
SEO spis neutralnych fraz (anchor textów): 

 

1. czytaj więcej 

2. zobacz więcej informacji 

3. kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej szczegółów 

4. kliknij tutaj 

5. sprawdź 

6. zobacz 

7. Więcej informacji 

8. Zobacz więcej 

9. Aby przeczytać więcej na ten temat kliknij tu 

10. Aby przeczytać więcej na ten temat kliknij tutaj 

11. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat 

12. Info 

13. Informacje 

14. zobacz więcej 

15. więcej artykułów na ten temat 

16. więcej artykułów 

17. więcej wiadomości 

18. wiadomości 

19. artykuły 

20. czytaj dalej 

21. dowiedz się więcej 

22. kliknij po więcej 

23. więcej informacji tutaj 

24. kliknij i zobacz więcej 

25. kliknij po więcej informacji 

26. tutaj więcej informacji 

27. kliknij i dowiedz się więcej 

28. zobacz to 

29. zobacz więcej 

30. kliknij mnie 

31. strona główna 

32. strona domowa 

33. strona www 

34. www 

35. użyteczne źródło 

36. więcej o autorze 

37. tamta strona 

38. więcej wskazówek 

39. kliknij w źródło 

40. więcej porad tutaj 

41. tutaj 

42. Strona główna 

43. sprawdź moją stronę 

44. dodatkowe info 

45. czytaj tutaj więcej 

46. świetny artykuł 
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47. więcej bonusów 

48. świetna strona 

49. czytaj tu 

50. przenieś się tutaj 

51. znajdziesz to na stronie 

52. Podobne strony 

53. sprawdź moje źródło 

54. interesujący wpis 

55. ekstra źródła 

56. prosto z tego źródła 

57. na blogu autora 

58. ważna strona 

59. dobra strona 

60. sprawdź tutaj 

61. użyteczny link 

62. czytaj pełen raport 

63. moje źródła 

64. pełen artykuł 

65. idź na mój blog 

66. oryginalna strona 

67. czytaj 

68. czytaj całość tutaj 

69. użyteczna strona 

70. ciąg dalszy 

71. zobacz stronę 

72. warte przeczytania 

73. sprawdź mój blog 

74. więcej 

75. kliknij po źródło 

76. kliknij aby zobaczyć źródło 

77. czytaj pełen artykuł 

78. zaktualizowany post na blogu 

79. zobacz co znalazłem 

80. odkryj więcej tu 

81. czytaj dalej na tej stronie 

82. kontynuuj 

83. storna główna 

84. sprzedaj 

85. odwiedź stronę 

86. z tego źródła 

87. strona tutaj 

88. rekomendowana strona 

89. kontynuuj czytanie 

90. więcej pomocy 

91. dowiedz się 

92. znajdź to 

93. link 

94. więcej pomocnych rad na stronie 

95. użyj tego linku 

96. kliknij to 
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97. nasza strona internetowa 

98. źródło artykułu 

99. polecana strona 

100. sprawdź to 

101. pomocne wskazówki 

102. obszerne opracowanie 

103. ważne źródło 

104. przeniesiony tutaj 

105. więcej pomocnych wskazówek 

106. więcej… 

107. rzetelnie omówione 

108. ciekawa historia 

109. tego autora 

110. moja strona 

111. odwiedź ten link 

112. znajdź tutaj 

113. oferta 

114. ta strona 

115. oficjalne źródło 

116. dodatkowe informacje 

117. po przejściu na stronę 

118. napisał o tym 

119. pełen raport 

120. wdał się w polemikę 

121. zobacz fakty 

122. mój link 

123. opublikowany tutaj 

124. zapraszam do lektury 

125. zobacz ten link 

126. komentarz z strony 

127. więcej informacji 

128. idź tutaj 

129. można zobaczyć tutaj 

130. link referencyjny 

131. serdecznie zapraszam 

132. kliknij ten link 

133. strona 

134. polubiłem to 

135. spójrz na to 

136. źródło 

137. idź do mojej strony 

138. ważny link 

139. polecany artykuł 

140. strona internetowa tutaj 

141. dodatkowe czytanie 

142. dowiedz się więcej tutaj 

143. odwiedź 

144. pomocne źródła 

145. na jego stronie 

146. link do strony 
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147. ciekawy artykuł 

148. odsyłam tutaj 

149. następna strona 

150. kliknij aby przeczytać 

151. polecam przeczytać 

152. Strona internetowa 

153. czytaj to 

154. na tej stronie 

155. źródła 

156. użyteczna treść 

157. moja strona internetowa 

158. odpowiednia strona 

159. więcej info 

160. Zdobądź więcej info 

161. dodatkowe źródło 

162. przenieś się tu 

163. kliknij stronę 

164. nasza strona 

165. odkryj więcej 

166. odsyłam do tej strony 

167. zobaczysz tutaj 
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