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ordonate dupi nume, autor, categorii etc. Spre exemplu,
Yahoo se deschide asemeni unui director menlinut manual,
organizat pe categorii. Unele probleme intdmpinate la
fiecare clutare pe internet sunt referitoare la Calitatea
conlinutului gi Duplicate Host.

a. Calitateaconfinutului

Existl multe probleme grave legate de calitatea conli-
nutului pe paginile web. Internetul este plin de informalii,
de slabd calitate, de neincredere gi conlinuturi contra-
dictorii. O abordare rezonabili as upra informaliilor care
indicl un conlinut de calitate ar presupune ci fiecare
document face parte dintr-o coleclie tehnici, oficiali gi

exactd, proiectatl pentru un anume context.

b. Duplicate Hosts

Motoarele de ciutare Web incearcl si evite accesarea
cu crawleri si indexarea pentru pagini duplicate, deoa-
rece nu adaugit noi informatii la rezultatele cdutirii gi

amesteci rezultatele. Problema identif,cirii duplicatelor
in setul de pagini accesate cu crawleri este bine studi-
ati. Prin configurareagazdeTot duplicate, pofi preveni
mecanismul motorului de ciutare prin repetarea ciutirii
minufioase pe o gazdi canonici care se afli pe servere
oglindl.
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2. Ce este SEO?

in contextul cregterii de neimaginat, de acum cdliva ani, a
concurenlei pe internet, prezeqa in primele rczultate ale clu-
tlrilor de pe Google a devenit din ce in ce mai dificili. Daci
ai avut orice contapt cu domeniul SEO, atunci realizezi c|t de

adevdrati este aceaste af,rmafie. Mai mult, pe parcursul ultimilor
ani am vizut cum Google a instituit modificiri drastice asupra

algoritmilor sii. Aceste schimbiri au creat o confuzie catastrofali
in rdndul specialigtilor SEO, deoarece modul de funclionare din
prezerLt este cu totul diferit fa16 de ceea ce se petrecea in urmi
cu ciliva ani. Prin urmare, pentru a gestiona harta incurcati pe

care Google a lesut-o, este importanta infelegerea fundamentelor
mecanismului de fu nclionare.

Daciar fi sd facem o definitie succinti a SEO, aceasta ar suna

in fe1ul urmitor:
SEO este arta 9i gtiinla de a ajunge in primele rezultatele ale

c[utirilor organice de pe Google.
SEO = CRE$TERE

SEO este inrdddcinat infilozofia cregterii. Pebaza creEterii,

SEO consti in capacitatea de a proiecta gi urma un proces in care

fiecare pas mic compune un rezultat mare. Secretul reiese din
capacitatea de a previziona gi de a rdmAne consecvent, care este

mai ugor de zis decAt de fdcut. Kevin Lee, CEO la Didit, numegte
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iil$lfenomen ,,marketing compus". Cresterea online gi SEO se

fmazi pe gAndirea holistice. in plus fald de suspeclii obignuifi,
flllalfi cercetarea cuvintelor cheie, construirea link-urilor gi

4timizarea metatag, cartea E-Advertising introduce o abordare

fullstica a procesului de oblinere a vizibilitelii online.
ftfu$i, inainte de a intra in detaliile SEO, cel mai bine este si

ilrtoagem de unde pleaci planificarea unei astfel de strategii.

6 De unde pleaci o strategie SEO?

Totul pleaca de la destinayie sau obiective.

Asemeni antrenamentului din cadrul unei sili de for1i,
0strategie SEO nu poate fi realizatd firi obiective. Te pre-
gategti pentru un maraton sau sprint? Vrei si arali mai
bine la plaji sau pur gi simplu sd f,i mai sinitos? Vrei si
domini Google pentru un,,yentilator industrial" sau pentru

,alimente ecologice pentru copii"?
SEO ifi spune cum poli fi in primele rezultate ale cau-

tirilor de pe Google, dar nu i1i poate comunica obiectivele
campaniei tale vis-a-vis de clienlii potenfiali.

De aceea, pentru a reugi in SEO, este necesare delinerea
unei viziuni clare asupra vinzarilor estimate, plecAnd de
la nevoile clienfilor. Acegtia vor parcurge o serie de pagi:

clutarea dupi cuvintele cheie, sosirea pe site-ul tiu, decizia
de achizilie a produsului/serviciului, abia apoi avAnd loc
vinzarea concretl.
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a. Definegte-fi clar benefiiciile afacerii (business value
proposition)

in acest subcapitol, vom abordabeneficiile afacerii tale.

Ce vinde afacerea ta? Cine trea produsele tale ;i de ce?

in acest subcapitol va fi necesar sI fii foarte atent
pentru a nota beneflciile cheie ale afacerii tale. Succint,

este necesar sd te gdndeqti la o declaralie clari cu pri-
vire la piala-fintl pentru un anumit produs, respectiv
beneficiile-principale a1e acestuia gi pretul produsului.

Spre exemplu, o cofetirie coace prijituri delicioase pe

care oamenii doresc si le mdnAnce; o spdlitorie chimici
curali. hainele murdare ale oamenilor, iar un asigurator

auto oferd servicii de asigurare autoturismelor. Mai jos,

reglsegti citeva exemple, cu link-urile site-urilor de pre-
zentare aferente:

. Pentru un atelier de reparalii ceasuri din New York, cum

ar fi Ron Gordon Watch Repair (http://www.rotgor-
donwatches.com), declaralia clard a valorii afacerii este

oferirea de servicii de reparalii ceasuri pentru persoanele

care locuiesc sau lucreazl in Manhatlan, care doresc si
igi repare rapid gi uqor ceasurile luxoase pe care le delin
(Tag Heuer, Breitling, Hamilton).

' Pentru o companie industriall producitoare de ventila-
toare, Fans Direct (http: //wnv.industrialfansdirect.com),
declarafia clar6.a valorii afacerii este oferirea de venti-
latoare industriale de inalti calitate destinate mediilor
dure, cum ar fifabrici sau ferme.

. Pentru o agenlie de credite ipotecare din San Francisco,

declarafia clard avalorii afacerii este ajutorarea oamenilor
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se obline cit mai ufor gi rapid credite ipotecare ieftine.
Un exemplu al site-ului lor este http://wtr'tr.san-francis-
co-mortgage-broker.com.

,,Vrem sd;tim ce cautd clieng.ii no;tri, care suntvalorile
qcestora ;i cum putem rdspunde nevoilor lor. Nu este
vorba de Big Data; estevorba de convertirea informaliilor
in adevdr."

Gayle Fuguitl, CEO/President - Advertising
Research Foundation

Asemeni exemplelor de mai sus, pentru orice afacere,
declaraf ia clard. a valorii afacerii este foarte importanti
pentru potenfialul client, intrucAt poate rispunde 1a intre-
birile - Ce vor? gi Ce ai?

b. Segmenteazd clienlii fintd ai afacerii tale

Din moment ce declaragia clara avalorii afacerii tale
poate descrie in mod explicit relalia dintre ceea ce este
oferit gi ceea ce se doregte, acum este necesar si mergi
mai in detaliu, mai exact sI segmentezi clienlii linti in
grupuri bine definite.

Spre exemplu,in cazul celor de Ia Ron Gordon Watch
Repair, segmentul lor lintd poate cuprinde:

. Persoanele angajate la birourile din Manhattafl care
cauti sd isi repare ceasurile rapid gi convenabil in
decursul pauzelor de prdnz.

. Rezidenlii din Manhafian care delin mirci de ceasuri
de lux, cum ar fi Tag Heuer, Breitling sau Hamilton
afla1i in ciutarea de reparatii puse in practici de expe4i.
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in mod similar, o agenlie imobiliarl pentru persoane
juridice iEi poate segmenta clienlii in funcfie de spaliul

necesar, birouri sau tipul activitdfii desflgurate. Mai mult
decAt atAt, poate exista o segmentare in func1ie de cei

care cautd si inchirieze versus cei care vor se cumpere.

,,Clienfii tdi nu sunt ca tine. Ace;tia nu aratd ca tine, nu

gdndesc ca tine, nu fac acelea;i lucruri ca ;i tine ;i nu au

acelea;i a;teptdri ;i presupuneri. Dacd ar fi ca tine, ace;tia

nu ar mai fi clien;ii tdi, ace;tia ar reprezenta concurenlo ta."

Mike Kuniavsky, autor - Observing the User Experi-
ence,2nd Edition

Astfel, pofi incerca si vezi clienlii ca pe ni$te grupuri
speciflce cu nevoi specifice, mai degrabd decit un grup

larg. Ulterior, poli incepe si te gAndegti la modul in care

aceqtia ar puteautiliza anumite cuvinte cheie, pentru a

ciuta pe Google, in vederea satisfacerii propriilor nevoi.

c. Stabilirea obiectivelor de marketing

Ulterior pagilor aferenli definirii declaraliei clare a

afacerii tale, respectiv segmentarea clienlilor, este timpul
s[ te gAndegti la cAteva obiective bine definite pentru
site-ul tiu. Pentru cele mai multe afaceri, un obiectiv bun
este acela de a obline o inregistrare f adresd de e-mall f
solicitare pentru o consultanli oferiti gratis.

Spre exemplu, un site al unei agenlii imobiliare gi-ar

putea propune ca vizitatorii site-ului sd le transmiti
mesaje despre nevoile lor imobiliare, respectiv inregistra-

rea acestora pe site in vederea primirii unei consultanle
din partea unui consultant imobiliar. Similar, un site
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al unui avocat specializat pe divorl si-ar propune ca

potenlialul vizitator al site-ului si il poatd contacta pdn
intermediul numerului de telefon expus pe site, iar ateli-
erul de reparat ceasuri de pe Manhattan sI poati discuta
prin intermediul e-mail-urilor cu clienlii.

Pentru majoritatea companiilor, obiectivele de mar-
keting online pornesc de la inregistrarea potenfialilor
clienfi pentru suport gratuit, pentru solicitarea descirci-
rii unui soft sau a unei cirli, o achizilie sau o tranzacfie

- precum cumpdrarea unei cutii de bomboane din cadrul
magazinului online. Un site bine construit va conduce
clienfii cetre un prim pas uEor de vizualizat. Mai jos
regisegti un screenshot de la http://www.reversemort-
gage.org, unul din site-urile de top din ciutirile Google
pentru cuvAntul cheie ,,reyerse mortgage", care cuprinde
scopul deflnit in mod clar.
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Figura r Screenshot Reverse Mortgages

Reversemortgage.org;tie ce vrea: in primul rAnd
si fie prezent in topul rezultatelor de pe Google, uti-
lizdnd cuvintele cheie ,,reverse mortgage", in al doilea
rAnd, oblinerea click-ului pe link gi in al treilea r0nd,
transformar ea vizitatorului in potenlial client, primind
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informaliile de contact necesare (nume, adresi e-mail,

numir de telefon).

in mod simplist, obiectivele urmdrite ar putea fi
urmitoarele:

. O pozilie c6t mai superioari in rezultatele cdutdrilor

de pe Google in funclie de anumite cuvinte cheie (in

cazul de fa!i, ,,reverse mortgage");
. Accesarea link-ului din urma cdutdrilor;
. Odati ajuns pe site, vizitatorul trebuie determinat sd

facdurmdtorul pas (in cazul de fa1d, gasirea unui cre-

ditor oferind infomalii specifice, astfel incdt si poatd

fl contactat ulterior de citre personalul devinziri);
. Pistrarea leglturii cu acegtia prin e-mail sau telefon

pentru a incepe procesul vdnzirii.

Acum e timpul si te uifi lapagina afacerii tale, din
punct de vedere al unui uttlizator al motorului de ciu-
tare Google. Rispunde la o intrebare abordatd in urma

unei clutdri? Este primul pas sau primul obiectiv uqor

de vdzut? Nu trebuie si-i faci pe clienli sI gindeascil
Nu trebuie sl-i faci pe clienli sI vAneze obiective,

pentru cd ei se vor retrage inapoi la ciutdri;i vor ajunge

la concurenla ta.

Ce este SEO?

inainte de a incepe aprofundarea domeniului SEO, este

necesari inlelegerea fundamentelor sale. Aceste fundamente

includ nomenclatura industriei, informalii istorice despre

domeniul SEO qi principiile debazd implicate in ierarhi-
zarearezultatelor din prezerft. Dacd ai deja o inlelegere


