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Правилен URL адрес?

URL адресът на продукта трябва да бъде възможно най-кратък и
пояснителен.Уверете се, че името на продукта или бранда присъства в
адреса, така че да може лесно разпознаваем и намерен от Google.
Неправилен URL: www.myshop.bg/categorie-pr4/s/18937rgt7
Правилен URL: www.myshop.bg/sportni-obuvki/nike_obuvki_w_pegasus_trail_2

Адаптивност за мобилни устройства?
Хората пазаруват все повече чрез своите мобилни телефони и таблети, ето
защо вашият уебсайт трябва да изглежда добре и да бъде еднакво
функционален, както за десктоп, така и за всички мобилни устройства.
Проверка за съвместимост:
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Използвате ли alt-тагове за продуктовите изображения?
Alt-таговете са важни сигнали за търсачките. С alt-тагове вие   гарантирате
че Google търсачката знае какво се случва с вашето изображение. 
Не забравяйте да дадете и кратко описание на изображението.

Например:
Страничен изглед  на черни маратонки Nike Air VaporMax 2019
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Използвайте уникални продуктови описания

Много онлайн магазини използват същите описания на продуктите си, като
своите конкуренти, това няма да навреди толкова много на магазина ви, 
 но и няма да ви помогне да разграничите бизнеса си от вашата
конкуренция. Не забравяйте да включите ключови думи за търсене в
описанието и да достигнете до поне 150 думи.

Намалете времето за зареждане на страниците

компресирайте продуктовите изображения
доверете се на надежден и бърз хостинг
използвайте CDN (Content Delivery Network)
оптимизирайте кеширането на браузъра

Скоростта на зареждане е много важна за алгоритъма за класиране в
Google. Защо? Повечето потребителите ще напуснат онлайн магазина ви,
ако зареждането му отнема повече от 3 секунди.

Първите неща, които можете да направите, за да оптимизирате време за
зареждане на вашите  продуктови страници, са да:

Използвайте подходящи мета заглавия
Метазаглавията често се генерират автоматично и след това никога не се
коригират. Напишете подходящо заглавие и се уверете се, че
метазаглавието съдържа името на продукта или думата за търсене и
съдържа подканваща фраза с дължина между 60-70 знака.
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Не забравяйте и мета описанията

Метаописанието е текстът, който обикновено се намира  под заглавието на
страницата в резултатите от търсенето. Опитайте се да представите
вашите продукти с ясно и точно описание, което ще опише продукта ви по
привлекателен начин за потенциалният купувач.

Google трябва да разбере какво се случва на дадена страница. За да
направите това правилно, използвайте думите за търсене, най-свързани с
вашия продукт в заглавието на страницата, описанието и alt-таговете.

Внимавайте: Не прекалявайте с ключовите думи и думите за търсене!

Ако злоупотребите с ключовите думи на продуктовите страници, Google
може да обезцени тези страници и да възприеме действията ви като
„пълнене на ключови думи“. Затова се опитайте да използвате естествено
ключовите думи и не ги поставяйте просто така.

Поставете секция за отзиви и коментари
Подобно на уникални описания на продуктите, можете да използвате
генерирано от потребителите съдържание, за да разграничите вашият
онлайн магазин от конкуренцията. Можете да съберете генерирано от
потребителите съдържание чрез поставяне на отзиви на клиенти или
ревюта на продуктите.

Използвайте най-важните ключови думи

3



CHECKLIST

SEO ЗА ПРОДУКТОВИ СТРАНИЦИ

W.EB/GRAPH ICA

София, България 
Студентски град 64
www.web-graphica.bg

Използвайте структурирани данни

С помощта на правилно структурирани данни и Schema.org ще улесните
продуктовото търсенето, за да може Google да обходи съдържанието на
вашата продуктова страница и да го покаже в резултатите на търсене.

Не забравяйте, че все някога някой ще сподели ваш продукт в социалните
медии, независимо дали ще търсят обратна връзка или да сподели
страхотна находка с приятелите си. Не забравяйте да изберете правилното
изображение по подразбиране, когато страницата е споделена Facebook. С
повечето SEO плъгини и системите за управление на съдържанието (CMS)
тези настройки се правят сравнително лесно.

Кръстосани продажби и вътрешни връзки

Страниците на продуктите трябва да са основно за предлагания продукт.
Трябва обаче да дадете възможност на Вашите посетители да открият и
други подходящи продукти. Използването на вътрешни връзки, не само
увеличават шанса да закупят и друг продукт, но също така увеличава SEO
силата на целия ви магазин.

Персонализирайте изображенята в социалните мрежи
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