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Embora pareçam animais “fofinhos”, as atualizações Panda e Penguim da Google vieram re-definir o que é considerado conteúdo de
"boa qualidade" na web. Ao lançar estas grandes mudanças nos seus algoritmos de classificação, o principal objetivo da Google foi
fornecer aos internautas a melhor experiência ao utilizador online. Ironicamente, e, não tão bonito quanto um Penguim ou Panda,
muitas empresas sofreram imenso com estas mudanças, vendo a sua posição a cair rapidamente nos rankings!
Compilámos uma lista de passos a tomar, para ajudar qualquer empresa a sobreviver aos efeitos Panda e Penguim!

Encontrar as páginas atingidas

Realizar uma auditoria completa aos links e
alavancar presença com ferramentas web master!

Determinar % de páginas com fraco conteúdo e
trabalhar na melhoria do mesmo

Eliminar todos os links de texto pagos e
comentários spam no seu site

Substituir todo o conteúdo copiado de outros sites
por bom conteúdo único e original

Retirar todos os posts/comentários de sites
externos de origem duvidosa

Eliminar todas as páginas em duplicado!

Eliminar todos os artigos de sites sindicados

Melhorar tudo aquilo que poderá dar ao utilizador
uma melhor experiência de navegação

Dar atenção ao conteúdo/links nos social media

Promover o seu conteúdo nos social media

Google valoriza Press Releases

Construir a imagem e o reconhecimento da sua
marca online

Facilitar a partilha do conteúdo que disponibiliza

Tudo no Marketing Online gira em torno da evolução e adaptação às actuais exigências do Mundo Digital. Alinhar a sua estratégia
com as atualizações Panda e Penguin, da Google, será o primeiro Passo para o Sucesso. Consulte um especialista em Digital
Marketing para obter mais informação e dicas sobre como a sua empresa poderá melhorar a sua estratégia de SEO!

Sobre a WSI – We Simplify the Internet:
A WSI é Líder Mundial em Serviços de Consultoria em Internet Marketing. Utilizando a tecnologia disponível mais inovadora
e as mais avançadas técnicas e estratégias em Digital Marketing, permite que qualquer empresa possa ter uma Solução de
Digital Marketing desenhada à sua medida e adequada aos seus objetivos de negócio, por meio da otimização da sua
presença online. Para mais informação sobre as Soluções de Digital Marketing apresentadas neste Webinar, por favor entre
em contacto com o seu Consultor WSI ou envie um email para: info@wsiportugal.com

