Mi az a SEO?
A SEO más néven keresőmotorok optimalizálása,
segít nekünk, hogy az oldalunk minél előrébb
kerüljön a keresési találatokban.

Mi a SEO pontosan?
A SEO segítséget nyújt nekünk a megfelelő beállításokkal, hogy reklám nélkül lépjen előre az oldalunk
a keresési találatok között. Ezeket a megfelelő kulcsszavakkal és egyéb beállításokkal érhetjük el.
A beállításoknál fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen célközönséget szeretnénk megszólítani.
Milyen típusú kulcsszavakat érdemes használni az adott témában. Milyen szavakra keresnek rá az emberek és mi milyen választ tudunk rá nyújtani. Ezek a kulcsszavak segítséget nyújtanak abban, hogy vállalkozása a legmegfelelőbb emberekhez juthasson el és egy idő után a legtöbb embert is érje le.

Keresőmotor alapok
A keresőmotorok válaszadók. Ez azt jelenti, hogy milliárdnyi tartalmat és tényezőt vizsgálnak fel annak
érdekében, hogy a legvalószínűbb tartalommal rendelkező oldalt kaphassuk meg válaszként.

Ezt pedig úgy érik el, hogy az összes interneten lévő tartalmat (weboldalak, PDF-ek, képek, videók, stb.)
felfedezik és kategorizálják és végül sorrendbe teszik a válaszokat az alapján melyik lehet a legvalószínűbb a keresésünkre, ezeket a találatokat “rangsornak” nevezzük.

Google Webmester Irányelvek
A Google-on megtalálható egy irányelv ami segíthet nekünk, hogy mit érdemes és mit nem érdemes
használni a SEO beállításai során.

Az alapelvek:

01.

Elsősorban a felhasználók számára építse fel az oldalt, NE a keresőmotoroknak.

02.

Ne tévessze meg a felhasználókat.

03.

Kerülje azokat a trükköket amik kijátszák a rangsorolást, inkább később kerüljön előre, mint soha

04.

Egy másik hasznos teszt a következő kérdés:
"Segít-e ez a felhasználóimnak?
Megtenném-e ezt, ha nem léteznének keresőmotorok?"

05.

Gondoljon arra, hogy mitől egyedi, értékes vagy vonzó a webhelye.

Automatikusan létrehozott tartalom

Kerülendő tartalom
Van 3 módszer amit érdemes elkerülni, mert ha ezeket használva állítjuk
be a SEO beállításokat, akkor sosem
fogunk előrébb kerülni a rangsorban.

Alacsony vagy egyáltalán nem eredeti
(azaz máshonnan másolt) oldalak létrehozása

Rejtett linkek, tartalmak

Ismerje webhelye / ügyfele céljait
Néhány fontos beállítás annak érdekében, hogy közelebb kerüljön ügyfeleihez, ezek nem kötelező elemek,
azonban, ha a legtöbbet beletudjuk építeni oldalunkba, már is nagyobb esélyünk lesz a rangsorban.
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Amennyiben van Google Cégem elérhetősége,
úgy ezek a beállítások is fontosak.

Legyen lehetőség arra,
hogy hívhassanak

Legyen lehetőség arra,
hogy felkereshessék
weboldalad

Legyen lehetőség arra,
hogy útvonaltervet
készíthessenek

Köszönöm, hogy időt szántál
a SEO megértésére
Amennyiben lenne még kérdésed, vagy
segítséget szeretnél kérni weboldalad
SEO beállításaihoz, keress bizalommal!
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