
DIGITAL MARKETING SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee  OOppttiimmiizzaattiioonn  wwiitthh
BBrraanndd  aanndd  WWeebbssiittee  AAnnaallyyssiiss

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  OOppttiimmiizzaattiioonn  wwiitthh
SSoocciiaall  CCoonntteenntt  aanndd  AADD

MMoodduullee  22  --  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  ffooccuusseedd  wweebbssiittee
..  WWhhaatt  iiss  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  mmaarrkkeettiinngg??
..  FFaasstt  llooaaddiinngg  ssiitteess  bbeenneeffiitt  wwhhiillee  
    sshhaarriinngg  iinn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..

11sstt  MMoodduullee  --    BBaassiicc  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSEEOO
..  BBaassiicc  CCoonncceeppttss  ooff  SSEEOO
..  DDeettaaiillss  aabboouutt  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess,,  CCrraawwlleerrss
    aanndd  SSeeaarrcchh  EEnnggiinnee  BBoottss
..  HHooww  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  wwoorrkk
..  WWhhaatt  iiss  OOnn  PPaaggee  aanndd  OOffff  PPaaggee  SSEEOO
..  WWhhaatt  iiss  EEtthhiiccaall  WWhhiittee  HHaatt  SSEEOO
..  WWhhaatt  iiss  UUnneetthhiiccaall  BBllaacckk  HHaatt  SSEEOO
..  DDeettaaiill  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  SSEERRPP

MMoodduullee  11    --  CCrreeaattee  aa  wweebbssiittee
..  CCrreeaattee  aa  wweebbssiittee  iinn  HHTTMMLL  oorr  WWoorrddpprreessss..
..  TTaarrggeett  kkeeyywwoorrddss  rreellaatteedd  ttoo  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..
..  RReessppoonnssiivvee  aanndd  AAMMPP  bbaasseedd  ssiitteess  nneeeedd..
..  CCaallll  TToo  AAccttiioonn  nneeeedd  ffoorr  bbeetttteerr  ccoonnvveerrssiioonn..
..  SSoocciiaall  GGrraapphh  wwiitthh  sseeppaarraattee  iimmaaggee  ffoorr
    FFaacceebbooookk,,  TTwwiitttteerr  eettcc..
..  TToooollss  ffoorr  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ooppttiimmiizzaattiioonn..

22nndd  MMoodduullee  --  SSeemmaannttiicc  EErrrroorr  CCoorrrreeccttiioonn
..  EErrrroorr  CCoorrrreeccttiioonn,,  HHTTMMLL  VVaalliiddaattiioonn
..  BBaassiicc  HHTTMMLL  ccoonncceeppttss  aanndd  ssttrruuccttuurree  ffoorr  SSEEOO
..  LLeeaarrnn  aabboouutt  vvaarriioouuss  HHTTMMLL  TTaaggss,,  eelleemmeennttss  eettcc..
..  CCrreeaattee  SSttaattiicc  wweebbssiittee  wwiitthh  HHTTMMLL  EEddiittoorr
..  WW33CC  VVaalliiddaattiioonn  eerrrroorr  cchheecckkiinngg  ssyysstteemm

DDiiggiittaall  MMaarrkkeettiinngg  CCoouurrssee  wwiitthh  DDaattaa  DDrriivveenn  LLeeaarrnniinngg
ffoorr  SSEEOO,,  SSMMOO,,  PPPPCC,,  CCoonntteenntt  MMaarrkkeettiinngg,,  BBuussiinneessss  AAnnaallyyssiiss

TTrraaiinneedd  BByy  IIIIMM,,  CCaallccuuttttaa  AAlluummnnuuss..  TTrraaiinneedd  SSttuuddeennttss  OOff  IIIITT  KKhhaarraaggppuurr,,  MMoonnttppeelllliieerr  UUnniivveerrssiittyy,,  AArrmmyy  
IInnssttiittuuttee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  KKoollkkaattaa  aanndd  330000++  SSttuuddeennttss  aaccrroossss  tthhee  wwoorrlldd..  

MMoodduullee  33  --  FFaacceebbooookk  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  HHooww  FFaacceebbooookk  wwoorrkkss  ffoorr  aa  bbuussiinneessss??
..  HHooww  ttoo  ggrrooww  FFaacceebbooookk  eennggaaggeemmeenntt??
..  HHooww  ttoo  ggrrooww  FFaacceebbooookk  ppaaggee  lliikkeess??
..  HHooww  ttoo  ggrrooww  FFaacceebbooookk  ggrroouupp??
..  HHooww  ttoo  iinnccrreeaassee  FFaacceebbooookk  lliikkee  iinn  wweebb  ppaaggee??
..  SSeettuupp  lleeaadd  ccaappttuurree  ccaammppaaiiggnn  iinn  FFaacceebbooookk??
..  HHooww  ttoo  uussee  FFaacceebbooookk  eevveennttss??
..  FFaacceebbooookk  ppoossttss  uunnddeerrssttaanndd  hhiiddddeenn  llooggiinn..
..  CCrreeaattee  FFaacceebbooookk  aadddd''ss  ffoorr  iimmaaggeess//vviiddeeooss..

33rrdd  MMoodduullee  --  KKeeyywwoorrdd  RReesseeaarrcchh  &&  AAnnaallyyssiiss
..  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  KKeeyywwoorrddss  iinn  SSEEOO
..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  lloonngg  ttaaiill  kkeeyywwoorrddss
..  HHooww  ttoo  ddoo  kkeeyywwoorrddss  aannaallyyssiiss
..  KKeeyywwoorrddss  aannaallyyssiiss  iinn  GGooooggllee  AAddwwoorrddss
..  KKeeyywwoorrddss  aannaallyyssiiss  iinn  ppaaiidd  ttoooollss
..  OOvveerr  ooppttiimmiizzaattiioonn  aanndd  kkeeyywwoorrdd  ddeennssiittyy
..  KKeeyywwoorrddss  ssttuuffffiinngg  aanndd  nnoorrmmaall  uussee  ooff  iitt

MMoodduullee  44  --  TTwwiitttteerr  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  HHooww  TTwwiitttteerr  wwoorrkkss  ffoorr  aa  bbuussiinneessss??
..  IInnccrreeaassee  ttwwiitttteerr  ffoolllloowweerrss,,  sseeccrreett  mmeetthhoodd..
..  IInnccrreeaassee  iinntteerraaccttiioonn,,  sseeccrreett  mmeetthhoodd..
..  HHooww  ttoo  uussee  ccoommmmeenntt  ttoo  ggaaiinn  ffoolllloowweerrss..
..  HHooww  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ggoooodd  pprreesseennccee  iinn  ttwwiitttteerr??

55tthh  MMoodduullee  --  RRiicchh  SSnniippppeett  &&  SSttrruuccttuurreedd  DDaattaa
..  WWhhaatt  iiss  rriicchh  ssnniippppeett??
..  WWhhaatt  iiss  ssttrruuccttuurreedd  ddaattaa  mmaarrkkuupp??
..  HHooww  ttoo  bboooosstt  SSEEOO  wwiitthh  rriicchh  ssnniippppeett??
..  HHooww  ttoo  bboooosstt  SSEEOO  wwiitthh  ddaattaa  mmaarrkkuupp??
..  WWhhaatt  iiss  sscchheemmaa  aanndd  iittss  rroollee  iinn  SSEEOO..
..  HHooww  ttoo  ccrreeaatteedd  ccuussttoomm  sscchheemmaa..
..  TTeesstt  aanndd  ccoorrrreecctt  sscchheemmaa..

MMoodduullee  66  --  PPiinntteerreesstt  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  HHooww  ttoo  uussee  PPiinntteerreesstt  ffoorr  bbuussiinneessss??
..  CCrreeaattee  PPiinntteerreesstt  ssppeecciiffiicc  ccoonntteenntt..
..  UUssee  HHaasshhttaagg  iinn  ppiinntteerreesstt..
..  HHooww  ttoo  ppoosstt  ccoonntteenntt  iinn  bbooaarrddss  ffoorr  
    aaccccoouunntt  ooppttiimmiizzaattiioonn??
..  IInnffoo--ggrraapphhiiccss  uussee  aanndd  vviissiibbiilliittyy..

66tthh  MMoodduullee  --  GGooooggllee  SSeeaarrcchh  CCoonnssoollee  &&  AAnnaallyyttiiccss
..  WWhhaatt  iiss  SSeeaarrcchh  CCoonnssoollee  aa  ddeettaaiill  oovveerrvviieeww..
..  HHooww  ttoo  lliisstt  yyoouurr  wweebbssiittee  iinn  GGooooggllee..
..  HHooww  ttoo  lliisstt  yyoouurr  ssiittee  iinn  BBiinngg..
..  LLiisstt  yyoouurr  ssiittee  iinn  5500  SSeeaarrcchh  EEnnggiinneess  aanndd  DDiirreeccttoorriieess..
..  WWhhaatt  iiss  GGooooggllee  AAnnaallyyttiiccss  aanndd  iittss  uussaaggee..
..  RReeppoorrtt  CCrreeaattiioonn  ffrroomm  GGooooggllee  AAnnaallyyttiiccss..
..  SSiitteemmaapp  aanndd  rroobboottss  ffiillee  ddeettaaiill  ssttuuddyy..
..  HHooww  ttoo  mmaannuuaallllyy  bblloocckk  aannyy  uurrll  ffrroomm  GGooooggllee..

MMoodduullee  77  --  YYoouuTTuubbee  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  YYoouuTTuubbee..
..  SSttaarrtt  yyoouurr  oowwnn  cchhaannnneell..
..  YYoouuTTuubbee  bbrrooaaddccaassttiinngg..
..  CCoonntteenntt  ccrreeaattiioonn  ffoorr  YYoouuTTuubbee..
..  MMoonneettiissaattiioonn  aanndd  eeaarrnniinngg  ffrroomm  yyoouu  ttuubbee..
..  LLiivvee  mmoonneettiizzeedd  aaccccoouunntt  ssttuuddyy..
..  DDiivvee  ddeeeepp  iinn  aannaallyyssiiss  ooff  aa  lliivvee  aaccccoouunntt
    wwiitthh  nneeaarrllyy  11  MMiilllliioonn  MMiinnuutteess  VViieewwss..
..  VViiddeeoo  aanndd  CChhaannnneell  OOppttiimmiizzaattiioonn..
..  AAddvveerrttiisseemmeenntt  ffoorr  yyoouuttuubbee  vviiddeeooss..
..  HHooww  ttoo  bbee  ppooppuullaarr  aanndd  vviirraall??

77tthh  MMoodduullee  --    BBllooggggiinngg  aanndd  iittss  iimmppoorrttaannccee
..  WWhhyy  aa  wweebbssiittee  nneeeedd  aa  bblloogg??
..  HHooww  yyoouu  ccaann  eeaarrnn  ffrroomm  bbllooggggiinngg??
..  HHooww  ttoo  ccrreeaattee  aa  WWoorrddPPrreessss  bblloogg??
..  HHooww  aa  bblloogg  ccaann  hhaavvee  sseeppaarraattee  sseerrvviiccee  ppaaggeess??
..  CCoonntteenntt  ppllaannnniinngg  ffoorr  aannyy  bblloogg??
..  HHooww  ttoo  ggeett  ttrreennddiinngg  ccoonntteenntt??
..  HHooww  ttoo  ttaarrggeett  kkeeyywwoorrddss  uussiinngg  bblloogg??
..  WWhhaatt  iiss  GGuueesstt  bbllooggggiinngg''ss  uussee  iinn  SSEEOO??

88tthh  MMoodduullee  --  CCoommppeettiittiioonn  AAnnaallyyssiiss
..  WWhhaatt  iiss  ccoommppeettiittiioonn  aannaallyyssiiss??
..  HHooww  ttoo  aannaallyyzzee  yyoouurr  ccoommppeettiittoorrss??
..  WWhhaatt  ppaaiidd  ttoooollss  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  ffoorr  tthhiiss??
..  WWhhaatt  ffrreeee  ttoooollss  yyoouu  ccaann  uussee  ffoorr  tthhiiss??
..  HHooww  iimmppoorrttaanntt  iiss  bbaacckk  lliinnkk  aannaallyyssiiss  iinn  iitt??
..  MMaannuuaall  ccoommppeettiittiioonn  sseeggmmeennttaattiioonn..
..  SSeeccrreett  ttoooollss  ttoo  cchheecckk  ccoommppeettiittoorrss  bbaacckklliinnkk..
..  SSeeccrreett  ttoooollss  ttoo  cchheecckk  ccoommppeettiittoorrss  ssoocciiaall  bbuuzzzz..
..  SSeeccrreett  ttoooollss  ttoo  cchheecckk  ccoommppeettiittoorrss  ggooooggllee  aaddddss..
..  SSeeccrreett  ttoooollss  ttoo  cchheecckk  ccoommppeettiittoorrss  ttaarrggeett  kkeeyywwoorrddss..

99tthh  MMoodduullee  --  OOffff  PPaaggee  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  BBaacckk  lliinnkk  ccrreeaattiioonn  iinn  ddeettaaiill
..  EEtthhiiccaall  lliinnkk  bbuuiillddiinngg  aanndd  uunneetthhiiccaall  lliinnkkiinngg..
..  DDoo  ffoollllooww  aanndd  NNoo  ffoollllooww  lliinnkk  ddiiffffeerreennccee..
..  WWeebbssiittee  rraannkkiinngg  ffaaccttoorrss  DDAA,,  PPAA,,  PPRR..
..  CCoonntteenntt  mmaarrkkeettiinngg  ffoorr  SSEEOO  aanndd  lliinnkk  bbuuiillddiinngg
..  GGuueesstt  BBlloogg  ppoossttiinngg  bbeenneeffiittss  iinn  lliinnkk  bbuuiillddiinngg
..  YYoouuTTuubbee  aanndd  vviiddeeoo  bbaacckk  lliinnkkss
..  QQuuoorraa  aanndd  ootthheerr  QQ&&AA  ssiitteess  bbaacckk  lliinnkk

1100tthh  MMoodduullee  --  LLooccaall  SSEEOO
..  WWhhaatt  iiss  llooccaall  SSEEOO  aanndd  hhooww  iittss  iimmppoorrttaanntt??
..  GGooooggllee  LLooccaall  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  BBiinngg  LLooccaall  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  CCiittaattiioonn  ggrroowwtthh  sseeccrreett  tteecchhnniiqquuee
..  SSeeccrreett  LLooccaall  SSEEOO  ttooooll
..  HHooww  ttoo  uussee  bbuussiinneessss  lliissttiinngg  ssiitteess  ffoorr  llooccaall  sseeoo??
..  HHooww  ttoo  ccrreeaattee  oowwnn  rreevviieeww  wweebbssiittee??
..  HHooww  ttoo  ggrrooww  rreevviieeww  iinn  ssiitteess  tthhaatt  hheellpp??
..  HHooww  ttoo  ggrrooww  GGooooggllee  bbuussiinneessss  rreevviieeww  eetthhiiccaallllyy??

MMoodduullee  1100  --  CCoonntteenntt  MMaarrkkeettiinngg  --  22
..  HHooww  ttoo  wwrriittee  ccoonntteenntt  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss??
..  HHooww  ccoonntteenntt  rruulleess  tthhee  wwoorrlldd??
..  TToooollss  ffoorr  hheellpp  iinn  wwrriittiinngg  qquuaalliittyy  ccoonntteenntt??
..  HHooww  ttoo  ffooccuuss  &&  bbaallaannccee  kkeeyywwoorrddss  wwhhiillee  wwrriittiinngg??
..  PPeerrssoonnaall  ttiippss  ffoorr  nneeww  wwrriitteerrss..
..  IInnbboouunndd  MMaarrkkeettiinngg  CCeerrttiiffiiccaattiioonn..

1111tthh  MMoodduullee  --  AAddvvaanncceedd  ttrriicckkss  ffoorr  SSEEOO
..  HHTTTTPP  ttoo  HHTTTTPPSS  wwhhyy  tthhiiss  sshhiifftt  iiss  iimmppoorrttaanntt??
..  FFiinndd  aanndd  kkiillll  tthhee  vviittaall  eerrrroorrss..
..  440044  aanndd  ootthheerr  eerrrroorr  ccooddeess  tthhaatt  yyoouu  mmuusstt  kknnooww..
..  RRSSSS  aanndd  RRoobboottss  ffiillee  ttrriicckkss
..  HHooww  iinnbboouunndd  lliinnkk  aanndd  iinntteerrnnaall  lliinnkk  ccaann  hheellpp??
..  LLiinnkk  qquuaalliittyy  aannaallyyssiiss..
..  RReeccoovveerr  bbaannnneedd  wweebbssiittee  iinn  GGooooggllee..
..  FFiinndd  aanndd  kkiillll  tthhee  ppaaggeess  wwiitthh  hhiigghh  ppllaaggiiaarriissmm..

1122tthh  MMoodduullee  --  WWeebbssiittee  RReeccoovveerryy
..  CCoommpplleettee  wweebbssiittee  aannaallyyssiiss..
..  CCoommpplleettee  wweebbssiittee  bbaacckkuupp  aanndd  iittss  ttoooollss..
..  WWoorrddpprreessss  bbaacckkuupp  aanndd  rreessttoorree  iinnttrroodduuccttiioonn..
..  LLiivvee  WWeebbssiittee  AAuuddiitt  bbyy  oonnee  ooff  tthhee  bbeesstt  SSEEOO  TTooooll

MMoodduullee  55  --  LLiinnkkeeddIInn  OOppttiimmiizzaattiioonn
..  HHooww  yyoouu  ccaann  uussee  lliinnkkeeddiinn  ffoorr  bbuussiinneessss??
..  LLiinnkkeeddIInn  DDoo''ss  aanndd  DDoonn''ttss..
..  CCrreeaattee  BBuussiinneessss  ppaaggee  aanndd  ooppttiimmiizzee..
..  HHooww  ttoo  ccrreeaattee  aa  pprrooffeessssiioonnaall  aaccccoouunntt??
..  HHooww  ttoo  iinnccrreeaassee  ccoonnnneeccttiioonnss,,  
    eennddoorrsseemmeenntt  &&  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..
..  LLiinnkkeeddIInn  pprreemmiiuumm  aaccccoouunnttss  bbeenneeffiittss  aanndd  uussee..
..  HHooww  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  SSppoonnssoorreedd  CCoonntteenntt,,
    SSppoonnssoorreedd  EEmmaaiill  &&  TTeexxtt  AAddss..

MMoodduullee  88  --  SSoocciiaall  EEnnggaaggeemmeenntt  
..  RRee  lleeaarrnn  bblloogg  ccrreeaattiioonn  aanndd  sseettuupp..
..  OOppttiimmiizzee  bblloogg  aanndd  ccoonntteenntt  ffoorr  ssoocciiaall..
..  CCrreeaattee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ttaarrggeetteedd  VViirraall  ccoonntteenntt..
..  CCoonntteenntt  ppoossttiinngg  sscchheedduullee  wwiitthh  vvaarriiaattiioonnss..

MMoodduullee  99  --  CCoonntteenntt  MMaarrkkeettiinngg  --  11
..  SSttaarrtt  wwiitthh  QQuuoorraa  aanndd  QQ&&AA  ssiitteess..
..  CChheecckk  NNeeaarrllyy  22  MMiilllliioonn  vviieeww  bbaasseedd  aaccccoouunntt..
..  LLeeaarrnn  HHooww  nneeaarrllyy  22  MMiilllliioonn  vviieewwss  aacchhiieevveedd..
..  WWhhaatt  ootthheerr  QQ&&AA  ssiitteess  aarree  tthheerree??
..  WWhhyy  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  oorr  ccrreeaattee  tthheemm??
..  HHooww  ttoo  uussee  MMeeddiiuumm  aanndd  ootthheerr  ssuucchh  ssiitteess..
..  HHooww  ttoo  uussee  ssuucccceessssffuull  bbllooggss??
..  WWhhaatt  iiss  gguueesstt  bblloogg  ppoossttiinngg??
..  HHooww  ttoo  ccrreeaattee  ccoonntteenntt  ppoossttiinngg  oouuttrreeaacchh  ccaammppaaiiggnn??
..  HHooww  ttoo  uussee  oowwnn  bblloogg  ffoorr  ccoonntteenntt  mmaarrkkeettiinngg??
..  WWhhaatt  ootthheerr  ssoouurrcceess  aarree  tthheerree??
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MMoodduullee  1111  --  AAdd--wwoorrddss  aanndd  ootthheerr  CCeerrttiiffiiccaattiioonnss
..  WWhhyy  AAdd--wwoorrddss  aanndd  ootthheerr  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  nneeeeddeedd??
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