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Кои сме ние
Над 80 международни сертификата
Над 50 лекции в България
Над 20 лекции в чужбина
Над 16 годишен професионален опит
Повече от 50 статии в български и международни медии

25% инвестиция в обучения

Кои сме ние
2018

Serpact е единствената българска SEO агенция с
презентация на официално събитие на Google.
Агенция Serpact беше одобрена за участие в презентациите на
официалното Google Dance 2018 събитие в Цюрих.
Темата на презентацията на нашия колега - Дидо Григоров беше:

„403% more organic traffic for 12 months with a correct website
architecture”
2019
Единствената SEO агенция с акредитация в Stone Temple
{сега Perficient Digital}

Кои сме ние
2019

Serpact спечели награда на European Search Awards
2020

Serpact спечели награда на Global Search Awards

Какво е маркетинг
със съдържание?
Дефиниция

Маркетингът със съдържание е стратегически
маркетингов подход, фокусиран върху
създаването и разпространението на
стойностно, релевантно и регулярно публикувано
съдържание за привличане и задържане на ясно
дефинирана аудитория и генериране на
реализации под формата на продажби,
абонаменти, запитвания и др.

Защо ни е
необходима за
бизнеса?
Причини
Съдържанието е образът на вашия бранд.
Съдържанието изгражда аудитория!Гугъл го
обожава!
Повече стратегирано съдържание - по-добра
видимост в търсачката.
Увеличава продажбитеНамалява на разходите
Таргетирано е към ВАШАТА аудитория
Генерира лоялни клиенти

Защо ни е
необходима за SEO?
Причини

Google е изцяло семантична търсачка
(pqRNN, BERT, NLP)
Алгоритмите разбират текстовете и
същностите все повече като човешкия
мозък.

80% от алгоритмите са базирани на
СЪДЪРЖАНИЕ!

Кои са компонентите на content
marketing стратегията

CONTENT MARKETI NG

CONTENT STRATEGY

CONTENT PLAN

Има разлика между content marketing

Екшън план - какво ще пишем, в какви

Какви са причините да създаваме

strategy и content strategy!!! Първата е

формати, с каква дължина, по кои

съдържание? В каква ситуация се

ориентирана към Вашия бизнес и

фрази, с каква цел, По кои теми и

намира бизнесът ни? Каква стойност

клиенти с фокус отговор на въпроса

подтеми? В кои канали да го

ще придадем на аудиторията си с

“ЗАЩО?”, а втората към самото

промотираме ефективно? Кога и защо?

нашето съдържание? За кого пишем

съдържание като елемент от първата

В коя фаза на customer journey кой

съдържанието си?

стратегия!

формат съдържание да изберем?

STRATEGY

Фази на създаване

Анализ на Keywords спрямо
бизнес цели и intent / цел Revenue
Подробен анализ на кл. думи и оформяне на семантично ядро

Бранд
Навигационни фрази около
Бранда
На пръв поглед лесна задача, но когато
някой се е възползвал да развие бранд
със същото наименование като твоето,
става не толкова лесна задача.

Информативни фрази
Семантичен модел

Транзакционни фрази
равни на revenue

Изграждане на семантичен модел

Проучва се потенциала на всяка

около основните транзакционни

фраза, като оценката за възможност

фрази, с цел покритие и плътност на

за транзакция се определя съвемстно

докуементите спрямо user intent.

с клиента.

Content стратегия в/у
фокус Фрази

КОЙ ПИТА?

КОГА ПИТА?

КАК ДА МУ ПОМОГНЕМ?

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧ

ПОВЕДЕНИЕ

ПОЛЕЗНИ

Започнете с подробен анализ на
кл. думи и оформяне на
семантично ядро

Как да намерите ключови
думи?

Как да оформите
семантичното ядро

Като използвате софтуер, Като
започнете да посещавате уебсайтове и
онлайн общности, където Ваши
потенциални клиенти се събират/
дискутират и разискват въпроси и
следите какви изрази и фрази
използват. Анализирайте конкурентите
си. Погледнете GSC.

Oтделете думите, които имат висока

Имаме дефинирано
семантично ядро - ами
сега?!

конкурентност и сложност на

Разгледайте внимателно всички кл.

класиране. Филтрирайте по белези,

думи и фрази. Опитайте се да

общ израз. Групирайте по свързаност,

помислите какво биха търсили

- релевантни, средно релевантни,

потенциалните ви потребители /

общи.

клиенти срещу тези фрази.
Проверете, по-трудно разбираемите
директно в Гугъл

Keyword Research & Semantic Core
Транзакционни фрази

~ 54

семена
семена картофи
семена за зеленчуци на едро
захарно цвекло семена
семена домати
семена за зеленчуци
турски семена дини
етерично маслени култури
райграс семена
разсади за цветя
домати семена
семена дини
семена краставици
семена за пипер
семена тикви
семена корнишони
семена за билки
семена за тиквички
маруля семена
сладка царевица семена

Content стратегия в/у фокус Фрази
течни торове за

препарати за растителна

биоторове цени

гранулиран птичи тор

семена картофи

зеленчуци

семена за зеленчуци на едро

цена

захарно цвекло семена
семена домати

семена за зеленчуци

течни торове за домати

~ 54

семена

градинска пръскачка

гранулиран птичи тор

кристални торове

Транзакционни фрази

маруля семена

ценицаревица семена
сладка

защита

форми за разсад цена

хербициди за царевица

препарат за растителна

защита

форми за разсад

турски семена дини
луковици
фунгициди
етерично маслени култури
гладиоли луковици
семена
шампиом райграс
фунгицид
кала луковици
разсади за цветя
фунгициди
есенни луковици
домати семена
луковици зюмбюли
суич фунгицид
семена дини
луковици нарциси
семена
краставици
фрезии луковици
фритилария луковици
семена за пипер
топаз фунгицид кокиче луковици
семена тикви
луковици лале
топсин семена
фунгицид
корнишони
ранункулус луковици
семена за билки
инсектициди
фрезия луковици цена
семена за тиквички

Content стратегия в/у фокус Фрази
течни торове за

препарати за растителна

биоторове цени

гранулиран птичи тор

семена картофи

зеленчуци

семена за зеленчуци на едро

цена

захарно цвекло семена
семена домати

семена за зеленчуци

течни торове за домати

~ 54

семена

градинска пръскачка

гранулиран птичи тор

кристални торове

Транзакционни фрази

маруля семена

ценицаревица семена
сладка

защита

форми за разсад цена

хербициди за царевица

препарат за растителна

защита

форми за разсад

турски семена дини
луковици
фунгициди
етерично маслени култури
гладиоли луковици
семена
шампиом райграс
фунгицид
кала луковици
разсади за цветя
фунгициди
есенни луковици
домати семена
луковици зюмбюли
суич фунгицид
семена дини
луковици нарциси
семена
краставици
фрезии луковици
фритилария луковици
семена за пипер
топаз фунгицид кокиче луковици
семена тикви
луковици лале
топсин семена
фунгицид
корнишони
ранункулус луковици
семена за билки
инсектициди
фрезия луковици цена
семена за тиквички

Content Promotion

ЗАЩО

КАК

КЪДЕ

ПРИЧИНИ

ЗНАЕМ ЛИ

ЗАВИСИ ОТ БЮДЖЕТ

Strategy

2020

ПРАВИЛНО Оптимизиране на съдържание
5 стъпки!

ВИНАГИ УНИКАЛНО
СЪДЪРЖАНИЕ

ВСЯКА СТРАНИЦА СЪС
СВОЯ ЦЕЛ

ЙЕРАРХИЯ НА
СЪДЪРЖАНИЕТО

Дайте стойност на
потребителите си!

Не създавайте страници,
само защото кл. фраза се
търси много!

Добро форматиране,
разделение на теми и
подтеми и респективно
заглавия и подзаглавия.
Добре оформени параграфи,
дължина според
необходимостта. Помислете
и за вътрешната линк
структура и навигация на
сайта.

СЪЗДАЙТЕ БЛОГ
Повече видимост в Гугъл,
след създадена стратегия.
Щастие за потребителите ви,
защото ще открият отговори
на въпросите си, както и
съвети! Подобрява
тематичната релевантност,
както и вътрешната линк
структура.

УВАЖАВАЙТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Изследвайте поведението на
потребителя и се връщайте
към съдържанието си, за да
го оптимизирате отново и
отново, на база на данните
за потенциалниоте ви
клиенти.

2020

Google Патенти
За Онлайн Магазини

2020

PRODUCT PHRASE EXTRACTION FROM E-COMMERCE PAGES
Доста интелигентен патент - извежда почти всичко за продукта

- заглавия, цени, атрибути

(включително от съдържанието му) дори и ако са във филтър или падащо меню за селекция
от потребител, conditiononal fields, спецификации. Анализират се и изображения и цени,
бранд, вид, подвидове, материали, цветове, размери, за какъв пол, възраст, за кого е
подходящ

ИЗВОД: ИМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВО ПИШЕТЕ В ПРОДУКТОВИТЕ СИ ОПИСАНИЯ!

LEARNING TO EXTRACT ATTRIBUTE VALUE FROM PRODUCT VIA QUESTION
ANSWERING: A MULTI-TASK APPROACH

Google Patents

To extract an attributevalue from a product, we treat the product information as context,and turn the
attribute into a question. We employ the contextualencoder from BERT [7] to jointly encode both the
question and the context with attention mechanism. The same encoder is used for all attributes,
which addresses the scalability problem. To generalize to new attributes, we introduce a distilled
masked language model(MLM). Unlike standard MLM, our formulation uses knowledge distillation
loss to force the model to continue to remember relevant knowledge from the pretrained BERT
model. One key property we require for the model is that it should predict no value when the attribute
value is not actually present in the speci ed context. To account for this, we introduce a no-answer
classi er to explicitly model such cases. We then develop a multi-tasking approach to integrate all
three tasks, i.e., the QA, the distilled MLM and the no-answer classi er, into a uni ed learning
framework.
ИЗВОД: АТРИБУТИТЕ ОТ ВАШИЯ МАГАЗИН СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ЗАЯВКИТЕ НА Google

SOCIAL MEDIA MARKETING SCHOOL

Още
Google
Patents

CATEGORY AND ATTRIBUTE SPECIFICATIONS FOR
PRODUCT SEARCH QUERIES

2020

Systems and methods can determine categories for product searches. One or more
computing devices can receive a product query of search terms. The product query
can be classified to identify a product category. The search terms may be verified
against an ambiguous term list for the product category. The search terms may also be
verified against an attribute list for the product category. The product query may be
classified as fully understood in response to all of the search terms matching either the
ambiguous term list or the attribute list for the product category. A product search may
be performed on the product query. The product search may be informed by the
product category when the product query has been classified as fully understood.
Search results may be generated and returned according to the product search.
ИЗВОД: КАТЕГОРИЙНИТЕ СТРАНИЦИ СА ВАЖНИ! С ТЯХ СЕ СВЪРЗВАТ ЗАЯВКИ ЗА
ТЪРСЕНЕ ОТ АЛГОРИТМИТЕ НА ГУГЪЛ. КЪМ ТЯХ ИМАТ ВРЪЗКА И АТРИБУТИТЕ.

RANKING SEARCH RESULTS BASED ON COLOR
SIMILARITY
Example systems and methods that rank search results based on color are described.
In one implementation, a method receives a product search query from a user and
identifies a reference to a color in the product search query. The product search query
is executed to identify multiple products. The method further identifies references to
the color in a title or a description of each of the multiple products. A ranking of the
multiple products is created by increasing the ranking of products that include a
reference to the color in the title or the description.

SOCIAL MEDIA MARKETING SCHOOL

И Още
Google
Patents

DETECTING PRODUCT LINES WITHIN PRODUCT
SEARCH QUERIES
Systems and methods can determine product lines product searches.One or more
computing devices can receive a product query of search terms. The product
query may be classified to identify a product category. A brand may be identified
for the product query. The brand may be selected from a list of known brands for
the product category.
One or more unknown product line terms may be identified within the product
query. A metric may be computed to indicate how well the unknown product line
terms correspond to an actual product line within the brand. The metric may be
compared to a specified threshold. The unknown product line terms may be
designated as a new product line of the brand if the metric favorably compares to
the specified threshold.

2020

SOCIAL MEDIA MARKETING SCHOOL

Какво друго
прави Google с
онлайн
магазина ни?

2020

ПРОВЕРЯВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА
ПЛАЩАНЕ

Step 01

Липсата на ясно и очевидно разкриване на модела на
плащане и пълните разходи, които потребителят ще
поеме преди и след покупката.

ПРОВЕРЯВА ЗА ЗАБЛУДИ

Step 02

Обещаващи продукти или промоционални оферти,
които не са достъпни за потребителите.

ЛЕГИТИМНОСТ И АВТОРИТЕТ

Step 03

Даване на фалшиви изявления за вашата самоличност,
квалификация или популяризиран продукт.

SOCIAL MEDIA MARKETING SCHOOL

Какво друго
прави Google с
онлайн
магазина ни?

2020

ПРИМАМКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Step 04

Използване на неверни твърдения или твърдения,
които примамват потребителя с невероятен резултат

(дори ако този резултат е възможен) като вероятния
резултат, който потребителят може да очаква
ПРИПИСВАНЕ НА АВТОРИТЕТНОСТ

Step 05

Фалшиви намеци за принадлежност или одобрение от
друго лице, организация, продукт или услуга “

АКО УЧАСТВАТЕ В GOOGLE
MERCHANTS

Step 06

Google тества и добавя продукти към пазарските
колички на търговци, които участват в услугите на
Google за пазаруване, търговия и пазаруване.

2020

Какво се случва, когато
имаме добра стратегия за
маркетинг със съдържание?

Мониторинг & Резултати

Refferring Domains

Referring pages

Мониторинг & Резултати

Мониторинг & Резултати

+356%
CLICKS

Мониторинг & Резултати

+168%
IMPRESSIONS

Мониторинг & Резултати

+63%
CTR

Мониторинг & Резултати

Е, свържете се с нас
ако искате да ескалираме проекта ви
PHONE NUMBER
0898 222 555

EMAIL ADDRESS
info@serpact.com

WEBSITE
serpact.bg

