tău este prietenos cu dispozitivele mobile? Deși există trei
modalități principale de a-ți configura site-ul pentru mobil, Google recomandă să folosești metoda
designului receptiv.
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3.9 Despre designul receptiv
Site-urile receptive sunt proiectate să se potrivească oricărui tip de ecran și dispozitiv utilizat de
vizitatorii site-ului tău.

Poți utiliza CSS pentru a face ca pagina web să "răspundă" dimensiunii dispozitivului. Acest lucru
este ideal pentru că împiedică vizitatorii să fie nevoiți să apese de două ori pentru a vizualiza
conținutul paginilor.
Nu ești sigur dacă paginile tale sunt prietenoase cu dispozitivele mobile? Poți utiliza un test de la
Google care să răspundă acestor întrebări - https://search.google.com/test/mobile-friendly.

3.10 Cum îmbunătățim viteza de încărcare a paginilor
Google dorește să furnizeze utilizatorilor săi site-uri care au o viteză de încărcare cât mai mică. Am
ajuns să ne așteptăm la rezultate de încărcare rapidă, iar când nu le obținem, vom reveni repede la
SERP în căutarea unei pagini mai bune și mai rapide.
Acesta este motivul pentru care viteza paginii este un aspect crucial din punct de vedere SEO. Putem
îmbunătăți viteza paginilor noastre web, profitând de mai multe instrumente.
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Spre exemplu:
- Google's PageSpeed Insights tool
Link: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
- GTMetrix
Link: https://gtmetrix.com/
- Google's Mobile Website Speed & Performance Tester
Link: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/feature/testmysite

3.11 Imaginile și viteza de încărcare
Imaginile sunt unul dintre motivele numărul unu pentru paginile web cu încărcare lentă. În plus față
de compresia imaginilor, optimizarea textului alt al imaginii, alegerea formatului corect al imaginii
și realizare de sitemap-uri pentru imagini, există și alte modalități tehnice de optimizare a vitezei și
a modului în care imaginile sunt afișate utilizatorilor tăi.
Spre exemplu:
1. SRCSET: Cum se obține cea mai bună dimensiune a imaginii pentru fiecare dispozitiv
Atributul SRCSET permite să ai mai multe versiuni ale imaginilor și apoi să specificați ce versiune să
fie utilizată în situații diferite.
Această bucată de cod este adăugată la eticheta <img> (în codul HTML) pentru a furniza imagini
unice pentru dispozitive de dimensiuni specifice.
Acesta este ca și conceptul de design receptiv pe care l-am discutat mai devreme, doar că acolo
vorbeam de întregul aspect al paginilor, iar de data aceasta vorbim doar despre imagini.
Acest lucru nu doar că ajută la încărcarea mai rapidă a imaginilor, dar îmbunătățește și experiența
utilizatorilor prin furnizarea unor imagini diferite și optime pentru diferite tipuri de dispozitive.
2. Arată vizitatorilor tăi dacă imaginile sunt în curs de încărcare
Uneori, când accesăm website-uri mai vechi, în momentul în care o imagine se încarcă mai greu, ne
apare un spațiu gol, alb. Noi nu ne dorim acest lucru.
Utilizatorii trebuie să știe că acolo există o imagine care se încarcă mai greu și pe care o vor putea
vedea.
De aceea, în locul spațiului alb trebuie să apară o versiune neclară a imaginii sau o casetă colorată în
locul acesteia, în timp ce se încarcă textul înconjurător.
După câteva secunde, imaginea se încarcă clar, la rezoluție maximă.
Deci, în timp ce toate celelalte resurse ale paginii tale sunt descărcate, afișează o imagine de teaser
cu rezoluție mică, care îi ajută pe utilizatori să își dea seama că nu vor rămâne cu “ochii în soare”.
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Google are un ghid care să te ajute să afli mai multe informații despre acest tip de imagini. https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/lazy-loading-guidance/images-and-v
ideo/.

4. Link Building și creșterea autorității site-ului

Ai realizat conținut pe care oamenii îl caută, care răspunde la întrebările lor și pe care motoarele de
căutare îl pot înțelege. Toate aceste aspecte sunt importante, însă, făcând toate acestea, nu este
garantat că vei reuși să-ți crești poziția în clasamentul Google.
Pentru a depăși restul site-urilor cu aceste calități trebuie să stabilești autoritatea site-ului tău. Acest
lucru poate fi realizat prin câștigarea de legături de la site-uri cu autoritate mare, construirea unei
mărci și atragerea unei comunități care te-ar putea ajuta să-ți amplifici conținutul.
Google a confirmat că link-urile și conținutul de calitate sunt doi dintre cei mai importanți factori de
clasificare pentru SEO. Site-urile de încredere tind să se lege de alte site-uri de încredere, iar
site-urile de tip spam tind să se lege de alte site-uri de tip spam.

Ce sunt legăturile?
Linkurile inbound, cunoscute și sub numele de backlink sau link-uri externe, sunt hyperlink-uri
HTML care trimit de la un site la altul.
Acestea reprezintă un fel de recomandare. Adică, ce ar reprezenta în viața reală reputația, reprezintă
în mediul virtual backlink-urile.
Dacă pleci într-un oraș străin și întrebi localnicii care este cel mai bun restaurant din oraș, iar
majoritatea îți numesc același restaurant, capeți încredere că acel restaurant este într-adevăr cel mai
bun restaurant din oraș. Acest lucru îl fac backlink-urile pentru site-uri.
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De la sfârșitul anilor 1990, motoarele de căutare au tratat legăturile
drept voturi pentru popularitate și importanță pe web.
Link-urile interne sau linkurile care conectează paginile interne ale aceluiași domeniu funcționează
foarte asemănător website-ul tău.
O cantitate mare de link-uri interne care indică o anumită pagină de pe site-ul tău, va oferi un
semnal către Google că pagina este importantă, atât timp cât este realizată în mod natural și nu
într-un mod spam.
Motoarele în sine au îmbunătățit modul în care vizualizează link-urile, folosind acum algoritmi
pentru a evalua site-urile și paginile bazate pe legăturile pe care le găsesc.
Dar ce se întâmplă cu acei algoritmi?

4.1 Conceptul EAT

Regulile Google privind calitatea căutării au acordat o importanță deosebită conceptului EAT - un
acronim pentru Expert, Authoritative and Trustworthy (expert, autoritar și demn de încredere).
Site-urile care nu prezintă aceste caracteristici tind să fie văzute ca fiind de calitate inferioară de
catre motoarele de cautare, în timp ce cele care care le prezintă sunt ulterior recompensate.
EAT devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce căutarea evoluează și crește importanța găsirii
unui rezultat pentru intenția utilizatorului.
Crearea unui site considerat expert, autoritar și demn de încredere ar trebui să fie obiectivul tău
principal în momentul în care te ocupi de SEO. Nu numai că va rezulta un site mai bun și mai
optimizat, dar va fi și mai sigur pentru viitor.
La urma urmei, oferirea unei valori excelente utilizatorilor este ceea ce Google încearcă să facă.
Ce este intenția utilizatorului?
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Intenția utilizatorului se referă la motivul care stă la baza unei
interogări. De exemplu, dacă un utilizator execută căutarea “pisica”, putem considera că intenția nu
este una puternică sau importantă. Utilizatorul ar putea căuta imagini sau ar putea căuta mai mult
informații despre rase.
Pe de altă parte, căutarea “cum sa-ți dresezi pisica” are o intenție foarte puternică: utilizatorul
dorește să-și dreseze pisica și are nevoie de mai multe informații despre cum poate acest lucru.
Astfel că, utilizatorul va căuta un blog care îi poate furniza aceste informații.

4.2 EAT și link-uri către site-ul tău
Cu cât este mai popular și mai important un site, cu atât mai multă valoare prezintă link-urile din
acel site. Un site ca Wikipedia, de exemplu, are mii de site-uri diferite care leagă de el.
Acest lucru indică faptul că a dobândit autoritate și încredere printre celelalte site-uri. De aceea,
dacă, de exemplu, te legi de un site precum Wikipedia, ajungi să dobândești și tu mai multă
autoritate și încredere.
Pentru a câștiga încredere și autoritate în fața motoarelor de căutare, vei avea nevoie de backlink-uri
pe site-uri web care prezintă calitățile EAT. Site-urile despre care vorbim nu trebuie să se ridice la
nivelul Wikipedia (ceea ce este extrem de greu), dar ar trebui să ofere conținut relevant și credibil
pentru utilizatori.

4.3 Link-uri de tip follow și nofollow
Îți amintești când ți-am spus că legăturile funcționează precum voturile? Atributul rel = nofollow (no
follow = nu urmărește) îți permite să te conectezi la o resursă în timp ce elimini “votul” pe care l-ar
lua în considerare motoarele de căutare.

După cum spune și numele, "nofollow" spune motoarelor de căutare să nu urmeze link-ul în cauză.
Unele motoare le urmăresc pur și simplu pentru a descoperi pagini noi, dar aceste link-uri nu trec de
filtrele motoarelor de căutare (pentru a deveni voturi de popularitate, cum am stabilit mai sus) astfel
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încât acestea pot fi utile în situațiile în care o pagină este legată de o
sursă care nu este de încredere sau în cazul în care legătura ar putea părea nenaturală pentru
motoarele de căutare.
De exemplu, sa spunem că vrei sa precizezi o sursă pe site-ul tău, dar fără a forma o legătură directă.
Sau că vrei să dai un site drept exemplu negativ, dar nu vrei ca ei să afle, căci s-ar putea simți
ofensați.
Ce faci în această situație? Ei bine, o astfel de legătură creată pe site-ul tău, ar avea următoarea
formă:
<a href="">legătură</a>
Pentru ca acesta să devină nofolow, tot ce trebuie să faci este:
<a href="" rel="nofollow">I love Moz</a>

4.4 Profilul tău de link-uri
Profilul tău de link-uri este o evaluare globală a tuturor legăturilor de intrare pe care le-a câștigat
site-ul tău: numărul total de link-uri, calitatea, diversitatea acestora (este un site pe care ai backlink
de 100 de ori sau ai 100 de site-uri care ți-au făcut backlink) și multe altele.
Starea profilului tău de link-uri ajută motoarele de căutare să înțeleagă cum relaționează site-ul tău
cu alte site-uri de pe internet. Pentru a descoperi ce backlink-uri ai și cum te influențează, există o
mulțime de tool-uri care să te ajute, cum ar fi Moz sau Ahrefs.

4.5 Care sunt calitățile unui profil de link sănătos?
La începuturi, după ce oamenii au început să-și dea seama cum îi influențează backlink-urile, au
început să le manipuleze în beneficiul lor. Ei au găsit diferite metode pentru a-și crea legături
artificiale doar pentru a-și crește poziția în motoarele de căutare.
Deși aceste tactici periculoase pot funcționa uneori, sunt împotriva regulilor Google, iar site-urile
care le practică, ar putea fi penalizate sau chiar eliminate din index-ul Google.
Tocmai de aceea, ar trebui ca întotdeauna să încerci să menții un profil de link sănătos.
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Un profil de link sănătos este unul care indică motoarelor de căutare că îți câștigi backlink-urile și
autoritatea în mod corect. La fel cum în viața de zi cu zi nu ar trebui să furi sau să minți, și în mediul
virtual ar trebui să asiguri site-ului tău un profil de link-uri cinstit și bine meritat.
Știm că poate sună de modă veche, însă, din punct de vedere SEO, aceasta este rețeta pe care noi o
considerăm corectă.

4.6 Text ancoră
Textul ancoră ajută Google să afișeze subiectul paginii tale. Dacă zeci de linkuri indică o pagină cu o
variantă a unui cuvânt sau a unei fraze, pagina are mai multe șanse de a se clasifica bine pentru
acele tipuri de fraze.
Cu toate acestea, trebuie să fii prudent, fiindcă prea multe backlink-uri cu același text ancoră ar
putea indica motoarelor de căutare că încerci să manipulezi clasarea site-ului în rezultatele căutării.
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Gândește în felul următor: Îți întrebi toți membrii familiei ce au făcut astăzi, iar ei îți spun: “Am fost
la muncă, apoi m-am întors acasă și am gătit, apoi mi-am vizionat emisiunea preferată la televizor.”
Ar părea ciudat și probabil că te-ai arăta foarte suspicios față de familia ta. Același lucru este valabil
și pentru Google. Descriind conținutul paginii țintă cu textul de ancorare, ajuți motoarele de căutare
să înțeleagă care este subiectul paginii. Totuși, aceeași descriere pentru surse multiple începe să
pară suspectă. Pentru a te păstra relevant, trebuie să eviți spamul.

4.7 Backlink-urile pot aduce trafic de calitate pe site-ul tău
Crearea legăturilor nu influențează doar poziția ta în motoarele de căutare, ci și volumul de trafic de
pe site. Liderul strateg în crearea legăturilor, Eric Ward, obișnuia să spună că ar trebui să construiești
legăturile ca și cum Google ar putea să dispară mâine.
Care este ideea care stă în spatele acestei afirmații? Ideea este că ar trebui să te concentrezi asupra
obținerii de linkuri care vor aduce trafic calificat pe site-ul tău. Afirmația anterioară reprezintă un alt
motiv pentru care este important să obții backlink-uri relevante pentru site-ul tău - publicul site-ului
pe care ai obținut legătura, ar putea avea valoare și pentru site-ul tău.

4.8 De evitat când creezi backlink-uri
Site-urile care au un profil de link-uri spam sunt doar site-uri care au obținut backlink-uri în mod
nenatural sau de calitate scăzută. Practici precum cumpărarea de link-uri sau angajarea într-un
schimb de backlink-uri pot părea simple și accesibile.
Totuși, aceste practici nu sunt indicate deloc. Apelând la o astfel de metodă de creare de backlink, ai
putea ajunge să-ți pui toată munca în pericol - realizarea site-ului, promovarea făcută până în acel
moment.
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Google penalizează site-urile cu profiluri de link-uri spam.
Google dorește să câștigi legături, să nu le construiești, dar linia dintre cele două este adesea mult
prea subțire și neclară.
Ce este de evitat:
1. Achiziționarea backlink-urilor
Google încearcă să reducă influența legăturilor plătite în rezultatele căutării. În timp ce un motor de
căutare nu poate ști care link-uri au fost câștigate sau plătite prin simpla vizualizare a link-ului în
sine, există indicii pe care le utilizează pentru a detecta dacă link-ul a fost cumpărat sau nu.
Dacă totuși vrei să apelezi la o astfel de metodă, ar trebui să te asiguri că site-ul pe care îți cumperi
backlink-ul este un site relevant subiectului și domeniului tău de activitate și că nu este unul dintre
site-urile de tip spam.
Site-urile prinse prin cumpărarea sau vânzarea de link-uri urmărite pot primi penalizări severe, care
pot pune în pericol poziția site-ului tău.
2. Legăturile reciproce

Poate că ai primit și tu la un moment dat un email de la cineva, cu care nu ai nici o afiliere, pentru o
ofertă de legături reciproce - adică un fel de schimb de backlink-uri.
Regulile Google privind calitatea ne îndeamnă să nu abuzăm de această metodă de obținere de
backlink-uri și să nu o practicăm în mod excesiv.
Important în momentul în care faci un schimb de backlink-uri este ca site-urile să aibă relevanță.
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Dacă site-ul cu care faci schimb de backlink face acest lucru în mod
constant, Google își va da seama.
Google accepta schimbul de legături între site-uri afiliate - chiar ne îndeamnă să facem acest lucru.
3. Backlink-uri realizate de site-uri de calitate slabă
Site-urile slabe au reprezentat o importantă sursă de manipulare. Pe internet există o mulțime de
directoare web, plătite, pentru a-ți realiza legătură. Singura problemă cu acest gen de site-uri este că
au o calitate extrem de scăzută.
Directoarele web seamănă destul de mult între ele, arătând precum niște mari liste ce conțin site-uri
și descrierile acestora - în mod normal, drept ancoră este folosit un cuvânt cheie important pentru
site.
Există mai multe tactici manipulante de construire a legăturilor pe care motoarele de căutare le-au
identificat. În cele mai multe cazuri, au găsit metode algoritmice pentru reducerea impactului
acestora.
Google și celelalte motoare de căutare vor continua să evolueze din acest punct de vedere, așa că,
indicat ar fi să nu încerci să obții astfel de legături.

4.9 Recomandat când creezi backlink-uri
- Backlink-urile trebuie să fie câștigate/meritate. Trebuie să abordezi un subiect bun, să scrii un
articol consistent astfel încât site-urile să-și dorească o colaborare.
- Backlink-urile trebuie să vină de la site-uri cu autoritate.
- Backlink-urile trebuie să crească în timp. Profilul de link-uri trebuie construit treptat, nu creat
dintr-o singură mișcare. În astfel de situații riști să crești o dată apoi să scazi și să nu mai ajungi
niciodată sus.
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- Backlink-urile trebuie să vină de la surse relevante din punct de vedere al subiectului abordat. Am
spus asta de nenumărate ori și mai sus și o vom repeta, pentru că este unul dintre cei mai importanți
factori în construirea unui profil de backlink sănătos.
- În obținerea unui backlink trebuie să utilizezi un text ancoră natural, relevant.
- În momentul în care te gândești la obținerea unui backlink, trebuie să te gândești că cel mai
probabil, prin intermediul backlink-ului în cauză vei aduce trafic pe site. De ce să nu alegi un site
care îți poate aduce trafic de calitate?
- În procesul realizării unui profil de link-uri ar trebui să obții atât legături follow cât și nofollow.
Amestecul ar trebui să fie unul echilibrat și “sănătos”, dacă-l putem numi astfel.
- În creare unui profil de link-uri trebuie ori să fii orientat strategic ori să câștigi backlink-uri în mod
natural - ceea ce ar consta în realizarea constantă de conținut, pe care alte site-uri din nișa ta l-ar
folosi pe propriile site-uri și ar preciza sursa.

4.10 Cum se construiesc backlink-urile de înaltă calitate
Construirea de backlink-uri se poate face prin mai multe metode. Înainte de a începe o campanie de
construire a legăturilor ar trebui să îți stabilești obiectivele. Pe baza obiectivelor îți vei construi
campania.
Cu toate acestea, există câteva metode populare care tind să funcționeze bine pentru majoritatea
campaniilor.
1. Construiește backlink-uri prin intermediul clienților și al partenerilor
Dacă ai parteneri cu care lucrezi în mod regulat și clienți fideli care îți iubesc brand-ul poți obține
link-uri prin intermediul lor.
Partenerii pot pune bannere cu legătură directă către site-ul tău sau amândoi puteți pune
pictograme grafice care semnifică respect reciproc.
2. Construiește-ți un blog
Acest conținut și strategia de construire a legăturilor este atât de populară și de valoroasă încât este
una dintre puținele recomandări pe care cei de la Google le oferă.
Blogurile au capacitatea unică de a contribui consecvent la materiale proaspete, de a genera
conversații (prin intermediul comentariilor) și de a obține înregistrări și linkuri de la alte bloguri.
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În acest demers ar trebui să ai grijă. Ar trebui să eviți guest posting-urile de proastă calitate. Chiar
dacă este un clișeu “Calitate nu cantitate” este cât se poate de rezonabil în această situație.
Este mai important să ai puține backlink-uri, dar bune, decât multe și de proastă calitate. În plus, din
pricina celor de proastă calitate riști să pierzi și valoarea celor de calitate mai bună.
3. Creează resurse unice
Crearea de resurse unice, de înaltă calitate nu este o sarcină ușoară, dar merită efortul. Conținutul de
înaltă calitate, care este promovat pe căile corecte, poate fi împărtășit pe scară largă.
Ce înseamnă acest lucru? Ce ar trebui să facă resursele pentru a fi unice?
Ei bine, ar trebui să ajute oamenii să elibereze anumite emoții puternice (bucurie, tristețe etc.). Ar
trebui să comunice ceva nou sau într-un mod nou. Ar trebui să satisfacă o nevoie sau un interes în
timp util.
Crearea unei astfel de resurse este o modalitate excelentă de a atrage o mulțime de legături cu o
singură pagină. Poți crea, de asemenea, o resursă foarte specifică, care vizează o mulțime de
website-uri.
Utilizatorii care văd acest tip de conținut unic doresc să le împărtășească frecvent cu prietenii, iar
blogerii/webmasterii cu tehnologie inteligentă care o văd vor face adesea prin link-uri.
Aceste voturi de înaltă calitate sunt de neprețuit pentru a construi potențialul de încredere,
autoritate și clasament.
4. Actualizează-ți conținutul de top
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Probabil știi deja care din conținutul site-ului tău câștigă cel mai
mult trafic, convertește majoritatea clienților sau păstrează vizitatorii pentru cea mai lungă perioadă
de timp.
Ia conținutul în cauză și reîmprospătează-l pentru alte platforme (Youtube, Instagram, Quora) pentru
a-ți extinde canalul de achiziție dincolo de Google.

De asemenea, puteți împrăștia, actualiza și pur și simplu republica conținutul mai vechi pe aceeași
platformă.
5. Oferă ceva nou
A câștiga atenția celor din industria ta este un mod eficient de a câștiga backlink-uri. Uneori, acest
lucru este la fel de simplu ca și dăruirea unui produs gratuit, lansarea unui nou produs pe piață sau
afirmarea a ceva controversat.
În mare parte, SEO constă în a-ți crea o prezență online pentru brandul tău din lumea reală. Pentru a
reuși în SEO trebuie să fii un brand cu adevărat grozav.
6. Fii personal și autentic
Cea mai comună greșeală pe care o fac cei noi în SEO este că nu își iau timp de la început pentru
a-și personaliza un email. Știi cât este de enervant să primești email-uri de tip spam, așa că,
asigură-te că nu-i faci pe oameni să-și dea ochii peste cap în momentul în care îți citesc email-ul.
Obiectivul tău principal în momentul în care trimiți un email este să primești un răspuns. Pentru a
redacta un email cât mai relevant asigură-te că:
- Menționezi ceva personal despre persoana căreia i se adresează email-ul (ceva la care lucrează, de
exemplu).
- Oferi valoare. Vorbește despre un link rupt de pe site-ul lor sau o pagină care nu funcționează pe
mobil.
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- Îl păstrezi cât mai scurt.
- Pentru o întrebare simplă. Nu cere din prima un link pe site-ul lor.

5. Măsoara, prioritizează și execută SEO
Se spune că dacă poți măsura ceva, poți să-l îmbunătățești. Acest lucru se aplică și în SEO.
Profesioniștii SEO urmăresc totul, de la clasamente și conversii la link-uri pierdute. De fapt,
profesioniștii SEO urmăresc tot ceea ce ține de SEO pentru a crește valoarea SEO clienților lor.

Măsurarea impactului muncii tale și perfecționarea continuă este esențială pentru succesul tău din
punct de vedere SEO și pentru păstrarea clienților.
De asemenea, măsurarea succesului campaniei tale SEO te ajută să îți prioritizezi sarcinile în
momentul în care ceva nu merge.

5.1 Începi cu gândul final
Deși este obișnuit să existe mai multe obiective, stabilirea unui obiectiv final principal este
esențială.
Singura modalitate de a ști care ar trebui să fie scopul principal al unui website este de a înțelege în
mod clar obiectivele site-ului și / sau nevoile clientului.
Sfaturi pentru stabilirea obiectivelor
1. Măsurabilitate - Dacă nu poți măsura, nu poți îmbunătăți.
2. Fii specific!
3. Împărtășește-ți obiectivele: Studiile au arătat că scrierea și împărtășirea obiectivelor tale cu alții
sporesc șansele de a le atinge.
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5.2 Măsurare
Acum, când ți-ai stabilit obiectivul principal, evaluează care dintre valorile suplimentare te-ar putea
ajuta să-ți atingi scopul final. Măsurarea unor criterii de referință suplimentare te poate ajuta să
păstrezi un impuls mai bun asupra sănătății și progresului actual al site-ului.

5.3 Valorile de urmărit

Cum se comportă vizitatorii site-ului tău? Petrec mult timp pe site? Îl părăsesc rapid? Care sunt cele
mai accesate pagini de la nivelul site-ului tău? Acestea sunt unele dintre întrebările pe care trebuie
să ți le pui în procesul de măsurare a campaniei tale SEO.
1. Rata de conversie
Numărul de conversii (pentru o singură acțiune / obiectiv dorit) împărțit la numărul de vizite unice.
Rata de conversie poate fi aplicată la orice - de la înregistrarea unui e-mail la o achiziție până la
crearea unui cont. Știind rata de conversie te poate ajuta să măsori rentabilitatea investiției.
2. Timpul petrecut pe site
Cât timp au petrecut oamenii pe site-ul tău? Dacă ai o postare de 2000 de cuvinte pe blog, iar
oamenii o parcurg în doar 10 secunde, șansele sunt scăzute ca acest conținut să fie consumat. E
normal ca anumite pagini să nu aibă un timp lung de parcurs, însă trebuie să le oferi vizitatorilor
site-ului tău un motiv pentru care să rămână.
3. Cele mai vizitate pagini
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Trebuie să știi care sunt cele mai vizitate pagini din site-ul tău. E
important să știi ce i-a atras pe vizitatori. Este foarte posibil ca pe acele pagini să fi petrecut mai
mult timp. Cunoașterea celor mai accesate pagini este extrem de utilă și în realizarea construirea
link-urilor interne.
4. Rata de respingere
Sesiunile “bounced” indică faptul că un utilizator a vizitat pagina și a plecat fără a mai naviga pe
site-ul tău. Mulți oameni încearcă să scadă această valoare, deoarece cred că este legată de calitatea
website-ului, dar de fapt ne spune foarte puțin despre experiența utilizatorilor. Un indicator mai bun
pentru a măsura calitatea paginii / site-ului este scroll depth.
5. Scroll depth
Acest indice ne arată cât de mult au derulat vizitatorii site-ului pe o anumită pagină. Vizitatorii ajung
la conținutul important de pe site-ul tău? Dacă nu, încearcă diferite modalități de a furniza cel mai
important conținut de pe pagina ta, cum ar fi multimedia, formulare de contact și așa mai departe.
De asemenea, ia în considerare calitatea conținutului tău.
Omiți cuvinte importante? Conținutul este suficient de bun încât vizitatorul să navigheze până în
josul paginii, ca să citească până la sfârșit? Scroll depth poate fi setat în Google Analytics.

5.4 Utilizează Google Analytics pentru descoperi informații despre
trafic
Google Analytics este plin de informații și câteodată te poate pune în dificultate, fiindcă nu știi unde
să cauți.
Noi am realizat pentru tine un mic ghid care să te ajute să te orientezi mai ușor. Totuși, ține cont că
nu este o listă completă.
1. Isolate organic traffic
Ce înseamnă acest lucru? Google Analytics permite să vizualizezi traficul de pe site-ul tău în funcție
de canal. Acest lucru va atenua eventualele perturbări cauzate de modificările aduse unui alt canal
(de ex. Traficul total a scăzut din cauză că o campanie plătită a fost oprită, dar traficul organic a
rămas constant).
2. Traficul de pe site-ul tău de-a lungul timpului
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Google Analytics îți permite să vezi numărul total de sesiuni/utilizatori/afișări pe pagină de pe
site-ul tău într-un interval de date specificat de tine. De asemenea, Google Analytics îți permite să
compari datele din două intervale separate.
3. Câte vizite a primit o anumită pagină
Rapoartele privind conținutul site-urilor din Google Analytics sunt excelente pentru evaluarea
performanței unei anumite pagini - de exemplu, câți vizitatori unici au primit într-un anumit interval
de date.
4. Traficul dintr-o anumită campanie
Poți utiliza codurile UTM pentru o mai bună atribuire. Desemnezi sursa, mediul și campania, apoi
adaugi codurile la sfârșitul adreselor URL. Când utilizatorii încep să dea click pe link-urile din codul
UTM, aceste date vor începe să fie populate în raportul "campanii" al Google Analytics.
5. Rata de click (CTR)
CTR-ul de la rezultatele căutării către o anumită pagină (adică procentul de persoane care au dat
click pe pagina ta din rezultatele căutării) poate oferi informații despre cât de optimizate sunt (sau
nu) titlurile și meta descrierile tale. Poți găsi aceste date în Google Search Console, un instrument
Google gratuit.
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5.5 Evaluarea sănătății unui site cu un audit-ul SEO

Prin înțelegerea anumitor aspecte ale site-ului tău - poziția sa actuală în motoarele de căutare,
modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul, performanța acestuia, calitatea conținutului său,
structura sa globală și așa mai departe - vei putea descoperi mai ușor oportunități de optimizare
SEO.
Folosirea instrumentelor puse la dispoziție de Google pot ajuta la depistarea acestor oportunități de
optimizare precum și la depistarea potențialelor probleme.
1. Google Search Console - Dacă încă nu ai un cont pe Google Search Console, ar trebui să îți faci
unul și să îți verifici toate website-urile. Google Search Console este plin de rapoarte care pot fi
utilizate pentru a detecta erorile, oportunitățile și implicarea utilizatorilor.
2. PageSpeed Insights - Oferă informații despre performanța site-urilor folosind datele despre
rapoarte privind experiența utilizatorilor Google, din măsurători reale ale utilizatorilor, atunci când
acestea sunt disponibile.
3. Mobile-Friendly Test - stabilește cât de ușor poate un utilizator sa navigheze pe site-ul tău de pe
un smartphone.
Pe lângă tool-urile care te ajută să pui bazele unui audit, există o mulțime de alte site-uri care
realizează un audit complex pentru tine. Astfel de site-uri sunt Ahrefs și Moz. La ce trebuie să fii
atent în momentul în care realizezi un audit SEO?
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1. Crawlability - Paginile tale principale sunt accesibile crawlerelor
motoarelor de căutare sau blochezi accidental Googlebot prin fișierul robots.txt? Website-ul are un
fișier sitemap.xml pentru a ajuta directionarea crawlerelor către paginile tale principale?
2. Paginile indexate - Paginile tale principale pot fi găsite prin căutările Google? Dacă scrii pe
Google - site:yoursite.com sau site:yoursite.com/o-pagină-anume, ți-ar putea răspunde la întrebare.
Dacă observi că ai pagini care lipsesc, verifică dacă paginile au cumva eticheta meta robots=noindex.
Dacă eticheta există, atunci, ar trebui scoasă.
3. Titluri și meta descrieri - Titlurile și meta descrierile tale fac o treabă bună din a rezuma
conținutul care poate fi regăsit la nivelul paginii? Cum sunt CTR-urile lor în rezultatele căutării în
funcție de Google Search Console? Sunt scrise într-un mod care îi face pe utilizatorii Google să
aleagă să dea click pe site-ul tău în detrimentul celorlalte rezultate? Ce pagini ar putea fi
îmbunătățite?
4. Viteza paginii - Cum funcționează site-ul tău pe dispozitivele mobile? Ce imagini ar putea fi
comprimate pentru a îmbunătăți timpul de încărcare?
5. Calitatea conținutului - Cât de bine acoperă conținutul actual al site-ului nevoile și interesele
pieței țintă? Conținutul este de 10X mai bun decât cel al celorlalte site-uri din rezultatele Google?
Dacă nu, ce ai putea face mai bine? Gândește-te la lucruri precum scrierea unui conținut mai bogat și
mai cuprinzător, inserarea de imagini sau video, PDF-uri, ghiduri etc.

5.6 Prioritizarea remedierilor SEO
Pentru a prioritiza soluțiile SEO în mod eficient, este esențial să îți stabilești atât obiectivele tale cât
și pe ale clientului.
Deși există extrem de multe moduri în care îți poți prioritiza acțiunile SEO, îți sugerăm să le separi în
funcție de importanță și urgență. Cum?

Urgent

Nu-i urgent

Important

Urgent și important

Este important, dar nu urgent

Neimportant

Urgent, dar neimportant

Nu este nici urgent și nici
important

Considerăm că aceasta este cea mai bună soluție, fiindcă adesea ne stabilim niște priorități urgente
pe care le rezolvăm, iar acest lucru ne poate face să ne simțim bine. Totuși, este pe termen scurt,
dacă nu le clasificăm și după importanță.
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În plus, e posibil să sari peste acțiunile care nu sunt urgente în
prezent, dar importante și apoi să uiți de ele și să nu mai revii asupra lor.

5.7 Planificarea și execuția SEO

O mare parte din succesul tău depinde de eficiența și programarea sarcinilor tale SEO. Instrumentele
Google gratuite, precum Google Sheets, te pot ajuta să planifici execuția. Posibil ca totuși să preferi
să scrii de mână. Nu contează, îți poți nota sarcinile oricum dorești, atâta timp cât le notezi.
Găsește ceea ce funcționează pentru tine și respectă-ți planul!
Măsurarea progresului tău de-a lungul drumului prin intermediul măsurătorilor menționate mai sus
te va ajuta să monitorizezi eficiența campaniei tale SEO și să îți concentrezi toate eforturile în
momentul în care ceva nu merge bine.
Să spunem, că de exemplu, ai modificat titlul și meta descrierea unei pagini doar pentru a vedea
dacă CTR-ul ei crește. Totuși, se întâmplă ca pagina să scadă. Poate că ai pus detalii prea vagi și nu
suficient de clare pentru utilizatorii Google. Ar trebui să încerci o altă abordare.
Dacă urmărești poziția ta în motoarele de căutare, CTR-ul, traficul organic și conversiile te va ajuta
să gestionezi problemele mici înainte ca acestea să devină probleme mari.
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5.8 Comunicarea cu clienții este esențială
Comunicarea cu clienții este esențială oricum, însă, din punct de vedere SEO, comunicarea cu clienții
poate influența succesul campaniei tale.
Multe revizuiri și reparații SEO sunt implementate fără a fi vizibile pentru client. Acesta este motivul
pentru care este esențial să folosești bune abilități de comunicare în jurul planului tău SEO.
Intervalul de timp în care lucrezi și valorile tale de referință, precum și check-in-urile și rapoartele
sunt elemente esențiale în comunicarea dintre tine și clienții tăi.
Ei bine, cam acesta a fost ghidul nostru pentru începători. Abia acum urmează partea amuzantă:
punerea în aplicare. Întru acest demers, mai avem câteva sfaturi de care am vrea să ții cont.

Multă practică
Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru a-ți construia încrederea în tine însuți și pentru a-ți

dezvolta abilitățile este să te arunci în noroi și să te murdărești. Dacă ești serios în ceea ce privește
SEO și speri că poate într-o zi să ajungi un profesionist, începe practica chiar de acum.

Nu există alt mod mai ușor de a pătrunde în tainele SEO decât prin exersarea și experimentarea pe
propriul site. Cine știe, poate în viitor vei ajunge să faci SEO pentru alții.
Înainte de toate, credem că ar trebui să-ți întocmești o listă cu ceea ai de făcut - to-do list.
1. Imaginează-ți arhitectura informațiilor tale, design, UX și toate celelalte considerente necesare
anterioare începerii unui nou proiect.
2. Urmărește pașii acestui ghid pe tot parcursul campaniei tale SEO - ca o atenționare, o campanie
SEO nu este niciodată gata, trebuie să muncești constant pentru ca site-ul tău să crească.
- Înțelege-ți obiectivele și regulile SEO de bază.
- Asigură-te că site-ul tău este indexat și că poate fi accesat cu crawlere.
- Efectuează o analiză complexă a cuvintelor cheie.
- Asigură-te că îți optimizezi site-ul.
- Efectuați optimizările sau auditurile tehnice necesare SEO.
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Câștigă backlink-uri și stabilește autoritate pentru site-ul tău.
Prioritizează-ți treburile în mod eficient și măsoară valorile corecte.

3. Testează, testează și iar testează! Cei care activează în domeniul SEO au site-uri special
concepute pentru a servi drept experimente. Este adevărat că trebuie să te inspiri din munca celor
împotriva cărora concurezi pentru prima poziție, însă trebuie să aduci lucruri noi, lucruri care
provoacă normele SEO, noi tipuri de optimizare. Încearcă să faci acest lucru de astăzi. Pune bazele
unui site, ia-l de la zero, alege cuvintele cheie și optimizează pentru fiecare cuvânt în parte. Ai să
vezi cum îi crește rankul cu cât te străduiești mai mult. În SEO este foarte mult despre a încerca, a
testa, a experimenta.
4. Acceptă task-uri mai dificile, testează refacerea conținutului vechi, setează-ți obiectivele pe
termen lung și concurează împotriva celor mai puternici.
5. Ia în considerare noile provocări și ambiționează-te să înveți SEO tehnic.
6. Găsește o sursă care să te ajute în procesul tău de educare SEO și care să îți furnizeze toate
detaliile și dedesubturile SEO. De asemenea, găsește o sursă care să te țină informat cu privire la
noutățile din domeniu.
7. Ia-ți timp pentru a evalua ce ai făcut și ce nu ai făcut pentru un proiect. Ce poți face diferit în viitor
pentru a-ți îmbunătăți performanța?

Glosar SEO

1. SEO 101
10 blue links (link-uri albastre) = motoarele de căutare formatate pentru a afișa rezultatele căutării;
zece rezultate organice care apar în același format
black hat (pălărie neagră) = practici de optimizare pentru motoarele de căutare care încalcă
regulamentul Google privind calitatea.
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crawling = procesul prin care motoarele de căutare descoperă paginile tale web
de-indexed (dezindexare) = eliminarea unei pagini sau a unui grup de pagini din indexul Google
featured snippets (fragmente recomandate) = casete cu răspunsuri organice afișate în partea de sus
a paginilor cu rezultate, pentru unele căutări
Google My Business listing (înregistrarea companiei mele pe Google) = o listă gratuită disponibilă
pentru companiile locale
indexing (indexarea) = stocarea și organizarea conținutului găsit în timpul accesării cu crawlere
intent (intenție) = intenția reprezintă motivul real pentru care utilizatorii folosesc un anumit cheie
într-o căutare pe Google
KPI (indicator cheie de performanță) = e o valoare măsurabilă care indică cât de aproape este o
activitate de a-și atinge obiectivul
local pack (pachet local) = de regulă, este un pachet cu trei înregistrări de afaceri locale care apar
pentru căutări de interes local
organic = poziția câștigată în motoarele de căutare prin propriile forțe, nu prin campanii plătite
People Also Ask boxes = caseta cu alte întrebări puse de utilizatori, care apare în rezultatele Google
query (interogare) = cuvintele introduse în bara de căutare

ranking (clasament) = ordonarea rezultatelor pentru o interogare după relevanță
search engine (motorul de căutare) = un program de redare a informațiilor care caută elemente
dintr-o bază de date care corespund solicitării introduse de utilizator. Exemple: Google, Bing și
Yahoo.
caracteristici SERP = rezultatele afișate într-un format non-standard
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SERP = pagină cu rezultate, returnată de un motor de căutare în funcție de cuvintele cheie şi
expresiile căutate pe internet
trafic = vizitele unui website
URL (identificator uniform de resurse) = URL-urile sunt locațiile sau adresele pentru fiecare bucată
de conținut de pe web
regulile pentru webmasteri = regulile publicate de motoarele de căutare precum Google și Bing, în
scopul de a ajuta proprietarii de site-uri să creeze conținut care să fie găsit, indexat și să funcționeze
bine în rezultatele căutării
white hat (pălărie albă) = practici de optimizare pentru motoarele de căutare care respectă
regulamentul Google privind calitatea

2. Cum funcționează motoarele de căutare - crawling, indexarea și
clasarea

codurile de răspuns 2xx = o clasă de coduri de stare care indică faptul că cererea pentru o pagină a
reușit
codurile de răspuns 4xx = o clasă de coduri de stare care indică faptul că cererea pentru o pagină a
dus la eroare
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codurile de răspuns 5xx = o clasă de coduri de stare care indică incapacitatea serverului de a efectua
solicitarea
operatori căutare avansată = caracterele speciale și comenzile pe care le poți introduce în bara de
căutare pentru a specifica în continuare interogarea
algoritmi = un proces sau o formulă prin care informațiile stocate sunt preluate și aranjate
backlink-uri = sau "link-uri inbound" sunt linkuri de la alte site-uri care trimit spre site-ul tău
bots = sunt de asemenea cunoscuți sub numele de crawlere" sau "spiders” și se ocupă de căutarea de
conținut pe internet
caching = o versiune salvată a paginii tale
caffeine (cofeină) = Cofeina a fost un nou sistem de indexare web.
Acest nou sistem a permis lui Google să ruleze și să stocheze datele mult mai eficient.
citări = de asemenea, cunoscut sub numele de "înregistrare de afaceri", o citare este o referință
bazată pe web pe numele, adresa și numărul de telefon al unei companii locale
cloaking = afișarea de conținut diferit pentru motoarele de căutare față de conținutul afișat pentru
vizitatorii umani
crawl budget = numărul mediu de pagini pe care un bot de motoare de căutare le va accesa cu
crawlere pe site-ul tău
crawler directives = instrucțiuni cu privire la ceea ce dorești să fie accesat cu crawlere și să fie
indexat de pe site-ul tău
distanța = în contextul pachetului local, distanța se referă la proximitatea sau la locația căutătorului
sau la locația specificată în interogare
angajament = date care reprezintă modul în care utilizatorii Google interacționează cu site-ul tău din
rezultatele căutării
regulile Google privind calitatea = instrucțiuni oferite de Google cu privire la tacticile ce pot fi
dăunătoare site-ului tău și penalizate ca atare
Google Search Console = un instrument gratuit oferit de Google, care permite proprietarilor de
site-uri să monitorizeze modul în care site-ul lor se comportă
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HTML = un limbaj de marcare folosit pentru a crea pagini web
index coverage report = un raport în Google Search Console care vă arată starea de indexare a
paginilor site-ului tău
index = o bază de date uriașă cu tot ceea ce crawlere motoarelor de căutare au descoperit și
consideră suficient de bun pentru a servi interogărilor
internal links (link-uri interne) = link-uri de pe site-ul tău care indică celelalte pagini ale aceluiași
site
JavaScript = un limbaj de programare care adaugă elemente dinamice paginilor web statice
login forms (formule de conectare) = se referă la paginile pentru care un utilizator trebuie să se
conecteze înainte de a vedea conținutul
manual penalty (penalizare manuală) = se referă la o "acțiune manuală" Google, în care un
examinator uman a stabilit că anumite pagini de pe site-ul tău încalcă regulamentul Google privind
calitatea
meta robots tag (meta etichete pentru roboți) = bucăți de cod care furnizează instrucțiuni pentru
modul de accesare cu crawlere sau indexarea conținutului paginii web
navigare = o listă de link-uri care ajută vizitatorii să navigheze către alte pagini de pe site-ul tău;
adesea apar într-o bară de meniu, în partea de sus sau într-o bară laterală
indicele NoIndex = o etichetă meta care instruiește un motor de căutare să nu indexeze pagina pe
care este inserată
PageRank = o componentă a algoritmului principal Google; un program de analiză a legăturii care
estimează importanța unei pagini web prin măsurarea calității și a cantității de linkuri care o indică
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personalization (personalizare) = se referă la modul în care un motor
de căutare va modifica rezultatele unei persoane în funcție de factori unici pentru ei, cum ar fi
locația și istoricul căutărilor
prominence (proeminență) = proeminența În SEO se referă la modul în care un cuvant cheie este pus
în evidenta pe un website, cu ajutorul unor fonturi, culori, link-uri.
RankBrain = programul de inteligență artificială (AI) dezvoltat de inginerii de la Google special
pentru a funcționa ca un factor de ranking, care acum este folosit pentru a procesa o parte
semnificativă din numărul total al căutărilor zilnice
relevance (relevanță) = în contextul pachetului local, relevanța este cât de bine o afacere locală se
potrivește cu ceea caută utilizatorii Google
robots.txt = fișiere care sugerează crawlerelor căror părți din site-ul tău ar trebui sau nu să li se facă
crawl
search forms (formele de căutare) = se referă la funcțiile de căutare sau barele de căutare de pe un
site web care ajută utilizatorii să găsească pagini de pe site-ul respectiv
search quality rater guidelines = instrucțiuni pentru evaluatorii umani care lucrează pentru Google
pentru a determina calitatea paginilor web
sitemap = o listă de adrese URL de pe site-ul tău pe care crawlerele le pot utiliza pentru a descoperi
și indexa conținutul

spammy tactics (strategii de spam) = la fel ca "pălăria neagră", tacticile spam sunt cele care încalcă
liniile directoare privind calitatea motorului de căutare
foldere URL = secțiuni ale unui site care apar după TLD (".ro"), separate de bare ("/"). De exemplu, în
"unicweb.ro/seo" am putea spune că "/ seo" este un folder
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parametri URL = informațiile care urmează unui semn de întrebare
care este atașat la o adresă URL pentru a modifica conținutul paginii (parametrul activ)
x-robots-tag = ca etichetele meta robots, această etichetă oferă instrucțiuni de crawlere pentru
modul în care poți accesa cu crawlere sau indexa conținutul paginii web

3. Optimizarea On-Site

text alt = textul din codul HTML care descrie imaginile de pe paginile web
text ancoră = textul cu care te conectezi la alte pagini
conținut generat automat = conținut care este făcut cu ajutorul unor programe speciale
conținut duplicat = conținut care este distribuit între domenii sau între mai multe pagini ale unui
singur domeniu
etichete antet = un element HTML folosit pentru a desemna titluri pe pagina ta
comprimarea imaginilor = actul de accelerare a paginilor web prin diminuarea dimensiunilor
fișierelor de imagine fără a degrada calitatea imaginii
sitemap image = sitemap care conține numai adresele URL de imagini de pe un website
accesibilitatea link-ului = ușurința cu care un link poate fi găsit de către vizitatori sau crawlere
calitatea link-ului = valoarea sau autoritatea unui link pe care o poate trece la destinația sa
volumul de link-uri = cantitatea de link-uri de pe o pagină
redirectare = când o adresă URL este mutată dintr-o locație în alta; cel mai adesea, redirecționarea
este permanentă (redirecționarea 301)
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Concluzie

Dacă ești serios în ceea ce privește creșterea traficului de pe site-ul tău, însă nu ești familiarizat cu
optimizarea SEO și ceea ce presupune, îți recomandăm să recitești acest ghid integral, cap-coadă.
Am încercat să punem la punct un ghid cât mai concis și mai ușor de înțeles, iar învățarea bazelor
SEO este un prim pas vital în atingerea obiectivelor tale de afaceri online.
Ești încântat? Dacă nu, ar trebui să fii, căci SEO nu presupune doar muncă. SEO poate fi la fel de bine
și despre distracție. Tot ce trebuie să faci este să găsești formula care să ți se pară distractivă.
Dacă te confrunți cu probleme, nu renunța! Care este partea bună a acestui ghid? Te poți întoarce la
el ori de câte ori ai nevoie să recitești un capitol sau o idee. La un moment dat vei ajunge să-l știi pe
de rost și vei fi un expert. Probabil că nici nu vei mai avea nevoie de el.
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