Miért legyen naprakész a weboldalad?
Mert az emberek 82%-a mobilon internetezik.
Ha a te weboldalad nem naprakész,
akkor kiesik a keresési találatok közül.

Naprakész weboldal tulajdonságai

01. Biztonságos weboldal (https)
A látogatónak, a böngészőknek jelzi, hogy
biztonságos a weboldalad. Keresők imádják.

02. Mobilbarát külső (Reszponzív)
A keresők másik nagy kedvence a reszponzív
design, ami azt jelenti, hogy PC-n, tableten,
mobilon is megfelelően megjelenik a
weboldalad.

03. Betöltési sebesség
A weblapodra rákereső embereknek nincs
idejük bevárni, ha nem tölt be a weblapod
1-2 mp alatt, elkapcsolnak rólad.

Jelek amikből tudhatod, hogy változtatnod kell
Több tulajdonság is utalhat arra,
hogy weboldalad nem működik
megfelelően, illetve, hogy elavult.
Itt van 4 szempont ami
a legfeltünőbb és legfontosabb
egy jól működő weboldal
érdekében.

Nem mobilbarát

Elavult

Ha weboldalad nem
reszponzív,
versenytársaid
máris megelőztek.

A régi designnal
készült weboldalak
fokozatosan egyre
rosszabbul teljesítenek.

Nem elég gyors

Nem
keresőoptimalizált

Az emberek egyre
türelmetlenebbek,
ha lassan tölt be
elfogják hagyni
az oldalad.

Weboldalad nem
jelenik meg a
keresések során.

Elavult
Lehet, hogy neked fel sem tűnik
a weboldalad elavultsága, de a
felhasználók a weben böngészve
folyamatosan találkoznak az újabb,
jobban használható, korszerűbb
designnal készült weboldalakkal,
melyek egy idő után sztenderddé
válnak. Egy ilyen környezetben
pedig a régi designnal készül
weboldalak fokozatosan egyre
rosszabbul teljesítenek.
A weboldalak esetében is mindig
frissíteni kell a designt, ahogy az
autóknál is mindig újabb és újabb
modellekkel állnak elő a gyártók,
és a felhasználók is jellemzően
ezekre vágynak a leginkább.
Ugyanez a helyzet a korszerű
weboldalakkal: a látogatók szeretik
a modern, friss, és még könnyebben
használható weboldalakat.

Ez egy régi honlap, ami
rosszul van felépítve

Ez pedig egy új, ami szemmel
láthatóan kellemesebb és
megfelelően adja tudtunkra
mivel foglalkoznak.

Nem mobilbarát
Itt tudod ellenőrizni, hogy a Te weboldalad mobilbarát-e,
azaz minden eszközzel használható.

Nem elég gyors
Lehet, hogy számodra elég gyorsnak
tűnik a weboldalad, azonban hidd el,
hogy az embereknek még ennél is
gyorsabb weboldal kell. Ők pár másodperc
alatt döntik el, hogy maradnak-e
a weboldaladon, vagy sem.
De nem csak a felhasználói élményt rontja
egy lassú weboldal, hanem a helyezésed is
a keresőben. A sebességen mindig lehet
csiszolni és kell is, mivel az emberek egyre
türelmetlenebbek, különösen mobilos
netezés közben.
Sinte azonnal eredményeket várnak.

Nem keresőoptimalizált
Ha egyszer csak jelentős visszaesést látsz
a forgalmadban, vagy akár csak lassú
lecsorgást, akkor vizsgáld meg, hogy
a keresőből érkezők esetében mi a helyzet.
Ha úgy látod, gond lehet a SEO-val,
a weboldalad megjelenésével a keresőben,
a találati oldalakon, akkor ezért is érdemes
hozzányúlnod a weboldaladhoz.
Lehet, hogy meglepő, de egy jó helyezés ma
már jelentős részben a webdesignon múlik.
A Google számára ugyanis rangsorolási tényező
a felhasználói élmény, melynek minőségére
olyan adatok utalnak, mint az oldalon
eltöltött idő. Emellett lehet, hogy nem keresőbarát
a weboldalad információs architektúrája, tehát
az egészet át kell alakítanod, ami nem biztos,
hogy működik a weboldal teljes áttervezése nélkül.

Tervezzük meg
együtt új
weboldalad!
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