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28 de slide-uri

Ce am învățat din 10 audituri SEO pentru 
site-uri de publishing?
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Singura fotografie pe care vă îndemn să o faceți
(voi relua linkul la sfârșitul prezentării): 

https://goo.gl/czFfmp
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Eu sunt Olivian! Ultima prezentare – octombrie 2012
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Între timp, am mai crescut
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Nu vi se pare că glumele SEO sunt extrem, dar extrem de 
slabe?
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O povestire aproape reală (1)
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• Este foarte aproape de “nu contează”

• Mai mult de 50% din criterii, și aproape toate criteriile importante, sunt 
deja atinse, aproape indiferent de platformă

• Alegerea unei platforme aduce beneficii minore, poți “trăi” cu orice 
platformă

• Necesar, de obicei – meta title / sitemap.xml / caching / viteză site / 
responsive / research cuvinte cheie

Ce platformă alegi, pentru a avea un site OK dpdv SEO?
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• Optimizezi site-ul, în ansamblu – faci articole cu atenție la taguri – obții 
linkuri

• Faci un articol foarte OK – îl optimizezi pe acela – optimizezi site-ul în 
ansamblu – obții linkuri către articol

• Despre asta - https://moz.com/blog/topics-people-over-keywords-
rankings-whiteboard-friday

Două metode de a face SEO pentru un site de publishing
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• Trafic mai mare (oameni noi pe site)

• Conversii mai multe (newsletter, partajare, revenire, poziționare)

Două metode de a evalua succesul pentru un site de 
publishing
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• Meta description – înțesat de cuvinte cheie. http://olivian.ro/meta-
description/

• Meta description – lungime nepotrivită.
• Meta description – Google se descurcă foarte OK, mai ales pe longtail.
• Folosire meta keywords. http://olivian.ro/utilitatea-meta-tag-ului-keywords/
• Folosire tag-uri.
• Alegere domeniu EMD. Google “emd”. https://goo.gl/QPv6Fw
• WordPress: Folosire pluginuri de SEO http://olivianbreda.com/seo-wordpress-

plugin/
• WordPress: Folosire pluginuri pentru lucruri irelevante

https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/

Site-urile în general, cele de publishing în particular, fac 
prea mult SEO
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Motivația? Google evoluează, practicile SEO vechi nu se 
actualizează la fel de rapid
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• SEO și diacritice - http://olivianbreda.com/diacritics/ și 
http://olivian.ro/domenii-diacritice/

• Pasul 1 - Ar trebui să ai verificare ortografică http://olivian.ro/verificare-
ortografica/ Ulterior, poți elimina automat diacritice

• http://olivian.ro/eliminare-diacritice/

• Pasul 2 – angajează freelancer sau full-time corector gramatical

• Pasul 3 – fă research detaliat

• Conținut duplicat – semi-irelevant, dacă nu exagerezi cu copy & paste 
știri (1) și nu ai multe tag-uri / categorii (2). Caută să revină oamenii.

Discutabil
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• Newsletter cu abonare personalizată.

• Diferență între site HotNews.ro și newsletter HotNews.ro

• Diferență între site HotNews.ro și RSS HotNews.ro

• RSS autori

• RSS categorii mesaje

• Optimizare site – frecvent întâlnită. Optimizare newsletter / RSS - rar

Abonații sunt ignorați
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• Cât de ușor îi este motorului de căutare să ajungă la o știre de acum 4 
ani de zile? (soluții – sitemap HTML foarte OK făcut, ușor de navigat 
pentru motorul de căutare; articole asemănătoare; tag-uri)

• Top știri arhivă – lifetime / pe an / pe categorie

• Top știri recente – cele mai citite / comentate / recomandate

Arhiva este ignorată
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• Jurnalism: Research foarte mare - http://casajurnalistului.ro/

• Analiză / editorial: http://treizecizero.ro/

• Știre – să fii mereu primul: (cred că merge doar pe nișe)

• Știre – să ai informația, ulterior prezentării ei, cea mai bine 
documentată: (vezi analize)

• Conținut multimedia - http://casajurnalistului.ro/

• Două tipuri de bounce rate - http://olivianbreda.com/bounce-rate/

• Pagina de 404 (casetă de search; top știri; categorii; mesaj în română, 
clar; meniu)

Ce să faci?
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• Rezultate bune (click-uri, revenire pe site, chiar share-uri) conform unor 
KPI-uri greșite (termen scurt azi, mâine, o săptămână, nu termen lung)

• https://moz.com/blog/how-googles-panda-update-changed-seo-best-
practices-forever-whiteboard-friday

• Ai și un rol educativ

De ce nu se face ce ar trebui să se facă?
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• Mărește fontul / alege fontul (pentru cei logați)

• Setare permanent, prin cookie - mărește/alege fontul

• Căutare Google vs. Căutare internă

Uzabilitate
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• Template footprint https://moz.com/blog/beat-google-panda

• Banner blindness http://en.wikipedia.org/wiki/Banner_blindness

• Reclame în corpul știrii

• Incalificabil: Abonează-te / dă share / dă like pentru a ...

• Nu e OK nici șantajul emoțional

• Prioritizare – dacă totul e important, nimic nu mai e important

• Ordine articole prima pagină – HotNews.ro vs. Multi-column

Auto-promovare
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If only there was something users could do...
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• Recomand: Like / Share / Pin It (dacă ai poze originale de calitate) / 
Email / Print

• Opționale: Google+, Twitter, Yahoo! Messenger (sic!)
• Facebook: e foarte indicat să verifici cu 

https://developers.facebook.com/tools/debug cum arată linkurile. Dacă 
ții neapărat, vezi linkuri http://olivianbreda.com/seo-wordpress-plugin/

• Facebook: fă og:image pentru orice știre să ia poză orizontală, nu 
verticală. Site OK https://www.canva.com/ de văzut și 
http://olivian.ro/flyer-rapid-gratuit/

• Copy & paste articol – “rupe” textul pentru a adăuga un link

Promovarea făcută de alții
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• Date de contact în pagina de contact cât mai complete (sediu, date fiscale, 
telefoane, mai multe persoane de contact, adrese de email de contact, hartă, 
foto cu sediul, rețele sociale, video cu sediul, timp de răspuns la emailuri, 
program de funcționare, adresă la care să se poată trimite știri / foto / video)
http://olivian.ro/contact-page/

• Date contact în footer site
• Pagină personală autori – foto, eventual video, descriere (educație, job, 

hobby-uri), date contact, funcție abonare email / RSS autori
• Pagină despre noi foarte OK (echipă, trecut – ce am făcut, viitor – etică și 

planuri, garanții – SPAM, periodicitate, USP – cum suntem unici, VSP – ce fac 
și alții, dar tot ar trebui să scrie, sediu, foto, video) http://olivian.ro/despre-
noi/ http://olivianbreda.com/usp-bar/

Cine ești?
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• https://moz.com/blog/combat-5-infuriating-seo-problems-whiteboard-
friday

Întrebare fără răspuns – ce facem dacă noi facem ce 
trebuie dpdv SEO, și nu avem rezultate, iar alții (pare că) 
fac SPAM și le “iese”?
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• Poți spune asta pentru orice site

• Expert multi-disciplinar

• Două ipoteze
▫ Știe deja despre retargeting – are temeri

▫ Nu știe – povești din travel

Charlie Sheen magic question: Folosiți retargeting?
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O povestire aproape reală (2)
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• Nicolae Steinhardt vs. Jim Sterne (Londra, 2013) 
http://www.clickz.com/author/profile/717/jim-sterne

• Sfatul? “Orice persoană care face SEO ar trebui să ia cursuri de actorie”

• Logica? Poți fi mai bun, cu aceleași resurse (toți știu SEO, dacă știi și
altceva, te poți diferenția) "If you have 5 dollars and Chuck Norris has 5 
dollars, he has more than you".

Cel mai bun sfat primit în SEO
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Olivian Breda, Internet marketer

0724-94.71.47

http://olivian.ro/
http://olivianbreda.com/

http://lumeaseoppc.ro/
http://cetd.ro/

http://www.linkedin.com/in/olivian
http://twitter.com/olivianbreda
https://www.facebook.com/olivian.breda

Singura fotografie pe care vă îndemn să o faceți

https://goo.gl/czFfmp
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