340 oldal – tömény SEO tudásanyag
Tudásanyag a keresőoptimalizálásról.
Legyen az Wordpress vagy más honlap.
Milyen kérdésekre kapunk választ a könyvből?
Általános keresőoptimalizálás
• Mire jó a keresőoptimalizálás?
• Mit takarnak az egyes SEO fogalmak?
• Hogyan működnek a keresők?
• Melyik keresőre érdemes optimalizálni?
• Hogyan válasszuk ki a kulcsszavakat?
• Hogyan elemezzük a konkurenseinket?
• Milyen részekből áll egy ideális honlap?
• Milyen egy ideális honlap technikailag?
• Hogyan kezelhető a forráskód?
Wordpress optimalizálás
• Milyen a SEO szempontból jó sablon?
• Hogyan optimalizálható a jelenlegi sablon?
• Hogyan tehető keresőbaráttá a Wordpress?
• Milyen linkstruktúra a keresőbarát?
• Hogyan optimalizáljuk a háttérfolyamatokat?
• Mire használhatók az átirányítások?
• Mikor kell használni az átirányításokat?
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• Hogyan maximalizálható a weboldal
keresőbarát felépítése?
• Hogyan fokozható az oldalbetöltődés
sebessége?
• Milyen bővítményeket érdemes használni a
Wordpress SEO-hoz?
• Hogyan épüljön fel szerkezetileg a tartalom?
• Hogyan optimalizálható a honlap
szövegezése?
• Mire kell figyelni a belső linkstruktúra
kialakításánál?
• Hogyan optimalizálhatók a képek, videók?
• Milyen a keresőbarát tartalom formailag?
Külső tényezők
• Milyen veszélyeket rejtenek a Google
algoritmus elemei?
• Hogyan védekezzünk a negatív rangsorolás
ellen?
• Mi a backlinkek szerepe?
• Hogyan építsünk linket az időnként lefutó
Pingvin algoritmus mellett?
• Hogyan építsünk linket új weboldalra?
• Hogyan építsünk linket régi weboldalra?
• Hová lehet linket építeni?
• Milyen típusai vannak a linkeknek?
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• Milyen típusú linkeket érdemes szerezni?
• Mire figyeljünk a linképítésnél?
• Hogyan optimalizálhatunk webes eszközök
segítségével?
• Hogyan mérhetjük fel a weboldalunk
állapotát webes eszközökkel?
• Hogyan követhetjük nyomon a látogatóinkat?
• Miért kaphatunk büntetést?
• Milyen büntetést kaphatunk?
• Milyen tévhitek terjedtek el a weben?
• Mi lesz a keresőoptimalizálás jövője?
Bónusz
75 pontos keresőoptimalizálási csekklista, hogy az
elvégzett feladatok ellenőrzése ne okozhasson
gondot.
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