
NN.ro • Migrare platforma 1

NN.ro  •  Migrare platforma

Top 3 Prioritati:

Recomandari

Optimizare pagini principale

La migrare, trebuie sa ne asiguram ca pastram optimizarile on-page (meta title, 
meta description, H1, alte elemente headings), astfel incat sa cuprindem 
sintagmele cu potential de cautare. Pentru paginile principale ale website-ului, 
revenim, mai jos, cu recomandari punctuale, privind elementele mentionate mai 
sus.

Top 3 Prioritati:
Recomandari
Optimizare pagini principale
Headinguri sitewide
Date structurate de tip FAQ
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In afara de elementele metas si headings, recomandam sa avem, in continuare, 
descrieri in pagini, in care sa putem targeta eficient sintagmele de interes relevante 
pentru fiecare pagina, in parte. Din ce am observat, in planul vostru pentru pagini, 
ele vor exista.

De asemenea, recomandam ca fiecare pagina din website sa aiba un singur element 
H1 dedicat. Urmatoarele elemente headings trebuie sa urmareasca structura logica a 
elementelor definitorii pentru continutul din pagina: H2 vom avea pe elementele 
tip intertitlu sau denumire tab, H3 va marca elementele care fac parte din 
elementele H2.

In continuare, revenim cu recomandari de optimizare pentru paginile principale 
(am notat URL-ul actual, pentru a sti despre ce pagina corespondenta este vorba):

HomePage https://www.nn.ro/acasa (https://nnro.nn-uat.ro/)

Meta title recomandat: NN Asigurari Romania - Acasa | NN

Meta description recomandat: Suntem NN, companie independenta ce cuprinde 
diviziile NN Asigurari de Viata, NN Pensii SAFPAP si NN Investment Partners, 
tipuri de divizii desprinse din ING ✔

H1 recomandat: NN Asigurari Romania

Observatie: Pentru homepage, important este sa ne asiguram ca textul setat pentru 
H1 ramane neschimbat, atunci cand se fac modificari asupra textelor din aceasta 
pagina, intrucat, in homepage, sunt mai frecvente cazurile in care H1 ajunge 
schimbat odata cu modificarea textului pe care este setat. Astfel, in cazul in care nu 
se poate adauga textul static pentru H1 in homepage, vizibil in front, o alternativa 
ar putea fi de adaugare a H1 pe logo, cu css replacement, ca pe 
https://www.avantaje.ro/. Aplicam aceasta regula strict pe Home.

O alta varianta ar putea fi ca pe textul din varianta UAT in homepage "Ai mai multă 
liniște cu asigurările NN" sa fie pastrat cu H1 in versiunea noua si sa nu fie 

https://www.nn.ro/acasa
https://nnro.nn-uat.ro/
https://www.avantaje.ro/
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schimbat.

Linking intern: aici, cel mai probabil, veti adauga voi si linkurile catre paginile 
respective.

De exemplu, aici:

Elemente structura headings pagina

Recomandam adaugarea unui element H2 Solutii oferite de NN:, aici: 



NN.ro • Migrare platforma 4

Am recomandam incadrarea textelor scurte din printscreen-ul de mai sus cu H3, 
intrucat dorim sa cuprindem acele sintagme care aduc relevanta: "asigurarea de 
viata NN"; "Asigurarea de sanatate NN". In cel de-al doilea chenar, recomandam 
adaugarea in text a cuvantului "pensie". Am evitat sa intervenim asupra textelor 
aflate imediat deasupra lor, pentru ca este vorba despre tipul de comunicare specific 
brandului.

Pentru sectiunea de mai jos, recomandam continuarea marcarii structurii paginii cu 
elemente headings, dupa cum urmeaza:

H2 pe toata partea de text "Psst, ai vreo nelămurire? Fix pentru asta ți-am 
pregătit secțiunea de asistență."

H3 pe titlul fiecarei sectiuni aferente:

Pentru sectiunile de mai jos, urmam aceeasi logica:
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Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina)

Recomandam ca in textele din homepage sa se regaseasca si urmatoarele formulari 
exacte: "NN Acasa", "NN Romania".

Pagina Pensii private https://www.nn.ro/pensii-private (UAT: https://nnro.nn-
uat.ro/pensii)

Meta title recomandat: Pensii Private | Pensia Ta Privata la NN

Meta description recomandat: Afla totul despre pensiile private puse la dispozitia 
ta de catre NN Romania ✔  De ce sa iti faci o pensie privata azi ✔

H1 recomandat: Pensii Private

Elemente structura headings pagina

Recomandam adaugarea unui element H2 pe textul "Pentru tine și familia ta"

Recomandam adaugarea unor elemente H3 pe textele: "Pensii facultative", 
"Pensii obligatorii"

https://www.nn.ro/pensii-private
https://nnro.nn-uat.ro/pensii
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Aici, recomandam adaugarea unui element H2 nou, cu textul: Alte solutii NN pentru 
pensii private, fie conform simularii din printscreen-ul de mai jos, fie inlocuind 
textul "Iata ce alte produse te-ar mai putea interesa". Restul elementelor din pagina 
se vor incadra cu headings, dupa cum urmeaza:
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Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina)

Recomandam ca in textele din pagina sa se regaseasca si urmatoarele formulari 
exacte: "pensia privata", "pensii private", "pensia mea privata la NN".

Pagina Asigurari https://www.nn.ro/asigurari (https://nnro.nn-uat.ro/viata)

Meta title recomandat: Asigurari de Viata | NN

Meta description recomandat: Vezi ce solutii am pregatit pentru Asigurari de 
Viata la NN ✔ Ai liniste si siguranta financiara, cu beneficii pentru tine si familia 
ta ✔Asigurari de viata pentru angajati

https://www.nn.ro/asigurari
https://nnro.nn-uat.ro/viata
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H1 recomandat: Asigurari de Viata

Elemente structura headings pagina

Recomandam adaugarea unui element H2 pentru sectiunea de mai jos, cu textul: 
Asigurari pentru tine si familia ta, in loc de textul actual: Pentru tine si familia ta

Pentru sectiunea de mai jos, recomandam adaugarea unui element H2 pe textul 
modificat: Asigurari pentru angajatii tai (in loc de Pentru angajatii tai).

De asemenea, recomandam adaugarea unui text H2 Alte solutii NN pentru asigurarile 
de viata. Restul elementelor headings vor fi adaugate, conform recomandarilor din 
printscreen-ul de mai jos:
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Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina): ok

Pagina Pensii obligatorii persoane fizice https://www.nn.ro/pensii-
private/pensii-obligatorii (nu avem URL-ul corespondent site nou)

Meta title recomandat: Pensii Private Obligatorii Persoane Fizice | Pilonul II | NN

Meta description recomandat: Afla toate detaliile despre Pensiile Private 
Obligatorii pentru Persoane Fizice, de la NN ✔ Beneficii si conditii pentru incasare

H1 recomandat: Pensia privata obligatorie pentru persoane fizice

Elemente structura headings pagina

Recomandam adaugarea unor elemente headings pe textele din pagina, conform cu 
textele trimise in documentul paginii, astfel:

TAB CE BENEFICII AM

https://www.nn.ro/pensii-private/pensii-obligatorii
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Recomandam adaugarea H2 pentru: "Ce este pensia privată obligatorie?", 
"Beneficiile pensiei private obligatorii", "Banii nu se pierd".

Recomandam modificarea aici, din: "Grade diferite de risc" in "Grad de risc pentru 
Fondul de Pensii Administrat Privat NN" si incadrarea lui cu un element H2.

TAB PROCESUL INVESTITIONAL

Recomandam adaugarea unui element H2 cu textul: Cum se desfasoara procesul 
investitional

Pentru fiecare pas din procesul investitional se poate folosi un element tip 
intertitlu marcat cu H3, urmat de textul in care se explica, pe larg, pasul 
respectiv.

TAB PERFORMANȚA FONDULUI DE PENSII

Recomandam adaugarea unui element H2 cu textul: Cum mă informez despre 
performanța fondului de pensii?

TAB CONDIȚII PENTRU ÎNCASARE

Recomandam adaugarea unui element H2 cu textul: Cum încasez pensia privată 
obligatorie, urmat de detalii despre aceasta sectiune

Recomandam adaugarea unui element H2 cu textul: Care este varsta de 
pensionare actuala, urmat de detalii despre aceasta sectiune

Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina):

Pagina Pensii facultative https://www.nn.ro/pensii-private/pensii-facultative 
(nu avem URL-ul corespondent site nou)

Meta title recomandat: Pensii Private Facultative Persoane Fizice | NN

Meta description recomandat: Afla toate detaliile despre Pensiile Private 
Facultative pentru Persoane Fizice, de la NN ✔ Caracteristici, beneficii si conditii 

https://www.nn.ro/pensii-private/pensii-facultative
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pentru participare

H1 recomandat: Pensia privata facultativa pentru persoane fizice

Elemente structura headings pagina 
Recomandam adaugarea unor elemente headings pe textele din pagina, conform cu 
textele trimise in documentul paginii, astfel:

TAB CE BENEFICII AM

Recomandam adaugarea H2 pentru: Ce este pensia privată facultativă?, Beneficiile 
pensiei private facultative

Pentru fiecare beneficiu enumerat, se poate folosi un element tip intertitlu 
marcat cu H3, urmat de textul in care se explica, pe larg, pasul respectiv.

TAB CARACTERISTICI

Recomandam adaugarea H2 pentru: Caracteristicile pensiei private facultative

TAB CUM DEVIN PARTICIPANT

Recomandam adaugarea H2 pentru: Cum îmi fac pensie privată facultativă?

TAB INFORMATII DESPRE PENSIA MEA

Recomandam adaugarea H2 pentru: Cum am acces la informații despre pensia 
mea?

Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina): ok

Pagina Asigurari de sanatate https://www.nn.ro/asigurarea-de-sanatate (UAT 
https://nnro.nn-uat.ro/sanatate/asigurare-de-sanatate)

Meta title recomandat: Asigurare de sanatate | Protectie accidente si imbolnaviri | 
NN

https://www.nn.ro/asigurarea-de-sanatate
https://nnro.nn-uat.ro/sanatate/asigurare-de-sanatate
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Meta description recomandat: Incheie o Asigurare de Sanatate pentru tine si 
familia ta de la NN✅Decont pentru servicii de sanatate la stat sau retea medicala 
privata⭐Afla beneficiile!

H1 recomandat: "Asigurarea ta de sănătate" in "Asigurare de sănătate"

Elemente structura headings pagina:

1. Tab "Ce beneficii am"

H2: din "Te întrebi de ce să ai o asigurare de sănătate?" in "Te întrebi de ce să ai o 
asigurare de sănătate NN?"

H3: Spitalele de top 
H3: Plată directă către spitale 
H3: Asigurat pe viață

H2: din "Vrei asigurare de sănătate?" in "Vrei asigurare medicală privată NN?"
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2. Tab "Ce include asigurarea"

H2: Lista caracteristicilor pentru asigurarea ta de de sănătate

H2: Ești interesat de Asigurarea de sănătate NN?

H3: Vârsta intrare în asigurare 
H3:Durata contractului 
H3:Suma asigurată 
H3:Beneficii principale și adiționale 
H3:Frecvență plată 
H3:Costuri incluse

3. Tab "Asigurari suplimentare"

H2: Serviciul opțional de prevenție

H3: Nivel Standard

H3: Nivel Mediu

H3: Nivel Avansat

Box Lateral
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4. Tab "Intrebari frecvente"
H2: Încă mai ai întrebări? Nicio problemă!

De adaugat H3 pe intrebari (din doc.: TBD LISTA FAQs)

H2: Toate documentele de care ai nevoie

De scos H2 de pe text: De la 100.000 lei 

Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina): 

De schimbat text: Asigurarea ta de sănătate e la câteva click-uri distanță, iar odată 
ce-o faci, e mereu acolo, ca tu să fii liniștit." in " Asigurarea ta medicala e la câteva 
click-uri distanță, iar odată ce-o faci, e mereu acolo, ca tu să fii liniștit." 
                                                                          

Alte recomandari:

De adaugat Intrebarile si raspunsurile in sectiunea Intrebari frecvente

De adaugat FAQ schema

Documentatie:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage

https://schema.org/FAQPage

                                             BOX FOOTER portocaliu

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage
https://schema.org/FAQPage
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Pagina Asigurari copii https://www.nn.ro/copii (UAT: https://nnro.nn-
uat.ro/viata/copii)

Meta title recomandat: Asigurare Copii | Ajutorul financiar pentru Viata si 
Educatie | NN

Meta description recomandat: Planurile mici cresc odata cu Copiii✅Asigura din 
timp ajutorul financiar celor mici pentru viata si educatie⭐Investeste ca el sa 
creasca mare!

H1 recomandat: Asigurare copii

Elemente structura headings pagina:

H2: GenT pentru copii<br> Cont si depozit pentru cei mici

https://www.nn.ro/copii
https://nnro.nn-uat.ro/viata/copii
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H2: Academica<br>Asigurare studii copii
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Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina): 

Box-urile din site nou nu mai contin sectiunile de text din site curent

Recomandare:

De adaugat sectiunea de excerpt text pentru boxurile aferente produselor

De folosit cuvintele: asigurare copii, studii, cont economii, depozit, plan 
economisire, bani, sprijin financiar, asigurare de viata, cadou 18 ani

Pagina Asigurari suplimentare https://www.nn.ro/asigurari-optiuni-
suplimentare - (nu se regaseste in UAT si nici in documente)

Pagina are trafic considerabil si este importanta pentru utilizatori. 
Va recomandam sa o pastrati si in site nou.

Meta title recomandat: Asigurare Accident, Spitalizare, Deces si alte Suplimentare 
| NN

Meta description recomandat: NN iti ofera asigurari si optiuni 
suplimentare✅Asigurari de Accident, de Deces, de Invaliditate, Spitalizare si 
Interventie Chirurgicala sau Impotriva Inflatiei⭐

https://www.nn.ro/asigurari-optiuni-suplimentare
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H1 recomandat:  Asigurari suplimentare

Elemente structura headings pagina:

H2: Asigurari de accident 
H3: Asigurarea de deces din accident 
H3: Asigurarea de invaliditate permanenta din accident 
H2: Asigurari de spitalizare si interventie chirurgicala 
H3: Asigurarea pentru spitalizare in caz de accident 
H3: Asigurarea pentru spitalizare in caz de imbolnavire sau accident 
H3: Asigurarea pentru interventii chirurgicale in caz de accident 
H3: Asigurarea pentru interventii chirurgicale in caz de imbolnavire sau accident 
H2: Asigurarea in caz de diagnosticare cu o afectiune grava 
H2: Asigurare in caz de diagnosticare cu cancer 
H2: Asigurare pentru incapacitate de munca determinata de o invaliditate 
H2: Optiunea de scutire de plata a primelor 
H2: Optiunea de crestere garantata a primei si sumei asigurate 
H2: Optiunea de protectie impotriva inflatiei

Linking intern:

De adaugat box cu continut de tip excerpt din pagina https://nnro.nn-uat.ro/viata 
catre URL-ul corespondent din site nou intre sectiunea "Pentru angajatii tai" si 
sectiunea "Iata ce alte produse te-ar mai putea interesa".

https://nnro.nn-uat.ro/viata
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De adaugat in Meniul principal in sectiunea Viata/Asigurari de viata

Pagina GenT Pensie https://www.nn.ro/asigurari/pensii/gent-pentru-pensie 
(UAT https://nnro.nn-uat.ro/viata/investitii/gentpensie)

https://www.nn.ro/asigurari/pensii/gent-pentru-pensie
https://nnro.nn-uat.ro/viata/investitii/gentpensie
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De schimbat URL-ul in: https://nnro.nn-uat.ro/viata/investitii/gent-pensie

Meta title recomandat: Asigurare Pensie | GenT pensia ta suplimentara | NN

Meta description recomandat: NN iti ofera un plan suplimentar: Asigurare 
Pensie✅Acumulezi sume de care tu sau familia ta se va bucura mai tarziu⭐Vezi 
polita si optiunile extra!

H1 recomandat: Asigurare Pensie

Elemente structura headings pagina:

De schimbat text "Alege azi planul GenT pentru Pensie pentru ca viitorul tău să 
arate și mai bine când vei ieși din activitate" in "Alege azi planul GenT pentru o 
asigurare de pensie potrivita ca viitorul tău să arate și mai bine când vei ieși din 
activitate"

Descriere pagina (cuvinte pe care sa le integram in textul din pagina): ok

Linking intern:

De adaugat in Meniul principal in sectiunea Viata/Asigurari de viata

https://nnro.nn-uat.ro/viata/investitii/gentpensie
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Alte recomandari:

De adaugat Intrebarile si raspunsurile in sectiunea/tab Intrebari frecvente

De adaugat FAQ schema

Documentatie:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage

https://schema.org/FAQPage

Pagina Companii - Pensii facultative https://www.nn.ro/web/companii/pensii-
private/pensii-facultative (UAT https://nnro.nn-uat.ro/pensii/pensii-
facultative-pentru-companii)

Nota* trebuie facuta clar distinctia fata de Pensia privata facultativa 
(https://www.nn.ro/web/companii/pensii-private/pensii-facultative) prin continut.

Meta title recomandat: Pensii Private Facultative pentru Angajatori | NN

Meta description recomandat:  Pensia facultativa pentru angajator NN - solutia 
utila si moderna pentru tine si angajatii tai alaturi de beneficii fiscale✅Creste 
retentia angajatilor companiei⭐

H1 recomandat: Pensii facultative pentru angajator

Elemente structura headings pagina:

H2: din "Ce este pensia privată facultativă?" in "Ce este pensia privată facultativă 
pentru angajat?"

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage
https://schema.org/FAQPage
https://www.nn.ro/web/companii/pensii-private/pensii-facultative
https://nnro.nn-uat.ro/pensii/pensii-facultative-pentru-companii
https://www.nn.ro/web/companii/pensii-private/pensii-facultative
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H2: din "Beneficiile pensiei private facultative"in "Beneficiile pensiei private 
facultative pentru angajator"

H2: Îți motivezi angajații

H2: Tu alegi în ce investești

H2: Perioadă de contribuție flexibilă 
H2: Caracteristicile pensiei private facultative

Pagini Documente asigurari

1. Asigurari de viata - https://www.nn.ro/documente-asigurari

2. Pensii obligatorii - https://www.nn.ro/documente-pensii-obligatorii

3. Pensii facultative - https://www.nn.ro/documente-pensii-facultative

Paginile nu prezinta oportunitati pentru crestere organica insa acestea sunt 
importante pentru traficul pe brand. Oamenii le cauta intern, pe site, pentru ca 
gasesc informatii importante.

Recomandare: 
Va recomandam sa pastrati paginile si in site-ul nou.

Headinguri sitewide
De scos headinguri sitewide: 
H2: Select the desired language

H3: Welcome

H3: How can we help you?

Pentru restul paginilor din website, recomandam un template aplicabil pentru 
optimizarea elementelor metas si H1, astfel, unde $ sta pentru variabila care se va 
inlocui cu informatia aferenta ei:

Meta title recomandat: $nume_categorie | NN

https://www.nn.ro/documente-asigurari
https://www.nn.ro/documente-pensii-obligatorii
https://www.nn.ro/documente-pensii-facultative
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Meta description recomandat: Afla toate detaliile despre $nume_categorie, de la 
NN Romania ✔ Vezi ce alte solutii ti-am pregatit, pe site ✔

H1 recomandat: $nume_categorie

Date structurate de tip FAQ

Asa cum am recomandat pentru pagina de intrebari frecvente, recomandam 
adaugarea datelor structurate de tip FAQ pe tipul de continut Intrebare&Raspuns 
predefinite, in paginile care le contin. 

Documentatie:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage

https://schema.org/FAQPage

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage
https://schema.org/FAQPage

