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Какво е Link bait?

Какво е Линкбeйт (на 
английски "linkbait" или "link 
bait")?

Линкбeйт е комерсиална 
дейност (прикрита или 
представяща се за 
некомерсиална), с цел (почти 
безплатно) естествено 
привличане на връзки 
(линкове) към уеб сайт.

Напоследък се ползват и 
Линкбeйт тактики за 
привличане на аудитория - 
link bait тактики за 
привличане на фенове във 
Фейсбук, за последователи в 
Google+.



Видове Link bait
Видове Линкбeйт и стратегии за Link Bait:
Новини и истории. Трябва да са наистина нови и интересни статии. Или да 
са преразказани по нов, увлекателен начин.
Дискусии (зад тях отново трябва да има... интересна статия)
Hate (атакувайте някого или нещо, изразете мнение по интересна тема)
Списъци с полезни ресурси (списък с най-добрите български директории 
или социалки)
Видео клипове (интересни, смешни, полезни)
Конкурси, състезания и игри с награди
Как-да ръководства.
Смешни истории, вицове.
Инфографики.
Най-ефективно, но скъпо:
Организиране на събития!

Направете голямо събитие и...
ще получите линкове дори от 
сайтовете на някои от конкурентите си!

Друг вид идея за дълготраен Link bait:
Ако продавате популярен продукт
(или много продукти), 
направете за сайта си
affiliate система.



Проучване преди linkbait

Какво трябва да знаете за да не се провалите?
Първо проучете, слад това опитайте Линкбейт!

???
1. Каква е аудиторията ви и къде е активна?
Пол, възраст, бранш, интереси на читателите ви. А къде четат те?

2. Какво искате от читателите си, защо правите Линкбeйт?
- Искам да стане известен продукта ми (фирмата ми, услугите ми)...
- Искам да ми шернат статията
- Искам да ми пуснат линк към инфографиката
- Просто за PR
- За много линкове :)
- За развиване на фирмен профил в Google+, Facebook, Twitter

3. Как да събера идеи за link bait?
Съберете екипа си и просто си поговорете. Не по скайп или онлайн, 
отидете някъде и дискутирайте на живо!



Link bait въпроси

Какво трябва да знаете?
 Кой метод за linkbait ще работи за мен и моят сайт и кой не? Кои сайтове 
нямат смисъл да се опитват да правят link bait?
http://3dwebdesign.org/защо-качественото-съдържание-се-проваля

И още въпроси: 
Мога ли да го направя качествено? Къде мога да се проваля?
Трябват ли ми средства (пак тия досадни пари :)  ) и колко?

http://3dwebdesign.org/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F


Перфектният link bait

Перфектният линкбейт е нещо подобно:



Но истинският link bait е...

Линкбейт в реалността...



Linkbait чрез influencer (един или повече)

За да направите голям Линкбейт... първо намерете чрез 
кого (или как точно) да го направите!



Какво получавате от linkbait, защо да го правите?

Защо да правя линкбейт ли?

Защото... Получавате всичко това:
1. Много разнообразен Anchor текст на линковете към сайта ви.
2. Линкове с ключови думи или от други думи, които са близки
тематично до вашите ключови.
3. Линкове от публикации и сайтове близки тематично на вашия сайт.
4. Линкове от сайтове, които се интересуват от това за което пишете!
4. Получавате връзки, които конкурентите ви не могат да получат!
5. Получавате ги (почти) безплатно!

Други ползи:
6. PR - Създавате бранд и развивате репутацията му.
7. Получавате трафик - повече посетители за сайта ви.



Къде да направя самия Linkbait?

Как да получа най-силен ефект?

За да имате шанс да направите наистина голям Линкбейт... 
промотирайте новината във всички възможни ваши канали!

Но... внимавайте със спама :)



Размяна на линкове

През 2010 г. тогавашния собственик на Продавалник ми писа за да ме 
врънка да разменяме линкове. Аз естествено му отказах.

Около година след това той бе наловил толкова много риби-балъци, че 
успя да се класира на Първо място в Google за ключова дума „онлайн 
магазин“  … а тогава той даже нямаше идея как да го направи правилно!

Защо да правя размяна на линкове?

Защото... Получавате това:
1. Разнообразен Anchor текст на линковете към сайта ви.
2. Линковете са най-често с името на бранда или домейна.
3. Линковете са от сайтове тематично близки до вашия сайт, от вашата 
ниша или от ниша близка до вашата!
4. Получавате връзки, които конкурентите ви не могат да получат!
5. Получавате ги единствено срещу... линк от ваша страна.

В зависимост от кампанията ви:
6. Можете да получите линкове от стотици домейни...
7. Или малко на брой, но супер полезни, таргетирани линкове.

Други ползи:
Печелите приятели и партньори.
Докарвате таргетиран трафик към сайта си.



Развитие на контакти с партньорски фирми

Важни елементи на отношенията с партньорите?

Важно е... всичко :)

Кратко ръководство за създаване на отношения с нов(и) партньор(и) и 
получаване на ползи за SEO оптимизацията на сайта ви:

1. Намерете сайт от вашата ниша, но не точно. Ако вашите ключови думи 
са същите като неговите, другия сайт може да ви разпознае като 
конкурент.
2. Намрете сайт който не е отлично класиран в Гугъл, но е добър.
3. Свържете се със собственика на сайта и опитайте да му обясните как 
можете да си бъдете полезни взаимно.
4. Не разменяйте линкове от заглавната страница на сайта, от страница 
партньори или от всички страници на сайтовете си!
5. Линкове от 1-2-3 тематично близки до вашия сайт страници са 
достатъчни. 
6. Не мамете партньорите си и бъдете коректни!
7. Но... все пак проверявайте от време на време дали и те са коректни :)



Полезни линкове за LinkBait и размяна
(и инструменти за имейлите за контактите)
Кое съдържание и кои видове сайтове имат шансове за link bait: 
http://3dwebdesign.org/защо-качественото-съдържание-се-проваля
Как да оценяваме линкове когато разменяме (или купуваме/продаваме): 
http://3dwebdesign.org/оценяване-линкове-seo

Разнообразие на линк профила на сайт: 
http://3dwebdesign.org/forum/kakvo-e-raznoobrazie-na-link-profila-na-sayt-t1014 

Инструмент за (някакво) автоматизиране на връзките с партньорите: 
Boomerang plugin for Gmail: http://www.boomeranggmail.com/

LinkBait infographics:
http://www.webbythoughts.com/wp-
content/uploads/2012/05/Linkbait_lifecycle_final21.png
http://www.webbythoughts.com/wp-content/uploads/2012/05/Types-of-
Linkbaits.jpg

http://3dwebdesign.org/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://3dwebdesign.org/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-seo
http://3dwebdesign.org/forum/kakvo-e-raznoobrazie-na-link-profila-na-sayt-t1014
http://www.boomeranggmail.com/


Благодаря!

Контакт с Едуард Димитров:

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/+EduardDimitrov

https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg

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/+EduardDimitrov
https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg
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