KĀ IZVĒLĒTIES DOMĒNA VĀRDU?
Domēna vārda izvēle pirms gadiem 10 bija ļoti vienkāršs process un nesagādāja lietotājam liekas grūtības.
Taču mūsdienās, ņemot vērā pieaugošo konkurenci par katru globālā tīmekļa lietotāju, tas vairs nav 5 minūšu jautājums.
Pirms domēna vārda izvēles ir jāņem vērā virkne papildu faktoru. Lai tajos neapjuktu,
NIC piedāvā ieskatu veiksmīga domēna vārda izvēlē.

ESI ATMIŅĀ PALIEKOŠS, VIEGLI
RAKSTĀMS UN SAPROTAMS

IZVĒLIES ATBILSTOŠU DOMĒNA
VĀRDA PAPLAŠINĀJUMU

IZPĒTI IZVĒLĒTĀ DOMĒNA
VĀRDA VĒSTURI

Domēna vārdam ir jābūt viegli izrunājamam un
nepārprotamam, tā ievade lietotājiem nedrīkst sagādāt
liekas grūtības. Jo īsāks, saprotamāks un atmiņā
paliekošāks būs domēna vārds, jo ātrāk un vieglāk
lietotāji to atradīs.

Domēna vārda paplašinājuma izvēle ir atkarīga no virknes
faktoru - uzņēmuma darbības sfēras, mērķauditorijas, kā
arī paša domēna vārda mērķa (izklaidei, mārketingam
vai zīmola aizsargāšanai). Svarīgi zināt, ka izvēloties
attiecīgās valsts domēnu, Jūsu domēna vārds šīs valsts
robežās meklētājprogrammās kotēsies augstāk.

Iepriekš jau izmantota domēna vārda lietošana var kalpot
Jums par labu vai arī gluži pretēji – par sliktu. Google
pievērš uzmanību domēna vārda reģistrācijas vecumam,
proti, jo vecāks domēna vārds, jo veiksmīgāks būs tīmekļa
vietnes SEO. Taču tikpat svarīgs faktors ir arī domēna
vārda saturs, saišu backlinks, kā arī tā izvietojums kādā
no melnajiem sarakstiem.

.LV domēna vārda iespējamais garums:
min. 2 un max. 63 simboli.

Katra auditorija jāuzrunā tai visērtākajā un
pieņemamākajā veidā! Jāizvērtē kritiski, vai
potenciālais klients Latvijas uzņēmumu un/vai
zīmolu meklēs zem .COM, .NET vai cita TLD?

IZVAIRIES NO DOMU ZĪMĒM
UN CIPARIEM
Domu zīmes un cipari tiek bieži pārprasti, tie padara
domēna vārdu, grūtāk izrunājamu un saprotamu.
Izdzirdot šādu domēna vārdu, nav īsti skaidrs, vai
nosauktais skaitlis ir jāraksta burtiem vai cipariem, kā
arī domu zīmes atrašanās vieta var tikt pārprasta vai
vienkārši piemirsta.

ESI RADOŠS
Izvēlies nozari raksturojošus vārdus, kurus apvienojot vai
miksējot Brainstorming rezultātā, var nonākt pie skanīga
nosaukuma (YouTube, Microsoft) vai pievieno piedēkli
vai priedēkli (Friendster), kā arī izvēlies radošu domēna
paplašinājumu (liepaja.travel, meirans.it).

Ja oficiālais uzņēmuma nosaukums vai preču
zīme satur domu zīmi vai ciparu, labā prakse
būtu reģistrēt vairākus variantus (ar un bez
domu zīmes/cipara), lai garantētu klienta
nokļūšanu Jūsu, nevis līdzīga uzņēmuma
tīmekļa vietnē.

PĀRVĒRT DOMĒNA VĀRDU MĀRKETINGA
RĪKĀ (IZMANTO ATSLĒGAS VĀRDUS)
Iekļaujiet domēna vārdā ar Jūsu nozari vai produktu
saistītus un bieži meklētus atslēgas vārdus, lai uzlabotu
tā atrašanās vietu meklētājprogrammā un padarītu
vieglāk saprotamu pārējiem lapas apmeklētājiem. Ja
esat jau reģistrējuši domēna vārdu ar Jūsu uzņēmuma
nosaukumu, NIC ieteiktu reģistrēt vienu – tieši SEO
mērķiem orientētu, lai abi norādītu uz vienu vietni.
Atrast un izvēlēties meklētākos Google atslēgas
vārdus, saistītus ar Jūsu darbības nozari vai
produktu, palīdzēs “Google adwords keyword
planner”.

Ja vēlamais domēna vārds ir aizņemts, iesakām
ņemt talkā NIC un AILab izveidoto domēna
vārda ģenerēšanas rīku DOMENĪMI.LV.

Lai izpētītu vēlamā domēna vārda vēsturi, var
izmantot bezmaksas rīku archive.org.

ŅEM VĒRĀ LATVIEŠU VALODAS
ĪPATNĪBAS
Ikviens, kurš vēlas, var piereģistrēt domēna vārdus arī
latviešu valodā - Latvisks domēna vārds satur vismaz
vienu burtu ar diakritisko zīmi (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ,
š, č, ž).
Latviešu valodā ir vārdi, kuru nozīme ir
saprotama tikai, lietojot diakritiskās zīmes:
“kāzu salons“ nav “kazu salons“ un “māsu
asociācija“ nav “masu asociācija“, u.t.t.

PĀRBAUDI IZVĒLĒTĀ VĀRDA PIEEJAMĪBU
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

REĢISTRĒ UZREIZ UN NEĻAUJ IZTECĒT
DERĪGUMA TERMIŅAM

Mūsdienās ar tīmekļa vietni bieži vien ir par maz, tāpēc
uzņēmumi saziņai ar saviem klientiem un sadarbības
partneriem izmanto sociālos tīklus.

Bieži vien labi domēna vārdi atbrīvojas tikai tādēļ, ka
lietotājam ir piemirsies laicīgi veikt apmaksu. Tā savu
veiksmīgi izvēlēto domēna vārdu var arī pazaudēt! Tiesa
gan, ka domēna vārda dzēšana nav vienas dienas
jautājums, ja Jūs vismaz reizi mēnesī apmeklējat savu
tīmekļa vietni vai e-pastu, Jums būtu jāpamana, ka tā
darbība ir apturēta neapmaksāta rēķina dēļ (skat. attēlu
“Domēna vārda dzīves cikls”).

Lietišķā etiķete prasa uzņēmumiem arī digitālajā
vidē piekopt vienotu stilu - domājiet laicīgi un
pārbaudiet vēlamā domēna vārda pieejamību
sociālajos tīklos.

PIEVĒRS UZMANĪBU INTELEKTUĀLAJĀM
ĪPAŠUMA TIESĪBĀM

Ja esat atraduši sev vispiemērotāko domēna
vārdu, nevilcinieties un reģistrējiet to, pirms to ir
paguvis kāds cits.

Raiņa bulvāris 29,
Rīga, LV-1459, Latvija
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Sabiedrisko attiecību daļa: pr@nic.lv
Vietne: www.nic.lv
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NIC noteikumi paredz reģistrēt .LV domēna vārdus rindas
kārtībā, taču jāņem vērā, ka praksē bieži vien intelektuālā
īpašuma tiesību neievērošana var kļūt par iemeslu lieliska
domēna vārda zaudēšanai.
Pirms izvēlies savu domēna vārdu, NIC iesaka
pārliecināties, vai netiek aizskartas neviena ES
uzņēmuma vai preču zīmes tiesības.

LVregistrs

.LV DOMĒNA VĀRDA DZĪVES CIKLS
Domēna vārds
ir brīvi pieejams
reģistrācijai

Reģistrē
domēna vārdu un
apmaksā rēķinu

Domēna vārds
reģistrēts uz
noteiktu periodu

Līgums pagarināts (maksājums saņemts)

Mēnesi pirms lietošanas
tiesību beigām maksātājam
tiek izsūtīts rēķins

Tiek izsūtīts atgādinājums
uz visām piesaistīto
personu e-pasta adresēm

Līgums izbeigts (maksājums nav saņemts)

Domēna vārds
tiek atslēgts uz
30 dienām

