
OPTIMIZAREA CONTINUTULUI UNUI SITE 



CE URMEAZĂ ÎN 

PREZENTAREA DE AZI? 

 Strategii - abordări generale; 

 Tehnici - lucruri specifice, uneori minore; 

 De făcut - Temă pentru acasă; 



STRATEGII - CALITATE 

(strategie de top #1) 

Calitatea vinde - vizitatorul:  

 Parcurge pagina; 

 Vizitează alte pagini; 

 Revine pe site; 

 Recomandă site-ul. 



STRATEGII - UNICITATE 

(strategie de top #2) 

Textul să fie unic în Internet în momentul când îl 
postezi; 



STRATEGII – INFORMATIE 

Dă toate detaliile despre un produs; 

Unde e cazul, pune linkuri externe; 



STRATEGII – DEMONSTREAZA 

Justifică o afirmație; 



STRATEGII – EMOTIONEAZA 

Produ o emoție; 



STRATEGII – INTERESANT 

Textul să fie plăcut de citit, să mă atragă să îl citesc în 
întregime, sau să mă convingă să îl scanez mai 
departe; 

Dă vizitatorului revelații. 



STRATEGII - FUN 

Fă pagina să fie amuzantă, dacă se potrivește 
profilului site-ului; 



STRATEGII – TEXT SCANABIL 

Textul dintr-o pagină cu mult text poate fi citit mai 
ușor dacă se folosesc: 

 caractere aldine; 

 enumerări. 





STRATEGII – APEL LA ACTIUNE 

Cere vizitatorului să facă ceva; 

Dă-i și o motivație; 



STRATEGII – FOLOSESTE UGC 

Cere vizitatorilor sa contribuie - UGC (user-generated 
content / conținut generat de utilizatorii înșiși); 





TEHNICI – GOOGLE PANDA 

Probleme majore de evitat: 

 Conținut duplicat; 

 Prea multe reclame; 

 Raport nepotrivit în design între conținutul unic 
din pagină și restul paginii (template prea mare, 
multe widgets, de exemplu); 

 Linkuri de slabă calitate către articol; 







TEHNICI – SEO INTERN  

 Folosirea title tag 

<title>TITLUL, așa cum apare în motoarele de căutare</title> 

 Folosirea tag-urilor hn (h1, h2, h3) 

<h1>TITLUL PAGINII, așa cum apare în conținutul paginii<h1> 

 Meta tag-ul meta description 

<meta name="description" content="Descrierea paginii, utilă 
pentru a crește rata de click în motoarele de căutare și 
folosită de Facebook când se recomandă un link." /> 

 Conținut asemănător 

Linkuri către alte pagini / articole din site, asemănătoare; 



TEHNICI – SEO INTERN  

Homepage www.2parale.ro: 

 <title>2Parale - Marketing Bazat Pe Performanta 
(Marketing Afiliat)</title> 

 <h1>2Parale este prima si cea mai mare retea de 
marketing afiliat din Romania.</h1> 

Blog blog.2parale.ro: 

 <meta name="description" content="Blogul 
platformei de marketing afiliat 2Parale." /> 

http://www.2parale.ro/
http://blog.2parale.ro/


TEHNICI – SEO INTERN  



TEHNICI – MAGAZINE ONLINE 

Utilitatea: 

 Axare pe avantaje - cu ce mă ajută să am produsul 
respectiv? 

 În ce contexte/locații/feluri voi folosi produsul? 



TEHNICI – ... 

Punctele de suspensie pot trezi: 

 Surpriza – de folosit! 

 Nehotărârea – de evitat! 



TEHNICI – TIMPUL GERUNZIU 

Este un timp mai degrabă pretențios, greu de citit / 
scanat; 



TEHNICI – DIATEZA PASIVĂ 

În loc să spuneți: 

 “Afacerea a fost dezvoltată de managementul 
actual al firmei”, este indicat: 

 “Managementul actual al firmei a dezvoltat 
afacerea”; 



TEHNICI – LEI SI EURO 

Cum sugerez eu să se scrie? 

 3 lei si 3 euro; 

Cum sugerez să se evite? 

 3 RON / 3 RONi / 3 LEI și 

 3 EUR / 3 EURO; 



TEHNICI – LEI SI EURO 



TEMĂ: DE CITIT ARTICOLE 

Practical ecommerce: "How to Write Product 
Descriptions that Sell, Boost SEO Efforts" 
http://goo.gl/mix79  

SEOmoz: "E-Commerce SEO: Making Product Pages 
into Great Content - Whiteboard Friday" 
http://goo.gl/SNEI  

Search Engine Watch: "Google Panda Update Tip: 
Remove Low-Quality Content" 
http://goo.gl/6hGGt  

 

http://goo.gl/mix79
http://goo.gl/SNEI
http://goo.gl/6hGGt


TEMĂ: DE ABONAT 

CopyBlogger - http://www.copyblogger.com/  

Web copywriter - http://www.webcopywriter.ro/  

Diacritica - http://diacritica.wordpress.com/  

Știi să scrii? - http://scri.ro/  

http://www.copyblogger.com/
http://www.webcopywriter.ro/
http://diacritica.wordpress.com/
http://scri.ro/


TEMĂ: DE APLICAT 

"I believe that everyone should write in 
public. Get a blog. Or use Squidoo or 
Tumblr or a microblogging site. Use an 
alias if you like. Turn off comments, 
certainly--you don't need more criticism, 
you need more writing."  

Seth GODIN: "Talker's block" 
http://goo.gl/qIgyv  

http://goo.gl/qIgyv


REVIEW:DESPRE CE 

A FOST PREZENTAREA? 

 Strategii - abordări generale; 

 Tehnici - lucruri specifice, uneori minore; 

 De făcut - Temă pentru acasă; 



MULTUMESC! 
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