SEO vs CPC, ce alegem și cum facem diferența
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Atunci când începi o afacere, cauți din start de strategii de marketing pentru a promova
produsele și/ sau serviciile pe care le oferi. Dacă până acum 20 de ani, marketing-ul se făcea
doar offline, în ziua de azi nicio afacere care vrea cu orice preț să aibă succes nu ignora
marketingul online.
Acest domeniu s-a dezvoltat atât de puternic în ultimii 10 ani, încât
orice site din ziua de azi este într-o goană continuă pentru audiență și conversii online pe care
încearcă să le obțină printr-o cât mai bună optimizare pentru motoarele de căutare (celebrul
SEO de care toată lumea vorbește în ziua de azi, deși puțini îl înțeleg cu adevărat) și printr-un
cost per click per link (acel CPC pe care l-ați regăsit și în titlul articolului) cât mai redus la atunci
când se dorește
publicitate pe Facebook , AdWords sau alte canale
la fel de familiare.
Avantajul pentru cei mai mulți antreprenori care nu sunt familiarizați cu acest domeniu atât de
straniu și greu de deslușit de mulți, în care se schimbă regulile jocului mai des decât cred unii,
mai ales când e vorba de rețelele de socializare, este că au apărut pe piață și firme specializate
în a oferi
servicii SEO.
O echipă de specialiști care doar cu acest domeniu poate ajuta un site să ajungă într-un timp
relativ scurt destul de repede în prima pagină de căutare pe Google, ceea ce permite site-ului
să fie cât mai vizibil și mai des accesat, aceasta ducând până la urmă la o conversie mai bună.

Deoarece domeniul acesta este unul foarte complex, nu vom dezvolta aici detaliile tehnice,
mediul online oferind deja mai multe informații, important fiind să știți dacă prioritatea pentru
afacerea dumneavoastră este obținerea unui SEO cât mai bun la site sau un CPC (cost per
click) cât mai redus pentru postarile pe care le faceți pe rețelele sociale. Dacă nu aveți
răspunsul la această întrebare, o agenție de marketing vă poate ajuta inclusiv să alegeți cea
mai convenabilă soluție.
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