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CiljiCilji
Postavitev realističnih ciljevPostavitev realističnih ciljev
Spletni iskalniki oponašajo uporabnike spleta
I d j  “t d ” l t  tIzgradnja “trdnega” spletnega mesta
Misel na uporabnike



AnalizaAnaliza
Analiza ključnih besedAnaliza ključnih besed
Analiza konkurenčnosti spletnega mesta
A li  ti i ij  l t  tAnaliza optimizacije spletnega mesta
Analiza statistike obiskov



NačrtovanjeNačrtovanje
Zasnova strukture spletne straniZasnova strukture spletne strani
Spletnim iskalnikom prijazna spletna stran



IzvedbaIzvedba
Unikatna vsebinaUnikatna vsebina
Gostota ključnih besed
P itPreusmeritve
Kazalo spletne strani
Domena
Vhodne povezaveVhodne povezave



Študija primera HoaYachtingj p g



IzhodiščaIzhodišča
Slab obisk spletne straniSlab obisk spletne strani
Slaba struktura spletne strani
I d  k k   klj č ih b d hIzredna konkurenca na ključnih besedah
29 indeksiranih strani
26 vhodnih povezav



CiljiCilji
Povečanje obiska spletne strani predvsem iz Evrope Povečanje obiska spletne strani predvsem iz Evrope 
in Severne Amerike
Pozicioniranje spletne strani na 1  stran Googla na Pozicioniranje spletne strani na 1. stran Googla na 
čim več relevantnih ključnih besedah



RešitevRešitev
Izboljšanje strukture spletne straniIzboljšanje strukture spletne strani
Validacija strani v skladu z W3C standardi
P č j  št il  i d k i ih t iPovečanje števila indeksiranih strani
Povečanje števila vhodnih povezav



RezultatiRezultati
Prej PotemPrej

29 indeksiranih strani
26 vhodnih povezav

Potem

302 indeksirani strani
349 vhodnih povezav26 vhodnih povezav

1 ključna beseda na 1. 
strani Googla

349 vhodnih povezav
25 različnih ključnih besed 
na 1  mestu na Googlustrani Googla na 1. mestu na Googlu
188 različnih ključnih besed 
med prvimi 10 zadetki na med prvimi 10 zadetki na 
Googlu



RezultatiRezultati

530 % povečanje obiska
698 % povečanje obiska preko Googla
222 % povečanje obiska preko Najdi si222 % povečanje obiska preko Najdi.si
1232 % povečanje obiska iz ZDA
1950 % povečanje obiska iz VB



Prihodnost spletnih iskalnikov in iskalnega marketingap g g





Pogosta vprašanjaPogosta vprašanja
Koliko časa je potrebno, da bodo vidni rezultati Koliko časa je potrebno, da bodo vidni rezultati 
optimizacije spletnega mesta?



K kš  j  lik  d i i i  Kakšna je razlika med optimizirano 
in neoptimizirano spletno stranjo?in neoptimizirano spletno stranjo?

N=19.434.540



K kš  ROI i š  Kakšen ROI prinaša 
optimizacija spletnega mesta?optimizacija spletnega mesta?
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K kš  ROI i š  Kakšen ROI prinaša 
optimizacija spletnega mesta?optimizacija spletnega mesta?

N=3.053



Vse o iskalnem marketinguVse o iskalnem marketingu
Optimizacija.eu – največji portal, namenjen Optimizacija.eu največji portal, namenjen 
optimizaciji spletnih strani v Sloveniji



Pripravil:
Andraž Štalec

www.red-orbit.com
www.optimizacija.eu


