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Daniel Duriš, Pizza SEO

● 14 rokov skúseností so 
SEO

● Založená 2006
● Dnes komplexný online 

marketing: Tvorba 
webov, UX, SEO, PPC, 
Sociálne siete, 
Analytika



Kedy sa SEO oplatí?



Kedy sa SEO oplatí? Σ

● Plán a dlhodobá aktivita
● Web, nielen link building
● Vyššie počty hľadaní
● Obsahové vs transakčné, PPC vs SEO 
● Realistické očakávania

○ Výsledky niekedy až po roku (podľa konkurenčnosti)
○ Návštevnosť, konverzie, nie pozície
○ B2C (nákup, lead) vs B2B (lead)



Organické výsledky pre vyššie výnosy



Dôležité metriky pre e-shop ✬

Výnosy (UX)
Miera konverzie (UX)

Návštevnosť (SEO)
Miera prekliku (SEO)
Viditeľnosť a pozície (SEO)



Organika pre e-shop ❦

Výnosy (UX)

Miera konverzie (UX)

Návštevnosť (SEO)

Miera prekliku (SEO)

Viditeľnosť a pozície (SEO)



SEO stratégia pre e-shop ♅

● Technikálie (kód, sitemap atď.)
● Rýchlosť
● Štruktúra, obsah a kľúčové slová (obsahový plán)
● Meta dáta a štruktúrované dáta
● Odkazy a zdroje návštevnosti
● Viditeľnosť vo vyhľadávaní
● Správanie návštevníkov
● Udržateľnosť
● Plán 12+ mesiacov



Silný obsah ✒

● Hlavná stránka, kategórie, produkty, podporný obsah
● Obsah (články, recenzie, parametre, testy, fotky, videá)
● Názov stránky – TITLE
● Meta dáta – description a iné
● Nadpisy – H1-H6
● Popisky obrázkov – ALT / TITLE
● Prepojenie obsahu - odkazy
● Kľúčové slová? Originálny obsah



Kvalitný linkový profil ⚛

● Kvalitný obsah = magnet na odkazy
● Sociálne siete
● Partneri, dodávatelia
● Blogeri
● Tematické odkazy z relevantných webov
● Diskusie, porovnávače, hodnotenia
● Magazíny, PR články, guest blogging
● Video obsah, fotky, infografiky, prezentácie



Zabezpečený e-shop (HTTPS)



Zabezpečený e-shop (HTTPS) ☔



Zabezpečený e-shop (HTTPS) ☔

● Ak nemáte HTTPS, do konca septembra ho musíte 
mať! (lebo Google Chrome 62)

● Dôveryhodnosť
● Odstraňovanie bariér pre nákup



Štruktúrované dáta



Štruktúrované dáta ➰

● Krátky kód, ktorý lepšie popíše web pre vyhľadávače
● Vyššia viditeľnosť
● Odlíšenie sa od konkurencie
● Až 30% nárast miery prekliku

Zaujímavé pre e-shopy:
Korporátne info, Breadcrumbs, Vyhľadávací box, Produkty, 
Hodnotenia, Udalosti, Články, Knihy, Kurzy



Štruktúrované dáta ⚯



Produkty ⚉

● Krátky kód, ktorý lepšie 
popíše produkt pre 
vyhľadávače

● Cena, dostupnosť, 
hodnotenie

● Product + Reviews



Lokálny firemný profil ⚑

● Nevyhnutnosť
● Dôveryhodnosť
● Očakávanie
● Jednoduchá správa
● Výsledky v mapových 

hľadaniach



Korporátne info ☉

● Štruktúrované dáta 
navyše

● Logo, odkazy na 
sociálne siete

● Kontakt na zákaznícku 
podporu a iné

● Myslite dopredu



Vyhľadávací box ∹

● Kód s upresnením URL 
vyhľadávania

● Možnosť priamo 
vyhľadať produkt či 
informáciu

● Výrazný riadok naviac
● Interné vyhľadávanie 

musí fungovať



Sociálne siete a zdieľanie odkazov



Sociálne siete: Facebook

Facebook OpenGraph
Product



Sociálne siete: Twitter

Twitter cards
Summary card with large
image



Rýchly e-shop je nutnosť



Rýchly e-shop je nutnosť ☄

● Aký rýchly je váš web?
● Čo vidí návštevník do 3 

sekúnd?
● Viac ako 4 sekundy? 

Práve ste stratili 25% 
návštevníkov

Zdroj: Kissmetrics: Loading time, https://blog.kissmetrics.com/loading-time/



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

● Podporuje váš CMS 
AMP? (Wordpress áno)

● Pripravte si plán pre 
zapnutie AMP

● Začnite s 
najnavštevovanejšími 
stránkami (kategórie 
produktov)



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

Kategória produktov <amp-carousel>



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

Kategória produktov <amp-carousel>



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

Produkt <amp-accordion>



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

Produkt <amp-accordion>



Rýchly e-shop na mobiloch: AMP ☇

Košík a nákupný proces
● AMP nepokrýva komplikované formuláre a interakcie
● Vhodný bod prechodu z AMP na bežnú HTML verziu
● Čo najpriamejší, hladký prechod, rovnaká grafika



Udržateľnosť ♻

● Vznik, zmena a zánik obsahu
● Duplicity (produkty/varianty, vyhľadávanie)
● Chybové stránky a presmerovania
● Pravidelný monitoring a kontrola (dostupnosť, rýchlosť, 

chyby na webe, správanie návštevníkov)



Užitočné nástroje ⚒

Search Console (duplicity, iné problémy)
https://www.google.com/webmasters/tools/home
Štruktúrované dáta
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
AMP
https://search.google.com/test/amp

https://www.google.com/webmasters/tools/home
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://search.google.com/test/amp


Zhrnutie



Zhrnutie ※

1. Urobte si plán SEO aktivít
2. Vylaďte si web

a. Prejdite na HTTPS
b. Zabezpečte rýchly hosting
c. Zapracujte mikroformáty
d. Zvážte prínos AMP

3. Pracujte na spätných odkazoch
4. Pravidelne vyhodnocujte dáta



Ďakujem za pozornosť!

Daniel Duriš, lead consultant
duris@pizzaseo.com

Online marketingová agentúra Pizza SEO
https://pizzaseo.com/sk/
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Otázky?


