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wiek domeny Oficjalnie według zespołu Google sam wiek domeny
nie wpływa na jej pozycjonowanie, jednak wiele osób
z branży się z tym nie zgadza. Na pewno wpływ na
pozycję w Google ma to, co przez ten czas można
stworzyć na danej domenie.

termin wygaśnięcia domeny Na jaki czas domena jest opłacona - im dłużej (np. kilka
lat z góry), tym większe zaufanie ma u Google.

TLD 
Top-Level Domain, czyli domena
najwyższego poziomu

Chodzi o końcówkę domeny, np. com.pl.
- krajowe (ccTLD, czyli country code TLD) określają kraj 
- funkcjonalne (gTLD, czyli generic TLD), np. .org, .biz,
.info
Może być kuszące, aby korzystać z domen gTLD, żeby
nadać domenie oryginalnego wyglądu i przypisać ją
do konkretnej branży, jednak doświadczenie pokazuje,
że takie domeny jest trudniej wypozycjonować.

status WhoIs WhoIs to narzędzie do sprawdzania gdzie i przez kogo
została zarejestrowana domena (choć oczywiście nie
jest podane nasze imię i nazwisko ze względu na
ochronę danych osobowych, ale już nazwa hostingu
i IP tak).
Google zwraca uwagę czy nasz status WhoIs jest
prywatny lub publiczny - jeśli jest prywatny to
ogranicza to zaufanie Google'a do nas, bo sugeruje,
że mamy coś do ukrycia (aby osiągnąć prywatny status
WhoIs należy to zgłosić do rejestratora domeny).
Patrzy też czy właściciel domeny nie ma statusu
spamera lub innego negatywnego, gdyż ma to wpływ
na inne domeny zarejestrowane przez tę osobę.
Można więc powiedzieć, że WhoIs to dwa czynniki
rankingowe, które mają wpływ na pozycjonowanie
naszej witryny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/.org
https://pl.wikipedia.org/wiki/.biz
https://pl.wikipedia.org/wiki/.info
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słowo kluczowe w domenie np. kurslepieniapierogow.pl
Oficjalnie zespół Google zaprzecza, że słowo kluczowe
w domenie ma wpływ na pozycjonowanie. Dużo lepiej
i bardziej wiarygodnie wygląda nazwa oryginalna
domeny, np. z nazwą firmy albo bloga.

historia domeny Ten czynnik dotyczy głównie domen, które zostały
bezpośrednio od kogoś odkupione lub poprzedni
właściciel domeny przestał ją opłacać, w efekcie
domena wygasła i była ponownie wolna do zajęcia.
Chodzi o to, że nie chcemy przejąć domeny, która
może mieć już jakąś historię w oczach Google,
szczególnie wątpliwą - np. prowadzą do niej linki
ze słabych źródeł lub z zainfekowanych stron
internetowych zza granicy. Wypozycjonowanie takiej
domeny na nowo może być trudne i często lepiej
wybrać inną, świeżą domenę, niż z tym walczyć,
bo efekty działań nie są gwarantowane.

słowo kluczowe w subdomenie np. kurslepieniapierogow.kuchniababci.pl
Eksperci SEO potwierdzająca, że słowo kluczowe
w subdomenie może mieć pozytywny wpływ
na pozycjonowanie. Na tym przykładzie frazą kluczową
występującą w subdomenie jest oczywiście "kurs
lepienia pierogów", a domeną jest kuchniababci.pl

Strona firmowa typu wizytówka jest
bardzo trudna do wypozycjonowania,

gdyż nie posiada się treści, które
Googleboty mogłyby skanować.

Dlatego tak ważne jest regularne
prowadzenie bloga firmowego!


