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POMÔŽEME  VÁM  S  LEPŠÍMI
POZÍCIAMI

Chcete s nami spolupracovať? 
Kontaktujte nás na email: info@paniulice.sk



 
SEO  CHECKLIST

Získajte lepšie pozície

URL adresy a obsah prispôsobený pre jednoduchú analýzu a indexáciu vyhľadávacích
robotov. URL nikdy nemeniť - ak sa zmení URL, tak nezabúdať na redirekt!

SSL certifikát je MUST HAVE! Ak sa pred názvom vašej domény nenachádza https://
 máte problém

Rýchlosť načítania vaše webj stránky by mala byť nižšia ako 3 sekundy. Ak nechcete
prichádzať o potenciálnych zákazníkov stlačte ju pod 2 
 

Web musí vyzerať špičkovo na každom zariadení. Ideálnym riešením je 
responzívna webová stránka. 

Nezanedbávajte budovanie spätných odkazov. Linkbuilding stále žije! Nezabúdajte však
aj interné prelinkovanie v rámci webu

Vytvorte presvedčivý Title, Meta description, URL, pretože tie vás vo výsledkoch
vyhľadávania odlíšia od konkurencie

Skúmajte, čo trápi vašich používateľov, aby ste vedeli vytvoriť obsah, ktorý uspokojí ich
informačné potreby

Prieskumom kľúčových slov zistíte aké slová a frázy používatelia používajú, keď hľadajú
odpoveď na svoje otázky a problémy

Snažte sa inteligentne zakomponovať kľúčové slová do obsahu vašej stránky tak, aby
používateľovi priniesli odpovede / riešenie na daný problém

Nepodceňujte lokálne SEO. AK nemáte, vytvorte si profil na Google Moja Firma



Po prečítaní tohto checklistu ste si možno uvedomili, že
onlime marketing nie je iba SEO, PPC, COPYWRITING, WEB

DIZAJN, EMAILING...
 

Áno, je to tak
 

Online marketing je komplexný súbor aktivít, ktoré sa
navzámom dopĺňajú. Výsledkom týchto aktivít je dať používateľovi 

 čo najpresnejšiu odpoveď na jeho otázky a potreby.
 

A čo je tou odpoveďou? Je to vaša služba, vás produkt!
Ale, čo ak vašu službu / produkt používateľ nevie nájsť v
záplave iných odkazov vo výsledkoch vyhľadávania? Vaša

snaha príde nazmar a zarobí konkurencia.
 

Chcete to? 
My nie!

 
Nenechávajte zisky konkurencii. Pomôžeme vám získať

lepšie pozície.
 

NAKOPNEME VÁM BIZNIS! 
Kontaktujte nás na: info@paniulice.sk

NAKOPNEME VÁM BIZNIS!

BONUS


