
56 modalităţi facile
de optimizare a
website-ului, fără să
apelezi la o echipă
de experţi SEO
#6 ÎŢI VA PROPULSA WEBSITE-UL PRINTRE PRIMELE
PAGINI
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Optimizarea pe motoarele de căutare va rămâne mult timp
un aspect important în strategia de marketing digital a
afacerii. Optimizând într-un mod profesionist, vei putea
creşte semnificativ traficul website-ului şi implicit, vei
maximiza rentabilitatea investiţiei. 
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Iată câteva aspecte cruciale pentru lista de verificare a
optimizării pe motoarele de căutare!



1. Pentru a putea profita la maximum de fiecare punct de verificare, va trebui să
înţelegi elementele de bază. Descarcă ghidul SEO pentru începători şi vei afla
cu ce se mănâncă SEO, de la A la Z: https://optimpro.ro/ghid-seo/ .

Înainte de a trece la practică, va trebui să înţelegi teoria.

2.
Prin intermediul Google Search Console, un instrument util şi complet gratuit,
vei avea acces la o serie de funcţionalităţi utile și rapoarte pentru optimizarea
site-urilor web. Utilizând consola de căutare Google, vei putea afla ce
informaţii deţine motorul de căutare despre site-ul tău şi cum performează
acesta din perspectiva indexării. Ba chiar mai mult, vei primi constant
notificări legate de  erorile de indexare, dacă acestea există. Tot aici vei primi
recomandări cu posibilităţi de rezolvare a acestora.

Creează un cont pe Google Search Console şi fă conexiunea
acestuia cu website-ul.

3.
Pentru a putea fi la curent cu performanţa SEO a website-ului, va trebui să
creezi un cont de Google Analytics. Acest instrument îţi va oferi rapoarte şi
instrumente de analiză, care te vor ajuta în optimizarea pe motoarele de
căutare.

Creează un cont de Google Analytics, apoi fă conexiunea
acestuia cu website-ul.

https://optimpro.ro/ghid-seo/


Încă de la începutul călătoriei în lumea SEO, va trebui să te asiguri că website-ul
nu are nici o penalizare din partea Google. Dacă ai încălcat regulamentul
motorului de căutare, acesta îţi va oferi diferite sancţiuni sau penalizări. Dacă din
nefericire ai luat-o pe calea greşită, va trebui să rezolvi prima dată sancţiunile,
apoi vei putea continua cu restul listei. Pentru a descoperi penalizările, accesează
Google Search Console -> Acţiuni manuale (Manual Actions).

sunt compuse din cuvinte cheie scurte şi descriptive
cuvintele sunt despărţite prin cratime
 au o structură simplă şi uşor de înţeles
 utilizatorul îşi poate da seama despre ce se află pe pagina respectivă ,încă
de la citirea URL-ului.

Iată cum îţi poţi da seama dacă link-urile paginilor sunt bine structurate: 

4. Asigură-te că website-ul nu are penalizări Google!

5. Verifică structura URL a paginilor şi asigură-te că link-urile sunt
structurate conform practicilor SEO.



SSL-ul din URL-ul website-ului reprezintă unul dintre factorii de indexare pe
motoarele de căutare. Prin intermediul acestuia, vei asigura utilizatorii şi boţii
de indexare că paginile sunt securizate. Cel mai adesea, când SSL-ul a fost
bine instalat, lângă adresa URL a paginilor, vei putea vedea un lacăt verde.

Dacă în timpul indexării, Google se va confrunta cu erori, acest lucru
poate afecta clasificarea pe motoarele de căutare. Pentru a descoperi
astfel de erori şi pentru a le rezolva cât mai repede cu putinţă, asigură-te
că verifici constant ,,Raportul de acoperire” din Google Search Console.

6. Foloseşte SSL, securizează website-ul!

7. Descoperă erorile din consola de căutare prin verificarea 
 „Raportului de acoperire”.

8. Prin fişierul ,,Robots.txt” vei oferi motoarelor de căutare instrucțiuni cu privire
la modul de indexare a paginilor site-ului. Atenţie, o banală eroare în timpul
configurării fişierului poate afecta vizibilitatea și indexarea întregului website.

Verifică și optimizează fișierul robots.txt!

SSL



9. Dacă website-ul tău este construit în WordPress, verifică dacă setarea de
vizibilitate este bine configurată. Există posibilitatea ca anumite pluginuri să
împiedice motoarele de căutare să acceseze conținutul. Pentru a te asigura
că website-ul este indexat accesează Setări -> Citire -> Vizibilitate Motoare
Căutare (opţiunea nu trebuie să fie bifată). 

Verifică setările de vizibilitate WordPress!



Prin intermediul atributului nofollow, vei indica motoarelor de căutare că
hyperlinkul aferent comentariilor nu trebuie luat în considerare în timpul indexării.
Desigur, comentariile sunt extraordinar de utile, însă pentru a evita probabilitatea
ca website-ul să genereze legături cu alte website-uri care au o autoritate mică,
sau mai rău, care sunt considerate spam, toate linkurile de ieşire trebuie setate
ca fiind nofollow. Verifică această setare prin opţiunea INSPECT a browserului.

10. Asigură-te că linkurile aferente comentariilor sunt „nofollow”.

11.
O hartă XML este un fişier care afişează toate paginile
website-ului. Prin intermediul acesteia, motoarele de căutare
pot citi conţinutul website-ul într-un mod structurat. După ce
te-ai asigurat că harta a fost bine structurată, nu uita să o
încarci în Google Search Console.

Creează harta XML a website-ului şi nu uita să o
încarci în website!



12. Odată încărcată harta în consola de căutare, vei putea vedea pe parcurs dacă
apar erori de indexare. Verifică constant secţiunea de erori de indexare, căci
ai putea avea parte de surprize atunci când te aştepţi mai puţin.

Caută erori ale hărţilor website-ului în Google Search Console!

13. Cu ajutorul datelor structurate, poţi îmbunătăţi în mod radical modul în care
website-ul este afişat în rezultatele căutării Google. Deoarece pagina
principală este una dintre cele mai importante pagini din website, nu uita să
adaugi datele structurate. 

Defineşte următoarele scheme: organizație, afaceri locale (aplicabil la
afacerile cu un magazin fizic), persoană (în cazul blogurilor).

Adaugă datele structurate în pagina principală a website-ului!

14. Cu ajutorul instrumentului Google Structured Data Testing Tool, vei putea
verifica corectitudinea implementării datelor structurate din pagina principală,
cât şi din restul paginilor.

Testează datele structurate implementate!



15. Un meniu care foloseşte breadcrumbs arată locaţia utilizatorului
într-un website. 

Fun fact: în traducere liberă, breadcrumbs reprezintă firimituri.
Termenul provine din basmul Hansel şi Gretel, în care cei doi copii
îşi marcau cărarea cu firimituri, pentru a putea găsi drumul de
întoarcere. 

Acest tip de meniu este extraordinar de util în experienţa
utilizatorului, aşadar este bun şi pentru optimizarea pentru
motoarele de căutare. Dacă website-ul este construit în
WordPress, poţi implementa breadcrumbs cu plugin-ul Yoast.

Nu uita de breadcrumbs!

16. Adresele URL canonice sunt incredibil de utile în cazul conținutului
duplicat, deoarece acestea protejează informaţiile atunci când
alte site-uri web încearcă să reproducă conţinutul. Aplicând
adrese canonice, vei specifica motoarelor de căutare că website-
ul folosește informaţii autentice şi trebuie să se plaseze într-o
poziţie superioară faţă de alte website-uri care deţin acelaşi
conţinut.

Setează paginile cu adrese URL canonice!



17. Dacă website-ul are diferite versiuni lingvistice, este recomandat să utilizezi
atributul hreflang pentru a înştiinţa motoarele de căutare despre versiunile
multiple ale paginilor.

Site multilingvistic? Apelează la atributul hreflang!

18. 404 este un cod HTTP care indică faptul că browserul nu a putut comunica
cu serverul, aşadar utilizatorul nu poate accesa informaţia deoarece nu a fost
găsită în website. Cel mai adesea, acest lucru se întâmplă atunci când
utilizatorii scriu greşit anumiţi termeni în bara de căutare sau dacă o pagină a
fost ştearsă în trecut.

 Pentru a te asigura că utilizatorii rămân pe website chiar şi după afişarea
acestui cod, va trebui să oferi alternative. Creează un design memorabil,
amuzant sau util.

Nu neglija paginile 404!



1119.
Unul dintre cei mai importanţi factori de clasificare pe care îi ia în considerare
Google este viteza de încărcare a website-ului. Verifică în mod constant acest
criteriu şi asigură-te că le oferi utilizatorilor cea mai bună experienţă. Până la
urmă, nimănui nu îi place un website care se mişcă cu încetinitorul!

Oferă cea mai bună viteză de încărcare!

20.
O practică uzuală de îmbunătăţire a vitezei website-ului şi implicit, de
optimizare pe motoarele de căutare este comprimarea imaginilor, acolo unde
este posibil. Există sute de instrumente online care uşurează acest proces.
Trebuie doar să cauţi şi cu siguranţă vei găsi.

Comprimă imaginile din website!



21.
O modalitate de optimizare a logo-ului este redenumirea fişierului. Nu ajunge
ca acesta să fie redenumit doar ,,logo”! Adaugă şi numele afacerii, astfel, în
cazul nostru vom avea: ,,logo-optimpro.png”. Deoarece este vorba despre o
imagine, poţi adăuga şi o descriere alternativă, astfel încât motoarele de
căutare să poată citi mult mai uşor subiectul fişierului. 

Un favicon este un fişier cu o dimensiune redusă, care cel mai adesea este
afişat ca şi pictogramă lângă denumirea paginii din tab. Când vine vorba
despre încărcarea în website a acestuia, nu uita să adaugi un fişier
(recomandat logo) în format pătrat.

Optimizează logo-ul și favicon-ul website-ului!

22.
Când optimizezi titlurile paginilor ia în considerare adăugarea
cuvintelor cheie principale, astfel încât să ajuţi motoarele de căutare şi
utilizatorii să afle într-un mod facil despre ce este vorba în paginile
respective. 
Iată şi alte bune practici SEO legate de optimizarea titlului:

Optimizează titlurile paginilor!



Fiecare pagină trebuie să aibă un
atribut <title> unic şi reprezentativ.

Titlul trebuie să fie concret.

Se recomandă că titlurile să
aibă mai puţin de 60 de

caractere.

În procesul de optimizare a
titlurilor este inclusă şi pagina

principală.



23. Atenţie la metadescrieri! Acestea sunt afişate şi în rezultatele motoarelor de
căutare. Aşadar, trebuie să profiţi de ele în aşa fel încât să atragi utilizatorii,
obţinând astfel un trafic ridicat.

Optimizarea meta descrierilor

24.
Toţi ne-am căutat cel puţin o dată numele pe Google, nu este un secret. Însă
ai căutat şi numele afacerii? Ce se vorbeşte în lumea online despre aceasta?
Trebuie să te asiguri de reputaţia brandului înainte de trece la paşii următori.
Degeaba ai un website extraordinar de bine optimizat, dacă pe Internet
circulă doar zvonuri rele despre afacere.

Cercetează brandul pe Google!



25. Sitelinkurile sunt acele hyperlink-uri care apar în anumite rezultate ale căutării, sub link-ul principal. Acestea ajută
utilizatorii să cunoască paginile unui website şi să le acceseze mai uşor. Sitelinkurile bine optimizate pot creşte
rata de click şi implicit, pot aduce un trafic mai mare. Chiar dacă nu pot fi optimizate în mod direct, există câteva
metode prin care poţi influenţa afişarea acestora.

Optimizează sitelinkurile paginilor!



Asigură-te că website-ul apare într-o poziţie superioară pentru cuvintele
cheie care conţin numele brandului.
Creează o structură simplă a website-ului, astfel încât să nu cuprindă mai
mult de 3 nivele.
Meniul website-ului trebuie să reflecte structura simplă a acestuia. 
Include în pagina principală referinţe spre alte pagini importante din
website (precum pagina de servicii, blog sau contact).

Iată câteva sfaturi pe care le poţi pune în aplicare:



26.

Plasează listele în partea superioară a paginii. 
Adaugă un titlul <h2> sau <h3> deasupra tabelului sau listei. 
Nu uita să utilizezi etichete de tip <li> şi <ul> pentru structurarea listei.

Fragmentele principale sau featured snippets sunt structuri de text care apar
într-o poziţie superioară în rezultatele căutării, astfel încât să răspundă rapid
la întrebările utilizatorilor. Conţinutul afişat în fragment este extras din textul
paginii.

Google iubeşte listele, drept urmare le consideră utile în cadrul fragmentelor
principale. De exemplu, poţi căuta ,,reţetă cheesecake”, ,,Coca-Cola” sau ,,ce
este meta?”, iar motoarele de căutare îţi vor afişa fragmente de text, liste sau
chiar tabele care îţi vor răspunde la întrebări.

Iată câteva metode prin care poţi optimiza fragmentele principale: 

Optimizează paginile pentru featured snippets!



Eticheta H1 nu trebuie să fie la fel ca titlul paginii. 
Eticheta H1 trebuie să fie vizibilă pentru utilizatori.
Foloseşte o singură etichetă H1 pe pagină.

Prin folosirea etichetei H1, vei indica motoarelor de căutare subiectul principal al
paginilor. Optimizându-le în funcţie de cuvintele cheie dorite şi intenţia
utilizatorului, paginile vor câştiga un plus de vizibilitate. 

Iată câteva sfaturi pentru optimizarea etichetelor H1: 

1827. Verifică existenţa şi consistenţa etichetelor <H1>!

28.
Foloseşte etichetele de titlu doar dacă sunt necesare. Poţi evidenţia
anumite idei sau subtitluri cu bold sau italic. 
Utilizează titlurile pentru structurarea conţinutului. 
Foloseşte într-un mod inteligent titlurile secundare. Dacă informaţiile sunt
puţine, poţi utiliza doar <H1> şi <H2>.

Optimizează etichetele (H2, H3, etc)!



29. Făcând o cercetare amănunţită asupra cuvintelor cheie, vei putea ştii modul
în care vei optimiza conţinutul. Una dintre practicile SEO ne spune că în primul
paragraf din pagină trebuie incluse cuvintele cheie dorite. Astfel, Google va
putea ştii că pagina cuprinde subiectul legat de cuvintele cheie folosite.

Include în primul paragraf cuvintele cheie vizate!

30. Motoarele de căutare înţeleg textul mai bine (şi mai uşor) decât orice alt tip
de conţinut. Aşadar, încearcă să incluzi text pe toate paginile. O pagină
formată doar din imagini sau videoclipuri nu este SEO friendly.

Asigură-te că fiecare pagină are suficient conţinut de tip text!

31.
Google a introdus recent cele trei elemente (expertiză, autoritate şi
încredere) drept factori pentru clasificarea pe motoarele de căutare. Acest
lucru ne arată că website-urile care au o bună reputaţie în domeniu cu
siguranţă vor fi plasate într-o poziţie superioară. Însă ce poţi face? Asigură-te
că oferi mereu conţinut de calitate, educă utilizatorii cu privire la produs sau
serviciu şi pune experienţa acestora pe primul loc.

Redactează conţinutul astfel încât informaţiile să provină dintr-o
sursă de încredere, să reflecte autoritate şi încredere!



32. Optimizarea conţinutului nu înseamnă scrierea a câtorva paragrafe şi
adăugarea unei imagini. Pentru început, focusează-te pe experienţa
utilizatorului. Cum poţi structura conţinutul în aşa fel încât să fie uşor de citit?
Informaţiile sunt vizibile indiferent de dispozitivul de pe care vor fi accesate?
Asigură-te că te ocupi de toate acestea, iar motoarele de căutare cu
siguranţă vor lua în considerare noile modificări făcute.

Formatează conţinutul astfel încât să fie uşor de citit!

33.
După cum spuneam mai sus, motoarele de căutare înţeleg textul mai uşor
decât orice alt tip de conţinut. Aşadar, atunci când vine vorba despre imagini,
nu uita să te ocupi de trei aspecte principale: optimizarea denumirii fişierului
(foloseşte termeni cât mai descriptivi), optimizarea dimensiunii imaginilor (cu
cât imaginile sunt mai mici, cu atât mai mult vei ajuta website-ul la viteza de
încărcare) şi optimizarea textului alternativ (descrie în câteva cuvinte
imaginea).

Optimizează imaginile.



21Pentru o bună optimizare SEO, recomandăm includerea imaginilor în harta XML a
website-ului. O altă variantă este crearea unui sitemap dedicat pentru imagini.
După realizarea acestuia, nu uita să încarci fişierul în Google Search Console!

Include în sitemap imaginile folosite sau creează un sitemap
dedicat.

35. La fel ca în situaţia de mai sus, dacă utilizezi conţinut video, nu uita să îl
incluzi în harta XML principală sau cea dedicată. Apoi, ataşează noul
fişier creat în consola de căutare Google.

36. O situaţie des întâlnită în lumea SEO este optimizarea paginilor
principale, însă neglijarea paginilor de categorie. O astfel de pagină
trebuie tratată în acelaşi mod ca o pagină normală. Aşadar, optimizează
titlurile, conţinutul şi descrierile.

34.

Include videoclipurile utilizate în harta XML a website-ului.

Optimizează categoriile website-ului!



37. Conceptul este simplu: fă trimitere ori de câte ori ai ocazia la paginile
interne din website. De exemplu, dacă realizezi un articol în cadrul
blogului, poţi menţiona subiecte anterior abordate şi totodată poţi
adăuga hyperlink-uri care fac trimitere la paginile acestora. Google
prioritizează paginile din website care fac trimitere la cele mai multe
referinţe.

Fă referinţă la link-uri interne!

38. O altă metodă de optimizare a link-urilor o reprezintă referinţele externe.
Pe scurt, menţionează în articole sau alte pagini website-uri cu autoritate
din domeniu. Pe lângă faptul că vei ajuta boţii să indexeze mai uşor
conţinutul, vei putea oferi şi surse credibile utilizatorilor.

Menţionează alte website-uri cu autoritate din domeniu!

39. Cuvintele de tip longtail sunt acei termeni introduşi în consola de
căutare, care au mai mult de trei cuvinte cheie. Google iubeşte aceste
mici fraze şi nu este singurul. Mai mult de 70% din toate căutările de pe
Google reprezintă cuvinte cheie longtail.

Foloseşte în cadrul conținutului cuvinte cheie de tip ,,long-tail”!



40. Scopul final este cel de a realiza o listă complexă de cuvinte cheie folosite de
către utilizatori, care sunt legate de produsul sau serviciul oferit. Un
instrument extraordinar de util este ,,Instrumentul de cuvinte cheie Google”,
acesta oferind multiple funcționalități de cercetare şi analiză. 

După ce lista este completă, vei putea include cuvintele cheie în conţinut. Pe
lângă conţinut, recomandăm includerea acestora în titlurile paginilor, în URL,
etichetele H1, H2, H3 şi în descrierile alternative ale elementelor media.

Realizează o cercetare amănunţită asupra cuvintelor cheie!

41.
În limbajul SEO, menţiunile externe sunt denumite backlinks. Un backlink
este este un link de la un alt site web, care face trimitere la website-ul
tău. Procesul de obţinere a acestora este complex şi necesită multă
timp. Atenţie, cumpărarea acestora nu este cea mai bună soluţie! 

Algoritmii Google devin pe zi ce trece din ce în ce mai inteligenţi, astfel
că obţinerea peste noapte a zeci de backlinkuri poate părea o activitate
suspectă pentru motoarele de căutare, lucru care va duce la penalizarea
website-ului.

Obține menţiuni către website-ul tău de la surse cu
autoritate din domeniu.



Verifică periodic profilul de link-uri pentru a observa dacă există surse cu o
autoritate redusă care fac referire la website. Foloseşte Google Search
Console pentru o analiză amănunţită a acestora. Dacă descoperi astfel de
link-uri, nu ezita să iei măsuri! Poţi contacta proprietarii website-urilor
respective şi apoi să le soliciţi eliminarea link-urilor respective. Această
tactică nu se aplică în situaţia ta? Foloseşte Google Disallow!

Să spunem că ai o afacere locală în Braşov. Pentru a optimiza logo-ul şi
pentru SEO local vom oferi următoarele informaţii: 

<img src = ”www.exemplu.com/logo-firma-fictiva” alt = "Firma Fictivă,
Braşov, România">

42. Elimină link-urile necorespunzătoare!

43. Include în textul alternativ al logo-ului locaţia fizică a afacerii!



44.
Atunci când vine vorba despre optimizarea locală pentru motoarele de
căutare aceste trei elemente sunt extrem de importante. Orice indiciu despre
afacerea locală poate fi mai mult decât utilă.

Astfel, asigură-te că ai inclus informaţiile corecte pe toate paginile din
website. Atunci când redactezi adresa, asigură-te că informaţiile livrate sunt
complete şi sunt disponibile în format text, nu imagine.

Adaugă numele afacerii, adresa şi numărul de telefon pe
toate paginile din website!

45. Cele trei elemente de mai sus formează acronimul NAP (nume, adresa şi
telefon). Consistenţa NAP este importantă pentru o indexare facilă de
către motoarele de căutare. Prin urmare, modul de prezentare a acestor
informaţii trebuie să coincidă cu structura tuturor secţiunilor în care au
mai fost introduse (Facebook, Google My Business, LinkedIn, etc.).

Consistenţa NAP

46. Nu uita să introduci în pagina de contact o secţiune care să conţină o
hartă Google. După cum spuneam mai sus, în pagina de contact, este
vital ca numele companiei, adresa şi telefonul să fie disponibile în format
text.

Adaugă o hartă Google în pagina de contact!



48.
Bing Places for Business
Directoare locale
Facebook Business Page
Yelp
Foursquare for Business

Pe lângă Google My Business, există multe alte directoare în care poţi
înregistra afacerea. Iată câteva sugestii de directoare:

49. Prin intermediul recenziilor (autentice) poţi oferi un plus de vizibilitate
afacerilor locale. Încurajează utilizatorii să posteze recenzii pe diferite
platforme (mai ales pe Google My Business). Pentru a încuraja acest
lucru, poţi oferi un anumit discount la plasarea următoarei comenzi. Nu
uita să răspunzi la acestea, indiferent dacă sunt recenzii bune sau rele.

47. Dacă doreşti ca locaţia afacerii să apară în Google Maps, atunci crearea
unui cont pe Google My Business este mai mult decât necesară.

Creează un cont pe Google My Business.

Înregistrează website-ul în directoare relevante!

Încurajează clienţii să lase recenzii! Nu uita să le răspunzi!



50. Încurajează website-urile presei locale să facă referire la afacerea ta! Orice
menţiune care trimite la website, va fi un plus pentru SEO local.

Menţiuni ale presei locale

51. Cu ajutorul instrumentului gratuit Google Mobile Friendly vei putea
verifica dacă website-ul afacerii este afişat într-un mod corect pe
dispozitivele mobile. Dacă sunt probleme legate de vizibilitatea
fonturilor sau a anumitor secţiuni din temă, vei primi o notificare unde se
va indica problema.

Testează website-ul cu Google Mobile Friendly!

52.

Google Pagespeed 
Insights Google Mobile Speed Test 
GTMetrix

Viteza de încărcare a website-ului este un criteriu extrem de important,
mai ales în cazul dispozitivelor mobile (sursa principală de trafic din
ultimii ani). Obiectivul principal este de a obţine o viteză mai mică de trei
secunde. Iată câteva instrumente utile: 

Verifică viteza de încărcare a website-ului (pe mobil).



Pe lângă viteză, trebuie verificată experienţa utilizatorului şi interfaţa. Nu are
rost să spunem că degeaba un website se încarcă rapid dacă există probleme
de accesare, precum textul mult prea mic sau existenţa unor butoane greu de
accesat. Un instrument util pentru optimizarea acestui aspect este Google
Chrome Developer Tools.

Google sancţionează website-urile care abuzează de popup-uri. Ce înseamnă
acest lucru? Dacă website-ul foloseşte în exces aceste elemente, va fi
clasificat într-o poziţie inferioară. 

Pentru început, verifică dacă website-ul utilizează ferestre de tip pop-up.
Atenţie, dacă doreşti să incluzi şi reclame, asigură-te că dispui de suficient
conţinut pentru a alege această opţiune.

53. Testează website-ul în funcţie de diferite rezoluţii.

54. Elimină pop-up-urile excesive!



55.
Plasează butoanele care îndeamnă la efectuarea unei acţiuni într-o secţiune
vizibilă şi uşor accesibilă. Poţi folosi o culoare care iese în evidenţă, precum
roşu sau verde. Şi cel mai important, verifică funcţionalitatea acestora.
Uneori, poţi omite adăugarea hyperlink-urilor în cadrul anumitor butoane.

Asigură-te că butoanele din website sunt accesibile şi
vizibile!

56. Acronimul AMP provine de la Accelerated Mobile Pages, care reprezintă
un nou mod de a construi pagini compatibile cu dispozitivele mobile.
Avantajul acestora este încărcarea mult mai rapidă în comparație cu
paginile clasice. Google preferă paginile construite în format AMP, mai
ales în cazul fragmentelor structurate.

Foloseşte AMP în construirea temei!



Parcurgând fiecare punct din listă te vei asigura că ai acoperit toate
segmentele SEO: de la optimizarea de bază, până la construirea link-
urilor. Odată implementate, vei putea ştii că website-ul este bine
optimizat, iar acest lucru va duce la o poziţie superioară în clasamentul
motoarelor de căutare. 

Dacă doreşti mai multe sfaturi legate de implementare sau ai nevoie de
ajutor, nu ezita să ne contactezi. Echipa noastră îţi va răspunde cât mai
repede posibil.
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