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Кой съм аз да ви уча?

В 3D Web Design със SEO се занимават само двама души: 
един копирайтер и аз.

За последните 4 години съм се занимавал със seo по минимум 
8 часа дневно, 5 дни седмично.

3D Web Design

- Доставчик на 2-3 уникални за България seo услуги които никой друг 
не предлага (или поне не с такова качество)
- над 2500 Български клиенти и над 20,000 изпълнени поръчки за 
Българските клиенти
- над 5700 чуждестранни клиента
- всяка трета Българска SEO фирма ни е клиент и е ползвала някоя 
от услугите ни (outsorcing)

http://3dwebdesign.org/
http://3dwebdesign.org/forum/seo-uslugi-f51


Кой съм аз да ви уча?

Лектори на курса на Академия Телерик:

... известен Seo експерт

... известен Seo експерт

... известен Seo експерт

И барабар Петко с мъжете и аз
– някакъв Seo.



Кой съм аз да ви уча?
Аз не съм много известен като някои от другите колеги.
Но докато те правеха PR, аз работех повече и ставах по-добър.
И успях да постигна това (ноември 2012 - 15-20 март 2013):

 

И да го задържа в продължение на над 5 месеца!
Въпреки всички Панди и Пингвини.
И едва ли някой друг сайт в света го е постигал за същите и за толкова 
много ключови думи. Защото...

 



Пълната статистика:

 

...следователно може би ще имам на 
какво да ви науча :)

 



Приоритети:

Подредете приоритетите си:

1. Научете основите на seo.
2. Практикувайте, експериментирайте и се развивайте.
3. Елиминирайте слабите си страни в Seo.
4. Открийте какво е опасно и не бива да правите, какво ви бави и 
автоматизирайте всяка дейност която ви отнема много време.
5. Открийте Правилните SEO инструменти. За OnPage и OffPage.
6. Подредете приоритетите си и не си губете времето.
7. Преценете дали ще се справите с всичко.
8. Ако не сте част от фирма или екип от няколко души, ползвайте 
външни услуги (outsorcing).
9. Пазете се от некачествени outsorcing услуги при SEO.
10. Постижимо е да станете наистина Добри експерти за 2-3 години.

Аз успях. Ако го искате, ще го постигнете и вие!



Научете основите на seo.

1. Научете всичко за OnPage и OffPage оптимизацията.

Полезни ресурси и авторски уроци които можете да прочетете на 
много малко места в интернет:

SEO Ръководство за начинаещи (14 части):
http://3dwebdesign.org/seo-ръководство

SEO Ръководство за напреднали (14 части):
http://3dwebdesign.org/seo-ръководство-2

http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2


Практикувайте и експериментирайте

2 и 4. Направете си поне няколко SEO теста. Поне един OnPage тест и 
поне няколко OffPage:

От тях ще разберете в какво колко усилия има смисъл да влагате, а също и 
какво е опасно и не бива да правите.



Елиминирайте слабите места

3 и 4. Открийте какво е опасно и кое просто рисково, какво ви бави и 
автоматизирайте всяка дейност която ви отнеме много време.

- Наемете добър копирайтър или пишете сами текстовете си.

- Създайте си собствена мрежа от сайтове или поне профили в много 
качествени сайтове където можете да поствате за линк билдинг.
- Открийте Правилните SEO инструменти.



Открийте Правилните SEO инструменти

Открийте Правилните инструменти. За OnPage, OffPage и работа с текст. 
Автоматизирайте всяка дейност която ви отнема много време.

5.1. За OnPage SEO:
- Ползвайте правилните seo friendly cms-и.
- Гледайте да имате “под ръка” php програмист.
- Ползвайте тулове, плъгини и добавки за автоматизация и OnPage SEO за съответния CMS.
- SeoLinks Pro – най-добрия тул за автоматизация на вътрешен линк билдинг според много 
руски и немски Seo фирми.
- Версии за Joomla и WordPress.

5.2. За Проучване на конкуренцията.
MajesticSeo
Market Samurai
Безплатно следене на конкурентността на най-трудните български и английски ключови 
думи: http://keywordsanalysis.eu

5.3. За OffPage SEO (линк билдинг).
- Инструменти за постване на коментари. Scrapebox и NoHandsSeo.
- Инструменти за постване в социалки
- Инструменти за постване в директории за статии и в блогове (микроблогове)
- Инструменти за директории?
- Постване в блог мрежи или платени линкове?

5.4. Инструменти за работа с текстове, Article Spinners

http://keywordsanalysis.eu/


OnPage SEO инструменти: SeoLinks Pro

Най-добрия тул за автоматизация на вътрешен линк билдинг за WordPress и Joomla! според 
много чуждестранни Seo фирми.



Проучване на конкуренцията и анализ

MajesticSeo
Market Samurai
Следене на конкурентността на ключови думи – с този сайт можете да разберете коя 
ключова дума през кои месеци на годината е трудна и коя ключова дума ще стане по-трудна 
през следващите месеци: http://keywordsanalysis.eu

http://3dwebdesign.org/forum/market-samurai.php
http://keywordsanalysis.eu/


Market Samurai



Инструменти за линк билдинг

- SeoLinks Pro – може да се ползва и за external links
- NoHandsSeo.

http://3dwebdesign.org/forum/nay-dobar-instrument-za-postvane-na-linkove-ot-komentari-t1880


Инструменти за работа с текст и Article Spinners
1. SeoGenerator.ru



Инструменти за работа с текст и Article Spinners
1. SeoGenerator.ru

В момента Google проверява текста с подобни настройки



Постване в блог мрежи

- Какво са Блог мрежите?
- Какви предимства могат да ви дадат?

1. Блог мрежа означава частна мрежа от сайтове или блогове, собственост на лице или фирма
която допуска публикации в тези сайтове. Като допускането да публикуваш в мрежата може
да бъде платено или само за избрани лица-партньори на фирмата.

Постването на ваши статии в най-голямата и добра платена блог мрежа в света ви дава достъп
 до постването на публикации в над 30,000 сайта! Като се поства само в качествени сайтове
 – няма сайт с Google Pagerank под 1. 

Ако имате късмет, може публикацията ви да бъде постната в сайт с  Pagerank 5 или 6 защото в мрежата
им има няколко десетки такива сайта, а статиите се постват на случаен принцип в съответната бройка
сайтове на вашата тематика.

2. Цени и предимства:
Струва 147 US долара на месец за до 300 публикации. Тоест, постването на една статия с 1 линк
 за една година струва 75 цента, около 1 лев.
- Приема се само качествено съдържание. 
- В цената не е включено написването на текстовете. Текста трябва да е минимум 150 думи.

3. Недостатъци: 
- Не се приема съдържание на друг език освен Английски!
- Линковете в съдържанието не може да сочат към съдържание на друг език освен Английски!

Тоест, може да се ползва САМО за линк билдинг на Англоезични сайтове.

Основно предимство:
Един линк ви излиза поне 10 пъти по-евтино в сравнение с който и да е  платен линк
(дори руските линкове от сайтове с Pagerank 1 обикновено струват не по-малко от 12-15 лева годишно)



Free Article Spinners
2. Advanced Spinner: http://articlespinner.eu

http://articlespinner.eu/


Free Article Spinners
2. Advanced Spinner: http://articlespinner.eu

http://articlespinner.eu/


Free Article Spinners
3. Unique Articles:  http://uniquearticles.eu

http://uniquearticles.eu/


Advanced Seo

Какво е Advanced SEO?
- Ако не сте най-добрия, то поне бъдете много добри!
- Да ползвате креативни методи за линк билдинг кампании – снимки на кудкудякащи котки,  
красиви и оригинални видео клипове, които сами да привличат линкове. (краката на кучето 
отдолу са всъщност котешки)



Advanced Seo

Какво е Advanced SEO?

- Ползване на редирект 301.

- Ползване на най-добрите инструменти.
- SEO хитрини.
- Предвиждане и планиране на кампанията.
- Познаване на последните новости и ъпдейти на алгоритъма на Google.
- Дори да имате недостиг на ресурси и да опрете до платени линкове, то 
палзвайте само най-изгодните предложения.



Advanced Seo

Познаване на последните новости и ъпдейти на алгоритъма на Google



Не си губете времето!

Какво е Advanced SEO?
- не си губете времето със сайтове с ниско качество
- четете само избрани източници



Не си губете времето!

В seo форумите (включително и във searchengines.bg и predpriemach.com) 
“ръсят акъл” много хлапета които са на възраст от под 20 години, нямат идея 
как се прави качествено Seo, а се опитват да предлагат seo услуги! Поръчката 
на такива услуги от хора които не могат да класират дори сами себе си, 
може само да навреди на сайта ви!

Защото повече линкове вече не значат по-добро класиране (след 
последните ъпдейти на алгоритъма на Google)!



Ресурси и SEO инструменти

За OnPage SEO:
- SeoLinks Pro за Wordpress: http://3dwebdesign.org/seo-links-for-wordpress.html
- Seo Links Pro за Joomla: http://3dwebdesign.org/seo-links-pro-joomla

За автоматизация на мрежа от WordPress блогове:
Sick Network: http://goo.gl/8De0s

За автоматизация на постването в мрежа от много сайтове:
SEO Articles Network: http://3dwebdesign.org/seo-articles-network-reduced-bg

За проучване на конкуренцията:
MajesticSeo: http://3dwebdesign.org/forum/rakovodstvo-za-majesticseo-t1887
Market Samurai: http://goo.gl/RGv7u
Сайт за безплатно следене на конкурентността на ключови думи: http://keywordsanalysis.eu

За OffPage SEO (линк билдинг):
- NoHandsSeo: http://goo.gl/IWn8R
- Най-голямата блог мрежа: http://goo.gl/uQsln

SEO Ръководство за напреднали: http://3dwebdesign.org/seo-ръководство-2
SEO Ръководство за начинаещи: http://3dwebdesign.org/seo-ръководство

Ръководства за други SEO инструменти:
http://3dwebdesign.org/forum/seo-instrumenti-f52

Безплатни Article Spinner-и: http://uniquearticles.eu и http://articlespinner.eu

 

http://3dwebdesign.org/seo-links-for-wordpress.html
http://3dwebdesign.org/seo-links-pro-joomla
http://goo.gl/8De0s
http://3dwebdesign.org/seo-articles-network-reduced-bg
http://3dwebdesign.org/forum/rakovodstvo-za-majesticseo-t1887
http://goo.gl/RGv7u
http://keywordsanalysis.eu/
http://goo.gl/IWn8R
http://goo.gl/uQsln
http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2
http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://3dwebdesign.org/forum/seo-instrumenti-f52
http://uniquearticles.eu/
http://articlespinner.eu/


Полезни линкове

Офертата на най-голямата блог мрежа в света: 
http://3dwebdesign.org/forum/100-quality-one-way-backlinks-for-5-usd-t997
Или директен линк: http://goo.gl/uQsln

Новини за алгоритъма на Google: http://3dwebdesign.org/forum/tarsachki-i-google-f41

Промени на факторите на алгоритъма на Google за 2013:
http://3dwebdesign.org/forum/promeni-na-faktorite-na-algoritama-na-google-za-2013-t1892

SeoLinks Pro:
SeoLinks Pro за Joomla: http://3dwebdesign.org/en/seo-links-pro-joomla
SeoLinks Pro за Wordpress: http://3dwebdesign.org/seo-links-for-wordpress

Безплатна версия на SeoLinks Pro:
Free SeoLinks Pro за Joomla 2.5:
http://3dwebdesign.org/download/seo-links-bundle-joomla-2.5-unzip.zip

Free SeoLinks Pro за Wordpress:
http://3dwebdesign.org/download/seo-links-for-wordpress-trial.zip

 

http://3dwebdesign.org/forum/100-quality-one-way-backlinks-for-5-usd-t997
http://goo.gl/uQsln
http://3dwebdesign.org/forum/tarsachki-i-google-f41
http://3dwebdesign.org/forum/promeni-na-faktorite-na-algoritama-na-google-za-2013-t1892
http://3dwebdesign.org/en/seo-links-pro-joomla
http://3dwebdesign.org/seo-links-for-wordpress
http://3dwebdesign.org/download/seo-links-bundle-joomla-2.5-unzip.zip
http://3dwebdesign.org/download/seo-links-for-wordpress-trial.zip


Въпроси?



Благодаря ви!

Контакт с мен:

http://3dwebdesign.org/

http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov

https://twitter.com/web_design_seo

http://www.facebook.com/web.design.seo

https://plus.google.com/112236211879266163943

http://3dwebdesign.org/
http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov
https://twitter.com/web_design_seo
http://www.facebook.com/web.design.seo
https://plus.google.com/112236211879266163943
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