
Wordpress SEO: létezik, hogy egy 
plugin megold mindent?
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Hatékonyak a SEO pluginok?



Ha igen, akkor melyik és miért?



A tartalmat a felhasználóknak írjuk.“



A tartalmat a felhasználóknak írjuk.

De az algoritmusnak optimalizáljuk.

“



Technikai SEO

A SEO 3 alappillére
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: mennyire jók a többiek?

On-page (tartalmi) SEO Off-page SEO (linkek)
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társ #1
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: mennyire jók a egy másik cég?
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: mennyire jók a harmadik?

On-page (tartalmi) SEO Off-page SEO (linkek)
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társ #3
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: mennyire jó az iparág?

On-page (tartalmi) SEO Off-page SEO (linkek)
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átlag
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: mi mennyire vagyunk jók?

On-page (tartalmi) SEO Off-page SEO (linkek)
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átlag

Saját SEO 
szintünk
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: rakjuk rendbe az oldalt!

+
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: írjunk jobb tartalmat!
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szintünk
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: szerezzünk jó hivatkozásokat!

+
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On-page (tartalmi) SEO Off-page SEO (linkek)

Iparági 
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Saját SEO 
szintünk
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Technikai SEO

A SEO 3 alappillére: szerezzünk jó hivatkozásokat!

+

On-page (tartalmi) SEO

Iparági 
átlag

Saját SEO 
szintünk
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0%
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Off-page SEO (linkek)
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Technikai SEO

A legtöbb plugin ebben a két részben segít

On-page (tartalmi) SEO
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Technikai SEO

A technikai problémák egy részét megoldja. Nem mindet!
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0%



Technikai SEO

A technikai problémák egy részét megoldja. Nem mindet!
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Tartalmilag nagyon sokat segítenek. Főleg nem kompetitív piacon.

On-page (tartalmi) SEO



Tartalmilag nagyon sokat segítenek. Főleg nem kompetitív piacon.

On-page (tartalmi) SEO

+



Technikai rész



Mit csinál technikailag egy jó SEO plugin?
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Létrehoz egy sitemapet, automatikusan frissíti is azt

Technikailag létrehozza a megfelelő meta tag részeket (ezt neked kell kitölteni)

Local SEO-ban is segíteni tud (Yoast Local SEO pl)

Noindexre tudsz könnyen rakni egy-egy tartalmat, jelzi a hibákat

Redirect manager (átirányít automatikusan, ha átnevezel egy URL-t)

6 Social meta tageket tudsz beállítani + open graph (kép, szöveg)

7 Gyorsítja az oldalt (sokszor ezeket külön caching plugin oldja meg)



Tartalmi rész



Mit csinál tartalmilag egy SEO plugin?
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Kulcsszó alapon tudsz tartalmat optimalizálni

Megmutatja, hogy van-e “duplikált tartalom”

Könnyen meg tudod adni a meta adatokat (meta leírás pl)

SEO title-t tudsz megadni

Video SEO-ban is tud segíteni

6 Social meta tageket tudsz beállítani (kép, szöveg)



Hogyan írjunk tartalmilag jól 
optimalizált tartalmat?









Örülünk ennek a számnak?



Igen, de nem. Ezt ugyanis akkor tudom újra behozni,
ha írok még egy ilyen cikket!







A halál völgye!



Itt akkor tudsz forgalmat szerezni, ha publikálsz. Meg újra 
publikálsz. Meg újra. Egyfajta gyártósorrá alakulsz.



Vagy ha egy csinos összeget fizetsz a Facebooknak, Googlenek.





Mi lenne ha, akkor is jönne olvasó, amikor én nem is írsz cikket?











Mi a véleményetek erről a cikkről? Ez jó vagy sem?







A 33 ezer oldalletöltésből 32 ezer a Google-ből jött.
Zéró munka, cserébe havi 2-3 ezer látogató.



Ezt a cikket 1 év alatt 3-szor annyian olvasták,
mint a Trump esettanulmányt!



A Trump cikk 1 hónapig pörgött. Az alatt jött 10 ezer olvasó.
A másik cikkre “csak” havi 2-3 ezer látogató jön. De konstans.



És ha semmi nem változik, akkor évente 30 ezer látogató jön 
majd hosszú távon. Minden egyes évben.



Mi lenne, ha ezt tudatos csinálnánk? És folyamatosan 
publikálnánk ilyen tartalmakat?



Technikai SEO

Mikor lesznek ezek a cikket a legsikeresebbek?

On-page (tartalmi) SEO

Iparági 
átlag

Saját SEO 
szintünk

100%

0%

Off-page SEO (linkek)



Technikai SEO

Mikor lesznek ezek a cikket a legsikeresebbek?

On-page (tartalmi) SEO

Iparági 
átlag

Saját SEO 
szintünk

100%

0%

Off-page SEO (linkek)

Ha azonos szinten vagyunk mint a többiek, vagy jobbak.
De közben a tartalmat jobban optimalizáljuk.





HOGYAN?



A Google algoritmusa egy 
matematikai algoritmus.

Bonyolult, de matematikai.

Azaz vannak benne változók és 
inputok. És ezek alapján jön ki az 
output.

Output = Google rangsor.

“



Hogyan tesztelhető egy-egy 
változó? Izoláljuk őket.



Hova írhatjuk a kulcsszót?



Cím (title)1

URL2

H1, H2, H3, H4 (heading / címsor)3

Kép neve4

Kép alt text5

Szöveg (paragraph)6

Meta leírás7

Anchor text8

Hova írhatsz egy kulcsszót?



Cím (title)1

URL2

H1, H2, H3, H4 (heading / címsor)3

Kép neve4

Kép alt text5

Szöveg (paragraph)6

Meta leírás7

Anchor text8

Hova írhatsz egy kulcsszót?

Nézzük meg ezt egy teszt formájában,
ami konkrétan a magyar piacra készült!



Keressünk egy kifejezést, ami nem létezik.
És a Google sem ismeri.





Gyártsunk rá tartalmat. De olyat, ami “nem zavarja össze” az 
algoritmust. Vagyis a tartalom is legyen “értelmetlen”.







Az összes változatra külön-külön cikket kell írni.
És mindig csak 1 helyre beírni a kulcsszót.











Majd nézzük meg hogyan versenyeznek a különböző verziókkal 
egymással. Ki lesz az első? Ki lesz a második?







Mit tanultunk mindebből?



Cím (title)1

URL2

H13

Melyek a legfontosabb tartalmi SEO faktor?



Cím (title)1

URL2

H13

Melyek a legfontosabb elemek ezek közül?

Ezekre a helyekre mindenképp érdemes beírni
az adott kulcsszót, kifejezést.



Cím (title)1

URL2

H13

Melyek a legfontosabb elemek ezek közül?

Ha például WordPress-t használsz, akkor már alapból előnnyel indulsz. Ha 
jó címet adsz, amiben benne van a kulcsszó ez a 3 már alapból pipa!





Mikor lesz igazán hasznos
egy SEO plugin?



Ha tartalmi vagy technikai előnyt 
tudsz szerezni vele.

Ha alacsony a SEO verseny szintje, 
akkor tech és tartalom oldalon is jobb 
lehetsz.

Ha Te vagy az egyetlen, aki ilyet 
használ.

“



Technikai SEO

A jelenlegi helyezésed a plugin nélkül

On-page (tartalmi) SEO

100%

0%

Off-page SEO (linkek)



Technikai SEO

Felrakod. Jól állítod be. Használod. Siker.

+

On-page (tartalmi) SEO
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0%
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Off-page SEO (linkek)



Technikai SEO

De ha jelentősen el vagy maradva...

On-page (tartalmi) SEO
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Off-page SEO (linkek)



Technikai SEO

Akkor nem egy plugin fog kisegíteni...

On-page (tartalmi) SEO

100%

0%

Off-page SEO (linkek)

+ +



Ha az oldalad nem jó, akkor nem egy 
SEO plugin fog megmenteni.

Ha a verseny szintje magas, akkor 
egy SEO plugin nem elég.

Ha csak felrakod, de nem használod, 
akkor nem lesz jobb az oldalad.

“
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