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1. Introducció als cinc cercadors més importants del món: Google, Baidú, Yandex, Yahoo i Bing.

2. L’estratègia per països: la tendència local del SEO global i la importància d’una selecció i 

organització bona de noms de dominis i idiomes.

3. Com fer una selecció bona i eficient de paraules clau per idiomes i països. Tècniques 

per descobrir les més rellevants per al nostre negoci.

4. Passos necessaris per arribar a posicionar-se; les aranyes (spiders) i la indexació. Punts bàsics 

conceptuals i tecnològics, així com les eines d’indexació bàsiques que ajuden en aquesta tasca.

5. La importància de la rellevància dels continguts: la densitat i la prominència. Com redactar 

continguts pensant en el SEO.

6. L’autoritat i els rànquings: entendre el funcionament dels algoritmes dels cercadors i què els 

diferencia.

7. Les últimes tendències del SEO amb els fragments enriquits.

8. Com mantenir el SEO local o internacional al llarg del temps. Planificació i metodologia.

9. Analítica web per controlar el posicionament. Creació d’un tauler de control SEO d’aplicació 

immediata.

PROGRAMA
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Introducció

L’estratègia internacional utilitzant els 5 cercadors; 

Google, Yahoo, Baidú, Bing i Yandex.
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Alguns exemples
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Alguns exemples

Abril 2017

39,7%

59%

4,4%

0,4%
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Alguns exemples – Google al món

Google Trends, 2017
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Vídeos

Imatges
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La tendència local del SEO

Cercadors locals
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La tendència local del SEO

Dominis i idiomes

Dominis

País

Subdominis
Idiomes per

carpetes

Folders: http://www.ryanair.com/pl/

Idiomes

amb

paràmetres

Subdomain: https://pl-pl.facebook.com/

Parameters: https://twitter.com/?lang=pl

?
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Per Yandex.ru

Recomanacions: crear subdirectoris, subdominis o dominis

La tendència local del SEO

Per Baidu.com

Recomanacions pels dominis: 

- Dominis sencills en Pingying o números.

- Servidor / hosting de la web xinès.
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Utilitza les recerques relacionades i instant:

I els “metes” d’altres...

Selecció de paraules clau
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Selecció de paraules clau
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Utilitza el “keyword planner”

Selecció de paraules clau
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1
Indexació

2
Densitat i 

prominència

3
Els rànquings

Els passos necessaris per posicionar-se

4
¿?
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Indexar - Indexing

Indexació



21

Feu un: 
site:lamevaempresa.com

Les aranyes entren pels enllaços, i no 

accedeixen bé per: 

• Javascripts

• Flash

• Pop Up’s

• Botons

• Imatges

Indexació
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Robots txt
El protocolo de exclusión de robots (Exclusion Robots 

Protocol) o robots.txt es un archivo creado por los 

webmasters para dar instrucciones a los robots 

(normalmente los robots de los buscadores) de cómo 

rastrear e indexar un sitio web.

Meta NoIndex

Cómo buscan los 

buscadores

Rastrear - Crawling
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1. O fem servir les eines d’indexació dels cercadors

http://www.google.com/webmasters/

http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit

https://webmaster.yandex.com/addurl.xml

2. O bé arriba a la nostra web a través d’un enllaç a una altra web.

Indexació

http://www.google.com/webmasters/
http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit
https://webmaster.yandex.com/addurl.xml
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www.google.com/webmasters/tools/ https://webmaster.yandex.ru/

http://zhanzhang.baidu.com/

Indexació

http://www.google.com/webmasters/tools/
https://webmaster.yandex.ru/
http://zhanzhang.baidu.com/
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Search Console

Indexació
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Structured data 

& Rich Cards
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Indexació
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Indexació
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Search Console

Indexació
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Indexació

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/?hl=es
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Indexació
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Indexació
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Indexació
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Search Console

Indexació
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Indexació

https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery
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Altres eines d’indexació SEO:

Woorank:

https://www.woorank.com/

My site Auditor:

http://mysiteauditor.com/

SeoChat tools:

http://tools.seochat.com/

Indexació

https://www.woorank.com/
http://mysiteauditor.com/
http://tools.seochat.com/
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• Densitat de la Url
• Densitat del títol de la pàgina
• Densitat de la descripció
• Densitat de les capçaleres
• Densitat del nombre d’enllaços
• Densitat de les paraules en
negreta

Comproveu els punts clau:

Cercar: guia SEO Google filetype:pdf

• La densitat:
– Google mira les vegades que es repeteix una 

paraula en el context general de la web
– Google mira les vegades que es repeteix una 

paraula a cada una de les pàgines.

• La prominència:
– Google dóna més importància a les paraules que 

tercers fan servir per enllaçar la nostra web.
– Google dóna més importància a les paraules que 

ocupen certs llocs dins la pàgina web.

Densitat i prominència
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Densitat i prominència

Bones pràctiques

 Única per a cada plana

 Redacció descriptiva 

 Ha de contenir les paraules clau 

 Ha de contenir entre 65-75 caràcters 

(mostren els cercadors) 

 Redacció amigable per a l'usuari 

(atractiu) 

 Coherent amb el contingut de la 

pàgina 

 Les paraules clau al principi 

(esquerra) més rellevants
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Els Rankings

Cada cercador té els seus propis algoritmes

Els algoritmes són secrets, l’únic que podem aconseguir són
aproximacions amidant els factors que tenen en compte
mitjançant la “prova i error”.

https://moz.com/learn/seo/mozrank

https://moz.com/researchtools/ose/

https://moz.com/learn/seo/mozrank
https://moz.com/researchtools/ose/
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User Engagement 

Optimization (UEO)
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https://moz.com/learn/seo/mozrank

https://moz.com/researchtools/ose/

Els Rankings

https://moz.com/learn/seo/mozrank
https://moz.com/researchtools/ose/
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Els Rankings – L’autoritat linkbuilding

L’ORIGEN DEL ENLLAÇ
 Llocs web amb alts nivells de popularitat (MOz Rank) 
 Llocs web amb un alt numero de visites
 Llocs web sense atribut no follow
 Llocs web de temàtica similar

QUALITAT DE L'ENLLAÇ 
 Antiguitat de l'enllaç 
 Anchor text de l'enllaç 
 Posició de l'enllaç 
 Proximitat amb el text
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Els Rankings – Autoritat social

Diversitat de fonts - tenir 50 tweets
d’1 link provinent d’un únic compte, 
no tindrà el mateix valor que 50 
tweets de 50 comptes diferents 

Contingut relacionat - el contingut 
textual del missatge que acompanya 
el link pot facilitar informació rellevant 
als cercadors de la importància del 
tema 

Nivell de vinculació (engagement) -
la quantitat de clics, retwets, likes, etc 
(sempre que es puguin mesurar) 
poden impactar en l'autoritat que se li 
concedeix a l’enllaç.
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Dirección IP

Cookies

Browser – historial 
web

Logged In

Factors d’usuari

4
¿?
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Manteniment i 

control del 

posicionament
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http://anlytics.google.com
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Panell SEO Analytics
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Gràcies!
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BARCELONA – ALICANTE

902 104 184

Víctor de Francisco

Director de REEXPORTA. 

Think About Export,s.l.

vdf@reexporta.com

@victordf

http://www.linkedin.com/company/reexporta.-think-about-export

https://plus.google.com/+reexporta


