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Prezentowany poradnik powstał w ramach kampanii #bądźwidoczny – NPROFIT dla firm.
To pierwsza z trzech części, którą udostępnimy. Kolejne poświęcone będą reklamie w
Internecie oraz treści w e-commerce. Ukażą się we wrześniu i w grudniu.

Ponadto do końca roku będziemy prowadzić dla Państwa bezpłatne webinaria i konsultacje.

Nasza kampania została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach,
które znalazły się w niestabilnej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa. Wiele
firm musiało zmienić swoje plany, decydować się na szybką reorganizację, czy zmianę
działalności.

Część z Państwa na pewno chce wykorzystać możliwości, jakie stwarza Internet – szukać
klientów na swoje produkty i usługi. Ta zmiana będzie wymagała właściwego wsparcia.

W trakcie kampanii agencja NPROFIT będzie pomagać firmom zaistnieć na największym
rynku – czyli internetowym. Przedsiębiorcy nie mogą należeć do grupy niewidocznych, czy
niedostrzeżonych. Sektor MSP to największy pracodawca i podatnik.

Dlaczego kampania?
Warto spojrzeć na siebie, swoich klientów, czy znajomych i spróbować odpowiedzieć na
pytanie:
- Ile razy dziennie korzystamy z wyszukiwarki? Czy liczymy tę aktywność?
- Oczywiście, że nie.
Po wyszukiwarkę sięgamy, gdy szukamy najdrobniejszych rzeczy. To już rutynowa czynność.
Aby się przekonać, wystarczy, zajrzeć w swoją historię przeglądarki. Jedną z tych rzeczy
poszukiwaną w tym momencie może być Państwa usługa lub produkt.

Skala aktywności w sieci będzie wzrastać, czy tego chcemy, czy nie. Im wcześniej zaczniemy
dbać o funkcjonowanie w Internecie, tym lepiej dla Państwa biznesu.

Zapraszamy do lektury.

                            Z poważaniem,

NPROFIT.NET

Szanowni Państwo!

Kamil Rybicki
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ORGANIZATOR KAMPANII 

Agencja NPROFIT (nprofit.net) świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO.

Od ponad 10 lat pomagamy pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki

Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów

posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie

marketingu internetowego, oferujemy m.in. prowadzenie procesu pozycjonowania,

kampanii Google Ads, działania public relations, czy promocję w mediach

społecznościowych.

Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli najdynamiczniej

rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się

już po raz piąty.

Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie oraz odpowiedzialności biznesu. Wspiera

zarówno lokalne organizacje charytatywne, jak i ogólnopolskie inicjatywy.
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PARTNER KAMPANII 

Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych

niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu

2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości

praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych

standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.

W ofercie uczelni są studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz

szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i

ponad 200 partnerami biznesowymi.

Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci,

które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału.

Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.

https://nprofit.net/pl/


CO TO JEST
POZYCJONOWANIE?

SEO w skrócie

Na początku warto trochę rozjaśnić temat i
odpowiedzieć na pytanie – czym właściwie jest
pozycjonowanie (ang. Search Engine
Optimization)? Jest to szereg działań zarówno
na stronie jak i poza nią, mający na celu
zwiększenie widoczności strony internetowej w
wyszukiwarce. Pod pojęciem widoczność
mamy na myśli liczbę słów kluczowych, pod
którymi witryna dostępna jest w bezpłatnych
wynikach wyszukiwania. Ze względu na to,  że
algorytm Google jest stale udoskonalany i
poddawany aktualizacjom, pozycjonowanie to
proces, który wymaga ciągłości działań. Duże
zmiany w rankingu stron ogłaszane są nawet
kilka razy w roku także bardzo ważne jest
dostosowanie działań do obecnej sytuacji.

Proces pozycjonowania stron internetowych
oparty jest na 3 filarach. Pierwszym z nich są
treści na stronie. Z racji tego, że Google to
wyszukiwarka treści należy zadbać o to, aby
teksty zawarte w witrynie odpowiadały na
zapytanie oraz spełniały intencję użytkownika.
Pozycjonowanie landing page, który nie jest
zbieżny z tym, co aktualnie znajduje się w
TOP10, może okazać się niemożliwe.

Drugą kwestią, która ma bardzo duże
znaczenie, jest optymalizacja on-site. Należy
dostosować stronę do tego, aby roboty
indeksujące mogły się po niej swobodnie
poruszać i indeksować zawarte tam zasoby.

 W skład tego procesu mogą wchodzić takie
działania jak: budowa prawidłowej
architektury serwisu, optymalizacja prędkości
ładowania, modyfikacja znaczników title czy
zarządzanie ruchem robotów w pliku
robots.txt.

Ostatnią kwestią jest link building, czyli
budowa profilu odnośników. Proces ten jest o
tyle ważny, że wpływa na budowę autorytetu
domeny i dostarczenie mocy dla strony.
Cykliczne pozyskiwanie linków do strony jest
konieczne do uzyskania wyższych wyników w
Google. Warto wspomnieć, że za niskiej
jakości odnośniki Google potrafi nałożyć filtr
na stronę, który negatywnie wpłynie na
osiągnięte pozycje.
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DLACZEGO 

INWESTOWAĆ W SEO?

Ruch z bezpłatnych wyników wyszukiwania

jest tańszy niż z innych źródeł, takich jak CPC.

Pomimo tego, że w początkowym etapie jest

to inwestycja, po czasie okazuje się, że

utrzymując ten sam budżet na działania SEO,

liczba słów kluczowych, po których wchodzą

użytkownicy, wzrasta. W przypadku kampanii

rozliczanych w modelu za kliknięcie, wejścia z

kolejnych zapytań będą nas kosztować

dodatkowo. Ponadto, posiadając prawidłowo

zoptymalizowaną stronę, pokrycie kolejnych

zapytań może ograniczyć się do rozbudowy

contentu.

> Z WYSZUKIWARKI GOOGLE KORZYSTA W POLSCE
PONAD 97% OSÓB!

Według serwisu statcounter.com w czerwcu 2020 udział Google w rynku

wyszukiwarek w Polsce wyniósł ponad 97%. Oznacza to, że jeżeli są tutaj

Twoi klienci, to musisz być także i Ty!

> WYNIKI BEZPŁATNE BUDZĄ WIĘKSZE ZAUFANIE

Dzięki temu, że pojawisz się w wynikach bezpłatnych, twoja strona będzie

wzbudzać większe zaufanie. Duża część użytkowników omija wyniki

sponsorowane, co nie zmienia faktu, że dobrze jest prowadzić

równocześnie kampanie SEO oraz SEM.
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Czy wiesz, że?



JAK DOBRAĆ SŁOWA
KLUCZOWE?

Dobrze opracowana analiza słów kluczowych może
być elementem decydującym o sukcesie późniejszych
działań SEO.

Podczas wyboru słów kluczowych do pozycjonowania
naszej witryny powinniśmy zwrócić uwagę na
wolumen wyszukiwania. Dobór słów kluczowych, które
nie są wyszukiwane, narazi nas na zbędne koszty, nie
niosąc za tym żadnych korzyści. W analizie
popularności fraz może pomóc nam darmowe
narzędzie Keyword Planner.

Kolejna ważna kwestia to trudność frazy kluczowej.
Próbując pozycjonować witrynę na frazy ogólne o
dużej ilości wyszukań, może okazać się, że w
przypadku strony, która dopiero buduje swoją historię
w wyszukiwarce wypozycjonowanie tak popularnego
zapytania nie będzie możliwe. Dzieje się tak z racji
konkurencji, która działania SEO podjęła dużo
wcześniej i miała czas, aby wypracować sobie
autorytet. Każdorazowo frazy powinny być
dostosowane do aktualnego stanu i pozycji domeny.

Pozycjonując stronę internetową i stale wzmacniając
jej autorytet, trudność słów kluczowych, na które
strona jest optymalizowana, powinna być także
zwiększana.
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>  frazy generyczne – są to frazy ogólne dla danej branży. Charakteryzują się dużą ilością wyszukań
i najczęściej małym współczynnikiem konwersji ze względu na fakt, że użytkownik jest na
początkowym etapie swojej ścieżki konwersji.
Przykład frazy generycznej: buty

> frazy brandowe – zapytania tego typu wpisywane są przez użytkowników, którzy mieli już jakiś
kontakt z daną marką. W tym przypadku ze względu na to, że użytkownik ma już bliżej zakreślone
preferencje, konwersja będzie bardziej prawdopodobna.
Przykład frazy generycznej: buty nike

 > frazy long tail (z długiego ogona) – są to zapytania precyzyjne, zawierające najczęściej kilka
wyrazów i bardzo mocno charakteryzujące produkt lub oczekiwania konsumenta. W przypadku
tego typu fraz liczba wyszukań jest mniejsza, jednak potencjał konwersji jest znacznie wyższy.
Użytkownik jest na jednym z końcowych etapów ścieżki zakupowej, gdzie zna już swoją potrzebę.
Przykład frazy long tail: buty nike roshe run oreo męskie

RODZAJE SŁÓW
KLUCZOWYCH

W świecie SEO można spotkać się z różnymi

podziałami fraz kluczowych. Warto jednak

poznać najpopularniejsze z nich.
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Zależność szczegółowości słowa kluczowego i ilości wyszukań można zobaczyć na wykresie powyżej.
Słowa long tail wykorzystywane są bardzo często w przypadku strategii witryn E-commerce.



ARCHITEKTURA
INFORMACJI

Aby strona internetowa była zrozumiała

zarówno dla robotów wyszukiwarki i

użytkowników konieczne jest poprawne

zorganizowanie architektury informacji.

W jej skład wchodzą podstrony, z których

serwis jest zbudowany oraz linki – czyli

połączenia między nimi.

Podczas planowania struktury pamiętaj o następujących kwestiach:

> strona główna powinna być zoptymalizowana pod zapytania najtrudniejsze ze względu
na to, że jest najsilniejsza. To tutaj także będą trafiać użytkownicy wyszukujący Twój brand,

> nie należy tworzyć wielu podstron targetujących te same frazy,

> przy planowaniu struktury należy zwrócić uwagę na to, aby podstrony umieszczone
głębiej w architekturze były optymalizowane pod łatwiejsze zapytania, a te „bliżej” pod
trudniejsze,

> należy zweryfikować czy do każdej z podstron użytkownik jest w stanie przejść przy
użyciu odnośników wewnętrznych,

 > unikaj powielania treści – dotyczy to zarówno duplikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

W przypadku analizy architektury informacji bardzo przydatne są takie narzędzia jak

Screaming Frog czy Excel.
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Chcąc poprawić pozycję naszej strony
internetowej, musimy wziąć pod uwagę
responsywność oraz szybkość ładowania.
Google cały czas podąża za rozwojem
technologii, z tego względu od 1 lipca 2019 do
indeksowania stron wykorzystywany jest robot
bazujący na mobilnej wersji witryny. W
przypadku strony, która będzie zawierać
mniejszą ilość treści czy odnośników na wersji
pod mobile, możemy się spodziewać obniżenia
rankingu.

Kolejnym czynnikiem, nad którym warto
się  pochylić, jest szybkość ładowania strony.
Możemy ją przetestować w narzędziu Google
PageSpeed Insights. Portale, które wczytują się
dłużej od swoich konkurentów, mogą także
tracić w oczach wyszukiwarki. Na blogu dla
webmasterów Google możemy przeczytać:  The
“Speed Update,” as we’re calling it, will only
affect pages that deliver the slowest experience
to users and will only affect a small percentage
of queries.

SZYBKOŚĆ ŁADOWANIA
I DOSTOSOWANIE DO
URZĄDZEŃ MOBILNYCH
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CZYNNIKI
RANKINGOWE –

CZYLI CO JESZCZE
SIĘ LICZY?

Wysoka jakość wyników wyszukiwania jest w interesie autorów wyszukiwarki.
W ustalaniu rankingu biorą udział liczne algorytmy wykorzystujące sztuczną
inteligencję. Pomimo tego, że w Internecie publikowane są całe listy czynników
rankingowych, to są to zawsze subiektywne wskazania, które nie muszą być
zbieżne z rzeczywistością.

W praktyce pracownicy firmy Google wymieniają tylko dwa najważniejsze
czynniki: treść oraz linki. Warto zauważyć, że ze względu na zaawansowaną
postać algorytmu wpływ poszczególnych czynników i ich waga, różni się w
zależności od branży, a nawet zapytania.
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> słowa kluczowe w tytule strony,

> unikalność i jakość treści,

> dostosowanie podstrony do intencji użytkownika,

> historia domeny (zbudowany autorytet przez pozyskane odnośniki),

> linkowanie wewnętrzne.

Dodatkowe elementy, które najczęściej wymieniane są przy okazji

czynników rankingowych i warto zwrócić na nie uwagę:



Podstawowym narzędziem, w którym
powinniśmy mierzyć efektywność i
jakość naszych działań SEO, jest Google
Search Console. Dzięki zweryfikowaniu
tego narzędzia będziemy w stanie
przeanalizować zapytania, po jakich
użytkownicy trafiają na naszą stronę.

Dodatkowo, narzędzie daje wgląd na
stan indeksu strony i informacje o
błędach czy problemach, które jej
dotyczą.

Kolejnym „must have”, jeżeli chodzi o
narzędzia, jest Google Analytics. W tym
narzędziu zweryfikujemy bardziej
„rzeczywisty” ruch pochodzący z
wyszukiwarki, a także przeanalizujemy
go w kontekście całości – innych
kanałów.

Poza analizą ruchu warto skorzystać z
narzędzi, dzięki którym przeanalizujemy
widoczność naszej strony. Wzrost/spadek
fraz kluczowych na danych pozycjach da
nam informacje o tym, czy nasza
strategia jest skuteczna w kontekście
zmiany algorytmu i wzrostów.

MIERZENIE EFEKTÓW
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WSPÓŁPRACA 

Z AGENCJĄ, 

A SAMODZIELNE
POZYCJONOWANIE
STRONY

> SAMODZIELNE POZYCJONOWANIE STRONY

Chcąc poprawić samodzielnie pozycję swojej witryny, z pewnością warto

przeanalizować podstawowe elementy optymalizacji takie jak poprawne

tytuły podstron, nagłówki, przyjazne odnośniki czy strukturę witryny.

Kompleksowe podejście do tematu wymaga jednak zaangażowania i dużej

dawki wiedzy. Z racji tego, że zmiany w wyszukiwarce dokonywane są bardzo

często, konieczne jest ich śledzenie. Ponadto ograniczeniem mogą być także

narzędzia służące do analizy witryn pod kątem czynników SEO.
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Na koniec warto krótko wspomnieć o tym

czym różni się samodzielne pozycjonowanie,

a oddelegowanie tego procesu agencji SEO.

> POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ AGENCJĘ

Podejmując współpracę z agencją SEO, na początku możemy liczyć na

kompleksowy audyt naszej witryny, uwzględniający możliwości jej

optymalizacji. Przy okazji audytu, po analizie obecnych pozycji oraz

konkurencji w branży dobierana jest indywidualna strategia. Ze względu na

to, że pozycjonowaniem sklepu zajmuje się osoba, która robi to każdego

dnia, możemy oczekiwać, że cała kampania zostanie zrealizowana w sposób

profesjonalny, a pierwsze efekty zauważymy dużo szybciej.

> WYBÓR AGENCJI – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Podczas wyboru partnera warto zwrócić uwagę na to, czy dana agencja

pozycjonuje już podobne strony internetowe z naszej branży i z jakimi

efektami. Kluczowa we współpracy jest transparentność. Należy

zweryfikować, które z podejmowanych działań są uwzględniane w

cyklicznym raporcie. Nie bez znaczenia będzie czas trwania umowy i okres

wypowiedzenia. Warto podjąć współpracę z agencją, która nie oferuje

długiego okresu wypowiedzenia oraz kar za rozwiązanie umowy (tego typu

praktyki też mają miejsce).



 Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy na temat pozycjonowania
poprzez zapoznanie się z poniższymi materiałami.

> ABC Pozycjonowania – Czym jest? Na czym polega? Jakie są
najważniejsze czynniki?
https://nprofit.net/pl/baza-wiedzy/abc-seo/

> Strategia SEO dla firmy lokalnej – jak ją zaplanować?
https://nprofit.net/pl/strategia-seo-dla-firmy-lokalnej-jak-ja-zaplanowac/

> Jak okiełznać Google Analytics – wstęp
https://nprofit.net/pl/jak-okielznac-google-analytics-wstep/

> E-commerce: pozycjonowanie nie sprzedaje!
https://nprofit.net/pl/e-commerce-pozycjonowanie-nie-sprzedaje/

PRZECZYTAJ TAKŻE
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WEBINARIUM I
Wprowadzenie do pozycjonowania
9 lipca (czwartek)

WEBINARIUM II
Wprowadzenie do reklamy w Internecie
10 września (czwartek)

WEBINARIUM III
Bezpłatne narzędzia do wykorzystania
15 października (czwartek)

WEBINARIUM IV
E-commerce – jak być lepiej widocznym
19 listopada (czwartek)

KONSULTACJE
Reklama sponsorowana 
5 sierpnia (środa)

KONSULTACJE
Google Analytics – co mówią dane 
2 września (środa)

KONSULTACJE
Oprogramowanie dla e-commerce 
7 października (środa)

KONSULTACJE
Google Smart Display – 
inteligenta reklama 
2 grudnia (środa)

PORADNIK I
Pozycjonowanie - od czego zacząć
16 lipca (czwartek)

PORADNIK II
Reklama w Internecie
24 września (czwartek)

PORADNIK III
Wszystko o treści w e-commerce
7 grudnia (poniedziałek)

bez niepowodzeń w Internecie

#bądźwidoczny
kampania NPROFIT dla firm


