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Alege cuvintele-cheie potrivite
pentru niga ta

Pentru un website de succes, confinutul grozav este esenfial,
dar dacd scrii postiri despre subiecte pe care nu le cautd nimeni
nu vei obline niciodati trafic real de la motoarele de ciutare.

De aceea, o strategie inteligenti de optimizare pentru
motoarele de ciutare incepe cu alegerea celor mai bune
cuvinte-cheie - n-are niciun sens si fii pe prima pagind pen_
tru un termen de cdutare pe care nu-l folosegte nimeni.

Sintagmele bune care confin cuvinte-cheie au doui ca_
litili esenliale:

L. Numdr semnificativ de cdutdri lunare

[mult trafic de pe motoarele de ciutareJ

2. Competilie scdzutd

(nu atAt de multe rezultate existente ale cdutirii pen-
tru termeni incAt si fie dificil - sau imposibil _ sd se
claseze sus pe baza termenuluiJ

Mulgi se chinuie si obgind trafic pentru propriul site
pentru cI nu ;i-au cdutat corect cuvintele-cheie. in schimb,
ei merg pur gi simplu pe ghicit.

Iatd un exemplu despre cum te poate induce in eroare
si mergi pe ghicit.
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Si luim aceste trei sintagme care conlin cuvinte-cheie:

cooking.

cooking games--

cooking recipes*r*

Tofi sunt termeni populari de cdutare, dar cel cu volu-

mul cel mai mare de clutiri e folosit de peste $aisprezece
ori mai mulli oameni in fiecare luni decAt urmitorul cel mai

popular.

Care este?

Nu gtiu tu ce plrere ai, insi presupunerea mea ar fi

,,cooking".

Dar iati care sunt cifrele reale ale celor care caute lunar
pe Google fiecare termen, in momentul in care scriu:

cooking 135 000

cooking recipes 49 500

cooking games 2 240 000

De aceea e important sI aloci timp ciutirii de cuvinte-

cheie - adesea e greu sd intuiegti care sunt cei mai populari

termeni de ciutare. Sb intuie;ti gre;it inseamni ci pierzi

timp gi energie lintind cuvinte-cheie cu un volum mic de

ciutare, deci care nu-!i aduc niciodatl mul;i vizitatori, chiar

daci te clasezi sus pe baza lor.

n Getit 1n. tr.1

** 
Jocuri cu gitit (n. tr.)

*** Repete de gatit (n. tr,)
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lnstrumentul tiu secret pentru cuvinte-cheie

Existi cAteva instrumente de ciutare a cuvintelor-cheie, dar
cel mai precis gi mai u;or de folosit este Google Keyword
Planner (Planificatorul de cuvinte-cheie de la Google).

Important: Se poate sI fi vizut ghiduri depigite care re-.
comandi un instrument diferit, numit Google AdWords
Keyword Tool finstrumentul pentru cuvinte,cheie al AdWordsJ.
Keyword Planner (Planificatorul de cuvinte-cheieJ inlocuieg-
te AdWords Tool, care nu mai e disponibil.

Keyword Planner este un instrument gratui! proiectat
si-i ajute pe agenlii de publicitate si aleagi cuvinte-cheie
cAnd cumpiri anunfuri pe AdSense, releaua de publicitate
a Google. Pofi si folose;ti;i tu informalia respectivi pentru
a descoperi cele mai bune cuvinte-cheie de lintit in niga ta.
Nu doar cuvintele-cheie pe care crezi ci le folosesc oamenii,
ci gi cele pe care chiar Ie folosesc.

G5segti Keyword Planner @anificatorul de cuvinte-cheie) la:

dplenger

tttttps://aaworOs. l
Pentru ci Google Keyword Planner e disponibil doar

pentru utilizatorii inregistrali, pentru a-l folosi va trebui sd
creezi un cont pe AdWords. E gratuit, gi poli sd folose;ti ace-
la;i cont pe care poate il ai deja pentru alte servicii Google,
precum Gmail sau AdSense. Nu trebuie si ;i organizezi o
campanie publicitari pentru a folosi planificatorul.

Pentru a afla mai multe despre crearea unui cont pe
AdWords, aruncd o privire la acest link:

h$u/&sp gg5-4
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Folosirea Keyword Planner (Planificatorul
de cuvinte-cheie)

CAnd deschizi Keyword Plannel vezi un ecran cu o serie de

alegeri. Alege opliunea Search for a new keyword and ad

group idea (CAutali cuvinte-cheie noi folosind o expresie, un

site sau o categorieJ, apoi tasteazi cuvintele-cheie pe care

vrei si le verifici, in c5sula numitS Your product or service

[Produsul sau serviciul dvs.J.

(CIutaPi noi cuvinte-cheie gi addugali idei de grupuri

Introduceli unul sau mai multe dintre urmitoarele:

Produsul sau serviciul dvs.

cookingJ

Pe pagind existi multe alte opliuni, dar trebuie sd mo-

difici una singurd. Apasi pe panoul care spune Keyword

Option (Opfiune pentru cuvinte-cheie),
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fOpliune pentru cuvinte-cheie

Afigafi ideile care au o legdturi general5

Ascundefi cuvintele-cheie din contul meu

Ascundefi cuvintele-cheie din planul meu

Include/Exctude)

Apoi pune pe ON (ACTIVJ Only ideas closely related to
my search term (Afigafi doar ideile care au o legiturd directd
cu termenii mei de ciutare).



Marketing pe refelele
de socializare pentru SEO

Nu cu mult timp in urmi, SEO gi marketingul pe relelele
socializare erau aspecte diferite. Ideea era ca SEO sd a
vizitatori, gi marketingul pe relelele de socializare si-i
si se tot intoarcd.

Zilele acestea, cele doud se intrepltrund" Google gi al
motoare de cdutare folosesc din ce in ce mai mult sem
sociale pozitive ca factor major in clasare.

Problema cu relelele de socializare e cd pot sd devi
rapid un consumator uriag de timp. Asta in parte pentru
e ugor sd fii distras de uitatul la pisici hilar de morocrnoa
sau la destinafii de cdlitorie de vis, gi in parte pentru
dacd urmiregti sfatul-standard, simfi cd trebuie si fii pt
tot in acelagi timp.

Nu doar cd te va coplegi, dar e fizic imposibil sI
descurci bine, gi mai presus de toate nu e necesar.

In schimb, alege una-dou5 refele care-fi plac;i conce
treazd-te pe acelea. Vei parcurge distanle mult mai ma
prin concentrarea eforturilor tale pe o relea care_fi pla
mai degrabd decat s5 simfi ci trebuie sd fii activ pe toate.

Refelele de socializare din punct de vedere
al sEo
in momentul in care scri4 Google afi;eazd peste 3,L miliarde
pagini pentru sintagma,,social media,, [refea de socializare
14 miliarde pentru,,tvvitter,, gi 19 miliarde pentru,,facebook,,.
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Daq, aproape tot acel confinut este menit si atragh pu-

blic pentru pagina ta de Facebook sau contul de Twitter.
Mult mai pulin din acesta acoperd aducerea vizitatorilor
de pe relelele de socializare pe site-ul tiu.

Iatd un ghid folositor pentru a face exact asta - ponturi
pe care ar trebui si le folosegti pe fiecare relea de socializa-
re pe care egti.

Folosegte o poze de profil personalizatfi
Niciodatd nu folosi avatarul-standard. E neprietenoasd gi ili
face contul sd pard fals sau spam. Chiar dacd reprezinfi o

companie, e mai bine si folosegti un portret decAt un logo
sau un avatar capozd de profil - oamenilor le place sd vadi
cu cine au de-a face.

Adaugi-fi adresa web la profil
ln cele mai multe cazuri, ar trebui sd pui un link citre pagi-

na ta de start, dar dacd e loc, ar trebui sd pui linkuri direct
citre pagini-cheie de pe site-ul tiu. Asiguri-te ci linkurile
lunclioneazd - e ceva prea important ca si rigti sd se stre-
(:oare o greqeald de tastare.

Determind utilizatorii sd-si doreasci sA-ti
viziteze site-ul
(le este scris in textul din biografia ta sau prezentarea ta
t.ste important. F5-l scurt, puternic gi di cel pulin un motiv

l)cntru care cineva ar trebui si-!i viziteze website-ul - ar
putea si nu fie atAt de evident pe cAt crezi pentru cineva
('are n-a auzit niciodati de tine.
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Nu fii tentat si cumperi urmiritori pe Twitter
sau fani ca si faci cifrele s5,,arate bine"
Nu vei obline nicio interacliune -vizite, venituri sau al
va - de pe urma acestor conturi. Mai important, tn s

Facebook.si Twitter combat acest tip de cont spam.

Nu publica doar despre tine
Pentru utilizatori e neplicut si le trimili actualiziri d

despre cea mai recenti postare a ta de pe blog sau qtiri
tivante" de la companie. incearcb sI distribui linkuri de

allii ti, unde pofi, si te aldturi conversafiilor. Odatd ce !i
atras un public atent, loial, vei descoperi ci atunci cAnd
publici propriile linkuri vei obgine mai multe accesiri.

Verifi ci regulat comentariile
Nu dI bine dacd intrebirile care !i se adreseazl sunt
ftrd rdspuns.

Fii plEcut, politicos gi de ajutor tot timpul
Chiar daci cealalti persoani pare incredibil de ingrozitoa
sau de ciudat5, trebuie si te menfii prietenos gi profesi
nist. line minte, rispunsul tiu ar putea sI rimAni online
lungi perioadS.

Verificd de doui oriinainte si publici
Pe lAngl verificarea ortografiei ;i gramaticii, cauti i
suri ascunse. FirI limbajul trupului sau indicalii faciale in
sofitoare, ai putea si postezi accidental ceva care ar putea

citit cu (sau ffir5) un strat de sarcasm sau ironie care nu
fost (sau a fost) intenfionat.
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Fii interesant
lnainte si publici ceva, intreabi-te de ce ar vrea urmiritorii
mei pe Twitter sI gtie asta? DacI nu glsegti niciun motiv
renun!5la asta sau schimb-o.

Nu-1i fie teami si republici cel mai bun
continut al tiu
Nu toati lumea igi verifici toati ziua buni-ziua conturile de

Facebook, Twitter sau Google+, ata cd redistribuie-fi cele

mai populare postiri. Cititorii mai vechi se poate sd le fi ra-
tat Si cititorii mai noi nu au ajuns si le vad5. Evident, nu
trebuie sd exagerezi, dar nu strici s5-;i pistrezi vizibile
,,cele mai bune hituri".

Mai presus de toate, line minte ci pentru scopurile
SEO, ideea nu e si fii popular pe Facebooh ci si pari popular
pe Facebook. E o distinclie subtili, care i;i va imbundtigi
eforturile de SEO in timp ce-!i va economisi ore de lucru.

Cu alte cuvinte, line minte ci din perspectiva SEO qi

atragerii de trafic, ideea nu e atAt de mult si dezvolfi paginile
de Facebook, cAt si oferi o rampi de lansare pentru vizita-
rea site-ului tdu.
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