
 

 

Лекція № 10 

 

Тема. Маркетинг в електронній комерції та способи просування 

інтернет-магазинів 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 16.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 

 

План лекції 

1. Принципи роботи пошукових системи. 

2.Реклама в пошукових системах.  

3.Інші види пошукової оптимізації. 

 

 

1. Принципи роботи пошукових системи. 

Головний елемент сучасного Інтернету - це пошукові машини або 

пошуковики, Google та інші. Коли користувач вводить пошуковий запит 

(ключове слово), він звертається до предметного покажчика Інтернету або 

індексу - списку всіх ключових слів Інтернету, із зазначенням сторінок, де вони 

зустрічаються. 

Практично всі великі пошукові системи мають свою власну структуру, 

відмінну від інших. Однак можна виділити загальні для всіх пошукових машин 

основні компоненти. Відмінності в структурі можуть бути лише у вигляді 

реалізації механізмів взаємодії цих компонентів. Розглянемо типову структуру 

пошукової системи для WWW. 

 

Рис. 1.1 Типова структура пошукової 

системи  

 

Для того щоб ефективно зберігати інформацію про мільярди сторінок в 

базі даних пошукової системи, Google використовує великі центри обробки 

даних в Європі, Азії, Північній і Південній Америці. Основна мета процесу 

http://www/


 

 

індексації: швидко реагувати на пошукової запит користувача. 

Коли користувач вводить запит, Google виробляє в базі даних пошук, що 

відповідає умовам і алгоритмічно визначає актуальність змісту, що приводить 

до певного рейтингу серед знайдених сайтів. Хоча Google і не випустив 

офіційних даних про це, компанія підтверджує, що використовує понад 200 

факторів для визначення релевантності і значущості конкретної сторінки. 

Оновлення Pigeon вперше випущено в липні 2014 року. Основна увага в 

ньому приділяється результатами геозалежні пошуку. Відстань і місце 

розташування користувача є ключовими параметрами ранжирування, щоб 

забезпечити точність результату. Це оновлення тісно пов'язане з Google Maps 

рис.1.2. 

 

Рис.1.2. Геозалежні запити 

 

Mobilegeddon - було випущено в квітні 2015 року. Це оновлення впливає 

тільки на мобільний пошук, воно дає перевагу сторінкам, дружнім  до 

мобільних пристроїв. 

Існує спеціальний тест, за допомогою якого веб-майстри можуть 

перевірити сумісність свого сайту з мобільними пристроями. Також можна 

використовувати звіти про мобільний юзабіліті в Google Webmaster Tools. 

Обговорення основних оновлень алгоритмів за останні роки, дає 

можливість зрозуміти такий принцип. Основне завдання Google - постійно 

рухатися в напрямку забезпечення найвищої якості та надійності відповідей на 



 

 

запити користувачів. У той час як технічні особливості можуть 

модифікуватися, широка стратегія навряд чи зміниться. 

 

2. Реклама в пошукових системах. 

Відомо, що більшість технологій інтернет-маркетингу, а, отже, і 

термінологія, прийшли в нашу країну з США. Так, на практиці нерідко 

трапляється випадки, коли початківці фахівці в області інтернет-просування 

через незнання або нерозуміння певних термінів проводять не ефективну 

пошукову оптимізацію, здійснюючи елементарні помилки. Тому необхідно 

розібратися в основних попняттях інтернет-маркетингу та просування в мережі, 

зокрема. Також, стоїть завдання визначити, наскільки взаємопов'язані елементи 

системи web-маркетингу і який з наведених інструментів є найбільш 

ефективним. 

Основними поняттями, якими повинен орудувати будь-який фахівець в 

області інтернет-просування, є наступні: SEM, SEO, SEA, SMO, SMM. 

SEA (Search Engine Advertisement) - це рекламний блок, який інтернет- 

користувачі бачать в результатах пошукової видачі. Розглянемо детальніше це 

поняття. 

Всього можна виділити кілька основних видів інтернет-реклами, кожен з 

яких має свої особливості, переваги і недоліки. 

Контекстна реклама. Свою назву цей вид реклами отримав через те, що 

оголошення підлаштовуються під інтереси користувача. Наприклад, коли він 

читає статтю про вибір газонокосарки, йому показуються оголошення з 

пропозиціями від інтернет-магазинів, які продають ці самі газонокосарки. 

Оголошення контекстної реклами можуть показуватися як в рядку пошукової 

системи, при введенні користувачем певного запиту, приклад: 

 

Так і на сайтах, які входять в партнерську мережу даного провайдера. 
Приклад з Google AdWords: 



 

 

 

 
 

Плюс контекстної реклами в тому, що можна чітко управляти бюджетом 

кампанії, показуючи оголошення виключно цільовій аудиторії. Це чудовий 

спосіб швидкого залучення відвідувачів і генерації продажів, що актуально, 

наприклад, для інтернет-магазинів та інших подібних видів бізнесу. 

Медійна реклама. Її ще називають банерною, і це найстаріший вид 

інтернет-реклами з усіх нині використовуваних. Крім прямого розміщення, 

медійна реклама доступна для використання і в Google AdWords. Приклад 

розміщення банера на одному з сайтів: 

 

Оплата, в даному випадку, здійснюється за покази. Крім того, дається 

взнаки поширення блокувальників реклами, що в першу чергу вдаряє саме по 

традиційних банерах. Проте, даний вид реклами не втрачає актуальності, 

оскільки добре підходить для вирішення цілої низки маркетингових задач. 

Наприклад, підвищення впізнаваності бренду, виведення на ринок нового 

продукту. Також, вона показує хороші результати при просуванні певних видів 

послуг. 

Тізерна реклама. Досить специфічний вид реклами, суть якого в 

формуванні і показі цільовій аудиторії оголошень з привабливими 

зображеннями, інтригуючими і помітними заголовками. Основна мета – 



 

 

привернути увагу користувача і підштовхнути його до здійснення переходу, 

навіть якщо цільовим його можна назвати з великою натяжкою. Приклад 

тізерної реклами: 

 

Розміщення такої реклами здійснюється через спеціальні партнерські 

мережі, а вартість кліка зазвичай досить низька як для рекламодавця, так і для 

веб-майстра. З огляду на особливості формату, тізери активно 

використовуються для просування товарів, який характеризується більше 

емоційним попитом. Успішно продавати щось дороге з їх допомогою навряд чи 

вийде. 

Реклама в соціальних мережах 

Ретаргетинг 
 

 
Також відомий як ремаркетинг, він може бути дуже ефективним 

рекламним інструментом. Але, для того, щоб застосувати його в своїй 



 

 

маркетинговій стратегії, ваш сайт повинен мати певну кількість трафіку – 5 

тисяч відвідувачів в місяць і вище. 

В основі цієї технології лежить використання cookies («куки), простого 

коду на мові Javascript, який непомітний для відвідувачів сайту і не впливає на 

швидкість його роботи. Цей код «поселяється» в браузері користувача, який 

одного разу відвідав ваш сайт, і зберігається там, протягом певного періоду 

часу. 

Потім, коли користувач відвідує інші сайти в медійній мережі, йому 

показуються оголошення що ведуть на ваш сайт із закликом до дії. Таким 

чином, ви звертаєтеся до тих людей, які вже відвідували ваш сайт, а значить, з 

високою часткою ймовірності, будуть зацікавлені в вашій пропозиції. 

 

3. Інші види пошукової оптимізації. 

SEM (Search Engine Marketing) - це пошуковий маркетинг; інакше кажучи 
- ряд маркетингових дій, спрямованих на просування сайту. Дана технологія 

поєднує в собі пошукову оптимізацію і контекстну рекламу. 

Поняття SEO (Search Engine Optimization) згадувалось вище, але, слід 

нагадати, що це сукупність дій по просуванню сайту в рейтингу видачі 

результатів пошукових систем. 

SEA (Search Engine Advertisement) - це контекстна реклама, рекламний 

блок, який інтернет-користувачі бачать в результатах пошукової видачі. 

SMM (Social Media Marketing) являє собою просування web-ресурсу 

шляхом публікації актуального, унікального і релевантного контенту в 

соціальних мережах (спільнотах, форумах, блогах). SMM має на увазі 

створення спільнот в соціальних мережах, що відображають тематику сайту, 

адміністрування даних спільнот, розміщення рекламних постів і так далі. 

SMO (Social Media Optimization) - це оптимізація сайту, спрямована на 

просування в соціальних мережах. За допомогою даної технології інтернет- 

портал трансформується таким чином, щоб технічно відповідати механізмам 

соціальних мереж. 

SMO включає в себе наступні елементи: 

1. Оформлення, дизайн сайту. 

2. Навігація ресурсу. 
3. Цікавий, актуальний і легкий для сприйняття контент. 

4. Наявність віджетів для переходу в соціальні сервіси. 
5. Наявність кнопок соціальних мереж для того, щоб користувачі 

могли ділитися посиланнями на ресурс. 

6. Наявність вікна коментарів для забезпечення зворотного 

інтерактивного зв'язку. 

Як можна помітити, три з перерахованих вище терміни мають точки 

перетину: SEO, SMO і SMM. З моменту появи соціальних мереж з'явилися і 

методи для їх оптимізації і просуванню. Деякі дослідники стверджують, що 

вони прийшли на заміну більш давнішому SEO, але це судження є помилковим. 

Основна відмінність SMO, SMM і SEO: перші два інструменти призначені для 

поліпшення ресурсу для користувачів, а пошукова оптимізація - для 



 

 

підлаштовування сайту під правила пошукових систем. До того ж, пошукова 

оптимізація - технологія довгострокова (це стосується і процесу роботи, і 

перших результатів) і, в порівнянні з SMM і SMO, дорожча. Саме тому 

найчастіше роботи по SEO починаються з розробки сайту. SMM і SMO, в свою 

чергу, не є затратними інструментами і допоможуть досягти результатів 

практично відразу. 

Також, основні цілі даних технологій інтернет-маркетингу різні. Якщо 

SMM і SMO допомагають залучати велику кількість відвідувачів і, більшою 

мірою ніж SEO, припускають наявність зворотного зв'язку, головною метою 

пошукової оптимізації було і залишається підвищення позицій web-ресурсу в 

результатах видачі пошукових систем. Можна зробити висновок про те, що 

SEO є суто технічний інструмент, але останні тенденції свідчать про 

протилежне. 

У попередньому розділі було згадано про структурний поділ пошукової 

оптимізації. В основному, виділяють зовнішню і внутрішню оптимізацію, але 

деякі практики висувають іншу класифікацію і ділять SEO на контентний і 

технічний аспекти. Так, сьогодні на передній план виходить контентний аспект 

пошукової оптимізації, що має на увазі створення для сайту унікального 

контенту (а це, виходячи з перерахованих вище визначень, прерогатива SMM і 

SMO). Отже, можна зробити висновок, що в світлі останніх інновацій в області 

інтернет-просування практично неможливо розглядати той чи інший 

інструмент web-маркетингу окремо. 

Соціальні мережі давно стали основним засобом комунікації глобальної 

мережі. Для маркетингу дуже важливо отримати якомога більш детальну 

інформацію про свою аудиторію, і соціальні мережі дають маркетологам такі 

можливості. Згідно з прогнозами аналітиків, в майбутньому соціальні мережі 

трансформуються в більшу коммунікаціонно-торговельну мережу. Однак це 

зовсім не означає, що SMM і SMO витіснять SEO-оптимізацію. Інтернет- 

простір величезне і постійно зростає, і часто певні технології не поступаються 

новим, а трансформуються, змінюються відповідно до тенденцій. 

Про застосування технології 3S (SMM, SMO і SEO) як сукупності дій з 

просування сайту говорять і реальні практики інтернет-просування. В даний час 

роботи по просуванню сайту ведуться комплексно, у всіх трьох напрямках, 

інакше досягаються гірші результати. Сьогодні не можна розглядати сайт тієї 

чи іншої організації без прив'язки до її ж спільноті хоча б в одній із соціальних 

мереж. Так, якщо використовувати лише SEO-оптимізацію, то сайт буде 

відвідуваним, займати високі позиції в ведучих по тематичних запитах в 

пошукових системах, але співтовариство в соціальній мережі буде 

демонструвати зворотну статистику. Також і навпаки: приділяти увагу тільки 

просуванню в соціальних мережах згубно для основного сайту. Мета ж 

організації при зверненні до фахівців по інтернет-просування полягає в 

збільшенні трафіку і залучення великої кількості відвідувачів. Логічно, що 

сукупна кількість аудиторії і трафіку, отриманих за допомогою різних 

технологій, тут грає більш важливу роль, ніж якість того чи іншого, який 

прийшов з одного джерела [12]. 



 

 

В SEO необхідно «сподобатись» пошуковій машині і користувачам 

одночасно, при цьому сайт може бути унікальним для пошукової системи і 

абсолютно нецікавим для людини. При застосуванні SMO і SMM інтернет- 

портал стає популярним і приваблює відвідувачів за рахунок реклами в 

соціальних мережах: про сайт дізнаються люди і рекомендують його іншим. 

На практиці часто зустрічаються ситуації, коли просунутий в пошукових 

системах web-ресурс залишається невідомим в соціальних мережах і, за 

рахунок цього, втрачає великий відсоток своєї потенційної аудиторії. Якщо ж у 

спільноти сайту в соціальній мережі велику кількість відвідувачів, то пошукова 

система зчитує цю інформацію і ставить його в топ своїх соціальних ресурсів. 

Подібна пряма залежність від відвідувачів, які приходять з соціальних мереж, і 

просування сайту в пошукових системах підтверджує необхідність 

використання технологій в сукупності. 

Майже всі стабільні компанії з великим капіталом, які вже 

використовували засоби просування в Інтернеті, перебувають на перших 

позиціях в пошуковій видачі і охоплюють цільову аудиторію у вигляді 

переходів на свій сайт. За допомогою цього вони збільшують свій дохід та 

інформують своїх користувачів. Проте, більшість компаній погоджуються на 

просування SEO-спеціалістів, навіть не уявляючи, що будуть робити із їхнім 

сайтом. Оскільки Інтернет-простір з кожним днем все більше розвивається, 

кількість сайтів невпинно росте, як наслідок - конкуренція величезна, тому 

пошукова оптимізація стала практично найважливішим фактором просування. І 

в цьому процесі були придумані і задіяні найрізноманітніші методи, які як 

схвалюються пошуковими системами, так і категорично заборонені ними. 

Тому, в залежності від того, якими способами користуються оптимізатори, 

з'явився поділ на біле, сіре і чорне SEO. 

Просування за допомогою білого SEO полягає в застосуванні способів 

просування, що не забороняються правилами пошукових машин. Це найбільш 

дозволений і допустимий метод, який не має заборонених обмежень. 

Важливо додати, що пошукові системи негативно ставляться до методів 

маніпулювання за допомогою результатів пошуку для поліпшення позицій. Але 

в той же час знаходиться дуже багато методів, які пошукові машини самостійно 

рекомендують використовувати в якості ефективного поліпшення вигляду 

сайтів. 

При використанні білого SEO-просування, застосовують: 

1. Правильний вибір ключових слів. 

2. Приписування рекламних мета-тегів. 
3. Розробка грамотного файлу sitemap, robots.txt. 

4. Налаштування помилки 404 і налагодження грамотної роботи 

сервера. 

5. Реєстрація сервісу в каталогах, щоб отримати якомога більше 

цільових відвідувачів. 

Головним фундаментом здійснення оптимізації вважається ефективне 

поліпшення нумерації сайту для того, що збільшити його позиції, таким чином, 

отримуючи якомога більше продажів і трафіку. Результат просування залежить 



 

 

від способів, які при цьому використовуються. Біле SEO вважається 

найбезпечнішим і ефективним методом. Буде неправильним, якщо сказати, що 

біле просування не ефективні. Але якщо застосовувати тільки білі методи в 

комерційних цілях, то конкуренції з сайтами може і не бути, які просуваються 

за допомогою додаткових закупівлі посилань. 

Якщо застосовувати біле SEO, то пошукові машини не використовують 

штрафи і фільтри до сайтів. 

Основним мінусом білого просування є неможливість бути конкурентами 

в тій же тематиці що і компанії, які використовують сірі способи просування 

сайту. 

Сіре просування, або як його ще називають сірі способи SEO, вважаються 

найбільш затребуваними і часто вживаними серед web-майстрів і  

оптимізаторів. 

Якщо купляти певну кількість посилань, щоб поліпшити результати 

пошуку, то це є сірі методи просування. Якщо так подумати, то пошукового 

оптимізатори маніпулюють пошуковими машинами. Якщо сайт розташовується 

в середній категорії по конкурентоспроможності, то просунути такий 

висококонкурентний запит в пошукових системах, застосовуючи лише білі 

способи просування, без придбання посилань, просто не вийде. Якщо 

конкуренти купують багато посилань, то оптимізатор, який не закупляє 

посилань просто не знайде іншого виходу, ніж боротися за свою рентабельність 

по їх же правилам. Тоді і доведеться купувати посилання. Варто додати, що 

посилання вважаються не єдиною причиною ранжирування в пошукових 

запитах, але інформація останніх досліджень підтверджує громадську думку 

про те, що посилальні причини ранжирування досі мають вагоме значення. 

До сірого методу просування варто також відносити: 

1. Переписування своїми словами текстової інформації. 
2. Переоптімізацію різних сайтів. 

3. Придбання посилань. 
У всіх ситуаціях, якщо правильно підходити до будови посилань і 

професійної оптимізації сайту, сіре SEO дає приголомшливий результат з 

малим ступенем безпеки. 

За часте і неправильне застосування за допомогою сірих способів 

просування сайту пошукові системи можуть внести сайт під фільтр і припинити 

його ранжувати. 

Чорне просування сайту - це все ті способи, які направляються на 

винятковий обман пошукових машин. За чорні способи пошукові машини 

обов’язковим чином вносять сайт під фільтр. 

До чорних методів пошукового просування відносять: 

1. Саттелайти. 

2. Клоакинг. 

3. Навмисна накрутка поведінкових факторів. 

4. Дорвеї. 
5. Масштабні прогони сайтів по каталогах. 



 

 

Якщо використовувати чорні методи просування, то сайт можуть 

назавжди забанити. 

Компанії, які займаються просуванням сайтів, багато в чому вважають 

чорне SEO неприйнятним способом розкручуванням і ніколи не пропонують 

своїм клієнтам такого ризикованого методу. 

Внутрішня оптимізація та її види 

Головний принцип пошукових систем такий: вони прагнуть знайти і 

показати вгорі списку результатів «природні web-сторінки», ті які найбільше 

відповідають запиту користувача. 

Фактори рейтингу сайту для пошукових машин можна умовно розділити 

на дві групи: внутрішні і зовнішні. 

До внутрішніх факторів ми відносимо ті фактори, на які власник сайту 

може впливати самостійно. Наприклад, тексти сайту, теги, зображення, 

посилання на сайті і т. д. Зовнішні чинники - це перш за все посилання на сайт з 

інших сайтів Мережі. 

Проте машина не може автоматично відрізнити природні тексти від 

неприродних. Природний текст має свої якісні та кількісні характеристики, які 

майже не змінюються від тексту до тексту. Це середня довжина речень, середня 

довжина слів, частоти вживання слів, розподіл знаків і т. д. Багато з цих 

характеристик можна підрахувати автоматично і тим самим оцінити ступінь 

природності тексту. 

Основні характеристики оптимізованого тексту: 

Щільність основних ключових словосполучень повинна бути не менше 4- 

6% від загального обсягу. 

Обов'язкова присутність прямих вкладень ключових запитів. 

Наявність заголовків і підзаголовків, укладених в теги h1 і h2, що містять 

ключові слова. 

Необхідно стежити за рівнем «нудності» тексту і домагатися, щоб 

найбільш високочастотними були саме слова з ключового запиту. 

Близькість ключових слів до початку web-сторінки. 
Люди читають зверху вниз, тому, щоб захопити увагу читача, спонукати 

його до прочитання тексту, найбільш цікава або важлива інформація 

найчастіше розміщується в найперших абзацах. 

Пошукові системи враховують цю властивість природних текстів. якщо 

слова запиту знаходяться в тексті сторінки ближче до початку, дана сторінка 

ранжируватиметься краще, ніж та, у якій слова запиту були знайдені ближче до 

кінця документа. 

Web-сторінка є текст, розмічений НТМL-кодом. Пошуковик, після того  

як викачає сторінку, починає її розбирати - відокремлювати текст від НТМL- 

коду. Від того, наскільки коректно складений НТМL-код сторінки, залежить те, 

наскільки правильно робот про індексує сторінку. Крім того, НТМL-код 

сторінок - один з основних внутрішніх чинників, важливих для успішного 

позиціонування сторінок сайту в результатах пошуку. Пошуковики 

намагаються розпізнати логічну структуру тексту - заголовки, логічні акценти 

на найбільш важливих словах. Для цього в мові HTML існують спеціальні 



 

 

засоби – теги <title>, заголовки <hl> - <h6>, шрифтові виділення на 

зразок<strong>, <em>. 

Так само потрібно зробити так, щоб навігація на сайті була грамотною 

рис.2.1. 
 

Новігація на сайті 

Схеми внутрішньої перелінковки сайту: 

1. Перелінковка зірочкою 

Старий перевірений спосіб внутрішньої перелінковки. Основне його 

завдання зробити так, що б всі сторінки сайту, посилалися одна на одну. 

При цьому методі перелінковки всі сторінки мають однакову вагу, він 

підходить для сайтів візиток, з невеликою кількістю сторінок, які  

просуваються. 
 

Перелінковка зірочкою 

2. Перелінковка кільцем 

 

Дана схема перелинковки так само є старою, можна навіть сказати 

класичною, при якій сторінки лінкуются кільцем і посилаються на потрібну 

сторінку, наприклад, на пріоритетну (головну) сторінку. 



 

 

 

 

Перелінковка кільцем 
3. Перелінковка ієрархічна 

Основна суть даної схеми - вибудовування певної структури, яка 

нагадує прогресію. 
 

Перелінковка ієрархічна 

 

Це хороша схема внутрішньої перелінковки сайту, яка нормально 

працює, перевірено на практиці просування сайтів, але основний її мінус в 

тому, що якщо одна сторінка схеми випадає з індексу, то можна отримати 

помітний мінус в позиціях. 

Вперше посилання стали грати важливу роль в просуванні інтернет- 

ресурсів з моменту появи на арені пошукових систем всесвітньо відомого 

Google. Однією з причин швидкого нарощування популярності нової 

пошукової системи стала розробка інноваційного алгоритму ранжування 

web-сторінок, відомого сьогодні як "Page Rank". Він враховував, і до цього 

дня враховує, популярність сайту в залежності від кількісного і якісного 

співвідношення маси посилань. Ідея такого підходу проста: чим більше 



 

 

посилань веде на сторінку (а сьогодні ще враховується і авторитетність 

донорів) тим більшого рейтингу вона заслуговує. 

Практично відразу після появи Page Rank у Google, аналогічні 

алгоритми почали з'являтися і в інших пошукових системах. 

Цілі при збільшенні посилальної маси: 

1. Збільшення рейтингу сайту в очах пошукової системи. 

2. Вихід ресурсу на більш високі позиції пошукової видачі. 
3. Збільшення трафіку. 

4. Залучення цільової аудиторії, завдяки посилальному

 просуванню тематичних запитів. 

З огляду на те, що соціальні мережі складаються з мільйонів сторінок, 

вони практично не індексуються пошуковими системами. Звідси можна 

зробити висновок, що посилання з соціальних мереж не підвищують рейтинг 

сайту в очах пошуковика і, відповідно, не сприяють поліпшенню 

ранжирування сторінок. 

Відповідно напрошується цілком логічне запитання: «Навіщо 

просувати сайт в соціальних мережах за допомогою SMO і SMM?». 

Відповісти на нього просто, якщо згадати про відвідуваність соціальних 

мереж, наприклад візьмемо для порівняння середньодобову відвідуваність 

Яндекса, яка становить близько 

7 мільйонів хостів на добу і згадаємо загальна кількість користувачів 

в соціальній мережі Вконтакте (більше 100 000 000 користувачів). 

Враховуючи, що велика кількість людей заходить до себе на сторінку, а 

цемайже кожен десятий користувач, то напрошується однозначний висновок: 

відвідуваність найбільших соціальних мереж (Вконтакте, Facebook, 

Instagram) часто перевищує відвідуваність найбільших пошукових систем. 

Саме тому, просування у соціальних мережах необхідне для сайтів. 

Проте, закони просування в тому ж Facebook не є схожі з аксіомами 

просування в пошукових системах. Просування за допомогою реклами в 

соціальних мережах (SMM), як правило, має успіх лише в разі розробки 

привабливого банера, прикрашеного лаконічним слоганом. Тому посилання 

повинно являти собою коротку замітку, яка розповідає про ваш сайт або 

групу в соц. Мережі. У соцмережі важливо розкрутити групу або сторінку, на 

яку будуть підписані десятки, а краще сотні тисяч учасників. Зовнішні 

посилання тут грають другорядну роль: вони є показником успіху вашої 

компанії з просування в соціальних мережах. Досить часто посилання зі 

сторінок в соціалках перекочовують на зовнішні ресурси. Механізм такого 

нарощування посилальної маси простий: частина передплатників, вирішують 

розмістити посилання на ваш сайт на своїх ресурсах. У деяких випадках 

тільки за допомогою розкрутки в соц. мережах вдається набрати «халявну» 

кількість посилань. 
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