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קידום אתרים במנועי החיפוש אינו נעשה באופן מיידי ודורש השקעה וסבלנות.
לפניכם מספר דרכים לקידום אתרכם במנועי החיפוש:

קידום אתרים  -רישום עצמאי
מנועי חיפוש מסוג גוגל משתמשים ברובוטים על מנת לסרוק את כל העמודים ברשת ולהוסיפם למאגר
שלהם .דרך נוספת שבה נכנסים אתרים למאגר של מנועי החיפוש היא באמצעות רישום עצמאי של האתר
על ידי בעליו.
כשלב ראשון בתהליך קידום אתרים אפשר לנצל אפשרות לרישום חינם שקיימת בכל מנועי החיפוש.
שים לב! גם רישום עצמאי לא מבטיח כניסה מיידית לתוצאות החיפוש ובוודאי שלא התברגות בתוצאות
הראשונות .חשוב להדגיש שבסופו של דבר כל האתרים נסרקים על ידי ה"עכביש" ומגיעים למנועי החיפוש.

שימוש במילות מפתח
מנועי החיפוש מדרגים דפי אינטרנט ולא אתרי אינטרנט ,לכן חשוב לפזר את מילות המפתח שקשורות
לנושא האתר שלכם בכל דפי האתר) .אך לא באופן מוגזם ,על מנת לא לפגוע בתוכן( .מומלץ לוודא
שמילות הקישור מופיעות בכותרת הראשית ,בכותרת המשנית ובפסקה הראשונה והאחרונה.

קידום אתרים וריבוי קישורים לאתר
כמו כל דבר אחר בחיים )כמעט( ,גם במקרה זה חשובה האיכות יותר מהכמות! כלומר ,קישורים מאתרים
גדולים ואיכותיים יועילו יותר לתהליך קידום אתרים שלכם מאשר קישורים מאתרים חובבנים ולא מעודכנים.
ישנם אתרי אינטרנט שלמים שנבנו רק על מנת לשמש כלי קידום אתרים ובפועל "לאחסן" קישורים לאתרים
מסויימים על מנת להעלות את הפופולריות שלהם בעיני מנועי החיפוש.
מובן שבסופו של דבר מנועי החיפוש עלו על הטריק הזה )ועל עוד הרבה טריקים אחרים( ו"נידו" את האתרים
מהמאגר שלהם.
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קידום אתרים  -לסיכום
הופעה במנועי החיפוש וכניסה לאחד מהמקומות הראשונים בתוצאות החיפוש אינה פשוטה ,אך אפשרית.
איננו ממליצים לשכור את שירותיהם של חברות קידום אתרים שיבטיחו קידום אתר מהיר תמורת סכומים לא
מבוטלים.
אם נתקלתם בהבטחות של חברות כאלה ,שבתוך שבוע  -שבועיים האתר יופיע במקום הראשון בתוצאות
החיפוש ,סביר להניח שהם עושים שימוש בשיטות  SEOפסולות שבסופו של דבר יגרמו ל"נידוי" האתר
מגוגל.
הדרך הטובה ביותר לנהל תהליך  SEOאיכותי היא באמצעות ריבוי הקישורים לאתר ,הקפדה על מילות
מפתח נכונות והחשוב מכל ,ככל שהאתר יהיה מקצועי ,רלוונטי ,יצירתי ומעניין בתחומו ,כך ירבו הקישורים
מאתרים אחרים שרוצים לספק לגולשיהם את המידע הטוב ביותר.

www.loadseo.co.il/
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