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Keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás szó az angol Search Engine
Optimization (SEO) mozaik szóból ered.

A SEO az organikus forgalom növelésére alkalmas
vagyis érdeklődőket hoz az oldaladra.

Egy meglehetősen összetett dologról van szó, a
gyakorlatban azonban 3 fő tevékenységre osztható:

1.    Technikai SEO
2.    On-page SEO: tartalmi keresőoptimalizálás
3.    Off-page SEO: Linképítés
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A keresőoptimalizálás első és alap lépése a
kulcsszókutatás, amely hatással van minden
feladatra amit elvégzel annak érdekében, hogy
oldalad jó helyezést érjen el a Google keresőjében. 

Például ha megtalálod a tevékenységedhez
kapcsolódó azon kulcsszavakat, amelyekre az
érdeklődők a Google-ben rákeresnek, akkor
ezeknek a szavaknak a segítségével olyan
tartalmakat írhatsz, amelyek bár nem rövid idő
alatt, de képesek előrébb juttatni az oldaladat a
keresőben.

Sok egyéb seo-s lehetőség létezik még, amikkel
érdemes foglalkozni, de már akkor sokat teszel az
oldaladért, ha kulcsszavakkal ellátott tartalmakat
készítesz a weblapodra.
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1.    Seed (head, focus) kulcsszó:

Fő, általában 1 szóból vagy összetett szóból álló
kulcsszavak. Ezekkel sok esetben nehéz előre
kerülni, mert a konkurencia ezt már megtette és
ilyenkor már nem versenyre kelni.
Pl.: textil szalvéta

2.    Body kulcsszó:

Kisebb rájuk a keresés, de könnyebb velük előrébb
jutni.
Pl.: textil szalvéta gyermeknek

3.    Long tail kulcsszó:

3-5 tagú szó, amire kisebb a verseny, de jobb a
konverzió (a weboldal látógatója teljesít valamilyen
üzletileg fontos célt).
Kezdésként ezeket a szavakat érdemes megcélozni.
Pl: mosható textil szalvéta gyermeknek

 

A kulcsszavak több
csoportra oszthatók:

 

4
designin.hu



1.    Gondolod át, hogy milyen szavak jellemzőek a
tevékenységedre. Te mit írnál a keresőbe ha a témában
kutakodnál? Ötletelj és írd is le ezeket a szavakat!

2.    Google Suggest használata: amikor beírsz a
keresőbe egy szót, akkor az Enter megnyomása előtt
láthatod, hogy kilistáz a Google különféle szavakat. 
Javaslatokat ad, hogy mit nézz meg, mert mások is
ezeket a szavakat keresik. Ezeket is írd fel a listádra!

Hogyan keress
kulcsszavakat?
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5.    Nézd meg, hogy kik a vetélytársaid!

Léteznek elsődleges és másodlagos vetélytársak. 
Az elsődleges vetélytársak ugyanazt a szolgáltatást
nyújtják, mint Te, míg a másodlagos vetélytársaknak
ugyanaz a célcsoportja, mint Neked, de mást 
 nyújtanak. Mindkettőt vizsgáld meg.

Írd be a keresőbe a szolgáltatásod, terméked nevét
majd az eddig felírt kulcsszavaidat is és nézd meg,
hogy mely vetélytársaid jelennek meg az első 10 -20
találatban. Tekintsd át az oldalukat. Milyen az oldal?
Mik a termékek? 
A kategóriák általában összefogják az elsődleges
kulcsszavakat, így az is fontos, hogy látsz-e
kategóriákat? Vannak-e tudnivalók, tippek? 

Ebből is egy elég jó összképet kaphatsz a
konkurenciádról és arról, hogy milyen tartalmakat
lenne érdemes készítened.

Gondold át, hogy mi az, amire még kíváncsiak
lehetnek az érdeklődők, de mondjuk a
versenytársaidnál erről nem találtál egyáltalán vagy
megfelelő mennyiségben és minőségben
információt. 

 3.    Youtube: nézd meg, hogy az eddig felírt
szavaidra milyen javaslatokat ad a youtube
ugyanolyan formában, mint a Google Suggest.

4.    Fórumok: próbálj olyan fórumokat keresni, amik
a témáddal, szolgáltatásoddal kapcsolatosak és nézd
meg, hogy ezeken a felületeken mi foglalkoztatja az
embereket, mire kíváncsiak, milyen problémájukra
várnak megoldást.
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Egy kis kutatómunkával kaptál egy átfogó képet
arról, hogy milyen témákról kell tartalmakat írnod az
oldaladra.
 
A Google azt szereti, ha valaki ért ahhoz, amiről ír,
gyakorlatilag szakértője a témának és ezt értékeli a
rangsorolás során. Így most már Te is neki láthatsz
az írásnak.
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