


Как да създаваме 
съдържание което 
привлича линкове?
Накратко: 

Линк Магнити

Linkable assets
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Кое е това съдържание което привлича 
линкове? 

● Какво търсят журналистите и писателите, когато пишат статия?

● Статистки; Данни; Интересни факти; Проучвания; Изследвания

● Вашата работа е да се класирате в Google за фрази, които журналистите 
търсят!

● Topic + Stats/Statistics/Facts/Numbers/

● E.g. Blogging Stats

Идеята е когато журналист/писател търси статистики, които да 
спомене в статията си – да попадне на вас.



Какви са предимствата на линк 
магнитите?
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● Привличате линкове натурално

● Цената на линк е значително по-
ниска в сравнение с Outreach

● Няма риск да ви накажат от 
Google, както ако използвате 
линкове 
от други методи

● Outreach-a не работи толкова 
добре, колкото през 2016-та; 2017-
та

● Винаги може да комбинирате 
създаването на съдържание с 
аутрийч

● Вътрешно линкване от линк 
магнитите към таргет страниците 
е лесно

● Супер е за за увеличаване 
на авторитета на домейна



Какви са недостатъците на линк 
магнитите?
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● Рядко правите линкове към таргетирани 
страници;

● Трудно е да се калкулира ROI; 

● Някои Линк Магнити няма да 
проработят.



Видове линк магнити
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● Data-Driven Съдържание [Статистики  
от Оригинално проучване или просто 
събрани статистики по дадена тема];

● Онлайн инструменти; 

● Кейс стъдис.
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Как да създаваме data-driven 
съдържание?

Събираме съществуващи статистики по дадена тема 
от други източници.

Примери:

70 RD https://www.semrush.com/blog/blogging-
stats/

46 RD https://www.semrush.com/blog/youtube-
stats/

70 RD https://www.semrush.com/blog/podcast-
stats/

https://www.semrush.com/blog/blogging-stats/
https://www.semrush.com/blog/youtube-stats/
https://www.semrush.com/blog/podcast-stats/


Пример:
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Ако се класирате за...
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Може да очаквате линкове...
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Как да създаваме такива постове 
със статистики? 
[събираме съществуващи статистики]
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● Statista

● Събирате статистики от различни 
източници [може и конкуренти]



Популярни теми...



Резултата?
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Как да създаваме ново data-driven 
съдържание? [произвеждаме статистики]

Най-голямата полза: Вие сте източникът на информацията.

1. Задавате правилните 
въпроси;

1. Може да ползвате 
Pollfish/Google Surveys;

1. Ваш собствен списък със 
събскрайбъри!

4. Може да поствате surveys/ 
анкети по Facebook групи;

5. Може да показвате въпросите 
си на посетителите на сайта 
си.



Scrape социалните мрежи
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● Twitter: 
github.com/bisguzar/twitter-scraper

● Reddit: 
github.com/JosephLai241/URS

● YouTube: github.com/hridaydutta123/the-youtube-
scraper  [за коментари]

● Лесна алтернатива за Инстаграм: 
Търсене на хаштагове и правене на класации

http://github.com/bisguzar/twitter-scraper
http://github.com/JosephLai241/URS
http://github.com/hridaydutta123/the-youtube-scraper


Пример за scraping
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Пример за Инстаграм с #
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● #Pixiecut

● #Boxbraids

● #longbob

● #undercut

● #beachwaves

● #sidecut



Онлайн инструменти

www.hubspot.com/blog-topic-generator 18

https://www.hubspot.com/blog-topic-generator


Case study

19

● https://www.robbierichards.com/seo/case-study/

● Ключови елементи:
1) Проблем
2) Начин на Разрешаване на проблема 
3) Резултат

https://www.robbierichards.com/seo/case-study/


Искам Безплатна Консултация

Опишете темата по която искате да говорим тук в тази форма:

https://forms.gle/KZ1ncYXVb76CnREBA

https://forms.gle/KZ1ncYXVb76CnREBA


Благодаря!

Георги Тодоров
SEO Manager, Semrush

Може да попиташ
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