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Search Engine Optimisation devine din ce in ce mai important pentru fiecare site. Cu mai
mult de o suta si ceva de miliarde de cautari realizate pe o luna, cifrele vorbesc de la sine. Unele
dintre tehnicile folosite i-au dat SEO-ului o reputatie proasta insa, desi exista multe tehnici care
nu sunt chiar oneste, exista cateva modalitati simple de a va asigura ca site-ul dumneavoastra
profita de pe urma rezultatelor natural de cautare.
Cautarile pot fi clasificate ca fie organice
(naturale), fie platite. Rezultatele organice
(naturale) sunt cele care apar in mod natural in
imaginile cu rezultate din motoarele de cautare
(Search Engine Result Page) si rezultatele bine
plasate depind atat de constructia tehnica a siteului cat si continutul din acestea.
Rezultatele platite, mentionate adesea ca
Pay Per Click sau PPC, sunt rezultatele pentru care
platesc proprietarii de site-uri si care de obicei inconjoara listele organice. Cercetarile arata ca
utilizatorii web prefera listele organice in defavoasrea celor platite, deoarece le considera mai
relevante si mai de incredere.
Scopul SEO este, atunci, sa imbunatateasca performanta plasarii in listele organice, care,
la randul sau, ar trebui sa mareasca traficul pe site.

Rezultate organice
Motoarele de cautare indexeaza web-ul folosind clustere mari de cumputer, cunoscute ca
boti, care strabat web-ul in lung si in lat prin urmarirea link-urilor gasite pe paginile web. Aceste
URL-uri sunt puse in indecsii motoarelor de cautare, iar acest index este interogat de fiecare data
cand un utilizator efectueaza o cautare.
Motoarele de cautare folosesc ecuatii matematice complexe, cunoscute ca algoritmi de
ranking, pentru a ordona rezultatele cautarilor. Doar algoritmul Google se bazeaza pe mai mult
de doua sute de factori individuali pentru a decide ce rezultat si in ce ordine se returneze celor
care cauta pe web. SEO-ul organic poate fi impartit mai departe in doua categorii:



On-page: codul si continutul pe care il folositi pentru a gestiona si livra paginile
web
Off-page: factori externi care afecteaza SEO. Acestia se concentreaza in principal
pe cresterea colectiei de link-uri – determinarea altor site-uri web sa faca referinte
la continutul site-ului dvs.

Vom incerca sa analizam metodele on-page, pe care le puteti controla in totalitate. Cel
mai important lucru este sa maximizati accesibilitatea pentru a va asigura ca motoarele de
cautare pot gasi tot continutul. Exista doua metode prin care puteti fi descoperit de motoarele de
cautare. Una este sa inscrieti site-ul direct in indexul lor (de exemplu pentru google webmaster
tools:
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=en&authuser=0
).

Iata un exemplu de webdeveloper care are adaugate in google majoritatea site-urilor pe
care le-a dezvoltat:

Cealalta optiune este sa asteptati ca motoarele de cautare sa le detecteze prin
intermediul procesului de scanare (crawling).
Pentru a va asigura ca site-ul este accesibil pentru botii motoarelor de cautare, urmati
acceasi pasi simpli:
1. Fiti siguri ca nu impiedicati motoarele de cautare sa va indexe site-ul prin
intermediul Robots Exclusion Protocol cu ajutorul unui fisier robots.txt, care este
utilizat pentru a le da instructiuni botilor din motoarele de cautare.
2. Fiti siguri ca robotul poate citi continutul. Evitati folosirea animatiilor flash, a
continutului video sau din imagini, ca modalitate exclusiva de a prezenta
continutul. Tineti cont ca web spiderii motoarelor de cautare nu pot „vedea”
imaginile sau clipurile video, pot citi doar textul dintr-o pagina web.
3. Asigurati-va ca ati implementat o arhitectura clara a link-urilor interne. Promovati
continutul important pe pagina de start si creati link-uri catre sectiuni importante
ale site-ului prin elemente de navigare dedicate. Grupati continutul in sectiuni
clare de site care se reflecta in elementele de navigare pentru a ajuta atat
utilizatorii cat si motoarele de cautare.
4. Eliminati continutul dublat. Aceasta situatie poate aparea din cauza configuratiei
server-ului sau a modalitatii in care solutia CMS serveste paginile.
5. Asigurati-va ca aveti in vedere cuvintele cheie adecvate pentru obiectivele
dumneavoastra. La fel cum o campanie de publicitate prezinta continutul care
atrage o anumita categorie demografica, site-urile de succes trebuie sa se
concentreze pe cuvinte cheie care au cea mai mare relevanta pentru publicul tinta.
Cercetarea cuvintelor cheie relevante pentru site este parte integranta a strategiei

de marketing si SEO si ar trebui sa va ofere: o viziune a celor mai populari termeni
de cautare relevanti pentru marca/site-ul dumneavoastra; posibilitatea de a
directiona trafic valoros catre site si o experienta de utilizare imbunatatita prin
oferirea unui continut relevant.
Exista multe tehnici folosite pentru a obtine o plasare buna intre rezultatele cautarilor si,
in domeniu, se consirera ca exista doua categorii de SEO: Black Hat si White Hat. Black Hat SEO se
refera la practica inselarii motoarelor de cautare determinand sa creasca in mod artificial
ranking-ul site-ului dvs. A fost intotdeauna popular ca o metoda rapida si usoara de a genera
rezultate bine pozitionate, nu pe baza meritelor continutului, ci pe baza pacalirii motoarelor de
cautare in a crede ca ceea ce oferiti drept continut este relevant pentru termentul de cautare.
Vestea buna pentru utilizatori este ca, pe masura ce aceste tehnici la punct, motoarele de
cautare gasesc metode de a le detecta si de a penaliza site-urile care le folosesc.
O dezvoltare de data recenta care genereaza destul entuziasm este conceptul de cautare
in timp real. Peterea cautarilor in timp real este clara. Rezultatele in timp real sunt mai relevante.
Stirile in particular isi pierd impactul foarte rapid in timp. In cateva ore, stirile se vor fi propagat
de la sursa initiala si inceteaza sa mai aiba vreo relevanta. Tot mai multa lume apeleaza la
cautarile in timp real pentru a fi tot timpul la curent.
Dupa o buna plasare in motoarele de cautare munca nu s-a terminat. O strategie SEO de
succes trebuie sa ia in considerare si cum vor fi tratati vizitatorii o data ce intra pe site. Aceasta
deoarece o strategie SEO buna nu se limiteaza la numarul de vizite si la numarul de vizitatori
convinsi sa actioneze intr-un fel.
Peisajul motoarelor de cautare continua sa devina tot mai complex si mai interesant. Nu
este insa nevoie sa tinem pasul cu progresele obtinute de tehnologia de cautare. Ramanand fideli
principiilor de baza, creati continut
util, construiti pe o platforma
accesibila si adaptabila, urmati
bunul simt si cele mai bune practici
pentru crearea de continut. In
esenta, motoarele de cautare
incearca sa se comporte natural.
Daca site-ul dvs este mai util decat
cel al concurentilor vostri si
raspunde mai bine la interogarile
utilizatorilor vostri, atunci este in
interesul motorului de cautare sa
va promoveze site-ul.

