
Ce ar trebui să știe 
un antreprenor 
despre SEO?
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Link către prezentare
https://olivian.ro/antreprenor-seo/
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https://olivian.ro/antreprenor-seo/


Întrebări – la final
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Cuprins
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642

Prezentare 
personală

2. Cine ar trebui să facă
SEO? (internalizezi procesul

sau îl externalizezi?)

4. Ce să faci
concret, 

pentru a face 
SEO?

1. Uită ce știi
despre SEO!

3. Ce 
riscuri/beneficii/cerințe 

ai ca SEO intern?

Întrebări?



Salutare!

Olivian Breda

https://olivian.ro/

https://lumeaseoppc.ro/

https://cetd.ro/

https://www.linkedin.com/in/olivian/

https://www.facebook.com/olivian.breda
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https://olivian.ro/
https://lumeaseoppc.ro/
https://cetd.ro/
https://www.linkedin.com/in/olivian/
https://www.facebook.com/olivian.breda


Îmi permit să ne tutuim
(sper că e OK)
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Ce înseamnă „SEO” ?
Optimizare pentru motoarele de căutare. 

Practic, încerci să faci un site prietenos 
vizitatorilor și lui Google, pentru a avea poziții 

mai bune în căutări. 7
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Linkuri

De ce pun multe linkuri în prezentare?

Pentru a face SEO, ai nevoie să citești în online.



1.
Uită ce știi despre 

SEO!
(ignoranța e o binecuvântare)



Preconcepție

Cât mai multe 
taguri, cuvinte 
cheie, texte cu 
bold.

Diferențe

Realitate

Tagurile fac mai mult rău decât 
bine, cuvintele cheie (meta 
keywords) aproape nu ajută, 
textele cu bold pot descuraja 
vizitatorii să dea share.

Resurse:

https://olivian.ro/taguri/

https://olivian.ro/meta-keywords/
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https://olivian.ro/taguri/
https://olivian.ro/meta-keywords/


Preconcepție

Linkurile sunt 
egale, un link e la 
fel, din orice sursă.

Diferențe

Realitate

Sunt mai multe criterii pentru 
linkuri, dar idee de bază e că 
contează mult de unde obții un 
link.

Resurse:

https://olivian.ro/linkbuilding-2021/
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https://olivian.ro/linkbuilding-2021/


Preconcepție

SEO se face o 
singură dată, 
ulterior nu mai e 
necesar.

Diferențe

Realitate

Contează să faci content 
marketing, în paralel contează: 
linkbuilding, keyword research, 
SEO tehnic.

Resurse:

https://olivian.ro/content-marketing/ 

https://olivian.ro/lista-cuvinte-cheie/

13

https://olivian.ro/lista-cuvinte-cheie/
https://olivian.ro/lista-cuvinte-cheie/


Preconcepție

Ar trebui să începi 
prin a rezolva 
problemele 
tehnice ale unui 
site.

Diferențe

Realitate

Multe elemente de SEO tehnic se 
pot face o singură dată, dar există 
elemente (content marketing, 
linkbuilding, keyword research, 
actualizare site pe măsura 
update-urilor) care necesită 
actualizări constante.
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Preconcepție

EMD = Exact 
Match Domain (de 
exemplu 
http://termopane-
ieftine-2022.ro/).

EMD încă 
funcționează.

Diferențe

Realitate

Alege ca nume domeniu un 
brand unic, cuvintele cheie din 
domeniu contează puțin spre 
deloc.

Notă: contează, totuși partea ulterioară a 
URL-ului, de exemplu site.ro/termopane-
ieftine-2022/ (partea de final e relevantă).
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http://termopane-ieftine-2022.ro/


De ce să uiți ce știi despre SEO?

Dacă faci SEO intens, dacă aprofundezi 
subiectul, vei înțelege ce e o idee greșită și 
care e una corectă, ce funcționează și ce nu.
Dacă însă te bazezi pe unele lucruri 
superficiale, există posibilitatea să faci erori, 
și să faci mai mult rău, cu SEO făcut 
insuficient, decât să faci SEO corect.
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2.
Cine ar trebui să 

facă SEO?
(intern sau extern?; vedere din 

avion)



Opțiuni SEO
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SEO

Intern Extern

Freelancer
Agenție (SEO 
sau digitală)

Departament 
marketing

Manager 
general



SEO făcut intern

Avantaje:
➢ Cunoști business-ul;

Dezavantaje:
➢ Expunere la puține proiecte diferite;

➢ Plafonare.
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SEO făcut extern

Avantaje:
➢ Proiecte distincte (creativitate);

Dezavantaje:
➢ Risc de superficialitate.
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3.
Ce 

riscuri/beneficii/cerințe 
ai ca SEO intern?

(vedere de detaliu)



Monotonie

Există risc de 
plafonare, repetiție.

Riscuri

Lipsă creativitate

Ai nevoie să vezi mai 
multe proiecte.
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Aduci schimbări

Cunoști politica internă 
a firmei, știi să abordezi 
o schimbare, o 
urmărești.

Beneficii

Cunoști proiectul

Știi toate detaliile de 
care ai nevoie.
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Etapă rapidă de ars

De evitat ce am zis la 
început, cu 
preconcepții. Vei fi 
acolo, dar de trecut 
rapid peste etapa 
respectivă.

Cerințe

Proiecte suplimentare

Dacă poți, fă SEO și 
pentru alte proiecte, nu 
doar un singur site.
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4.
Ce să faci concret, 

pentru a face SEO?
(pași)



Vrei să faci SEO. Cum prcoedezi?

Pentru a face 
SEO

https://olivian.ro/
content-
marketing/

Pentru a citi mai 
mult

https://olivian.ro/
recommended-
articles/

Pentru a te ține 
la curent

https://lumeaseo
ppc.ro/stiri-seo/
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https://olivian.ro/recommended-articles/
https://lumeaseoppc.ro/stiri-seo/


Notă de final
„Optimizare SEO” nu există. (pleonasm)

„Pagini bine indexate” => „Pagini cu poziții bune în 
Google” (ranking vs. indexing)

Resurse:
https://ecompedia.ro/precizia-cuvintelor-seo/
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https://ecompedia.ro/precizia-cuvintelor-seo/


Link către prezentare
https://olivian.ro/antreprenor-seo/
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https://olivian.ro/antreprenor-seo/


Întrebări?

Olivian Breda

https://olivian.ro/

https://lumeaseoppc.ro/

https://cetd.ro/

https://www.linkedin.com/in/olivian/

https://www.facebook.com/olivian.breda
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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
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival


Presentation design

This presentation uses the following typographies:

✘ Titles: Dancing Script
✘ Body copy: Bitter

Download for free at:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/dancing-script-ot
https://www.fontsquirrel.com/fonts/bitter

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design 
guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in 
PowerPoint®
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https://www.fontsquirrel.com/fonts/dancing-script-ot
https://www.fontsquirrel.com/fonts/bitter


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

