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W internecie można znaleźć dużo rozmaitych katalogów internetowych. Jednakże nie wszystkie z nich tworzą
wartościowy spis stron. Dlatego też poszukując zbiorów stron powinniśmy kierować wyjątkową uwagę na to
czy są to moderowane spisy stron. Jeśli katalog nie jest moderowany to trafiają do niego wszystkie witryny
dodawane przez użytkowników. Z kolei zbiór stron, który jest moderowany niewątpliwie obejmuje tylko w
pełni wartościowe witryny, dlatego, że każdy wpis przed dodaniem do katalogu jest rzetelnie weryfikowany
przez moderatora. Osoba ta weryfikuje czy dodana witryna funkcjonuje prawidłowo, czy jej treść jest
przydatnym źródłem informacji dla odwiedzających oraz czy opis witryny jest przygotowany w staranny
sposób i nie zawiera żadnych błędów. Jeżeli wszystko jest jak być powinno witryna zostaje zatwierdzona i
trafia do bazy katalogu. Wiadomym jest to, że osoba odwiedzająca katalog witryn doceni wartość takiego
katalogu, jeżeli w łatwy sposób odnajdzie w nim to, czego szuka. Następnym atutem dodania witryny do spisu
stron jest zdobycie łącza prowadzącego do naszej strony. Zdobycie takiego odnośnika jest ważne pod kątem
pozycjonowania strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie polega m.in. na zbieraniu linków prowadzących
do naszej strony. Im więcej odsyłaczy w internecie prowadzi do witryny, którą pozycjonujemy, tym większe
znaczenie witryna ta stanowi dla wyszukiwarek internetowych i znajduje się na wyższych pozycjach w ich
wynikach wyszukiwań. Gdy strona znajduje się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarkach to wiele osób ją
odwiedza. Aby uzyskać jak najwięcej osób, które będą odwiedzać naszą witrynę powinniśmy zastanowić się
nad zamieszczeniem jej w wartościowym, moderowanym katalogu stron. Takim właśnie spisem jest Katalog
Ajla.pl. Jest to nowoczesny, zadbany oraz moderowany zbiór witryn www. Zapraszamy do dodawania stron
do wartościowego katalogu witryn jakim jest darmowy katalog stron Ajla.pl.

Kategorie
Katalogi i wyszukiwarki - Katalogi płatne
Katalogi i wyszukiwarki - Katalogi moderowane
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Ajla, Ajla pl, Darmowy katalog stron, Katalog stron darmowy, Katalog www, Katalog stron, Katalog stron
www, Darmowy katalog seo, Katalog seo

Informacje
Numer ID strony: 49/49, Status strony: aktywna od 08/01/2012 12:25, Typ strony: wyróżniona od 08/01/2012
12:25, Data dodania: 08/01/2012 12:25, Data edycji: 23/08/2011 10:49, Zaindeksowane strony: Google, 
Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 15, odsłon: 2482

Page 1 / 1

http://www.multikod.org/49
http://ajla.pl
http://www.multikod.org/katalogi_i_wyszukiwarki
http://www.multikod.org/katalogi_i_wyszukiwarki/katalogi_platne
http://www.multikod.org/katalogi_i_wyszukiwarki
http://www.multikod.org/katalogi_i_wyszukiwarki/katalogi_moderowane
http://www.multikod.org/wedlug_domeny
http://www.multikod.org/wedlug_domeny/pl
http://www.multikod.org/ajla
http://www.multikod.org/ajla_pl
http://www.multikod.org/darmowy_katalog_stron
http://www.multikod.org/katalog_stron_darmowy
http://www.multikod.org/katalog_www
http://www.multikod.org/katalog_stron
http://www.multikod.org/katalog_stron_www
http://www.multikod.org/katalog_stron_www
http://www.multikod.org/darmowy_katalog_seo
http://www.multikod.org/katalog_seo
http://www.google.pl/search?q=site:http://ajla.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://ajla.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://ajla.pl

