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Google har nu meldt ud at de vil fokusere endnu mere på ”mobilefirst”, Mobilvenlig eller Responsitive Design, hvilket nu vil få
indflydelse på den måde, Google generelt indekserer deres sider på
fremadrettet.
Repræsentanter fra Google har nu offentliggjorde de vil opdele deres
nuværende indeksering i 2, dvs. at indekseringen af hjemmesider fremover vil
blive opdelt i hhv. mobil og desktop. (Tjek din desktop hjemmeside) Den helt
store fordel for Google ved denne opdeling er, at de nu kan bruge ”rå” data fra
mobilsøgninger til at determinere en sides rangering på mobilen. Dette gør det
nemmere for deres søgealgoritmer at determinere rangeringen af ens side på
mobilen end på nuværende tidspunkt, hvor de benytter data fra desktop til
efterfølgende at afgøre ens rangering på mobilen.
Af samme årsag vil mobil-indekseringen derfor også blive den ”primære”
indeksering fra Google. Desktop-indekseringen vil fortsætte sideløbende med
den mobile, men vil dog ikke være lige så ”up-to-date” som den mobile
indeksering. Google sender derfor et klart signal om, at ”mobile-first” vil blive
prioriteret langt højere end desktop fremover.

Ovenstående betyder for dig, at dersom du vil rangere så højt som muligt på
google siderne, eller andre søge robotter, og du vil benytte on-line
markedsføring ved brug af f.eks. SEO, organisk søgning eller Google
adWords, skal din side være mobilvenlig, responsitive, for at få den primære
indeksering hos Google.
Alle (næsten alle) bruger Smartphone i dag.
Så hvis du vil være med og bruger i dag on-line markedsføring på din Desktop
version og gerne vil indekseres som primært ”mobil first” på Google sider,
så send mig en mail kep@pacht.dk eller ring 2177 8616. Så vi kan aftale de
næste skridt.
Hvad er omkostningen: Vi har jo teksterne, menu strukturen og billederne
derved har vi grundlaget for et nyt design, hvilke vil mindske omkostningerne.
Man kunne jo også bruge gammelt indhold i et nyt tema/skabelon og friske
billeder??
Husk, der skal altid være aktivitet på et website, ellers kommer website stille
og rolig længere og længere tilbage på siderne.
Ring eller skriv og få et tilbud på en mobilvenlig hjemmeside.
Vi arbejder også SEO – Organist søgning, ADWords, vedligeholdelse af website
Med hilsen
Pacht.dk it & Design
Knud Emil Pacht
Mail: kep@pacht.dk
Telefon: 2177 8616

