
  ZAUPNO	  

Spletno	  trženje	  
Usposabljanje na delovnem mestu 
 
 
Tema:	  	  12	  ključnih	  elementov	  pristajalne	  strani	  ...	  preden	  sploh	  
zaženete	  Google	  AdWords	  oglaševanje! 

Datum:	  
26.03.2009	  
01.08.2011	  

Gradivo:	   
<objavljeno le za člane spletinovega e-kluba> 

 
1 Izbira imena za domeno 

• V imenu domene naj bo vključena glavna (korenska) ključna iskalna beseda. 
• Domena naj bo javna (vidni kontakti – whois!), zasebna domena à  prikrivanje. 
• Dodatno učinkovitost dosežemo, če je v imenu spodbuda k akciji (npr. 

»KakoSpoznatiPartnerja.com«). 
2 Prava kvalitetna stran 

• Lahko imamo lastno stran, povezavo na plačilnega posrednika, blog, ali stran s testi. 
Ne uporabljamo okvirjev, vmesnih strani s povezavami itd – le prave spletne strani! 

3 Popolna optimizacija za spletne iskalnike 
• Pravilne oznake v glavi strani, točni metapodatki (ključne besede, naslov, opis) 
• Imena slik naj natančno ustrezajo vsebini slike, za nepomembne slike (logotip, gumbi) 

uporabimo v imenu številko (nikoli: ˝kupi˝, ˝klikni˝ ipd) in prazno oznako »alt«. 
 
4 Vključeno Kazalo strani 

• Uporabimo lastno kazalo strani (posebna stran povezav) in Googlovo kazalo (XML) 
5 Stran za kontakt, pogoje uporabe, pravila poslovanja  

• Na to stran naj vodijo prave povezave, brez uporabe javascripta ali pojavnih oken. 
• Na strani za stike naj bo tudi telefonska številka in e-poštni naslov. 

6 Vsebina mora natančno ustrezati ključnim besedam 
• Če promoviramo stran kot posrednik (»affiliate«), preglej svoje spletišče za ključne 

besede z Googlovim orodjem Keyword Tool (izbira »Website content« in URL) 
• Pojavnost ključnih besed mora doseči vsaj 3-5% od vseh uporabljenih ključnih besed. 

Učinkovitost lahko preverjamo z orodji, npr. 
http://tools.seobook.com/general/keyword-density/ . 

 
7 Izvirna vsebina strani 

• Za osnutke in ideje lahko uporabimo gradiva iz drugih spletišč, a kopiranje ni 
dovoljeno. Stran mora imeti 100%-no originalno vsebino in dovolj ključnih besed. 

8 Vsaj 5 vhodnih povezav do naše pristajalne strani in pogojno izhodne povezave 
• Stumpleupon.com, digg.com, twitter.com, de.licio.us, uveljavljeni blogi – objavimo 
članke z vsebino, ki govori o našem trgu in se navezuje na našo stran (s povezavami). 

• Izhodne povezave morajo biti prav tako biti povezane z našim trgom. Najboljši so 
blogi in visoko obiskana spletišča z avtoriteto. 

9 Izogniti se moramo prehitremu začetku oglaševanja na AdWords 
• Preden poženem kampanjo, preverimo delovanje vseh povezav in počakamo na 

indeksiranje strani v Google, da se pojavi med iskalnimi zadetki (site:<spletišče>) 
• Preverba povezav in indeksiranih strani: 

https://siteexplorer.search.yahoo.com/mysites?ei=UTF-8  
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10 Vključi video za predvajalnik Flash 

• Če videa ne izdelamo sami, ga lahko vključimo iz YouTube.com. 
11 Najmanj 5 strani 

• Spletišče naj vsebuje vsaj 5 strani z vsebino, v kateri se mnogokrat pojavijo ključne 
besede. 

• Lahko dodamo bloge, članke, informacije o nas, teste/ocene in celo novice o naši tržni 
niši. 

12 Obrazci za dodatke 
• Naše strani morajo biti izdelane zelo premišljeno, saj Google ne mara spletišč z malim 
številom strani in obrazcem za vnos podatkov, ker ima videz kompaktne strani 
(»squeeze page«) 

• Nikoli ne zahtevajmo podatkov obiskovalca samo za to, da obišče drugo stran 
spletišča (akcija = skok na prodajno stran). 

• Razni obrazci za sklicevanje k naši ponudbi in dodatkom naj bodo strateško vključeni 
okrog bogate vsebine strani. 

• Uporaba videa za opis lastne ponudbe (brezplačno poročilo ali e-knjiga) je bonus. 
 
  Zamislimo si, da smo uporabnik, ki v Google vnese glavno ključno besedo. 
 

a) Ali je naše spletišče rezultat »uspešnega iskanja«? 
b) Ali bi ostali na spletišču in imeli občutek, da vsebuje dobro vsebino? 

 
  Če to ne drži, ustrezno spremenimo stran. Google meri tudi razmerje vračanja z naših 
spletišč. To pomeni, da spremljajo, koliko časa so uporabniki ostali na našem spletišču preden 
so izbrali gumb za vrnitev na prejšnjo stran (ang. »bounce rate« - vidno v Google Webmaster 
Tools). To pa je dejansko mera vrednosti našega spletišča v očeh uporabnika. 
 
  Zgornje vpliva na oceno kvalitete in zgodovino uspešnosti računa AdWords, zato je 
pomembno ponuditi dobro uporabniško izkušnjo. 
 
DODATEK 2010: 
Pristajalna stran mora vsebovati podatek, ali prodajate izdelek ali ste posrednik (ZDA: FTC). 
Stran mora upoštevati standarde HTML (veljavna koda – http://validator.w3.org ). 
 
DODATEK 2011: 
Stran mora biti čimbolj optimizirana za hiter prikaz (test: http://pagespeed.googlelabs.com/ ). 
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Želite oglaševati v AdWords? Pošljite e-pošto na mailto:AdWords@spletin.net. 
 
Spletna stran? Facebook stran? Poslovni blog? Vse z optimizacijo za iskalnike? 
Pošljite e-pošto na mailto:podpora@prezentacija.si. 
 
Video marketing? Bi radi NAJVEČ klikov na prvi strani zadetkov Google? 
Pošljite e-pošto na mailto:video@spletin.net. 


