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Wybrane czynniki rankingowe Google

Wiek domeny Zespół Google oficjalnie potwierdza, że wiek domeny
nie wpływa na pozycję w Google, jednak możliwości
domeny jakie w tym czasie można osiągnąć (np. ilość
wartościowych treści, backlinków itp.) zdecydowanie
pomaga w osiągnięciu wysokiej pozycji.

Ważna jest zarówno ich trafność, konkurencja oraz
miesięczna ilość wyszukań, ale także to gdzie i jak
często dane słowo lub fraza pojawiają się treści.
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I. Czynniki związane z domeną

Słowo kluczowe w domenie
(np. wymiana-opon.pl)

Już od kilku lat czynnik ten nie ma znaczenia w Google.
Jeśli pod domeną nie znajdują się żadne treści (bo
strona to np. typowa wizytówka), to samo słowo
kluczowe w domenie nie pomoże w pozycjonowaniu.

Lokalny kod domeny - ccTLD
np. .pl, .com.pl

Pomaga wypozycjonować się danej domenie, jeśli
potencjalni odbiorcy i klienci pochodzą np. z Polski.

II. Czynniki on-page SEO

Słowa i frazy kluczowe

Długość treści Według obserwacji najlepiej pozycjonują się treści,
które mają od 1400 do 3000 słów.

Jakość treści Treści powinny być wartościowe dla odbiorców,
odpowiadać na ich problemy, dostarczać nowego,
świeżego spojrzenia, którego nie ma u konkurencji.
Ponadto powinny się estetycznie prezentować oraz
posiadać urozmaicone elementy wizualne.
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Regularne aktualizacje Zarówno sam CMS (np. WordPress), jak i motyw strony,
a także używane na niej wtyczki powinny być na
bieżąco aktualizowane.
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III. Czynniki techniczne

Certyfikat SSL (https) Google potwierdziło, że protokół https jest czynnikiem
rankingowym.

Lokalizacja serwera Ma wpływ na pozycjonowanie witryny w różnych
regionach geograficznych. Jeśli więc chcemy, aby
nasza strona docierała do większej liczby odbiorców
z Polski, warto korzystać z polskiej firmy hostingowej.

Intuicyjność strony,
łatwość w użytkowaniu

To czy strona jest przejrzysta i łatwa dla odbiorców do
poruszania się po niej jest jak najbardziej brane pod
uwagę przez Google w pozycjonowaniu jej.

Responsywność strony Obecnie ruch na strony pochodzi głównie z urządzeń
mobilnych, dlatego należy zadbać, aby nasza witryna
świetnie się prezentowała na smartfonach i tabletach.

Prędkość strony Bardzo ważny czynnik rankingowy z punktu widzenia
Google. Możemy poprawić prędkość ładowania
zarówno całej naszej strony, jak i pojedynczego wpisu,
co będzie miało wpływ na pozycję w Google.
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Wiek i autorytet domeny
linkującej

Linki odsyłające do naszej witryny umieszczone na
stronie www, która istnieje już dłuższy czas i ma
pewien autorytet, mają dla Google większą wartość.
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IV. Czynniki związane z linkami odsyłającymi (backlinkami)

Linki kontekstowe Linki odsyłające do naszej strony powinny być
naturalnie wplecione w tekst jako część zdania. 

Link od konkurencji Jeśli domena, która linkuje do nas, działa w tej samej
branży, taki link ma dla Google większą wartość. Jeśli
natomiast pozycjonuje się na to samo słowo kluczowe,
wartość dodatkowo wzrasta.

Długość i jakość treści linkującej Linki pochodzące z wartościowych, długich wpisów są
lepiej traktowane przez Google.

Częste kliknięcia z SERPa Jeśli Google zauważy, że nasz wpis ma więcej kliknięć
w SERPie, może go umieścić na wyższej pozycji.

V. Czynniki związane z zachowaniem odbiorców

Czas na stronie (wpisie) Czas, jaki odbiorcy spędzają na stronie, jest dla Google
wyznacznikiem jej jakości.

Powracający użytkownicy Jak w powyższych, Google również zwraca uwagę czy
nasi nowi odbiorcy do nas wracają.

Komentarze pod wpisem Są sygnałem dla Google, że dany wpis wzbudza pewne
reakcje, dlatego najpewniej wypozycjonuje go wyżej
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Lokalizacja użytkownika Użytkownikowi w Chinach wyświetli się inna kolejność
wyników w SERPie niż użytkownikowi w Polsce, nawet
jeśli oboje użyją tego samego zapytania po polsku.
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VI. Czynniki specjalne (na które zwykle nie mamy wpływu)

Historia przeglądarki użytkownika Podobnie jak w powyższym przykładzie, na kolejność
wyników ma wpływ aktywność użytkownika w sieci.

Wyniki zakupowe Wyniki na niektóre zapytania wyświetlają się
w funkcjach SERP, np. produkty sklepowe itp.

Wyszukiwanie w Google po nazwie
firmy lub bloga

Jeśli ktoś wyszukuje nazwę firmy w pasku
wyszukiwarki, jest to dla Google sygnał rankingowy.

VII. Czynniki związane z marką

Agresywne pop upy Wyskakujące okienka zasłaniające całą stronę.

Przesycenie słowami kluczowymi Za dużo słów kluczowych w tekście.

Niepodlinkowana wzmianka
na portalu

Nawet jeśli portal wspomina o naszej stronie bez linka
(np. w wywiadzie), to Google daną wzmiankę bierze
pod uwagę, ale daje jej nieco mniejszą wartość.

VIII. Czynniki odpychające, szkodzące

Za dużo backlinków na raz Dla Google jest to sygnał, że mogły one zostać nabyte
w nielegalny sposób (np. kupione).



Premiera SEO toolBOXa

Hej! To ja, Hanna! Jestem autorką tego
Wyzwania SEO. Uczę przedsiębiorców
i blogerów jak blogować, aby budować
markę, przyciągać nowych odbiorców 
i zamieniać ich w klientów. 

Jak mogę Ci pomóc?
Zapraszam Cię na indywidualne konsultacje,
podczas których stworzymy wspólnie strategię treści na Twój blog
(firmowy) i omówimy działania SEO do wdrożenia na Twojej stronie.
Wcześniej oczywiście przyjrzę się Twojej stronie i działalności, aby
opracowane tematy na treści były zgodne z Tobą i tym, co robisz.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie na adres
kontakt@warsztatblogera.pl lub wyślij wiadomość na Instagramie
@warsztatblogera. W odpowiedzi prześlę Ci wszystkie szczegóły!

Coś się kończy, coś się zaczyna! Ostatni dzień Wyzwania SEO to
również pierwszy dzień, kiedy mój autorski projekt SEO toolBOX

ujrzy światło dzienne! Więcej
dowiesz się już w czwartek, 
a tymczasem pamiętaj: zbieraj
elementy hasła! ;)


