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От трети Юли имаме Дребни SEO промени в Директорията на RSS новини, главно за
гъдел на SEO оптимизаторите, но и за компенсиране на това, че в новините вече няма
nofollow и за по-доброто им класиране в търсачките.

Промени - Една единствена, но вече е в сила за всяка страница на сайта: вече
таговете на сайта ви в Директорията
Description и Keywords са вече
първи, преди тези на нашия сайт. Цел - още по-голяма сила и релевантност на линка и
на вашата страница от Директорията. Другата цел е по-голям брой символи от
описанието на сайта ви в Description и Keywords да се индексира от търсачките.

Предишния вид на таговете на страниците на Директорията и
на сайта беше:
Title: Име на конкретния сайт от директорията - името на нашия сайт. Цитирам: Регист
рация в Търсачки и SEO Оптимизация за Търсачки
- RSS новини
Description: Description на нашия сайт - Description на конкретния сайт. Пример: RSS
новини, последни, добави сайт, времето, спорт, блогове, социални, борси, новините,
Ефективна SEO оптимизация за търсачки. Интернет реклама чрез регистрация в
търсачки. Професионално оптимизиране и популяризиране на сайтове
Keywords:
Keywords на
нашия сайт
Keywords
на
конкретния сайт
.
Пример:
RSS, новини, времето, спорт, блогове, бизнес,
SEO, оптимизация, популяризиране
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Title: Име на конкретния сайт от директорията - името на нашия сайт
Description: Description на конкретния сайт - Description на нашия сайт. Пример: Ефек
тивна SEO оптимизация за търсачки. Интернет реклама чрез регистрация в
търсачки. Професионално оптимизиране и популяризиране на сайтове
, RSS новини, последни, добави сайт, времето, спорт, блогове, социални, борси,
новините.
Keywords:
Keywords на конкретния сайт
Keywords
на нашия сайт.
Пример:
SEO, оптимизация, популяризиране,
RSS, новини, времето, спорт, блогове, бизнес
Най-общо казано, вече таговете на сайта ви в Директорията Description и Keywords са
вече първи, преди тези на нашия сайт. Цели - още по-голяма сила и релевантност на
линка и на вашата страница от Директорията и по-голям брой символи от описанието на
сайта ви в Description и Keywords да се индексира от търсачките.
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