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Регистрирането на сайтове в директорията   е вече свободно и за нерегистрирани
потребители. Нови възможности и SEO оптимизация на нашия сайт за по-добра
популяризация на вашия ако е регистриран в 
нашата директория
. 
Още:
Защо Google гарантирано ще стигне до страницата на вашия сайт от нашата
директория?
 
И още:
До 200% повишаване на посещенията от директорията до месец.    

  Последните три дни бяха предприети редица стъпки за гарантирането на
индексирането от Google на вашата страница в нашата директория и за
популяризирането на сайта, а оттам и на регистрираните в директорията сайтове. Няко
лко от най-важните неща:
 

     
    -  Най-популярната Българска Google добавка (Gadget)  - Bulgarian News бе изцяло
пренасочена към нашия сайт  
 
    -  Добавката извежда вече последните новини от нашия сайт от категориите Новини
от Български сайтове, Блогове, Социални мрежи и IT и софтуер новини.    
    -  Добавката можете да добавите на всеки сайт или на началната си Google
страница    
    -  Добавката може да се персонализира като външен вид, размери на широчина и
височина, заглавие, брой на извежданите новини и дали да са със или без описание.
  
    -  Бе създаден RSS фийд на директорията    
    -  Този RSS бе вкаран за начало от четири абоната (Subscribers) в Google Reader за
да се гарантира максимално бързото му индексиране.    
    -  Този RSS бе вкаран от четири абоната (Subscribers) в Bloglines за да се гарантира
максимално бързото му индексиране.    
    -  Този RSS бе вкаран от абонати (Subscribers) в Technorati, за да се гарантира
максимално бързото му индексиране.    
    -  Този RSS бе вкаран и в Най-популярната Българска Google Gadget  - Bulgarian
News, което ще доведе до още по-високи резултати.
  
    -  Добавката се ползва и от потребители на Google от други държави. Целта е до
вашия сайт да стигнат не само български потребители, а и чуждестранни.    
    -  Лимита на текст за описанието на сайта ви в Директорията е увеличен от 500 на
700 символа.    
    -  Още една стъпка за увеличаване посещаемостта на сайта е модула за
автоматичен превод на нашия сайт на 24 езика
! По този начин вече могат да го четат и чуждестранни потребители, което си беше
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голям проблем досега за нашето &quot;сайтче&quot; от 
над 70000 страници
!
  
    -  Като допълнителна безплатна екстра е неминуемото увеличаване на
популярността и посещаемостта и на включените в нашия проект сайтове и най-вече
БЛОГОВЕ.   

  

  И най-накрая най-главното: Всичко това можете да ползвате за само 60 секунди -
Регистрацията на сайт в директорията е вече свободна и за нерегистрирани
потребители!   

  

  След 14 Май вече получанате и автоматично създаден акаунт на емайла, който сте
задали за изпратения от вас сайт.   

  

  Сайта ви ще бъде VIP и се извежда на заглавната страница на нашия сайт за седем - 7
дни с директен линк към сайта ви. Преди да регистрирате сайта си прочетете
задължително Упътването за регистрация  .  

  

     

  

 2 / 2

http://3rdnews.info/content/view/3835/120/

