


Mindenki szeretne, minél gyorsabban, minél előkelőbb helyezést elérni a Google keresőben:
éppen ezért rengeteg szakember van, aki azzal foglalkozik, hogy segítsen neked ebben.
Azt, hogy kivel fogsz együtt dolgozni, hogy kiben hiszel, és Ő milyen módszereket javasol:
nehéz eldönteni úgy, ha nem vagy szakember. 

•
Mi, most mégis megpróbáljuk: elmondjuk mit ne csinálj, és azt is hogy mit hogyan. 115 tip-
pet, mesterfogást árulunk el arról, hogyan lehetsz a Google legelőkelőbb helyén.

•
Elmondjuk mit tegyél, és mi az amit semmiképp. Ez az (ingyenes) könyv, nagyon sok pénzt
hozhat majd neked, főleg akkor ha a tippeket, ötleteket, megvalósítod.

Fontos, hogy ez a könyv akkor lesz neked hasznos, ha úgy akarsz jobb helyezést elérni a
Google-ban, hogy nem szeretnéd használni a rizikós, PR cikkes bloghálókat, a linkfarmokat,
és egyéb szürke, vagy fekete kalapos linképítési technikákat. 

Hasznos lehet akkor is, ha büntetésmentes link gyarapodást szeretnél elérni, ha komolyan
gondolod a természetes link kapcsolatokat, és megbízol a tartalmon alapuló linkekben.

Minden amit tudnod kell a linképítésről
115 mesterfogás a jobb Google helyezésekért

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/lejaro-domain-nevek-pr-cikkes-weboldalak-keszitesehez/


A linképítés könyv 
tartalmából

A könyv rengeteg hasznos tudnivalót tartalmaz. Ha tanfolyamon tanulnád, több tízezer
forint lenne az értéke, azért is, mert a mesterfogásokon túl, bemutatjuk Neked azt is, mit
gondol a Google a linkekről, és mikor kezdd el a linkek építését. A könyvben lépésről lépésre
mondjuk el neked, a linképítés menetét: az alábbi fejezetekkel

• Linképítés célja

• Mi a feltétele a link gyarapodásnak

• Horgonyszöveg optimalizálás

• Rossz link kapcsolatok és azok következményei

• Mit csinálj, ha a Google Pingvin algoritmusa megbüntette az oldaladat?

• Természetes link gyarapodás előnyei

• Legyél tartalomszolgáltató

• Alap linképítési módszerek (nem katalógus linképítésről és link vásárlásról szól)

• Hagyd ott a linkedet mindenhol

• Légy kreatív és látható

• B2B linképítés tippek

• Ki legyen a célpont akitől linket kaphatsz?

• Tartsd nyilván, hogy mit csinálsz

• Link ellenőrzés és információk

• Bónusz tanácsok



Kezdjük az alapoknál
Mi a linképítés célja?
A linkek - keresőoptimalizálás szempontjából – rövid távú, elsődleges célja olyan szavaza-
tok, linkek begyűjtése amivel a weboldalunkat a Google előrébb fogja rangsorolni a kereső
találati oldalán. (Azaz, minél előkelőbb helyet szeretnénk elérni, hirdetés nélkül) Hosszú
távú cél pedig a márkád népszerűsítése, szakértői imázsunk és weboldalunk látoga-
tottságának növelése, és az értékes kapcsolatok kiépítése.

Természetesen ezeket a célokat a régi hagyományos módon vett linképítéssel nem tudjuk
elérni, úgy, mint link katalógusokba való link regisztráció, fórum és blogokból való linkelés
stb.

Mi a feltétele a link gyarapodásnak?
Az internet tele van linkkatalógusokkal, és olyan linképítőkkel, akik a saját hálózataikon
belül sok-sok linkedet el tudják majd helyezni. Ez gyors, és olcsó megoldás: csak meg kell
találni a linkkatalógusokat, szólni kell pár embernek, aki mindenhová belinkel, és valóban
működni fog.   Egy ideig. Aztán egyik nap arra kelsz, hogy arra a kulcsszóra, amire tegnap
még ötödik voltál, most a tizedik oldalon sem vagy.

Ha nem szeretnél úgy járni, ahogy leírtuk, akkor inkább természetes módon szerezz
linkeket. Ennek a tárháza pedig végtelen mert, ez a kreativitáson – ami a tartalmak
készítésekor és egy jól felépített hossztávú kommunikációs stratégián múlik aminek a
segítségével ezeket a nagyszerű tartalmak ismertek lesznek.

Tartalom típusok
Te, tudod, hogy melyek azok a tartalmak amiket imádnak az olvasóid? Hogy milyen tar-
talom típusok lehetnek azok melyeket szeretnek megnézni, megosztani, linkelni a láto-
gatók? Tudtad, hogy  közel 50db ilyen létezik, és ha ezeket használod, soha véget nem érő
érdekes tartalomgyártásba kezdhetsz? Mondjuk, melyik a 10 legjobb tartalom amit
szívesen megoszt az olvasód: 

http://www.kulcsszo.hu/tartalommarketing-tippek/44-tartalomtipus-jo-tartalommarketinghez/
http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/10-nyomos-erv-a-linkkatalogusok-linkgyujtemenyek-ellen/


Íme a top 10+1 tartalom amit a szívesebben olvasnak és osztanak meg
� • Videó
� • Top listák, itt legalább 10 de nagyobb listák is lehetnek
� • Hogyan? kezdetű cikkek
� • Termékvélemények
� • Esettanulmányok
� • Cikk amik Mi kifejezéssel kezdőnek
� • Miértre válaszoló tartalmak
� • Infógrafikák
� • Slideshow-k
� • Statisztikákat tartalmazó anyagok
� • Közvélemény kutatás készítése

Így lesz ismert a tartalmad (Így csinálják a nagyok)
A legfontosabb, hogy rakd ki a weboldaladra. Tedd ki, például blogként, vagy „Hírekként”

Oszd meg a közösségi oldalakon
A saját weboldalunk közösségi oldalain vagyis, a következőket érdemes napi szinten
használni amikor tartalmunkat szeretnénk közzé tenni, reklámozni:

Facebook
Használj ki minden lehetőséget: tedd ki a blogot, a tartalmat a saját Facebook oldaladon.
Ha kell, kicsit hirdesd meg.  Tedd be zárt, nyitott csoportokba: juttasd el a lehető legtöbb
olvasóhoz

• Google plus
• Twitter
• Pinterest
• LinkedIn
• Instragram
• Youtube és más videó megosztókon

Tedd közzé olyan szakmai vagy másfajta fórumokon ahol erről a témakörről beszélgetnek,
sokan: így a lehető legtöbb potenciális olvasóhoz eljutsz.  A google.hu kereső mezőbe ezt
írjuk bele: fórum szóköz és a téma kulcsszava blog szóköz és a téma kulcsszava

Más weboldalak blogjában írunk – Ezt nevezzük vendég blogolásnak
A későbbi tippgyűjteményben erről is szó lesz. Ha vendégblogolsz, fontos, hogy olyan tar-



talom legyen ami tartalmas, terjedelmes és a másik weboldal látogatói számára hasznos
legyen + ne feledd meg ezt is megosztani a saját rajongóidnak hogy ők is lássák.

Küldd el hírlevélben!
Akik feliratkoztak a hírleveledre, ők már ismerik a weboldaladat és a legnagyobb bizalom-
mal vannak feléd, és szívesen olvassák és várják a legújabb hírleveledet, tartalmadat.

Oszd meg a tartalmadat gyűjtőoldalakon
Például, ha ételkritikus blogot írsz, oszt meg az „Ételkritikusok.hu-n” hiszen azt olyanok
olvassák akiket ez érdekelhet. 

• Youtube • Indavideó • Hogyan kell • Slideshare.net • Scribd.com • 4shared.com  
• Calameo.com • Docstoc.com

Horgonyszöveg optimalizálás
Biztos láttál már horgonyszöveget, csak nem tudtad, hogy úgy hívják: horgonyszöveg az
amire rá szoktunk kattintani emiatt eljutunk egy másik tartalomra vagy le tudod tölteni az
adott tartalmat, vagy például meg tudsz nézni valamit. SEO nyelven anchor textnek is
nevezzük.

A Google Pingvin büntetőalgoritmusának egyik legjobban vizsgált része a  horgony-
szövegek. Azok a weboldalak számíthatnak kisebb, nagyobb büntetésre ahol a link
szövegek többsége olyan kulcsszót tartalmaz amire a Google keresőben is azt szeretnénk,
hogy elől legyen. Hogy milyen módon érdemes használni ezt a kényes részét a linkeknek,
arról itt olvashat többet.

Nem a legerősebb marad életben,
nem is a legokosabb,

hanem az, aki a 
legfogékonyabb a változásokra

Charles Darvin

”

”

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/horgonyszoveg-optimalizalasi-utmutato/


Léteznek rossz linkek is
amiért a Google büntet

Rossz linkkapcsolatok és azok következményei
2012.04.23. -tól a linkek nem csak jó, hanem rossz irányban is tudják befolyásolni a we-
boldalad helyezését, ezzel befolyásolják a látogatóid számát (hiszen ha rossz a link, hátrébb
kerülsz, kevesebb látogatód lesz). Ezen a napon indul útjára a Google első büntető algorit-
musa a rettegett Pingvin. Azóta jó pár alkalommal futtatták már le, szinte valamennyi fris-
sítéskor a büntetés kaphatott a weboldalad. Mondjuk, mire figyelj a Pingvinnél.

Pingvin büntetésre adó okok:
Sitewide linkek
Ez annyit jelent, hogy egy domain valamennyi oldaláról mutat link a weboldalunkra. Ál-
talában a láblécben vagy az oldalsávban szokták a linket elhelyezni. Így akár több ezer vagy
tízezer linket is kaphatunk de a Google szemében ez csak 1db-nak fog számítani. A kereső
irányelveiben ez fizetett linknek veszi ha a link nem nofollow jelzővel illetjük. 
Pl: <a href="http://www.domainneve.hu" rel="nofollow">link szöveg helye</a>

Horgonyszöveg túloptimalizálása:
Ha egy url-re től sok kulcsszavas link szöveggel hivatkoznak a linket adó weboldalak. Ez
az arány akár 10-15% nál is már veszélyes lehet.

Blog kommenteknél
Gond, ha a blog kommenteknél a hozzászóló nevénél weboldalunk cél kulcsszavát adjuk
meg nem a saját nevünket vagy a weboldalunk nevét, illetve maga a kommentekben is
beletesszük a weboldalunk linkjeit de csak azért hogy növeljük a weboldalunkra mutató
linkek számát.

Fórum profil linkek
Ez egy könnyű linkszerzés de könnyen felderíti a Google robotja, hogy a fórumokba csak
azért regisztrálsz, hogy a profil adatlapokon bele tudd írni a weboldalunk url-jét, címét.

Előszoba oldalak
Az előszoba oldalak olyan  - általában tömegesen - létrehozott weboldalak (többnyire 

http://www.kulcsszo.hu/tag/google-pingvin-algoritmus/


kulcszavas domain-eken) ahol nagyon kevés tartalom van és csak a link elhelyezés céljából
lettek létrehozva. 2015-ben jelentette be a Google, hogy az előszoba oldalakra külön al-
goritmus fog létrehozni és az innét származó linkkapcsolatokat jobban fogja figyelni és
valószínűleg keményen bünteti.

Domain átirányítások
egy elavult technika, aminek a lényege, olyan domainek átirányítása a saját oldalunkra
amelyik régi, és rendelkezik bejövő linkekkel. A Page Rank növelése volt sokaknak a célja
ezzel. 2013. decembere óta a Google nem frissítette ezt a mérő számot, illetve volt már
hivatalos bejelentés is róla, hogy nem is fogják frissíteni azt.

Nofollow linkek hiánya
Egy természetes linkprofil esetében egy weboldal 3-5%ban is rendelkezhet olyan linkekkel
amik erőt nem adnak át a weboldalunknak de fontosak egyéb üzleti szempontból. 

Túl sok azonos IP címről jövő linkkapcsolat
Egy linkhálózat első számú jellemzője, hogy nagy számban azonos IP címen vannak elhe-
lyezve a linket adó weboldalak.

Fizetett linkek
A Linkekkel kapcsolatos irányelveben benne van, hogy fizetni vagy bármilyen más jut-
tatásért linket nem szabad kapnia weboldalunknak. Vagy ezen linkeknek nofollow jelzővel
kell ellátni: ha ilyened van, büntetést kaphatsz.

Főoldal túl linkelése
A Pingvin megjelenése előtt szokás volt a weboldal főoldalát túlzottan linkelni kb. 90% felett
már ez az arány veszélyes lehet a számunkra. Ez a módszer is a nem természetes linkg-
yarapodást mutatja.

Intenzív linkgyarapodás
A Google figyeli, ha egy weboldal hirtelen nagyobb számú linket kap, ha a honlap link gyara-
podása túl gyors. Egy görbét képzeljünk el és ha ott észlelünk ilyen típusú kiugró értéket
akkor ez nem természetes. Ezt csak fekete kalapos módszerrel tudjuk elérni, ami például
napi 50-100 db linket is jelenthet, de ezt a Google kiszűri

 Google szerint a linkekkel így lehet csalni
TIPP

https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=hu
https://support.google.com/webmasters/answer/93713?hl=hu
http://searchengineland.com/googles-matt-cutts-no-more-pagerank-updates-this-year-173676


A természetes 
linkgyarapodás előnyei

Természetes linkgyarapodás előnyei
Ha nem trükközünk, hanem keményen dolgozunk, és természetes módon szerezzük a
linkeket, annak számtalan előnye van: nyugodtan hátradőlhetünk, mert ezeknek a linkkap-
csolatoknak nem lesz büntetés a vége, és az az örömünk is meglesz, hogy valóban, hasznos
tartalmat adunk át az olvasóknak..

Eközben a linkekért folyó versenyben olyan előnyre tehetünk amit a konkurens nehezen
tud behozni, mivel neki már nehezebb lesz újat, meglepőt létrehozni a weboldalán, mert
megelőzted. Ha Te már megírtad a fontos cikket, ami tele van újdonsággal és van hozzá
egy szuper grafika is, aki téged másol, csak a második lehet. 

A linket adó források száma is szűk és ezért nem biztos, hogy egy weboldal már másnak a
hivatkozását – linkjét is ki fogja tenni azonos témában, így nagyobb esélyünk van arra,
hogy a versenytársunk lemarad azon helyekről ahol mi már szereplünk.

Mi a helyzet a PR cikkes blogokkal?
Erről bővebben itt olvashatja el azokat a szempontokat amik az ilyen típusú oldalak között
is különbséget tesznek egymás között.

tedd, amit tudsz
azzal amid van
ott, ahol vagy

theodore roosevelt

”
”

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/lejaro-domain-nevek-pr-cikkes-weboldalak-keszitesehez/


A Google 3 módon értékel
a weboldalunra mutató

linkeket

Figyelembe veszi a rangsoroláskor

Nem számolja bele a rangsorolásba

Büntetést ad érte



115 mesterfogás, 
hogy minél több 

természetes linkünk legyen

az iskolai képzés 
megélhetést teremt
az önképzés pedig

vagyont.

jim rohn

”

”



Kezdjük az alapoknál
1. Írj emailt a webmesternek, kérj linket a weboldaladhoz. Olyan oldalakat célozz meg,
amelyek a te oldalad témájához tartalmilag kapcsolódnak. Ami most fontos, az az, hogy
az oldalad linkelésre érdemes legyen.

• • • 
2. Használd a telefont. Az élőszó számos alkalommal sokkal hatásosabbnak bizonyul. 

• • • 
3. Keress linkforrásokat: olyan oldalakat, ahova kirakhatod a linkedet. Nem biztos, hogy
az első helyen lévő oldalakkal érdemes kapcsolatba lépned, mivel ők nem érdekeltek a
linkelésben, hisz ők már úgy is jó pozícióban vannak, de ha kiváló tartalommal rendelkezel,
akkor hajrá.

• • • 
4. A közösségi oldalakon is jó linkforrásokat találhatsz. Sok eszköz segíthet neked ebben,
pl.: az Icerocket, de a Twitter keresőjén keresztül is jó linkelési lehetőségeket lehet találni.

• • • 
5. A linkről tárgyalhatsz személyesen is. Még ha e-mailben is kértél linket, emeld fel nyu-
godtan a telefont, vagy találkozz személyesen a webmesterrel, ha ez lehetséges. Néha a
személyes kapcsolat segít a legjobban, hogy egy adott linket megszerezz.

• • • 
6. Ismerd fel azokat az oldalakat, amelyek jó linkpartnerek lehetnek. Ha már egy ideje
ezzel foglalkozol, akkor pillanatok alatt is képes leszel felmérni, hogy előnyös-e az adott
oldal a linkelésre. Ha - például - látsz egy blogbejegyzést, ami kapcsolódik az oldalad
témájához, és még hozzászólásokat is generál, sőt, a közösségi oldalakon is meg van oszt-
va, akkor ez az oldal jó, mert valószínűleg jó lehet a látogatottsága és van rajta aktivitás.

• • • 
7. Gondolj a látogatottságra!  Olyan oldalakat keress, amelyek látogatót küldhetnek feléd,
ne csak olyanokat, amelyek javíthatják a link erő átadásával a helyezésedet. 

• • • 
8. A Google Pagerank-kel már nem érdemes foglalkozni, nem lesz belőle több frissítés.
Az értékelés számít, de ha azt vesszük, hogy mennyi forrásból kaphatunk látogatókat
(közösség oldalak, olyan oldalak, amelyek linkelnek hozzád, oldalak ahol vendégbejegyzé-
seid vannak, stb.), hiba lenne csak erre az értékelésre támaszkodni egy keresőmotorból.
Nem biztos, hogy egy PR2-es oldaltól kapott link nem segíthet neked, és hogy a PR5-ös
oldaltól kapott link mindenképpen fog (főleg úgy, hogy most már nem is tudhatjuk meg a
valós értékét.).



9. Kövesd figyelemmel, hogy mit csinálnak a vetélytársaid. Persze ne csak ez határozza
meg a linképítési tervedet, de a konkurenciafigyelés mindig hasznos. Figyelj oda, hogy ha
utánzod a vetélytársad profilját, nem fogsz ugyanolyan jól teljesíteni. Ez ennél bonyolultabb
folyamat. Sőt ha a konkurencia nem megengedett linképítési technikákat használ, és Te
ezt átveszed tőle, akkor a Te oldaladat is megbüntetheti a Google.

• • • 
10. Vizsgáld meg, hogy mely linkek azok, amelyek kárt okozhatnak az oldaladnak. Ha van
ilyen, akkor haladéktalanul távolítsd el őket vagy tiltsd le a Webmester eszközökben.

• • • 
11.  Úgy is szerezhetsz linkpartnerséget, ha megnézed, hogy azok az oldalak, amelyek
hozzád linkeltek, kiknek a linkjeit helyezték még el az oldalukon.

• • • 
12. Ha szereztél egy linket egy fantasztikusan jó oldaltól, akkor ne spórolj az energiával
és ásd bele magad. Nézd meg, hogy ki kapott még linket ettől az oldaltól. Ezeket az
oldalakat is érdemes lehet felkeresni.

• • • 
13. Keress rá olyan oldalakra, amelyeknek linkelnie kellene hozzád, viszont még nem tet-
ték meg. Ha találsz egy olyan blogbejegyzést, aminek a címe „A 10 legjobb módszer a korai
keléshez”, és te is hasonló témában írsz, és még nem szerepel az oldalán a linked, akkor írj
a webmesternek ezzel kapcsolatban.

• • • 
14. Ha van rá lehetőséged, ne automatizáld a folyamatot. Valamikor életmentő dolog
lehet, de általában jobb, ha manuálisan nézzük át az adott oldalt és személyesen lépünk
kapcso-latba az oldal üzemeltetőjével. Én mindenképpen az utóbbi módszert választanám.

• • • 
15. Ha negatív választ kapsz, akkor ezt jegyezd fel, fontos lehet. Lehet, hogy az oldalad
mégsem annyira (link) értékes, mint ahogyan te azt gondoltad. Ha egy webmester nem-
leges választ ad, akkor érdeklődj a miértről. Lehet, hogy felfedezett egy olyan hibát, amit
te észre sem vettél. Ki tudja, ha kijavítod, akkor lehet, hogy mégis megkapod a linket.

• • • 
16. Ha egy másik domain-re költözöl, akkor a 301-es átirányítást semmi esetre se felejtsd
el és ez legyen igaz a https-re való átállásnál is.

• • • 
17. Szponzorálj! Jótékonysági eseményt, egy versenyt, egy iskolai klubot a gyerekeid
iskolájában vagy bármi mást.

• • • 
18. Tanuld meg szeretni a nofollow-os linket. Ezek jól jöhetnek a látogatottság szempon-
tjából. Ha következő alkalommal valaki kiteszi a linked, de csak nofollow-san, akkor is
köszönd meg neki.



19. Nézz utána, hogy ki linkel a témában releváns YouTube videókhoz és kérj tőlük is lin-
ket.

• • • 
20. Ugyanezt megteheted az Infografikák esetében is.



Legyél tartalomszolgáltató
Ha nem teszel ki értékes/érdekes tartalmat, akkor kevés az esély arra,
hogy linkeket tudj szerezni. Az emberek az információszerzésre
használják az internetet, ha nem adod meg ezt nekik, akkor valaki más
(a vetélytársaid) fogja megtenni helyetted.

21. Írj akkor is, ha nem vagy még olyan jó benne. Az értékre figyelj, a többi úgyis jön
magától, ha szorgalmasan gyakorolsz.

• • • 
22. Írj egyedit, igazi újdonságot, olyat, amiről nem írt még senki. Keltsd fel az emberek fi-
gyelmét.

• • • 
23. Tervezd meg a szöveget, ne ad hoc módjára termeld a mondatokat. Írj cikksorozatokat
(pl.: hogyan válassz szandált? 1 .rész), vagy vendégbejegyzéseket.

• • • 
24.  Ne korlátozd magad kizárólag szöveges tartalmakra. Készíts infografikákat vagy akár
képregényt is. Videókat, amelyekben a Te szakterületeden, témádban jártas embereket
szólaltatsz meg. Kezdj egy heti online rádióműsort. (podcast, igaz, nálunk még nincs elter-
jedve, viszont ha ketten csinálják, jobban hangzik)

• • • 
25. Légy aktív a szakterületed közösségében. Lehet, hogy tudsz moderálni egy fórumot,
vagy összeállítani egy heti hírlevelet. Vagy jó válaszokkal tudsz szolgálni a Gyakorikerde-
sek.hu oldalon. (ez egy kérdezz-felelek oldal, mely nagyon népszerű)

• • • 
26. Keress olyan dolgokat, ami hiányzik a területeden. Nincsen fóruma a témádnak? Kezdj
el egyet! És persze linkelj hozzá. A legjobb ha a saját oldaladon csinálsz egyet vagy egy új
domain alatt, ami a Tiéd.

• • • 
26. Írj egy szakmai berkekben is elismert cikket, ami forrásként szolgálhat mindenkinek,
és frissítsd rendszeresen.

• • • 
27. Készíts és publikálj listát, amely hasznos lehet a szakterületeden.



• • • 
28. Készíts havonta egy „best of” sorozatot azokról a történésekről, ami a szakterületeden
említésre méltó.

• • • 
29. Hivatkozz a régebbi cikkeidre, amikor azok relevánsak. Például folyamatosan rakd ki
őket Facebook-ra, Google plus-ra, vagy Tweet-ek formájában a twitteren, hátha még
valamelyik rajongód nem olvasta.

• • • 
30. Lényeges, hogy amikor hirdeted a tartalmad, akkor az el is jusson a célközönségedhez.
Ezért ne rakj ki éjszaka tartalmat a Facebook-ra, Google plus-ra, Twitter-re, kivéve ha a
célközönséged bármilyen okból akkor aktív.)
A közösségi oldalakon használj bátran hashtageket, amik a cikk fő kulcsszavai vagy azokkal
kapcsolatos lehet.

50 PR eszköz amit használj éjjel és nappal
TIPP

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/50-pr-eszkoz/


Hagyd ott a linked 
mindenhol

31. Használd az oldalad linkjét az email-ed aláírásában, így minden kimenő emailedben
sulykolod az oldaladat is.

• • • 
32. Linkeld az oldaladat a közösségi oldalakon, amikor csak tudod, vagy amikor valóban
releváns

• • • 
33. Tüntesd fel az oldalad a névjegykártyádon: lehet, hogy a partnered odakattint, és figyel
rá. 

• • • 
34. Beszélj az embereknek az oldaladról. Meglepő eredményeket érhetsz el, mert lehet,
hogy éppen emiatt fogja felkeresni.

• • • 
35. Szólj hozzá blogokon és oldalakon anélkül, hogy spammelnéd ezeket. Nem mindig
tanácsos, hogy a hozzászólásban tüntesd fel a linked, mert azt nem mindenki szereti. Ha
segít a látogatóknak vagy vitára invitál, akkor ne sokat gondolkozz a link elhelyezésen, de
csak mértékkel.

• • • 
36. Kérjél lehetőséget vendégblog bejegyzésre. Készülj fel előre, alaposan valamilyen
témával az adott weboldal esetében.

• • • 
37. Készíts interjút valakivel. Az alanyok általában visszalinkelnek az interjúra, és ez kiváló
lehetőség arra is, hogy a szakterületeden embereket ismerj meg, kapcsolatokat építs. Ego
baitnek is hívják ezt.

• • • 
38. Írj ismertetőt egy termékről + jó, ha videót is készítesz róla: minenképp írd alá.

• • • 
39. Írj értékelést helyi üzletekről az interneten, amikor csak tudsz, és releváns.

• • • 
40. Adj visszajelzést a közösségi oldalakon. Ha tetszik egy cikk, akkor Twitteren írjál a 
szerzőjének. Ha jól érezted magad egy hotelben, akkor írjál a Facebook oldalukra stb.



Legyél kreatív és látható
41. Írj újra egy régi bejegyzést úgy, hogy frissíted a benne levő ötleteket.

• • • 
42. Írj egy vitáról vagy ismertesd a te álláspontodat és küldd el az eredeti szerzőjének.

• • • 
43. Tedd meg az előzőt, és kérd meg az eredeti szerzőjét, hogy rakja ki az ő oldalára.

• • • 
44. Rakj képeket a bejegyzésekbe, tudod egy kép 1000 szónál is többet ér.

• • • 
45. Használd a közösségi oldalakat. Korlátlan kommunikációt tesznek lehetővé.

• • • 
46. Légy aktív a fórumokban. Kérdezz és válaszolj kérdésekre. Nagyon hasznos kapcso-
latépítésre.

• • • 
47. Ha lehetséges szponzorálj egy helyi találkozót és akár egy utólagos találkozó is bele-
férhet mondjuk egy bárban.

• • • 
48. Támaszkodj mások véleményére. Szerezz visszajelzéseket másoktól.

• • • 
49. Mutasd be magad és légy jelen a fizikai és az online életben is. Sok barátság és üzleti
kapcsolat formálódott egy egyszerű „Szia”-ból.

• • • 
50. Beszélj, prezentálj a konferenciákon. Ez az egyik legjobb módszer, hogy észrevegyenek,
nem mellesleg a neved ott lesz az esemény anyagain, és később a beszámolókon is.

Minőségi linképítés legfőbb mutatói
TIPP

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/minosegi-linkepites-legfontosabb-jellemzoi/


Különösen B2B oldalakhoz
51. Ha kapcsolatban vagy egy ellátóval, szállítóval ne félj a linket kitenni az oldaladra. 

• • • 
52. Egyszerűen kérd meg a partnered, hogy linkeljen hozzád.

• • • 
53. Publikálj egy hírlevelet, ami egy új vagy kreatív dolgot mutat be, olyat, amilyet
mostanában csinálsz, és ezt küldd el a partnereidnek, hogy tudjanak róla. Ha eddig nem
kaptál tőlük linket, akkor ez sokat lendíthet a dolgon, hogy most hátha sikerül felhívni a fi-
gyelmet magadra.

• • • 
54. Mutass be egy partnert az oldaladon vagy hírlevélben havonta, és kérd meg a part-
nered, hogy cserébe promótálja ezt a cége oldalán.

• • • 
55. Indíts versenyt a vásárlóid között. Például kérd meg a 10 legnagyobbat, hogy írjanak
egy blogbejegyzést az oldalukon olyan témában, ami számukra és számodra is fontos. A
fáradozásukért pedig részt vehetnek egy sorsoláson.

• • • 
56. Készíts egy letölthető útmutatót a szolgáltatásaidról, és tedd bele azokat a cégeket
is, amelyekkel eddig együtt dolgoztál. Írj róluk, hogy ők mit tudnak adni az embereknek az
adott szakterületen. Írd meg ezt nekik és a közösségi oldalakon is oszd meg.

• • • 
57. Ha van egy fórum, ahol a partnereid, ellátóid részt vesznek, te se hiányozz!

• • • 
58. Szponzorálj egy találkozót vagy egy vacsorát, ahová meghívod a legközelebbi üzleti
partnereidet.

• • • 
59. Legyél vezető a piacodon, ehhez elég sokat kell kommunikálnod a közösségi oldalakon
és egyéb csatornákon de megéri.



Ki legyen a célpont?
61. Nem minden oldalra érdemes ráugrani az első 10-ből sem. Mindenképpen nézd meg
mennyire jók, vagy hasznosak ezek a számodra

• • • 
62. Ha vannak linkek az oldalsávban (blogrolls angolul), valószínűleg ők sokkal
fogékonyabbak a linkelésre, mint mások.

• • • 
63. Emberek, akikkel már kapcsolatban állsz, de még nincsen link tőlük.

• • • 
64. Bloggerek, akik a témád szakértői, befolyásolói, „megmondóemberei”.

• • • 
65. Oldalak, amelyek nyitottak vendégbejegyzések írására a szakterületeden.

• • • 
66. Oldalak, amelyek - bár lehetőséget adnak vendégbejegyzések írására - de NEM tar-
toznak a szakterületedhez. Addig, ameddig találsz valamilyen kapcsolatot az ő és a te te-
rületed között, nem lehet gond.

• • • 
67. Webmesterek, akikkel a fórumokon ismerkedtél meg: biztosan tudnak neked segíteni

• • • 
68.  Emberek, akikkel személyesen találkoztál, remek célpont lehetnek.

• • • 
69.  Oldalak, akik számára hasznos lehet a te szolgáltatásod.

• • • 
70. Oldalak - amelyeket rendszeresen látogatsz, és a szakterületed ismerői – és ame-
lyekhez te is szívesen adnád a tudásodat.



Vendégbloggerkedés
71. Amennyiben van olyan oldal, amit rendszeresen olvasol, kérj tőlük vendégblogger
lehetőséget.

• • • 
72. Nézd meg a közösségi oldalakat, hogy kinek van szüksége vendégbloggerre.

• • • 
73. Ha írtál másnak egy bejegyzést és nem látod egyből az oldalon, ne pánikolj és ne nyag-
gasd a webmestert. Tapasztalatból tudom, nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy azon-
nal kirakja az írásodat. Várj türelemmel. (Hacsak nem határidős dolgokat írtál meg benne)

• • • 
74. A vendégblogger „rólam” részét használhatod linkelhelyezésre.

• • • 
75. A „rólam” részt mindig variáld. Ne legyen spam-gyanús. Nem rossz dolog az, ha mindig
más információkat közölsz magadról.

• • • 
76. Ne félj máshoz linkelni a vendég bejegyzéseidben. Ha a vetélytársadé egy hivatkozási
pont, akkor is linkelj hozzá.

• • • 
77. Ha írtál valakinél egy vendégbejegyzést, és ő most a te oldaladon tenné ugyanezt,
akkor mondj igent a kérésére.



Tartsd nyilván, 
hogy mit csinálsz

78. Ha valaki nemet mond a linkkérésedre/vendégbloggerkedésre, ne törődj vele, egysz-
erűen lépj tovább. Ne zaklasd a webmestert, ha már nemet mondott.

• • • 
79. Nézd át rendszeresen a linkjeidet, dobd ki a nem működőket.

• • • 
80. Tartsd nyilván azokat az embereket, akik készek az egyezségre, de jelenleg még nem
mutatkozik ez meg tettekben. Állíts be a naptáradban egy emlékeztetőt, hogy később újra
felkereshesd őket.

• • • 
81.  Tartsd nyilván egy táblázatban, hogy hol vendégbloggerkedtél, vagy mely oldalak a
forrásaid. Manuálisan is érdemes ezeket lejegyzetelni.

• • • 
82. Ne tedd fel ugyanazt a tartalmat több oldalra, a Google nem szereti.

• • • 
83. Ne keveredj önellentmondásba. Például, ha SEO szakember vagy, akkor ne írjál egyszer
arról, hogy mennyire felesleges a linkek tisztogatása, máskor meg arról, hogy hogyan kell
linkeket tisztogatni.

• • • 
84. Ha szerinted valami újról írsz, de nem emlékszel rá, hogy már mondták, leírták-e előt-
ted, kutass utána. Senki sem szereti a tartalomlopást.

• • • 
85. Ha próbáltál kapcsolatba lépni valakivel a közösségi oldalakon, de nem kaptál választ,
akkor lépj tovább, és keress fel mást.

• • • 
86. Ha beleegyeztél, hogy más oldalon írsz valakinek egy bejegyzés sorozatot, akkor ál-
lítsd előre a határidőket, hogy ne a webmesternek kelljen noszogatnia téged, hogy mikor
jön a következő rész.

• • • 
87. Ha megtudtad, hogy egy oldalhálózatot deindexáltak, akkor arra az oldalra már nem
érdemes figyelni, és tartalmat küldeni.

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/vendeg-blogbejegyzesek-szerepe-linkepitesben/


Link ellenőrző szolgáltatá-
sok és információk

88. Ellenőrizd az új bejövő linkeket.

89. Ellenőrizd a backlinkeket.

90. Elemezd a saját linkjeidet.

91. A vetélytársaidét is.

92.  Ha veszítesz a helyezésedből vagy a látogatottságból, járj utána, hogy mi lehet az oka.
• • • 

93. Algoritmusváltozás után ellenőrizd a portfóliód, javítsd a gondokat.
• • • 

94. Ellenőrizd a meglévő linkjeidet. (Ezt időről időre tedd meg)
• • • 

95. Mielőtt kapcsolatba lépnél valakivel, ellenőrizd le az oldalát, hogy milyen linkek mu-
tatnak rá, milyen tartalmai vannak (egyedi, másolt, milyen hosszúságúak, mennyire aktív
a közösségi oldalakon stb.)

 Legjobb link ellenőrzők bemutatása
TIPP

http://www.kulcsszo.hu/linkepites-tanacsok/4-linkellenorzo-eszkoz-ami-segiti-linkepitest/


Amiket érdemes elkerülni
ha linkről van szó

96. Link spammelés. Mondani sem kell, igaz? Sajnos mégis sokan csinálják.
• • • 

97. A láblécek és oldalsávok szinte hatástalanok. Ezért ezt ne vigyük túlzásba.
• • • 

98. Linkek, amelyek nem hoznak látogatókat: nem sok értelmük van.
• • • 

99.  Linkek olyan oldalakon, amelyek csak azért léteznek, hogy linkeket adjanak el, vagy
más oldalról származó tartalmakat adjanak a látogatóinak.

• • • 
100. Linkek olyan oldalon, amely nyilvánvalóan része egy spamhálózatnak.

• • • 
101. Vendégbejegyzések olyan oldalakon, amelyek se linket, se látogatókat nem adnak.

• • • 
102. Ugyanazt az anchor szöveget használnod mindenhol.

• • • 
103. Nem alkalmazol brandelt anchorokat.

• • • 
104. Ha nem használsz valamilyen mérőeszközt, és ha nem használod ki a Google
Webmester Eszközök nyújtotta lehetőségeket. Az emberek többsége a Google-t használja,
és ezek az eszközök neked rengeteg időt takaríthatnak meg.

• • • 
105. Ne gondold azt, hogy egy kereső szabályait felrúghatod, és káros linkeket is ki-
rakhatsz.

http://www.kulcsszo.hu/keresooptimalizalas-tippek/karos-linkek-a-keresooptimalizalasban-mit-csinaljunk-veluk/
http://www.kulcsszo.hu/keresooptimalizalas-tippek/karos-linkek-a-keresooptimalizalasban-mit-csinaljunk-veluk/


Extra tippek 
és megjegyzés

106. Legyél kedves, amikor linket kérsz. Ha nemet mondanak, akkor is udvariasan reagáld
le.

• • • 
107. Ne veszekedj, ne ordibálj az interneten csak azért, mert valaki nem ért egyet veled.

• • • 
108. Köszönd meg, ha valaki elhelyezni a linkedet, de azt is ha éppen most nem szeretné
ezt a lehetőséget kihasználni

• • • 
109. Ellenőrizd le az eszközöket. Számtalan kiváló ingyenes toolt találsz, de néhány
fizetősre is érdemes lehet beruházni, mert remek funkcióik lehetnek, amelyek neked időt
és pénzt takarítanak meg.

• • • 
110. Ha látod, hogy valaki – akitől korábban egy linken keresztül sok látogatót nyertél –
eltávolította azt a linket, írj neki vagy hívd fel, és érdeklődd meg, hogy mi történt. Ha jó
linkről van szó, akkor megéri a fáradalmakat, mert lehet, hogy csak véletlenül törölte.

• • • 
111. Ne félj a linkeléstől. Ha van egy jó referencia oldala, egy jó forrás, még akkor is, ha a
konkurenciához tartozik, csináld. Sokat mond el rólad, hogy az ő linkjüket is kirakod.

• • • 
112. Ne szabj korlátokat, hogy kivel kerülhetsz kapcsolatba. Ha valakinek csak 200
követője van Twitter-en és interjút kér tőled, akkor ne utasítsd el azért, mert akik interjút
kérnek tőled, azoknak általában legalább 5000 követőjük van.

• • • 
113. Ne korlátozd magad. Talán még sosem csináltál infografikát, és azt gondolod, hogy
neked ez nem fog menni. Pedig amíg nem próbáltad ki, nem tudhatod. 

• • • 
114. Ha egy oldal tulajdonosa nem helyez el szöveges linket, akkor kérdezz rá képen el-
helyezett linkre.



115. Nézd meg, hogy mások mit csinálnak a szakterületeden. Nem kell mindig ugyanazt
csinálnod, mint ők, de sokat lehet tőlük tanulni. Ami nem tetszik, azt egyszerűen nem al-
kalmazod.

• • • 

EXTRA tipp
A legfontosabb! Soha ne dőlj hátra és gondold azt, hogy már mindent tudsz. Mert a SEO
minden nap változik, formálódik, és aki lemarad, az kimarad.



Teszteld le a linképítés 
tudásunkat!

Linképítés kedvezményes
áron a Kulcsszo.hu 
10%-os kuponjával

A kuponkód egyszeri linképítés szolgáltatás megrendelésre

érvényes. Az akciós szolgáltatásokkal nem váltható be.
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