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1. КАК ДА НАПРАВЯ ОСНОВНИТЕ SEO НАСТРОЙКИ НА УЕБСАЙТА
1.1 Достъп до панела за SEO настройки
За да зададете основните SEO настройки на вашия уебсайт, кликнете на менюто в ляво “Всички
страници” и изберете желаната страница. Влезете в нейното меню Настройки > SEO
Необходимо е да знаете, че SEO оптимизацията, включва оптимизация на ВСЯКА ЕДНА ОТДЕЛНА
СТРАНИЦА.
Подробни инструкции как да направите необходимите SEO настройки, можете да видите в
нашия кратък видео урок: Настройки на страниците и SEO в Oxxy.bg

1.2 Изберете подходящо заглавие на страницата
Заглавието на страницата се появява на 3 ключови места: в таба на браузъра, в резултатите от
търсене и при споделяне на страниците, например в социалните мрежи. То трябва да бъде
кратко описание на нейното съдържание (50-60 символа), като може да съдържа информация
относно продуктите, услугите и офертите на съответната страница.

1.3 Задайте кратък и подходящ URL адрес
По подразбиране за създаване на URL адреса се използва името на страницата, но вие можете
да го промените според вашите предпочитания. Избирането на кратък и подходящ адрес ще
помогне за SEO оптимизацията на страницата.

1.4 Въведете описание на страницата
Описанието на страницата е първото впечатление, което потребителите получават, след като
прочетат заглавието й в резултатите на търсене в търсачките. Описанието казва на
потребителите дали страницата съдържа информацията, която те търсят. Оптималната му
дължина е до 150-160 символа. То трябва да е написано така, че да стимулира хората да кликнат
и да разгледат страницата.

2. КАК ДА ОПТИМИЗАРАМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА ЗА
ТЪРСАЧКИТЕ
2.1 Използване на H1 и H2 тагове в заглавията на съдържанието
Всички заглавия и подзаглавия на отделните текстове, които използвате в съдържанието на
вашия уебсайт, трябва да бъдат унифицирани като стандарт чрез т.нар. описателни тагове H1,
H2, H3 и т.н Така те стават разпознаваеми за търсачките и излизат като информация в резултатите
на търсене. Тагът H1 се използва за основното заглавието, а H2, H3 и т.н до H6 са за различните
подзаглавия, ако имате такива. Задължително е да използвате поне H1 тага, по един на всяка
страница, ако нямате подзаглавия.
Въвеждането в стандарт H1,H2 на заглавията става от менюто на всеки отделен текстови
прозорец. Маркирайте заглавието и изберете от падащото меню съответния таг.

2.2 Оптимизиране на изображенията за търсачките
Както текста, така и изображенията трябва да бъдат оптимизирани за търсачките. Необходимо е
в настройките на снимката да се зададе заглавие, а имено кратко и подходящо описание на
изображението, което се появява, когато поставите мишката си върху него. Друга характеристика
на снимката е т.нар. Alt text (алтернативен текст), който предоставя информация на търсещите
машини за вашето изображение, подобрявайки неговото класиране в резултатите на търсене.
Ето от къде да оптимизирате вашите снимки по тези характеристики:

2.3 Ключови думи
При търсенето в Google, всеки потребител използва така наречените ключови думи. Ако
ключовите думи на търсене, които използва вашия потенциален клиент не присъстват в
съдържанието на уебсайта ви, той няма как да бъде показан от Google в резултатите по дадените
термини. За това, едно от нещата, които трябва да направите е да създадете набор от
стратегически ключови думи за вашия уебсайт, които да представят вашата дейност и услуги.
Тук не става въпрос да отгатнете или да измислите сами съответните ключови думи. А да
проучите и изберете най-често използваните ключови думи, които ползват вашите
потенциални клиенти, за да намерят услуги и продукти като вашите.
Стратегията включва проучване и избор на 5те най-силни ключови думи за вашия бизнес и по
възможност добавяне на още по 5 разновидности за всяка от тях. Тези думи трябва да бъдат
заложени и да присъстват в последствие, където е възможно и адекватно, в заглавията и
съдържанието на страниците на уебсайта.
Три съвета как да изберете правилните ключови думи:
#1 Мислете като вашите потенциални клиенти
Поставете се на мястото на вашите потенциални клиенти, когато търсят продукти и услуги в
Google, подобни на вашите. Направете списък от ключови думи или изрази, които те биха
използвали.
#2 Направете проучване сред приятели и познати
Понякога потребителите може да ползват ключови думи и изрази, за които дори не подозираме.
За това, можете да си направите експеримент и да помолите приятели и познати да направят
търсене в Google на продукти и услуги като вашите. Вижте как ще формулират самото търсене и
какви ключови думи ще използват. Същите ли са като тези, които бяхте измислили вие?
#3 Проверка на конкурентите
Вижте кои от вашите конкуренти излизат на предни позиции в резултатите по търсене по
свързани с вашия бизнес ключови думи. Щом успявате да намерите техните уебсайтове,
означава, че вашите конкуренти са направили SEO оптимизация. Прочетете внимателно

съдържанието на техните уебсайтове и вижте заглавията на страниците. Забележете какви
ключови думи са използвали, за да вземете идеи за вашата SEO стратегия.
След като вече сте избрали вашите стратегически ключови думи е хубаво да ги въведете и в
модула за SEO настройки за всяка страница. Там те ще присъстват само организационно, за да
ги имате записани и когато ви се наложи да актуализирате съдържанието отново да ги
използвате. Препоръчително да е бъдат до 10.
Ето как да ги въведете в SEO настройките за всяка страница:

2.4 Качествено съдържание
Опитайте се да създадете оригинално, уникално и полезно съдържание на вашия уебсайт.
Качественото и рилевантно съдържание спрямо вашите бизнес услуги е един от основните
критерии за Google да даде по-добро класиране на уебсайта ти в резултатите на търсене. Найлошото, което можете да направите, е да копирате вече публикувано съдържание от някой друг
уебсайт във вашия. Това би имало негативен ефект върху общото класиране на уебсайта и няма
да остане незабелязано от Google.

3. КАК ДА СВЪРЖA УЕБСАЙТА С GOOGLE ANALYTICS
За да може да проследявате статистиките на уебсайта, като брой посетители, преглеждане на
страници и други, можете да го свържете с платформата Google analytics. Google analytics е
мощен инструмент, който може да ви даде изключително много и подробни данни за това от
къде идват вашите посетители и какво е тяхното поведения на уебсайта.
За да свържете вашия уебсайт е необходимо да имате регистрация в https://analytics.google.com.
След като си направите акаунт, трябва да създадете, т.нар. собственост, което всъщност
представлява регистриране на вашия уебсайт.

1. Влезте в профила си в Google analytics

2. Кликнете върху Администратор

3. В графата СОБСТВЕНОСТ изберете от менюто “Създаване на нова собственост”.

4. След което ще трябва да посочите, че искате да проследявате вашия уебсайт, както и да
въведете неговия URL адрес.

5. Изберете Категория на отрасъла.
Когато изберете категория на отрасъла, можете да използвате шаблони за цели, предназначени
за отрасъла ви.
6. Изберете Часовата зона на отчитането.
Тя ще бъде използвана за обособяване на деня за отчетите ви без значение на това, откъде идват
данните.
7. Кликнете върху Получаване на идент. № за проследяване.
Собствеността ви се създава, след като кликнете върху този бутон, но трябва да настроите
проследяващия код, за да събирате данни.

8. Копирайте проследяващия код, който ви дава Google и ИЗТРИЙТЕ ПЪРВИЯ РЕД, маркиран
в жълто, така както е показано по-долу.
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async
src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js
?id=UA-124608108-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-124608108-1');
</script>

9. Въведете кода без реда, маркиран в жълто в SEO настройките на вашия уебсайт. За целта
трябва да влезете в профила си в платформата на Oxxy и да отидете на Настройки на
сайта > SEO опции

Да

4. КАК ДА ВЕРИФИЦИРАМ МОЯ УЕБСАЙТ В GOOGLE SEARCH
CONSOLE
Един от най-важните инструменти, който всеки собственик на уебсайт може да използва за SEO
оптимизация е безплатната платформа Google Search Console. Нейните функционалности не
само позволяват да се оптимизира сайта за търсачките, но също така засичат и показват
проблеми и грешки на уебсайта, които е необходимо да бъдат оправени с цел да функционира
всичко нормално.
За да ползвате платформата, първо Google трябва да ви разпознае, като собственик на домейна
с цел да може да ви предостави информация, свързана с ползването на вашия уебсайт.
Ето стъпка по стъпка как да верифицирате вашия уебсайт:
1. Направете си акаунт в Google Search Console
2. Кликнете на "ДОБАВЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ", за да добавите вашия домейн

След като въведете вашия домейн, Google ви представя различни начини за верифицирането му.
В случая трябва да изберете HTML маркер: Добавяне на meta маркер към началната страница
на сайта ви. Google ви дава код, т.нар meta маркер, който трябва да поставите в началната
страница на сайта си.
За целта отидете на началната страница на уебсайта, влезте в Настройки и изберете SEO опции:

В модула за SEO опции слезте надолу в менюто и въведете meta кода в полето “Мета тагове”:

След което, публикувайте промените от бутона в дясното меню на екрана.

След като вече сте въвели мета таговете на вашия уебсайт, можете да се върнете на страницата
за верификация в Google Search Console и да кликнете на бутона Удостоверяване.

