Quer Aprender A Vender Todos
Os Dias Com Técnicas de Mini Sites?
Acesse Aqui:
http://claudiobuenoweb.omb10.com/minisite

11 FERRAMENTAS ESSENCIAIS
PARA PESQUISA DE
PALAVRAS-CHAVE

Olá, tudo bem?
Meu nome é Claudio Bueno, empreendedor digital, criador do Blog
DicasdoBueno.com e resolvi criar o Ebook “ 11 Ferramentas Essenciais Para
Pesquisa de Palavras-Chave ” com a finalidade de relacionar as principais
ferramentas de pesquisa de palavras-chave que devem ser utilizadas para que os
seus projetos, seja um Mini Site, um Blog ou artigos consigam ficar bem
posicionados nas principais plataformas de buscas da Internet, tais
como : Google, Bing, Uol, entre outras;
Espero que o conteúdo abaixo disponibilizado seja de grande utilidade para os
seus projetos.
Sucesso !
Claudio Bueno
www.dicasdobueno.com

KEYWORD REVEALER
http://www.keywordrevealer.com/
Pesquisa rápida de palavras-chave
Encontrar palavra-chave é uma enorme economia de tempo para quem quer descobrir
palavras-chave de baixa concorrência para poder começar a focar os seus esforços
de SEO em termos fáceis de classificação com baixa pontuação de dificuldade.
KEYWORD REVEALER é uma ferramenta de palavra-chave que possibilita descobrir
milhares de palavras-chave longtail inexploradas
para qualquer nicho
imagináveis. Uma vez que as palavras-chave são encontradas, você será capaz de ver
o grau de dificuldade para cada frase e analisar a concorrência para conseguir se
posicionar na primeira página do Google.
Brainstorming palavra-chave
Um dos aspectos mais difíceis da pesquisa palavra-chave é descobrir novas frases
com base na intenção pesquisador. A ferramenta Brainstorming palavra-chave do
KEYWORD REVEALER irá permitir que você descubra o contexto específico em que
as palavras-chave estão sendo usados dentro dos motores de busca.
Use palavras-chave ferramenta de Brainstorming para explorar novas ideias de
nicho e agrupá-los na estrutura de silo correta.

KEYWORD PLANNER

https://keywordplanner.pro/#/
Encontre palavras-chave da cauda longa com baixa concorrência
O Keyword planner ou planejador de palavras-chave é uma ferramenta gratuita
disponibilizada pelo próprio Google.
Essa ferramenta permite buscar algum assunto e obter como resposta uma série de
palavras-chave relacionadas que são buscadas pelos usuários do Google.
Seguindo dessa lógica, ela também mostra o volume de busca de cada uma delas, a
competição e valor sugerido do lance no Adwords.
É uma excelente ferramenta para iniciar o seu planejamento quer seja para o Adwords,
quer seja para a sua estratégia de marketing de conteúdo.

Descubra Como Ganhar Dinheiro de
Forma Prática e Lucrativa Com Mini
Sites Smart clicando no link abaixo:
http://claudiobuenoweb.omb10.com/minisite

Keyword finder
https://kwfinder.com/

A ferramenta KEYWORD FINDER permite que você encontre centenas de
palavras-chave de cauda longa relacionadas ao seu nicho com volumes
elevados de busca e baixa concorrência SEO.
Economize o seu tempo. Verifique a dificuldade da palavra-chave
instantaneamente, assim você saberá quais palavras-chave são dignas de
otimização.

WORDZE
http://www.wordze.com/
WORDZE, a ferramenta de pesquisa de palavra-chave gratuita que ajuda a
encontrar as melhores palavras chaves para o seu Nicho, SEO , campanhas,
etc.
Encontre centenas de idéias de palavras-chave com o apertar de um botão
(todos os países disponíveis)
Obtenha todas as métricas-chave: volumes de pesquisa, CPC e Tráfego Valores,
os níveis de competição ...
Descubra Milhares de Palavras-chave (Cauda Longa) e comece a dominar o seu
nicho!
Todos os seus resultados serão salvos automaticamente (para uso posterior), de
forma gratuita.

WORDZE
http://www.wordze.com/
Com Wordze, tudo que você precisa fazer é inserir uma palavra-chave e vai
gerar centenas de ideias de palavras-chave em apenas alguns segundos, com
seu respectivo volume mensal de pesquisa, o valor CPC, o valor do tráfego,
nível de competição, número de resultados no Google e tendência gráficos.
Você está procurando palavras-chave da cauda longa? Você veio ao lugar
certo! ... Google esconde um monte de palavras-chave palavra-chave Planner,
mas com Wordze, você pode encontrar não centenas, mas milhares de ocultas,
palavras-chave inexploradas, com apenas alguns cliques ... Nós somos um dos
poucos fornecedores de volumes de busca para palavras-chave de cauda
longa.
Todos os resultados serão salvas automaticamente, o que significa que você
não precisa salvá-los em qualquer outro lugar. Você pode acessar todas as
suas pesquisas anteriores, de forma gratuita, em apenas um par de cliques.
O que você está esperando? Esta é uma ferramenta de pesquisa de palavrachave top-of-the-line projetada para economizar horas de trabalho ... e é grátis!

INSTAKEYWORDS
http://www.instakeywords.com/
O que é InstaKeywords?
É uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave livre cauda longa para dar-lhe centenas
de sugestões de palavras-chave com os dados valiosos de palavras-chave como o
volume de pesquisa global da palavra-chave, o volume de pesquisa local, o número de
pesquisas no mês passado, o custo por clique (CPC), etc.
Como posso usá-la?
Basta digitar a palavra-chave semente no quadro acima e clique em Gerar
sugestões. Você pode até mesmo exportar os resultados da pesquisa em apenas um
clique!Aqui está uma pequena demonstração em vídeo .

INSTAKEYWORDS
http://www.instakeywords.com/
Por que é melhor do que outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave?
É melhor do que a maioria das ferramentas de pesquisa de palavra-chave porque:
•Dá-lhe 3 vezes mais palavras-chave : a maioria das ferramentas de sugestão de
palavra-chave, incluindo Übersuggest apenas acrescentar letras para o termo base.
InstaKeywords, por outro lado insere sugestões depois de cada palavra que
literalmente multiplica o número de resultados de pesquisa e revela as jóias
verdadeiramente escondidos.
•Todas as sugestões de palavras-chave incluem valiosas estatísticas de palavraschave de pesquisa como o volume de pesquisa global da palavra-chave, o volume de
pesquisa local, o número de pesquisas no mês passado, o custo por clique (CPC) e
pontuação de análise da concorrência.

INSTAKEYWORDS
http://www.instakeywords.com/
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Exportar todas as palavras-chave em um único clique: Quase todas as
empresas de SEO bloqueiam este recurso e fazem você pagar por isso.
Funciona em qualquer lugar , incluindo dispositivos móveis como iPads e
telefones Android.
É rápido e leve: nenhum anúncio ou gráficos pesados para ajudar você a
obter resultados mais rápidos!
Tudo em uma página. Não há necessidade de navegar ou recarregar
páginas!
É gratuito!

KEYWORDTOOL

http://keywordtool.io/
Descubra o que seu público procura
Keyword Tool ajuda a encontrar as palavras-chave que as pessoas estão digitando no
Google Search Box
Keyword Tool é a melhor alternativa para o Google Keyword planejador e outras
ferramentas de pesquisa de palavra-chave
Você pode usar Keyword Tool absolutamente de graça, mesmo sem criar uma conta
Keyword Tool vai ajudar você a descobrir milhares de novas palavras-chave de cauda
longa relacionadas com qualquer tema gerando automáticamente sugestões de
pesquisa do Google. As sugestões de palavras-chave serão produzidas com base em
um domínio do Google e da língua que você escolher.

Semrush
www.semrush.com
Semrush é uma ferramenta que permite analisar além do domínio de um competidor, a
competição de uma determinada palavra-chave.
Além das informações contidas no keyword planner, o Semrush também mostra os
sites que hoje estão ranqueando organicamente para aquela palavra-chave e quais são
os anúncios existentes no Adwords.
Apesar de mais completa do que o Keyword planner, a ferramenta peca para palavraschave que possuem pouco volume e possui um número de análises diárias limitadas na
versão gratuita.
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Ubersuggest
https://ubersuggest.io/
Assim como as demais ferramentas, a Ubersuggest é também uma ótima ferramenta
para busca de keywords de longa cauda buscados no site do Google.
O grande diferencial dessa ferramenta de SEO é a possibilidade de obter resultados das
buscas do Google em texto, do Google Imagens, Google News, shopping, vídeo ou
recipes.
Além disso, uma das principais propostas da Ubersuggest é de lhe mostrar palavraschave que não aparecem no Google Keyword Planner.

Search combination tool
http://www.internetmarketingninjas.com/search/
Com essa ferramenta, você pode criar uma grande lista de novas palavras-chave, pois
a principal ideia dessa ferramenta é Inserir palavras relacionadas nos respectivos
campos para gerar uma combinação de termos.
Essa é uma ferramenta que pode ser útil especialmente para situações onde você quer
descobrir e ter ideias para palavras-chave de long-tail (cauda longa).
Assim, a Search combination tool pode ser extremamente útil para determinadas
situações.

Keyword Spy
http://www.keywordspy.com/
A proposta do Keyword Spy é diferente de todas as demais ferramentas.
Ao invés de buscar simplesmente palavras-chave relacionadas a um tema
específico, a ferramenta permite analisar quais são as keywords que os seus
competidores estão ranqueando.
Dessa forma, é possível entender o que os seus competidores estão pegando hoje
e montar uma estratégia própria para superar eles na competição delas.

WordStream
http://www.wordstream.com/
O WordStream é uma ferramenta de sugestão de palavra-chave muito boa.
A ferramenta fornece frases de cauda longa mais diversificadas que o Keyword
Planner do Google, onde todas as sugestões fornecidas são mais fortemente
relacionadas do que as que mostramos acima.
O site diz ter mais de 1 trilhão de consultas e usuários não-pagantes que pesquisam
até 30 vezes por dia.

Bem, chegamos ao final.
As ferramentas apresentadas neste Ebook são as principais
ferramentas de pesquisa de palavras-chave utilizadas por
todos aqueles que trabalham com Marketing Digital.
Desejo a todos que façam bom proveito das informações
aqui prestadas e que tenham sucesso em seus negócios.

Claudio Bueno
www.dicasdobueno.com
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