Klubový večer WebTop100: Moderní SEO v roce 2018
10. dubna 2018 / 17:00 / JazzDock Janáčkovo nábřeží 2, 150 00 Praha 5

Program akce
Hlavní blok
17:00 - 17:10

Úvodní slovo
Matěj Novák - DataSentics

17:10 - 17:40

SEO jako multiobor
Milan Zeman - Sherpas
„SEO nebude sedět v koutě!“ Přemýšlet o SEO jen jako o izolovaném oboru v samostatném světě vyhledávačů je
minulost. Společně se podíváme na to, jak jej lze propojit s ostatními obory digitálního marketingu a posunout tak SEO na
úroveň plnohodnotné složky digitálního mixu.

17:40 - 18:10

Odkazy vždy něco stojí, nemusíte je ale nakupovat
Zdeněk Dvořák - LINKI
Jaké taktiky fungují, abyste nemuseli platit prodejcům odkazů a dostali se tam, kam s odkazy nemůže každý? Ukážu vám
konkrétní příklady a výsledky, abyste už zítra posunuli SEO na vyšší úroveň.

18:10 - 18:40
18:40 - 19:10

Coﬀee break
Best practices z pohledu SEO při redesignu webu
Miroslav Rojek - Expertia Digital
Divili byste se, jak moc se dá zničit výkon webu při snaze o jeho zlepšení. Na co myslet, s kým komunikovat nebo koho si
najmout před redesignem vašeho webu, v jeho průběhu, ale po spuštění nové verze? Na praktických příkladech si
ukážeme dobré i špatné scénáře.

19:10 - 19:40

SEO ve světě mobilů
Pavel Ungr - pavelungr.cz
Je poměrně známým faktem, že desktop je oproti mobilním zařízením neustále na ústupu, procento jeho uživatelské
vytíženosti klesá a existuje mnoho webů, které svou návštěvnost získávají primárně z mobilů. Vyhledávače v čele s
Googlem na tento trend samozřejmě reagují například v podobě AMP či mobilního indexu. Jak v mobilním světě stále
získávat body ve vyhledávačích? Co to vlastně znamená "mobilní SEO"? To vám prozradí jeden z nejznámějších
tuzemských SEO specialistů, Pavel Ungr.

19:40 - 20:00

Panelová diskuze
Matěj Novák - DataSentics, Miroslav Rojek - Expertia Digital, Pavel Ungr - pavelungr.cz, Milan Zeman - Sherpas

20:00 - 21:00

Networking

