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За лектора  Георги Стефанов  (gan)  

SEO експерт от Ganbox  https://ganbox.com

Comp 1988 ► DEV 1998 ► WEB sec 2002 ► SEO 2006

Социални профили на Георги Стефанов:

Facebook: https://www.facebook.com/ganbox

Twitter: https://twitter.com/ganbox

Социални профили на Ganbox:

Facebook:  https://www.facebook.com/ganboxcom

Последен проект:    

http://www.bsrec.bg – фирмен каталог, от който можете да вземете силен    
SEO линк към ваш сайт.

1 / 8

https://ganbox.com/
http://www.bsrec.bg/
https://www.facebook.com/ganboxcom
https://twitter.com/ganbox
https://www.facebook.com/ganbox
https://ganbox.com/


D4P 2020: Как да правим правилно SEO през 2021 
Георги Стефанов

https://ganbox.com

Как се промени SEO през 2020г. 
Как да правим правилно SEO през 2021г.

През 2020
Корона вирус ефект:

- шок, хората спряха да търсят през март;

- хаос, страх и незнание как да реагират
бизнесите;

- цената на рекламата падна, но след май се вдигна до 10% от преди това;

- през май връщане на нивата за търсене, но се променя начина на търсене;

- засилено търсене на отдалечени услуги и продукти онлайн;

- много фирми най-после станаха дигитални;

- ръст на поръчките на сайтове и онлайн магазини – повишаване на онлайн 
конкуренцията.
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SEO през 2020
- цените на SEO продължават да се вдигат;

- ръст на WordPress сайтове, качеството на сайтовете вместо да се увеличава, 
продължава да намалява;

- ресурси на Google се изчерпват - правилна структура без излишни страници, 
бързина на зареждане;

- JavaScript линкове и грешки;

- структурирани данни, Google инструмент:

– стар: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

– нов: https://search.google.com/test/rich-results
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Промяна на алгоритмите на Google през 2020
- 13 януари 2020: Core Update - подобряване на качеството на резултатите, чрез
оценка на съдържанието и неговата релевантност към момента.

Пример: списък със 10-те най-добри филма, от 2015 г. Няколко години по-късно,
през 2020 г., списъкът може да бъде актуализиран - и вероятно ще се промени, 
тъй като са пуснати нови филми и начинът, по който гледаме на по-стари 
филми, също може да се е променил.

- 22 януари 2020: Featured Snippet Deduplication - сайтове които имат позиция в 
нормалните резултати и имат блок със спрециално представяне от 
структурирани данни, вече няма да имат два резултата на първа страница - 
нормалният резултат отива в началото на втора страница. Все още не работи в 
България, проверено на 22 септември 2020 г. 

- 4 май 2020: Core Update - актуалност на съдържанието. Променен е начинът 
на търсене на хората и алгоритъмът се съобразява с това. Новото съдържание 
след последната актуализация се оценява и се преоценява старото. 
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Размествания в класирането в зависимост от значимост на съдържанието към 
ситуацията.

Колкото по-нестабилна е актуализацията на алгоритъма, толкова по-ценни и 
търсени стават SEO услугите.

Google акаунт за комуникация относно актуализациите от ноември 2017:

https://twitter.com/searchliaison
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Как да правим правилно SEO през 2021
- правилен мониторинг на сайта

- не се концентрирайте в измерване на позиции на няколко ключови думи

- техническата част е по-важна отвсякога

- направете технически SEO одит (да не се бърка със SEO анализ)!  Ако нямате 
мониторинг и поддръжка на сайта, правете одит поне веднъж годишно, най-
добре през 6 месеца;

- структура, целеви страници, вътрешни линкове, достъпност, sitemap, canonical

- структурирани данни! - оферта или продукт; трохички (breadcrumbs list)

- удобство за ползване на сайта (бързина на зареждане) - нов инструмент на 
Google в Google Search Console.

Не ползвайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=bg

- линкове от тематични авторитетни сайтове!

- линкове от медийни сайтове, платени директории и сайтове за споделяне на 
линкове;
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Не се концентрирайте само в едно-
две неща. SEO е постоянен процес
и съвкупност от много дейности.
Стари разбирания за SEO.

Правете постоянен мониторинг и
реагирайте по-бързо от Google при
инцидент.

Измервайте реализации и
сравнявайте с предишни периоди.

Нови SEO инструменти

Ahrefs пуснаха безплатен достъп до Ahrefs Webmaster Tools: 
https://ahrefs.com/blog/webmaster-tools/

SEO състояние https://ganbox.com/seo-status

Какво предстои:

Вероятност Apple да пуснат търсачка. 
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Вашите въпроси?
Бонуси: 
Безплатен уебинар: Как се прави SEO одит? http://bit.ly/ganbox-seo-audit

Кодове за отстъпка:

- D4P202010  - безплатна SEO консултация от Ganbox до 1 час, кодът 
е валиден до края на октомври 2020, вижте https://ganbox.com/seo-check

- GBXD4P10 - код за 10% отстъпка от първото плащане за SEO одит и 
абонаментна услуга на Ganbox важи до края на годината;

- BSED4P10 - код за 10% отстъпка за платения бизнес каталог bsrec.bg
с ограничени места и силни SEO параметри, важи до края на годината;

За контакт:  https://ganbox.com/about
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