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Коя директория дава най-силен и релевантен линк? 
  

  Или къде има смисъл да регистрираме сайта си и къде - не особено.   

  

  В Българската част на интернет вече има много директории където можете да
регистрирате сайта си. Да проверим обаче, линка от коя е най-силен.  Това зависи доста
от ранка на съответната страница в гугъл.   

  

  Да, но колко от тези страници на директории имат изобщо ранк? Много малко са, а
тези които го имат, линкват сайта ви през редирект. Затова за нашия тест можем да
игнорираме това условие и да потърсим в резултатите къде точно се намира
регистрацията ви  и най-вече ре
зултата от коя директория е пръв в резултатите
.   

  

  Арбитър? Естествено, не ставай смешен: Google   

    

  Няколко примера за търсения за сайтове, регистрирани в нашата директория:  

     
    -  Aquapark Благоевград    
    -  магазин велосипеди    
    -  АУЕН арт студио    
    -  Сънрайз Приморско    
    -  Vortex компютри     

  

  Ако се разровите из резултатите, ще забележите лесно, че освен therating.net,
най-добри комплексни резултати се получават само от нашата директория. Тук-там при
някои търсения се появяват и други директории, но главно защото слагат на много
места едни и същи надписи с цел спамене на гугъл-а.   

    Не искам да изтъкваме сайта си, но освен силата на линка има и друго нещо, а то е: Р
егистрацията в директорията води ли Реални посетители в сайта ви, освен че ви
дава някаква тежест пред Google?
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http://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=
http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:bg:official&amp;hs=yrj&amp;pwst=1&amp;q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8&amp;start=20&amp;sa=N
http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Abg%3Aofficial&amp;hs=tZ4&amp;q=%D0%90%D0%A3%D0%95%D0%9D+%D0%B0%D1%80%D1%82+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=lang_bg
http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Abg%3Aofficial&amp;hs=ga4&amp;q=%D0%A1%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=lang_bg
http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Abg%3Aofficial&amp;hs=WPP&amp;q=Vortex+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=lang_bg
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 Разбира се че има много директории, но ето още няколко въпроса:
 
 
 
  
    -  в колко от директориите и в кои получавате най-важните си ключови думи
като линк към сайта си?    
    -  има ли директорията RSS емисия на последните регистрирани сайтове   
    -  има ли директорията карта на сайта (ще се индексират ли и кога
регистрираните сайтове от google)    
    -  колко от директориите са свързани към сайт с много уникални посетители на ден и
получавате ли наистина реални посетители от тях?    
    -  колко от директориите ви дават линк със Google PageRank над 2 поне за
определен период от време?    
    -  колко от директориите дават възможност за избор на заглавието, описанието и
ключовите ви думи    
    -  в колко от директориите и в кои от тях потребителите могат да оценяват и
коментират сайтовете, да пишат на собственика и да видят всички негови сайтове?
 

      Прочетете най-вече първия въпрос и ако още не сте забелязали:         
    -  В нашия сайт получавате предимството, че ви линква ултра огромен сайт с над 200
хиляди страници, сто и тридесет хиляди от тях са само новините. Индексирани от
Google до момента са около 200,000 новини
.
  
    -  Дори при търсене вътре в сайта с предимство се извеждат резултатите от
директорията.  По този начин максимален обем посетители разбират за сайта ви.   

      Вече в Директорията е пусната като платена екстра регистрация на 10 броя Deep
Links
за всеки сайт и то директно от само една регистрация. Така можете да спестите много
време и да получите и силни под страници на сайта си, не само на заглавната.   
 
    
 
 
Цени за реклама в сайта
.
    

 2 / 2

http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Abg%3Aofficial&amp;hs=qPk&amp;q=site%3A3rdnews.info&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=
http://www.google.com/search?hl=bg&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Abg%3Aofficial&amp;hs=qPk&amp;q=site%3A3rdnews.info&amp;btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;lr=
http://3rdnews.info/index.php/top-news/platena-reklama-v-site.html

