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Optimizarea
SEO
Şi tu poţi să o faci!

Oricine îşi doreşte ca afacerea sau produsul său să apară pe
primele pagini a motorului de căutare folosit. De ce? Ce fel de
întrebare este asta?
Sigur ai auzit vorba aceea precum că cel mai bun loc de a
ascunde un cadavru este în pagina a treia din Google. Fiecare
persoană urăşte să-şi explice glumele, însă voi încerca…. Acest
lucru l-am făcut şi eu, probabil şi tu şi toată lumea.
Am introdus în Google un subiect de care eram interesată, am
răsfoit primele două pagini cu rezultate, iar dacă resursele afişate
nu mi-au oferit informaţia necesară, am schimbat cuvintele cheie
căutate. Nicidecum nu am înaintat cu navigarea pe paginile trei,
patru, de cinci nu mai spun.

Trăind într-o epocă a vitezei, în care ne sufocăm în resurse
informaţionale nelimitate, oamenii sunt mult prea ocupaţi să
,,cerceteze” până în amănunt un anumit subiect.
Adevărul este simplu: vrem rezultatele rapid şi cu un efort
minim. Acest lucru aplicându-se nu doar în SEO, ci şi în
oricare aspect din viaţa de zi cu zi.

Aşadar… ai conceput un website simplu. Conţine tot ce ţi-ai
putea dori: descrierea produsului sau a serviciului, a echipei,
o siglă, un slogan în care crezi cu tărie, o secţiune ,,despre
noi”, pagina cu tarifele, testimoniale, contact, etc.
Însă îţi dai seama că înafară de familie şi prieteni (pe care
probabil i-ai spamat cu website-ul pe reţelele de socializare),
nimeni nu a auzit despre cât de tare este afacerea ta.
Rezolvarea este simplă şi o poţi face chiar tu:
optimizare SEO

SEO
Ce naiba este?

Acronimul SEO vine din limba engleză: Search Engine
Optimization, adică în traducere liberă: optimizare pe
motoarele de căutare. ,,Şi ce presupune asta?” Rămâi alături
de mine şi îţi voi prezenta pas cu pas elementele cele mai
esenţiale din acest domeniu.

Pentru a ne reaminti, voi repeta că scopul optimizării este acela ca
website-ul tău să se clasifice, în mod organic/neplătit, cât mai sus în
paginile Google (preferabil primele două, dacă eşti un jucător
defensiv, merge şi a treia).
Am adus în discuţie cuvântul organic deoarece Google NU este o
organizaţie non-profit. Să ne amintim că realizează anual miliarde
de dolari din simple reclame pe care tu le poţi vedea chiar şi în urma
unei simple căutări, precum ,,papuci”.
Website-urile care au plătit pentru poziţia lor sunt marcate cu un
dreptunghi care conţine cuvântul ,,Ad”, exact ca în imaginea de mai
jos:

SEO

vs. alte metode de promovare

Pentru că te-am obişnuit cu răspunsuri simple, lasă-mă să
elucidez misterul în aceeaşi manieră: cea mai mare parte din
traficul online provine din motoarele de căutare. Nu mă crezi?
Atunci încearcă să cauţi piscine, containere sau utilaje de
construcţii pe Facebook sau Instagram! Fiecărei afaceri i se
potriveşte o modalitate de promovare sau poate chiar mai
multe, în timp ce altele sunt nepotrivite pentru specificul ei.

Optimizându-ţi website-ul vei ajuta motoarele de căutare
să ofere informaţiile potrivite şi calitative, în timp util, clienţilor
potriviţi. Este o sitiuaţie win-win-win! Vei avea de câştigat şi tu,
deoarece vei beneficia de o vizibilitate mai mare asupra
brand-ului, şi clienţii, cât şi motorul de căutare. Prin urmare,
pot spune că dacă strategia pe care o vei aborda, va fi una
corectă, toată lumea va fi fericită. Şi pentru că ne plac oamenii
fericiţi… citeşte cu atenţie următoarele paragrafe.
Atenţie! Vei putea regăsi în acest ghid idei care se repetă! Leam readus în discuţie de mai multe ori pentru a consolida
informaţia! În plus, urmează paşii practici şi îţi garantez o
creştere a poziţiei pe motoarele de căutare!

Abecedarul
SEO

Dragi cop… oameni mari, astăzi vom învăţa cele mai
importante elemente din domeniu. Tot ce vă cer este
multă atenţie, altfel vă voi scoate la tablă şi întreaga
clasă va râde de voi.

On-page vs. Off-page
Situaţia 1:
Voi folosi un exerciţiu simplu, însă acesta te implică şi pe tine. Voi
avea nevoie de imaginaţia ta! Să spunem că eşti un scriitor talentat
şi tocmai ce ai terminat una dintre cele mai bune opere scrise
vreodată. Ai folosit toate elementele literare potrivite: metafore,
epitete, comparaţii şi multe altele. Câţiva dintre prietenii tăi au citit
capodopera şi au rămas profund impresionaţi, ba chiar s-au oferit
să o cumpere. Însă tu ai decis să laşi foile scrise într-un colţ din
sertar. Te gândeşti că dacă este aşa bună, sigur se va auzi despre
ea, fără să trebuiască ca tu să mai faci ceva.

Situaţia 2:
Această situaţie este o prelungire a celei de mai sus. Între timp
te-ai gândit că chiar dacă nu mai trebuie să faci nici o modificare
la cele scrise, pentru ca lumea să afle de ea, trebuie să o trimiţi
unei edituri celebre, trebuie să faci lumea importantă să
vorbească despre ea, să o publici, să mergi la evenimente în care
să o prezinţi.
Poate că te-ai prins sau nu, dar în prima
situaţie am făcut o scurtă comparaţie cu
conceptul de On-page SEO. Acesta
presupune optimizarea directă a websiteului tău, astfel încât motoarele de căutare să
fie influenţate. Pe scurt, implică tot ce poţi
face în ,,capodopera ta”: de la conţinut, până
la aspectele tehnice.

Prin eliminare, ţi-ai dat seama că în situaţia a doua am făcut
referire la Off-page SEO. Acest concept acoperă toate
activităţile pe care le poţi face pentru a îmbunătăţi autoritatea
domeniului website-ului tău. Una dintre cele mai folosite
tehnici este procurarea de backlink-uri de la site-uri
cunoscute, care au o autoritate mare pe Internet. Backlink?
Da, ai auzit bine! Este o referinţă a linkului website-ului tău de
la un alt site

Pălăria albă vs. Pălăria neagră
Adevărul este că aceste două concepte sună mult mai bine în
limba engleză. Deşi indiferent de pronunţie, semantica este
aceeaşi. Termenii se referă la modalităţile de implementare a
optimizării: cele acceptate de către politicile motoarelor de
căutare (pălăria albă) şi cele neacceptate/care pot fi
penalizate (pălăria neagră).

Elementul negativ din poveste (black hat) nu ia în considerare
factorul uman şi nu se axează pe ceea ce ar trebui să fie cel
mai important: experienţa utilizatorului. Singurul scop vizat
este de a creşte poziţia în motorul de căutare. Pe de altă parte,
aplicând aceste tehnici, vei putea ajunge într-un timp rapid pe
prima pagină Google, însă fii fără grijă, nu va dura mult până
practica neetică va fi observată şi ulterior, penalizată. Dacă
totuşi vrei să încerci, nu uita, studiază regulile pentru a ştii cum
poţi să le încalci. Politicile Google pot fi regăsite aici.
Îngerul cel bun, white hat, respectă toate politicile şi se
concentrează înspre un conţinut relevant, de calitate şi înspre
construirea de backlink-uri calitative.

Interogare de căutare
O interogare de căutare este o structură de cuvinte
pe care un utilizator o introduce într-un motor de
căutare web. Nevoile utilizatorului se pot clasifica în
funcţie de etapa în care se află un utilizator:

Etapa de navigare
Aceasta este intenţia de căutare a unui brand, website specifc
sau produs. De exemplu, Facebook sau Youtube. Prin urmare, în
această etapă, utilizatorii ştiu ceea ce îşi doresc şi nu au nevoie
de informaţii suplimentare.
Etapa de informare
Utilizatorii caută informaţii, fie pentru un răspuns sau au nevoie
de ghidare în realizarea unei acţiuni. Din punctul de vedere al
comerţului online, în această etapă utilizatorii tind să compare
produsele, pentru alegerea unuia dintre ele şi pentru a trece la
ultima etapă.
Etapa tranzacţională
În acest caz, utilizatorii sunt convinşi şi ştiu ceea ce îşi doresc să
cumpere, însă cel mai probabil, studiază piaţa pentru a găsi preţul
cel mai bun. Intenţia este sigură, iar acţiunea se va realiza.

Metadescriere
Conform Yoast, meta descrierea este un fragment de până la
aproximativ 155 de caractere - o etichetă în HTML - care
rezumă conținutul unei pagini. Motoarele de căutare afișează
meta descrierea în rezultatele căutării, în majoritatea cazurilor
atunci când cuvântul cheie căutat se află în descriere.

Factori care influențează
clasamentul

SEO

Trebuie să menţionez ca şi avertisment faptul
că nu există o listă oficială a factorilor de
clasament. Majoritatea elementelor sunt
dovedite, însă altele sunt doar speculaţii sau
mituri. În timp ce altele sunt mai importante,
celelalte nu influenţează la fel de mult
rezultatele. Aşadar… ne rămâne doar să testăm
şi să urmărim rezultatele.

Autoritatea şi relevanţa backlink-urilor
Ce fel de website-uri fac referire la tine? Cele de tip
spam sau website-uri cunoscute din domeniu, care
au putere şi influenţă?
Calitatea conţinutului oferit către utilizatori
Oferi utilizatorilor conţinutul de care aceştia au
nevoie? Lucrurile pe care le scrii şi le oferi
publicului larg informează, educă sau oferă un plus
valoare cititorilor?

Calitatea şi cantitatea interacţiunilor utilizatorilor cu conţinutul
Este mai mult decât cunoscut faptul că postările care implică
interacţiunea utilizatorilor sunt cele care au un interes general,
care îi încurajează să aibă o părere sau să susţină un argument.
Este controversat? Cu atât mai bine! Trafic garantat!
Viteza de încărcare a website-ului
Acest aspect este strâns legat de experienţa pe care o are
utilizatorul în momentul în care navighează pe website-ul tău.
După cum am spus şi mai sus, oamenii sunt mult prea ocupaţi şi
grăbiţi ca să piardă timpul. În urma unor statistici, s-a dovedit că
dacă un website are viteza de încarcare mai mare de trei secunde,
80% dintre utilizatori tind să îl părăsească şi să îl acceseze pe cel
al concurenţei. Impresionant, nu?

Densitatea, cantitatea şi modul de utilizare a
cuvintelor cheie
Cuvintele cheie sunt acele cuvinte care dau un plus de
informaţie despre conţinutul sau afacerea ta. Exact ca cele
pe care le cauţi zi de zi pe Google. Atunci când îţi alegi
cuvintele cheie potrivite website-ului tău, trebuie să ai în
vedere conceperea lor astfel încât utilizatorii să aibă mai
multe șanse să găsească conținutul tău printre rezultatele
căutării. Aşadar, dacă afacerea ta implică papuci, trebuie să
te gândeşti cum ar căuta clienţii tăi pe Google? Cu
siguranţă nu ar introduce doar papuci. Poate pantofi de
seara, tenişi damă ieftini, tenişi damă cu platformă….?

Gramatica şi semantica
utilizată în conţinut

Să spunem că te aflii pe un website care
oferă rochii de seară, preţurile sunt
acceptabile, imaginile la fel, însă descrierea
produselor este concepută astfel: ,,rochie
d-e siară specială conceputa pentru
doamnel-e elegant”. Care este prima ta
reacţie? Îţi mai doreşti la fel de mult să
achiziţionezi un produs de pe acest
website? Ce părere îţi faci despre
proprietar sau despre credibilitatea şi
siguranţa brandului?

Adaptabilitatea website-ului pe
dispozitivele mici (mobile)
Am să îţi spun un secret. Eu una accesez Internetul în jur de
80% din timp doar de pe telefon. Tocmai de aceea am
aşteptarea ca website-urile pe care le accesez să fie
adaptabile de pe orice dispozitiv. Probabil la fel eşti şi tu şi
mulţi alţii. Telefonul este comod şi întotdeauna la dispoziţie.
Dar ce se întâmplă atunci când unul dintre website-urile cu
care interacţionez îmi este afişat asimetric, scrisul este mic,
trebuie să dau zoom pentru orice buton, iar unele câmpuri
nu le pot vedea? Enervant, nu?

Autoritatea domeniului website-ului
Pe măsură ce te ocupi de optimizarea elementelor de mai sus, website-ul tău
începe să câştige autoritate şi încredere. Totodată, vei începe să ai cât mai
multe referinţe din partea altor website-uri cunoscute din domeniu. Din nou, o
situaţie de câştig din ambele părţi.

Prezenţa reţelelor de socializare
Afacerea ta are o prezenţă pe reţelele de socializare? Utilizatorii pot
interacţiona cu afacerea şi altfel decât într-un mod rece şi profesional? Au
aceştia acces la viaţa din spatele afacerii? Crează un caracter uman afacerii
tale, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Link-urile la care faci referire
Tu către cine îţi trimiţi utilizatorii? Către website-uri calitative, de interes şi care
oferă informaţii utile sau către site-uri de care nici tu nu ai auzit în viaţa ta şi
care nu oferă un plus valoare? Eşti liber să alegi, însă constrâns de către
liderull motoarelor de căutare: Google.

Exerciţiul este mama
învăţării…
pune osul la treabă!

SEO

SEO

Toate etapele de mai jos pot fi sumarizate printr-un singur cuvânt:
CLAR(T). Ce presupune claritatea la care facem referire?
CERCETARE, (plan de) LUPTĂ, ATAC, REZULTATE şi TESTARE!

Cercetare
În prima etapă trebuie să înveţi cum să îţi studiezi
piaţa. Care este grupul tău ţintă, ce fel de oameni
vizezi şi cine ar fi interesat de specificul afacerii tale?
Care sunt caracteristicile lor demografice şi ce
subiecte le stârnesc acestora interesul? Le poţi oferi
un plus de valoare prin conţinutul pe care îl scrii?

Strategie
Care sunt acţiunile pe care le vei concepe
pentru ca obiectivul tău să fie atins?Ce
trebuie să realizezi?
,,Dacă aş fi ştiut asta, nu mai eram aici.”
Ai dreptate, tocmai de aceea am creat acest
ghid. În această secţiune vom discuta despre
câteva dintre activităţile pe care le poţi
întreprinde pentru ca visul tău să devină
realitate: locul 1, şi nu doar în ochii mamei
tale, ci şi pe motoarele de căutare.

Realizează o listă cu posbilele subiecte, ulterior
titluri, de care crezi că publicul tău ţintă este
interesat. Despre ce şi-ar dori să ştie mai multe?
Există anumite neînţelegeri legate de specificul
afacerii tale? Rezolvă-le prin crearea articolelor.
Oamenii nu au idee despre ce ar putea face
produsul tău? Spune-le prin crearea unui
conţinut de calitate!
Sfat: poţi arăta lista şi prietenilor tăi, află păreri
obiective şi priveşte situaţia şi dintr-o altă
perspectivă.

Utilizează cuvintele cheie în tagurile de titlu. Atenţie, titlul
trebuie să atragă şi să facă utilizatorii să acceseze pagina
sau website-ul. Analizează competiţia şi vezi cum îşi
crează aceştia titlurile. Ce abordare folosesc?
Sfat 1: Google îţi va afişa titlul integral dacă acesta conţine
până la 70 de caractere, iar metadescrierea, dacă cuprinde
până la 155 de caractere. Asigură-te că utilizezi tag-urile
de titlu (<h1>, <h2>, <h3>, etc) în mod schematic, astfel vei
ajuta şi motoarele de căutare să îţi citească paginile mai
uşor şi mai rapid.
Sfat 2: poţi vedea felul în care este afişat website-ul tău pe
motoarele de căutare accesând următorul link.
Sfat 3: nu utiliza în conţinut cuvintele cheie de mai multe
ori decât este nevoie! Google ar putea observa şi ai putea
fi penalizat de practici din categoria black hat.

Utilizează link-uri care sunt
prietenoase SEO.
Să luăm drept exemplu următorul link:

În acest caz, atât eu, cât şi Google, avem o idee despre
ce ar putea fi în acest link: cu siguranţă ceva delicios.
Acum motorul de căutare va ştii să afişeze rezultatul
persoanelor potrivite. Atenţie, nu îţi recomand nici
folosirea unui link cu douăzeci de cuvinte; ce e prea
mult, strică. :)

Foloseşti Wordpress? Nici o problemă. Poţi
seta link-urile din secţiunea: Settings ->
Common Settings.

Foloseşte elemente de tip multimedia
Îţi doreşti ca utilizatorii tăi să înţeleagă mai uşor
conţinutul pe care îl oferi şi să aibă interacţiune cu
website-ul? Atunci utilizează elementele vizuale! La ţoţi
ne plac, fie că vorbim despre copii, adulţi sau chiar
bătrâni. Ne ajută să ne formăm o perspectivă vizuală.
Infografice, simple fotografii, videoclipuri, animaţii,
alegerea îţi aparţine!

Fă referinţă înspre link-uri utile, cu
autoritate
Atunci când spun link-uri utile, mă refer atât la cele externe
(înspre pagini care aparţin de alte website-uri), cât şi la cele
interne (care fac referinţă la pagini din website-ul tău). Linkurile cu referinţă internă ajută Google să înţeleagă structura
website-ului. Menţionând în articolele tale pagini de calitate,
care să ofere noi informaţii utilizatorilor şi care provin de la
brand-uri cunoscute, autoritatea şi prestigiul site-ului tău va
creşte.

Oferă o punte utilizatorilor tăi
înspre interacţiunea cu conţinutul
Existenţa butoanelor care permit distribuirea sau
aprecierea conţinutului facilitează procesul de
interacţiune a utilizatorilor cu articolele tale. Şi ce
anume am învăţat că înseamnă mai multă
interacţiune? Trafic, vizibilitate mai mare şi
totodată un element care ajută la câştigarea unei
poziţii mai bune pe motoarele de căutare! Cine
nu şi-ar dori toate acestea?

Foloseşte Search Console
Ce bine dacă ar exista un instrument care să mă ajute să
monitorizez rezultatele de pe website-ul meu în timp real....
Bine ai venit în secolul XXI! Cum, nu ştiai, aici avem o
rezolvare pentru orice! Fă cunoştinţă cu Google Search
Console. Acest instrument te va ajuta să analizezi
clasamentele de cuvinte-cheie, CTR-urile, îţi va afişa
posibilele penalități Google și multe alte date utile pentru un
SEO reuşit.

Îmbunătăţeşte viteza de încarcare a
website-ului
După cum am menţionat şi în paragrafele anterioare,
experienţa pe care o are un utilizator pe website-ul tău este
una dintre principalele elemente care se iau în considerare
atunci când vine vorba de o poziţie cât mai bună pe
motoarele de căutare. Poţi verifica dacă site-ul tău se
încadrează în limita optimă a vitezei de încărcare (trei
secunde) dând click aici.
Nu ai trecut testul? Iată câteva lucruri pe care le poţi face
pentru a îmbunătăţi viteza de încărcare: minimizează CSS-ul,
optimizează imaginile la o dimensiune mai mică, activează
opţiunea de curăţare a cache-ului, alege cu grijă numărul de
pluginuri/module pe care le foloseşti.

Optimizează-ţi website-ul pentru dispozitivele
mobile
Experienţa utilizatorului, nu mai este nevoie să repet vechea
poveste. Însă ai noroc, majoritatea temelor disponibile pe
Internet au inclusă opţiunea de a fi adaptabile în funcţie de
dispozitiv. Poţi verifica aici dacă tema website-ului tău este
adaptabilă sau nu.

Crează conţinut original,
axat înspre utilizatori,
care să le ofere
informaţii utile şi
relevante
Trebuie să repet sau deja ai învăţat
lecţia? Am să mă risc pentru ultima
dată şi am să o spun: EXPERIENŢA
PE CARE O ARE UTILIZATORUL!
Trebuie să te întrebi în mod costant:
conţinutul pe care îl ofer este util,
informează utilizatorii şi aduce un
plus de cunoştinţe? Cum îl pot
îmbunătăţi şi ce subiecte au cea
mai bună interacţiune?

Pagina de produs
Descrie cât mai bine produsul, într-o manieră care
să atragă şi care să ofere toate informaţiile de care
este interesat potenţialul client. Utilizează imagini
calitative, care să pună în evidenţă produsul şi
funcţionalităţile sale. În plus, nu uita de butoanele
care încurajează utilizatorul să realizeze o acţiune.
Acesta trebuie să fie accesibil, vizibil şi funcţional.

Fă rost de recenzii!
Surpinzător, dar unii oameni
chiar le citesc.
Încurajează-ţi clienţii să aibă o părere despre
afacerea ta! De preferabil, una bună. Recenziile îţi
sporesc credibilitatea, încurajând potenţialii
clienţi să realizeze acţiunile de conversie. Atunci
când aceştia sunt în etapa de informare, au
nevoie doar de câteva păreri bune pentru a se
convinge. Însă ai grijă ce recenzii publici! Nu ţi-ai
dori ca acestea să sune false sau scrise chiar de
către tine. Fii onest!

Obţine backlink-uri de calitate!
Există două modalităţi prin care poţi obţine backlink-uri de la
website-uri cu autoritate: modalitatea organică şi cea plătită.
Modalitatea organică este strâns legată de compunerea
unui conţinut bun, care a informat utilizatorii şi i-a
determinat să interacţioneze cu articolul, fie comentând,
distribuindu-l sau apreciindu-l. Prin această manieră, ai fi
surpins să aflii că website-uri cunoscute fac referire la tine,
fără nici cel mai mic cost.
A doua modalitate implică bani şi constă în publicarea
advertorialelor. Un advertorial este o formă de publicitate
folosită într-un ziar, revistă sau website şi implică furnizarea
de informații despre un produs sau serviciu, sub forma unui
articol. De obicei, un brand plătește editorului pentru un
astfel de articol. Costurile variază în funcţie de editor,
lungime şi afacere.

Implementare
Acum că ţi-ai creat o strategie, mai rămâne doar să o pui în
aplicare. Degeaba ai idei măreţe dacă ele rămân doar pe
foaie. Nu vei putea cuceri lumea… SEO dacă nu vei acţiona
înspre acest sens. Ai dificultăţi în aplicarea unuia dintre paşi?
Nu te panica, noi suntem aici să te ajutăm. Plus că s-a
inventat un instrument magic în care pur şi simplu tastezi
întrebarea şi primeşti răspunsul în mai puţin de jumătate de
secundă. Cum, nu ai aflat? Se numeşte Google. Ar trebui să îl
încerci! :D

Urmărire rezultate
Avem o veste proastă… Nu poţi acţiona ca
scriitorul din situaţia cu numărul unu de mai sus.
Degeaba ai pus în aplicare şi ai lăsat totul în
colţul sertarului. Trebuie să urmăreşti rezultatele
în mod constant. Astfel vei ştii ce anume ai făcut
bine şi ce anume ai greşit. Pentru acest lucru, voi
readuce în discuţie Google Search Console şi voi
introduce un nou tool: Google Analytics. Ce poţi
face cu acest tool? Poţi urmări sursele de trafic,
calitatea acestora, timpul mediu petrecut de
către utilizatori pe website şi caracteristicile
demografice ale acestora.

Testează
Rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor tale? Nici
o problemă! Priveşte partea bună a lucrurilor! Ai o
oportunitate nouă de a vedea strategia cu alţi ochi.
Elimină elementele care consideri că sunt eronate. Cel
mai adesea, totul porneşte de la stabilirea nerealistă a
grupului ţintă potrivit. Schimbă conţinutul, alege alte
subiecte. Schimbă cuvintele cheie, apelează la
advertoriale sau chiar la părerea unui specialist.
Urmăreşte la ce anume reacţionează în mod pozitiv
publicul. Ce nu reprezintă interes? Elimină din strategie!
Pe scurt, testează, urmăreşte, schimbă şi ia-o de la
capăt!

