
15 puncte din SEO 
care să te ajute la 
început de carieră

EconomiCall



Salut! Sunt Olivian Breda
Link Prezentare: https://bit.ly/15_puncte

QR Code: 
(voi relua slide-ul la final)

Blogul meu: https://olivian.ro/
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Ce NU veți învăța?

Să faceți SEO. Ați uita rapid, probabil.

Ce ați putea învăța?

Principii generale SEO.

Cu ce v-ar putea ajuta?

Să vă dea idei, să vă ridice întrebări.

Despre 
prezentare
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Ce este SEO?
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În trecut – slide-uri 1-8
SEO însemna Construcție site + Linkbuilding

Astăzi –slide-uri 9-15
Implicat în multe procese, inclusiv brand + produs
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1. Cum înveți SEO?



#1 Practic: proiect propriu sau
pro-bono sau internship

#2 Video: Cursuri online

#3 Teorie: Bloguri online

#4 Teorie: Cărți

#5 Prin viu grai: Conferințe / 
cursuri (networking = OK!)

http://lumeaseoppc.ro/eveni
mente-online-marketing/ 7

(ordine -
descrescătoare)

http://lumeaseoppc.ro/evenimente-online-marketing/


2. Ce să citești în SEO?



Surse de încredere + informații recente
Google evoluează constant

Ai nevoie de un bun simț („common sense”)

https://ctrl-d.ro/cariere/recomandari-seo-pentru-juniorii-din-
domeniu/

9

https://ctrl-d.ro/cariere/recomandari-seo-pentru-juniorii-din-domeniu/


3. Ce contează între:
Titlu? / H1 cu titlu? / Meta descriere? / 
Meta keywords? / URL? / Conținut?



Importanță
elemente

Titlu? 
Cel mai important 
element on-page.

Meta descriere?
Doar pentru rata de 
click, nu pentru 
poziționare 
(ranking).

URL?
Puțin important.
De preferat – scurt.
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H1 cu titlu?
Scrieți textele cu 
font mare, e 
irelevant dacă scrie 
cu h1 sau nu.

Meta keywords?
De evitat.

Conținut?
Important



4. Un articol bun sau
3-5 slabe?



Unul bun
(dacă nu ai inspirație, poți crea și slabe)

https://olivian.ro/content-marketing/
https://moz.com/blog/why-good-unique-
content-needs-to-die-whiteboard-friday
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https://olivian.ro/content-marketing/
https://moz.com/blog/why-good-unique-content-needs-to-die-whiteboard-friday


5. Cum arată meta-
descrierile ideale?



BIG CONCEPT
Bring the attention of your audience over a 

key concept using icons or illustrations
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Meta descrieri ideale:
„Copiați” AdWords!
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6. Cum ați rescrie:
„Este un telefon bun”?



Atribute

◦ Este un telefon performant 
(descriere atribut)

◦ Este un telefon cu 6 GB de 
RAM, deci performant 
(caracteristici)

◦ Este un telefon cu suficient 
RAM cât să nu „agațe” 
aplicațiile (avantaj)

◦ Este un telefon care îți va da 
confort (cum te simți)

◦ https://olivian.ro/attributes/
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https://olivian.ro/attributes/


7. Merită monitorizată 
concurența?



Opinia mea
Mai puțin decât ați crede (1)

Doar cei care contează (2)
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8. Ce tooluri SEO să 
cumperi?



Niciunul
Investește în conținut de calitate.

Gratuite: https://olivian.ro/audituri-seo-realizate/
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https://olivian.ro/audituri-seo-realizate/


9. Principala problemă 
din slide-ul următor?





De evitat slidere, 
complet

[...] people often scroll past carousels. A static hero or 
integrating content in the UI may be better solutions.

https://www.nngroup.com/articles/designing-
effective-carousels/

Google „sliders UX issues”
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https://www.nngroup.com/articles/designing-effective-carousels/


10. Dintre pagini non-
tranzacționale, a doua 

cea mai importantă 
pagină, după 
homepage?



Despre noi
Fii uman, sau dacă nu e cazul (corporație),

fă pagina cu multe elemente care dau încredere.
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11. Principala problemă 
din slide-ul următor?





(Opinie personală)
Nu recomand formulare de contact.

De pus ambele, eventual (email + formular).

Soluția optimă: TESTEAZĂ!
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12. Cât timp să aloci 
subject line-ului unui 

newsletter?
1 minut / 5 minute / 20 de minute?



Probabil mai mult 
decât ai crede

Este una din cele mai ignorate tehnici de a 
crește rata de click – caută soluții pentru un 

subject line eficient.
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13. Ce alegi dintre:
a. CMS cu design banal?

b. Lipsă CMS, design 
modern?

CMS = Content Marketing System,
de forma WordPress, Drupal,

Medium, Tumblr



Întotdeauna să 
poți edita un site

„Lipsă CMS” poate fi și
„CMS cu care eu, clientul, nu pot lucra”
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14. Recomandare:
Când creați un site, 
ocupați-vă de blog, 

newsletter, social media
(se pot integra toate acestea)



15. Cine ar trebui să scrie 
textele pentru un site?



“Răspunsul e complex.
Pe scurt: o persoană calificată (1) plus 

să fie un sistem de cerut
feed-back despre textele site-ului (2).

http://calinbiris.ro/guest-post-textele-site-
ului-cine-si-cum-ar-trebui-sa-le-faca/
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http://calinbiris.ro/guest-post-textele-site-ului-cine-si-cum-ar-trebui-sa-le-faca/
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Mulțumesc!
Întrebări?

Link Prezentare: https://bit.ly/15_puncte
QR Code: 

Blogul meu: 
https://olivian.ro/



Fotografii Flickr

• NASA Goddard Space Flight Center - SDO's Ultra-high Definition 
View of 2012 Venus Transit - 304 Angstrom, https://flic.kr/p/bUzpoc

• christopher - **sunset**croatia**, https://flic.kr/p/cC85bQ
• Guy Mayer - A magic moment, https://flic.kr/p/akvZZu
• Shawn Harquail - Learning., https://flic.kr/p/rHv1bU
• Alice Popkorn - ~ trust ~, https://flic.kr/p/5quMai
• Mike - star quality, https://flic.kr/p/8HKgPY
• Theo Crazzolara - Fantasy Book, https://flic.kr/p/23LWbhd
• Oslo_Lego - Maltese phone booth, https://flic.kr/p/ppxQNH
• Jessica Alpern - The competition, https://flic.kr/p/533cvA
• CEBImagery - Secret Spire, https://flic.kr/p/HrrXRq
• Jeff Krause - Epcot - Universe of Bokeh, https://flic.kr/p/ge5BS1
• Balazs Sprenc - The Answer to the Ultimate Question of Life, The 

Universe, and Everything, https://flic.kr/p/ecf3ye
• Russ Seidel - Tree Star of the Winter Sky, https://flic.kr/p/5RzTrW
• Duchess Flux - When you seek Love with all your Heart, you shall 

find it echoes in the universe..., https://flic.kr/p/TS1Cih
• Henrik Evensen - Good night!, https://flic.kr/p/EWQfML
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CREDITS

Special thanks to all the people 
who made and released these 
awesome resources for free:

◦ Presentation template by 
SlidesCarnival

◦ Photographs by Unsplash

40

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

